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2. Vragenhalfuur

Voorzitter: dhr. Schalken-den Hartog
Commissiegriffier: mevr. Wepster
Verslag: NotuBiz

Aanwezig:
Dhr. Katif (Betel Voor Dordt)
Dhr. Kolkilig (DENK)
Dhr. Kuhlmann (VVD)
Mevr. Stolk (VSP)
Dhr. Stolk (VSP)
Dhr. Uysal (GroenLinks)
Dhr. Van Dam Tinnnners (CDA)
Dhr. Van der Kruijff (CDA)

Portefeuillehouders: wethouder R. van der Linden, wethouder P. Heijkoop, wethouder M.
Merx, wethouder C. van Benschop

De voorzitter: Goedenavond allemaal, mensen thuis, mensen hier op de tribune,
collega's. Welkom bij het vragenhalfuurtje van dinsdag 15 november. Gezien de tijd wil
ik snel overgaan naar de eerste vraag, want we hebben zes onderwerpen te behandelen.
De eerste vraag is een vraag over snus en de heer Kolkilig van de fractie DENK kan de
vraag kort toelichten. Ga uw gang.

De heer Kolkilic: Dank, voorzitter. Voorzitter, de fractie DENK maakt zich zorgen over
het gebruik en verkoop van snus in onze stad. De kans op verslaving aan het middel
maakt de kans op succes voor criminelen groter. In een zakje snus past 16 milligram
nicotine, wat gelijk staat aan maar liefst twintig sigaretten. De verkoop van snus is in
ons land verboden, maar toch is het gebruik van het middel groot. Vele andere
genneenten hebben een waarschuwing van de politie gekregen dat crinninelen kinderen
ronselen voor criminele activiteiten door het aanbieden van snus. Hierbij de vraag: is het
college bekend met snusgebruik in Dordrecht, wordt er in Dordrecht gehandhaafd op het
gebruik van snus, zijn er signalen bekend dat minderjarige kinderen zijn geronseld voor
criminele activiteiten door middel van snus? En de laatste vraag: wat gaat het college
hiertegen ondernemen?

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Kolkilig. Nornnaal gesproken zou de heer Kolff deze
vraag beantwoorden, maar hij is er nu niet, dus ik ga naar de heer Merx. Gaat uw gang.
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De heer Merx: Dank u wel, voorzitter. Is het college bekend met snus? Ja, inmiddels
wel, moet ik zeggen in ieder geval voor mezelf. We hebben uiteraard bij de GGD en bij
de politie uw vragen neergelegd en de antwoorden opgehaald. Uw tweede vraag: wordt
er in Dordrecht gehandhaafd op het gebruik van snus? Het gebruik van snus is kennelijk
niet verboden. Dat wil niet zeggen dat het gezond is, zeer ongezond heb ik inmiddels al
wel begrepen, dus daar kan niet op worden gehandhaafd. Maar de handel in snus is wel
verboden en dat is op grond van de Warenwet. Als er signalen zijn voor de handel, dan
treden we daartegen op en afhankelijk van de omstandigheden van het geval, kan dat
door middel van een integrale controle met diverse instanties, of zelfstandig door de
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, die is in dit geval het bevoegd gezag. Te uwer
informatie loopt er op dit moment een handhavingstraject tegen een winkel waar een
handelshoeveelheid snus is aangetroffen. U bent natuurlijk erg nieuwsgierig welke
winkel dat is, maar dat ga ik niet vertellen. Zijn er signalen bekend dat minderjarigen of
kinderen zijn geronseld voor crinninele activiteiten door middel van snus? We zijn bekend
met de signalen uit het land. Ons hebben nog geen specifieke signalen bereikt van
dergelijke activiteiten in Dordrecht, er is navraag gedaan bij de politie. Uiteraard valt
niet uit te sluiten dat dit ook in Dordrecht aan de orde is of misschien nog wel gaat
komen. Wat gaat het college hiertegen ondernemen? Mochten dergelijke signalen ons
bereiken, dan zullen we daar zeker zo krachtig mogelijk tegen optreden. Met onze
veiligheids- en jeugdzorgpartners zullen we per signaal bepalen welke interventie het
meest effectief is. Daarbij zal de inzet zowel gericht zijn op het aanpakken van de,
tussen haakjes, ondermijnende criminaliteit, als op het verlenen van zorg aan kwetsbare
slachtoffers van deze ronselpraktijken. Daarnaast biedt het Gezonde Schoolprogramma
van de GGD aan scholen de mogelijkheid om voorlichting te geven aan zowel leerlingen
als ouders over de risico's van snus. Sinds de zomer van 2022 is Dordrecht met een
stedelijk focusgebied Dordt West toegetreden tot het Nationaal Programma Leefbaarheid
en Veiligheid. Het voorkomen van jeugdcriminaliteit en het versterken van de
weerbaarheid van jongeren vormt daarin een belangrijk onderdeel. Wij willen met extra
middelen inzetten om te voorkomen dat jongeren van 8 tot 27 jaar in aanraking komen
met criminaliteit, of daarin doorgroeien. Nieuwe criminele aanwas nnoet worden
voorkomen, zoals onder andere door snus. Ook onder nneer het bieden van perspectief
op studie en werk voor jongeren en nneer zichtbaar fornneel gezag in kwetsbare wijken.
Maatregelen om de weerbaarheid te vergroten worden gecombineerd met een stok
achter de deur preventie met gezag.

Mevrouw ‘...' (buiten microfoon).

De heer Merx: Ja. Hier laat ik het even bij dan.

De voorzitter: Ja, dank u wel.

De heer Merx: Ja, ik was net zo lekker bezig.

De voorzitter: Ik kan me zo voorstellen dat het een duidelijk antwoord is, maar ik ga
even terug naar de heer Kolkilig. Even stil allemaal, graag.

De heer Kolkilic: Ik heb voldoende antwoord, voorzitter.
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De voorzitter: Dank u wel, wethouder, ook voor de uitgebreide toelichting. Heel helder,
ik denk dat voor een aantal mensen dit ook lets nieuws was. De tweede vraag is een
vraag vanuit Beter Voor Dordt over geldstress van jongeren. De heer Katif gaat de vraag
kort toelichten.

De heer Katif: Dank u wel, voorzitter. Beter Voor Dordt is geraakt door berichten in de
media over geldstress bij jongeren door grote gevolgen van recente prijsstijgingen voor
hun portemonnee en die van hun ouders. Uit onderzoek blijkt dat zes op de tien
jongeren hun zorgen niet bespreekbaar nnaken en daardoor aanhoudend stress,
frustratie, verdriet en last but not least schaamte ervaren. Naar aanleiding hiervan
hebben we een aantal vragen en de eerste twee vragen stel ik technisch, de derde vraag
is wat politieker. Is het college bewust van de stress die 60 procent van de Dordtse
jongeren lijkt te ervaren met betrekking tot hun financiele positie en/of die van hun
ouders? Welke hulp kan de gemeente Dordrecht deze Dordtse jongeren bieden? En
laatste vraag: hoe denkt het college deze groep jongeren op te sporen en te bereiken?
Voor ons is dat een hele belangrijke vraag, ik hoop dat de wethouder een direct
antwoord op kan geven. Dankjewel.

De voorzitter: Dank u wel. Wethouder Jeugd, dat is de heer Van der Linden, denk ik. 0,
die zit er niet. Ja, wel. Sorry.

De heer Van der Linden: Die is er wel, maar ik denk dat ik deze vraag beter aan de
wethouder Financiele Stress kan stellen, of niet? Dat denk ik.

De voorzitter: Mijnheer Heijkoop, ga uw gang.

De heer Heijk000: Voorzitter, nou, ik mag Wethouder Financiele Stress, die moet ik
even laten inzinken. Maar nee, ik ben zeker bereid om daar vanuit het college een
reactie op te geven, want wij begrijpen vanuit het college heel goed de zorgen die de
heer Katif nannens Beter Voor Dordt hier neerlegt. Wij kennen ook de cijfers en het is
natuurlijk heel schokkend om te zien als zo'n enorm aantal jongeren, want zes op de
tien, als je dat je realiseert, dan gaat het echt niet over kinderen die in mininnagezinnen
opgroeien, dan gaat het over kinderen gewoon in de stad, op alle scholen, het speelt
gewoon heel erg. Ik denk dat de mensen hier die zelf kinderen hebben, die herkennen
denk ik ook wel dat sowieso geldzorgen en stijgende prijzen, dat het vaak een
onderwerp van gesprek is. Dan hoeft het nog niet eens zozeer het eigen gezin aan te
gaan, maar het houdt kinderen en jongeren wel bezig. Wat wij gedaan hebben is in ieder
geval via het jongerenwerk zoveel mogelijk een luisterend oor bieden, dus echt in
contact te blijven met de jongeren waar deze problennen zich echt voordoen en die daar
veel stress door hebben. Wat we ook gedaan hebben is naar alle scholen een brief te
sturen om hen er ook op te wijzen dat dit een groot vraagstuk is. Dat weten die scholen
natuurlijk zelf ook wel, maar hen ook een soort van handelingsperspectief te geven
richting schoolmaatschappelijk werk of de Sociale Wijkteams en daar ook echt
nadrukkelijk op te wijzen dat als kinderen daarmee rondlopen, dat op die manier
ondersteuning geboden kan worden. Als het dan gaat over het bereiken van deze
kinderen, jongeren en ook het ondersteunen. Zoals de heer Katif al terecht aangeeft, het
gaat over zes op de tien jongeren c.q. kinderen. Oftewel, het gaat over meer dan de
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helft van de kinderen loopt hiernnee rond, dus je kunt er niet heel specifiek op ingaan.
Wat je wel doet, wat we wel belangrijk vinden is in de communicatie ook naar scholen
en naar ouders en via het jongerenwerk en via de Sociale Wijkteams dat ze er heel erg
op gericht om het bespreekbaar te ma ken. Want heel veel jongeren lopen ermee rond,
vaak ook ten onrechte, maar ze weten ook gewoon niet wat er aan de hand is in de
wereld en op het moment dat ouders dat zelf ook thuis bespreekbaar maken, dan neemt
dat ook de stress weg, dus daar zijn we vooral mee bezig. Daarnaast natuurlijk, als het
gaat over mensen die echt in armoede leven, dan proberen we daar natuurlijk ook
vanuit ons armoedeprogramma adequaat beleid op te voeren en vanavond gaan we daar
ook weer met elkaar over spreken. Maar dit vraagstuk wat de heer Katif hier neerlegt,
dat gaat eigenlijk over de stress en de beleving van het overgrote deel van de jongeren
in de stad en in het land en dat laat wel zien dat het een hele onrustige tijd is waarin we
leven.

De voorzitter: Dank u wel voor de beantwoording. De heer Katif, is dit voldoende zo, of
zijn er nog aanvullende vragen vanuit de tafel? Niets? Dank u wel. Even excuus voor
mensen die thuis nneekijken dat het beeld niet netjes verplaatst naar degene die aan het
woord is, maar daar wordt achter de schermen al aan gewerkt en of het opgelost wordt
hopen we maar. Ik ga snel naar de volgende vraag en dat is een vraag van de VSP over
de Drechthopper. Ik denk mevrouw Stolk voor een korte toelichting. Daar zijn al eerder
vragen over gesteld en ik ga ervan uit dat het een andere vraag is.

Mevrouw Stolk: Nee, dus hij staat hier gewoon op het lijstje, dus ik ga gewoon mijn
vraag voorlezen, als u het niet erg vindt. Natuurlijk is het bekend dat er problennen zijn
met het serviceniveau van de Drechthopper, voorzitter. Op 11 oktober heeft de VVD bij
monde van de heer Kwaak hier tijdens het vragenhalfuurtje ook al vragen over gesteld
en op 18 oktober hebben wij een RIB ontvangen waarin ook een aantal maatregelen zijn
benoemd die het serviceniveau van de dienstverlening zouden nnoeten verbeteren.
Helaas bereiken ons de laatste tijd nog steeds signalen dat de ritten zonder dat hierover
gecomnnuniceerd wordt niet doorgaan. Heel vervelend en niet acceptabel, maar nog
erger is dat hierbij ook enkele ritten betreft naar zorgverleners. Wat gaat het college
doen om deze hardnekkige problennatiek en onacceptabele handelswijze het hoofd te
bieden?

De voorzitter: Dank voor de toelichting op de vraag. Ik zie dat nnevrouw Benschop klaar
zit om te beantwoorden. Ga uw gang.

Mevrouw Van Benschop: Dank u wel. Om te beginnen, we hebben inderdaad op 18
oktober die RIB gestuurd en op dat moment waren de problennen zodanig dat het op-
tijd-rij-percentage, zoals ze dat noemen, tussen de 60 en de 80 procent lag. Dus wij
zien zeker de problemen die er spelen binnen het doelgroepenvervoer, we zien ook dat
dat niet alleen binnen de Drechtsteden is, maar dat dat een landelijk probleem is. Neemt
niet weg dat wij heel hard aan de slag zijn gegaan en nog steeds zijn, samen met
Stroomlijn, om die problennen ook op te kunnen lossen. Zoals u net al zelf aangaf, in de
RIB van 18 oktober zijn een aantal maatregelen genoemd en als resultaat daarvan - het
is nog heel voorzichtig, want ze zijn per 1 november ingegaan, het is nu 15 november -
maar is dat op-tijd-rij-percentage naar de 90 procent. Dat betekent dat dat echt een
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enorme verbeterslag is. Dat is geen 100 procent, daar ben ik me ook van bewust, zijn
wij ons van bewust. Dus er wordt nog steeds aan gewerkt om te kijken wat de situatie
nu is en hoe we dat richting de toekonnst ook gaan borgen. Wat wel een belangrijk punt
is, is als dit soort signalen er zijn, ik heb ze nog niet gekregen. Als dit soort signalen er
zijn, dan is het echt wel relevant om die ook direct naar Stroomlijn door te sturen, zodat
Stroomlijn op die individuele gevallen kan gaan acteren, want met dit soort algennene
signalen is het natuurlijk heel lastig om te definieren waar het probleem dan zit en wat
de oplossing zou moeten zijn. Dus dat is voor nu de oproep eigenlijk ook aan de
vragensteller.

De voorzitter: Mevrouw Stolk.

Mevrouw Stolk: Voorzitter, dank voor het antwoord vanuit het college. Je probeert altijd
individuele gevallen naar voren te brengen, nnaar die mensen willen dat vaak niet, dus
ja, dan moet je toch vaak ook afgaan op de signalen die er zijn en ik denk niet dat
mensen daarom jokken, om het zo maar te zeggen. Maar ik zal wel proberen om te
vragen, als we het door mogen geven, dat we dat dan ook doen.

Mevrouw Van Benschop: Voorzitter, als ik nog ...

De voorzitter: Ja, gaat uw gang.

Mevrouw Van Benschop: Ik denk ook niet dat die mensen jokken, hoor, dat bedoelde ik
hier niet te zeggen. Maar dat is niet lets wat hier in de commissie besproken hoeft te
worden, het is meer dat het gemeld wordt bij Stroomlijn, zodat Stroomlijn daarmee aan
de slag kan.

De voorzitter: Volgens mu j helder. Dank u wel. We blijven bij de VSP en wellicht ook bij
nnevrouw Stolk voor de tweede vraag en die gaat over het verkeer bij de
Dubbelsteynlaan. Mijnheer Stolk deze keer. 0, de eerste, ja, Merwedestraat. Sorry, ik
was er al eentje verder. De Merwedestraat. Mijnheer Stolk, gaat uw gang, een korte
toelichting op uw vraag.

De heer Stolk: Ja, nou

Mevrouw Stolk: Nee, geen korte toelichting.

De voorzitter: Op de Merwedestraat ter hoogte van de Aldi en de Jumbo zijn er veel
fietsers die tegen het verkeer in rijden op het fietspad. Het gaat hier om de
overgangssituatie die tot gevaarlijke situaties leidt en soms zelfs tot ongelukken. Veel
bewoners klagen over deze gevaarlijke situatie. Het gaat erom, het fietspad van de N3
naar de stad toe die ook op meerdere plaatsen op de Merwedestraat voorkonnt. Het kan
hopelijk voorkomen dat er een minder gevaarlijke situatie ontstaat, beter voorkomen
dan genezen. We zien het college van de mogelijkheden om deze gevaarlijke situaties op
te lossen, en met name om dus daar borden neer te gaan zetten. Tot zover.

De voorzitter: Dank u wel. Ik ga naar wethouder Van der Linden, gaat uw gang.
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De heer Van der Linden: Dank u wel, voorzitter. Dank voor de vraag. Het klopt dat we af
en toe merken - soms zelfs zelf, collega Merx en ik - dat er tegen het verkeer in wordt
gefietst en dat is natuurlijk niet goed, want dat geeft gevaar op de weg. Het lastige is
wel dat we hier, je kan hier natuurlijk niet permanent handhaving neerzetten en dat
maakt het nnoeilijk. We merken ook niet dat hier veel op gemeld wordt en uit de cijfers
die we hebben blijkt ook niet dat er heel veel ongevallen gebeuren. Dus als u daar zelf
nneldingen van heeft binnengekregen, dan zou dat wel kunnen helpen om die met ons te
communiceren, dat zou kunnen helpen. Dan weten we ook een beetje meer de precieze
plekken waar het zich afspeelt. Op langere termijn zou je eraan kunnen denken - maar
dat is niet lets wat we binnenkort kunnen gaan doen, denk ik - om nog eens na te
denken over de vraag of je wel twee rijbanen nodig hebt voor de auto en of je niet een
tweerichtingsfietspad aan bij de zijden van de weg kan aanleggen. Dat is natuurlijk een
grote ingreep en deze weg is een jaar of vijf geleden keurig aangepast en voldoet ook op
allerlei nnanieren heel goed, maar dat zou de enige inframaatregel zijn waarvan we
weten, een breder fietspad, dat werkt altijd heel erg veiligheidsbevorderend, maar daar
is op deze plek geen ruimte voor.

De voorzitter: Dank u wel. Ik ga eerst even naar de vraagsteller voordat er eventueel
nog ... Is het voor u zo voldoende, mijnheer Stolk, de beantwoording?

De heer Stolk: Ja, helder. Ik zou alleen als toevoeging willen doen dat als ze tegen het
verkeer in gaan, dat er ook geen verbodsborden staan daar, fietsers verboden.

De voorzitter: Dat is duidelijk, ja.

De heer Van der Linden: Mag ik daar iets over zeggen?

De voorzitter: Ja, gaat uw gang, dan ga ik daarna naar de heer Kuhlmann.

De heer Van der Linden: Als je een eenrichtingsfietspad op rijdt, of Oberhaupt op een
eenrichtingsweg zit, dan zijn er natuurlijk hier en daar heus wel kunnen borden wel
helpen om er niet in te rijden, maar als de verkeerssituatie ook uitwijst dat het
eenrichting is, dan doe je dat niet overal. Want we willen ook, dat heb ik u diverse
malen toegezegd, minder borden in de stad.

De voorzitter: Dank u wel. De heer Kuhlmann nog een vervolgvraag.

De heer Kuhlmann: Dank u, voorzitter. Ik heb een vervolgvraag. Dit is natuurlijk de
Merwedestraat is een onderwerp wat al langer speelt, waar we ook als Dordtse VVD
eerder aandacht voor hebben gevraagd. Ik denk dat het heel goed is dat de VSP nu dit
onderwerp van de fietsen noemt. Maar ik wil toch nog even, want u zei: nnoeilijk met -
en dat snap ik - tweerichtingsfietspad. Maar het punt is, er zit een stukje een
tweerichtingsfietspad waar je oversteekt. Ik sprak voorafgaand aan de vergadering
eventjes met de VSP en ik begreep ook, juist op die plek doet zich dat voor. Ik kan me
voorstellen, juist wanneer je op die plek vanaf een tweerichtingsfietspad naar een
eenrichtingsfietspad gaat, dat het daar Natuurlijk moeten we opletten dat er niet te
veel borden zijn, maar dat daar nou net een goede plek is om een bord te plaatsen.
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De voorzitter: Dank voor die aanvulling. Nog misschien een reactie vanuit de
wethouder?

De heer Van der Linden: Ik hoorde geen vraag, maar ik hoor wel heel goed wat u zegt.
Natuurlijk in dat geval kan het helpen, maar dan zou ik graag eerst even iets preciezer
willen horen onn welk plekje het gaat en welke meldingen er zijn. Dat gaat helpen. Ik
weet bijna zeker dat de heer Stolk mu j weet te vinden zo meteen aan het einde van dit
halfuur. Maar dank voor de aanvulling, ja.

De voorzitter: Dank u wel. We blijven bij de VSP voor de vervolgvraag en die gaat over
het verkeer bij de Dubbelsteynlaan. Wie nnag ik het woord geven?

Mevrouw Stolk: Voorzitter, dank en ook richting de voorzitter, daar is ook al eerder een
vraag over gesteld en dat was door het CDA over de nieuwe situatie op de
Dubbelsteynlaan. Het college heeft hierop actie ondernomen en de situatie aangepast,
fietsers kunnen rechts langs de paaltjes. Echter, de nieuwe situatie is nog steeds
gevaarlijk en er gebeuren nog regelmatig ongelukken. Is het college bereid na te gaan
of handhavende maatregelen hier wellicht beter kunnen werken, bijvoorbeeld door
snelheidscamera's?

De voorzitter: Dank voor de toelichting. Ik ga weer naar de heer Van der Linden.

De heer Van der Linden: Dank u wel, voorzitter. Het klopt dat we natuurlijk een week of
zes geleden de initieel aangelegde maatregelen hebben aangepast, zodat fietsers beter
aan de rechterzijde kunnen passeren, want de eerste aanleg was niet zo veilig voor
sommige weggebruikers. Ik begreep ook dat er vorige week een vervelend incident
heeft plaatsgevonden. Ik heb de precieze toedracht nog niet. We hebben wel even
gekeken: hoe hebben we dit nou aangelegd? Op zich zijn 30-kilometerwegen niet zo
strak omschreven als 50 of 80 enzovoorts, maar er zijn wel richtlijnen waar we aan
hebben voldaan. Dan hebben we hem aangelegd met een inritconstructie, een
asverspringing, er is een plateau aangelegd bij De Oude School, een drennpel eigenlijk,
de kruising is aangepast. Kortonn, alles is wel gedaan conform het boekje. Algemeen
gezegd, ik denk dat we op veel meer plekken, zeker in Dubbeldann waar je ook veel
brede wegen hebt waar je makkelijk 50 rijdt soms wel wat harder, dit soort maatregelen
wel zouden kunnen nemen, want deze maatregelen zijn ook genomen in het kader van
de aanpak verkeersonveilige plekken, er werd soms wat te hard gereden. Maar dan
helpt het wel om uniform in te richten, dat is fijn voor alle weggebruikers.
Snelheidscamera's aanbrengen op 30-kilometerwegen gebeurt niet. De politie gaat
ervan uit dat dat op een 30-kilometerweg eigenlijk niet kan, want het verschil tussen te
hard en te zacht Je kan natuurlijk altijd 60 rijden ergens, maar dat kan gezien de
inrichting eigenlijk niet. Wat we wel hebben, we hebben wel camera's met een snniley
die ook aangeven: u rijdt te hard, of u rijdt keurig binnen de norm. Dat genereert
aandacht en dat leidt wel tot aangepast gedrag, want het is natuurlijk grotendeels een
gedragsvraagstuk. Op diverse plekken in de stad zetten we die camera's dan neer een
poosje, een maand of drie, vier. Dan is het effect zo'n beetje uitgewerkt en dan ga je
naar een volgende plek. Dus daar kunnen we deze zeker een keer inzetten.
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De heer Van der Kruijff: Voorzitter?

De voorzitter: Eerst even naar mevrouw Stolk of de beantwoording voldoende is.

Mevrouw Stolk: Mooi dat de wethouder ook aangeeft natuurlijk om daar die smileys neer
te zetten, want het is inderdaad een stukje gedrag waarop geacteerd moet worden. Dus
ja, dank.

De voorzitter: Graag gedaan, denk ik, namens de voorzitter ... Of, namens de
wethouder. De heer Van der Kruijff had nog een aanvulling.

De heer Van der Kruijff: Voorzitter, graag een aanvullende vraag, want we kregen zelfs
vanmiddag nog signalen dat door de asverspringing automobilisten nu extra gas geven,
dus harder gaan rijden in plaats van langzamer, om als eerste door de slalom te komen.
Dus wellicht kunt u toch eens gaan kijken hoe een en ander uitwerkt. Vanuit de
bewoners ter plekke, die zeiden: voor de aanpassing was de situatie veiliger dan nu.

De voorzitter: Ik denk dat ... Wilt u daar nog op reageren, wethouder?

De heer Van der Linden: Nou ja, kijk, daar wil ik wel het fijne van weten, want overal in
Nederland werken asverspringingen, dat doen we wel eens met plantenbakken en zo om
te oefenen om te kijken: gaat het hier werken? Dit is een van de nnanieren om snelheid
uit het systeem te halen. Het kan lets te maken met de intensiteit op een bepaald
moment. De Rechte Zandweg is drukker, dus dan werkt het nnisschien beter. Maar ik ga
graag hier op deze uitnodiging in om even beter te snappen hoe dit kan, want dit doen
we onndat er te hard gereden werd. Daarom doe je dit. Als het niet veiliger wordt, ja,
dan kun je beter alles weer weghalen. Wat ik een heel raar soort maatregel zou nemen,
maar het nnoet wel werken natuurlijk, anders doen we lets verkeerd met elkaar.

De voorzitter: Dank u wel. Tot zover denk ik dit agendapunt, of deze vraag. Dan hebben
we de laatste vraag en die is van de heer Uysal namens GroenLinks en die gaat over de
verduurzaming van sportvoorzieningen. Heeft u nog een korte toelichting op de vraag?

De heer Uysal: Ja, zeker, voorzitter. Ik zie dat we acht nninuten hebben, dus we kunnen
hier lekker uitgebreid de tijd voor gaan nemen. Nee, voorzitter, ik zal het beknopt
houden. Vorige week hebben we de begroting vastgesteld en in dat kader hebben we
ook bepaald dat we het noodfonds met 5 nniljoen gaan uitbreiden. Dat is een goede
zaak, want zo zorgen wij ervoor dat we maatschappelijke organisaties door deze
moeilijke periode heen loodsen. Maar aan de andere kant moeten we denk ik ook niet
vergeten dat er sportverenigingen zijn of organisaties zijn die niet in aanmerking komen
voor het noodfonds, maar die wel stappen willen zetten om zo snel mogelijk van het gas
af te zijn en die hoge maandelijkse lasten flink te reduceren. Dat hebben de Dordtse
voetbalverenigingen ook gedaan. Zij hebben de handen ineen geslagen en zij hebben
een duurzaamheidsplan gemaakt waarbij binnen drie maanden, een hele snelle periode,
dat alle sportcomplexen in Dordrecht van het gas af zijn. Dus dat is best wel een
annbitieus plan. Vandaaruit twee vragen voor het college. Een: is bij het college bekend
dat er meerdere nnaatschappelijke organisaties zijn die het initiatief hebben genomen en
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die met zo'n duurzaannheidsplan zijn gekomen? En twee: is het college dus ook bereid
om met dit soort partijen, organisaties, verenigingen zo spoedig nnogelijk om de tafel te
gaan zitten, om gezamenlijk tot een oplossing te komen? Dank u wel.

De voorzitter: Dank voor de vraag. Zover ik begreep gaat die naar de heer Merx.

De heer Merx: Dank u wel, voorzitter. Eerst eventjes een kleine misvatting weghalen.
Het voorstel voor het nood- en crisisfonds is echt bedoeld om mensen of organisaties
door de winter te helpen. Dus als een organisatie dreigt om te vallen omdat ze de
rekening niet meer kunnen betalen, dan kunnen ze een beroep doen op dat fonds. Daar
gaat u volgende week, als ik het goed begrepen heb, over spreken en daar komt nog
een subsidieregeling aan. Daar kunnen dus ook voetbalverenigingen gewoon een beroep
op doen, ook de verenigingshallen kunnen daar een beroep op doen, nnits ze aan kunnen
tonen dat, enzovoort, enzovoort. Wat anders is de investeringen in duurzaamheid. Daar
hebben we nu al gewoon een Nota leningen en garantstellingen voor, dus organisaties
die denken: ik wil hiernnee aan de slag, die kunnen daar een beroep op doen. Ze kunnen
zich ook aanmelden bij de energiecoaches in het Energieloket om ze daarmee te helpen.
Ook vanuit het Sportbedrijf zijn mensen altijd bereid om mensen aan de hand mee te
nemen hoe we dat kunnen doen. Minstens zo belangrijk is het sportbeleid, daar hebben
we het vorige week ook even kort over gehad. Daarbij heb ik aangegeven dat nog
steeds het streven is eind dit jaar met het beleidskader naar de raad te komen. Maar
nnocht het zo zijn dat het echt nog niet goed genoeg is, dan zou het lets later kunnen
komen. Het streven is nog steeds erop gericht om dat voor het eind van het jaar te
doen. In het sportacconnmodatiebeleid wat vorig jaar in de raad is besproken, maar niet
is aangenonnen, stond een subsidieregeling waar ook sportorganisaties een beroep op
zouden kunnen doen als zij zouden willen verduurzamen. Dat komt ook weer terug in
het nieuwe sportbeleid, dus dat is aanvullend, of in plaats van - dat moeten we nog
even bekijken - aan het beleid wat we al hebben. Dus daar gaan we mee aan de slag.
En sportorganisaties die zeggen: wij willen verduurzamen. We hebben de brief ook
ontvangen van de voetbalvoorzitters, dus daar kunnen we mee aan de slag, maar wel
binnen de kaders zoals die nu zijn. Nognnaals, eind van het jaar proberen we in ieder
geval het beleid naar de raad te sturen zodat we daar zo snel mogelijk over kunnen
spreken, om zo snel nnogelijk met die verduurzanning, ook van sportacconnnnodaties en
andere maatregelen die noodzakelijk zijn voor de sport, aan de slag te kunnen gaan. En
nogmaals, ik heb nog een minuut, vier minuten zelfs, dat wil ik echt graag benadrukken:
u gaat er volgende week over spreken, over de nota voor het nood- en crisisfonds waar
ook deze verenigingen gewoon een beroep op kunnen doen als ze dreigen om te vallen.

De voorzitter: Dank u wel, wethouder Merx. De heer Uysal?

De heer Uysal: Nog een vervolgvraag, voorzitter.

De voorzitter: Heel kort.

De heer Uysal: Ja, vier minuten. Nee, maar wat ik suggereerde net, er komen
sportvereniging of organisaties niet in aanmerking voor het noodfonds, daarnnee
bedoelde ik meer: sportverenigingen die dreigen nu niet om te vallen. In die
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hoedanigheid komen ze niet in aanmerking voor het noodfonds, want dat is echt bedoeld
voor organisaties die dreigen om te vallen. Maar er zijn ook tat van organisaties en ook
sportverenigingen die dus nu niet dreigen am te vallen, die hebben nog wat geld in de
spaarpot zitten, maar die willen wet nu zo snel mogelijk stappen zetten am die hoge
maandelijkse lasten te reduceren. Want het is natuurlijk zonde als je tienduizenden
euro's moet betalen aan energierekeningen, terwijI het ook veel goedkoper kan. Begrijpt
ook het college dat het verschuiven, alles onder de noemer van sportbeleid of andere
diverse gemeentelijke beleidsnota's, dat dat de vragen oproept bij de organisaties am
dan zelf het initiatief te nemen en am dan zelf het heft in handen te nemen am zelf met
plannen te komen? Omdat men zekerheid en garantie wit. Men wit weten waar het aan
toe is en ik wit

De voorzitter: Uw oproep is duidelijk.

De heer Uysal: Mijn vraag is aan het college of daar ook begrip voor is en of daar ook
wat aan gedaan kan warden.

De voorzitter: Volgens mu j heeft de wethouder at een redelijk antwoord gegeven, maar
nnisschien nog kort, krachtig?

De heer Merx: Nou, dat wordt lastig. Nee, maar dat begrijpen we, en er zijn regelingen.
Ik noemde net al de Nota garantstellingen en leningen waar nnensen en organisaties
gewoon een beroep op kunnen doen, er is een BOSA-regeling. Er zijn eigenlijk best wet
wat regelingen, maar aanvullend daarop komen we met een andere regeling voor de
verduurzamingsslag. Dat moet ook zo snel mogelijk gebeuren, want we willen niet
volgend jaar nog eens een keertje weer een nood- en crisisfonds hebben als die
rekening nog steeds zo hoog is. Dus de uitdaging ligt echt volop op tafel, maar we
moeten het ook goed doen en we moeten ook zorgen dat we het op een zorgvuldige
manier doen. Maar zorgvuldigheid en snelheid, die allebei moeten wet hand in hand
gaan.

De heer Van Dam Timmers: Voorzitter?

De voorzitter: Dank voor het antwoord. Ja, we hebben bijna geen tijd nneer, het is ...
Heel erg kort dan.

De heer Van Dam Tinnnners: Voorzitter, een hele korte vraag. In mijn familie gaat altijd
het gezegde: je moet het dak repareren als de zon schijnt. Dat denk ik ook een beetje in
dit kader. Is er een speciale reden waarom zo'n noodfonds dan niet ook voor een deel
gekoppeld zit aan het dak repareren, in plaats van alleen grotere emmers neerzetten?

De heer Merx: Daar is reden voor, maar ik stet voor dat u dat volgende week gaat
bespreken in de connmissie, want anders gaan we hier alvast vooruitlopen op de
commissiebespreking. Maar daar is een reden voor.

De voorzitter: Daar wilde ik het inderdaad ook bij houden. Dank u wet allennaal voor uw
aandacht en een prettige avond.
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3. Inspreker namens Natuur- en Milieufederatie ZH m.b.t. Energietransitie in
relatie tot ruimtelijk beleid

Voorzitter: dhr. Safranti
Commissiegriffier: dhr. Boom
Verslag: NotuBiz

Aanwezig:
Mevr. Boom-Vos (VVD)
Dhr. Boone (Beter Voor Dordt)
Dhr. Burakcin (GroenLinks)
Dhr. Den Hartog (GroenLinks)
Dhr. Groenewege (Partij voor de Dieren)
Dhr. aindogdu (Op Ons Eiland)
Dhr. Hartmeijer (SP)
Dhr. Katif (Beter Voor Dordt)
Mevr. Koole-Bruurnnijn (Beter Voor Dordt)
Dhr. Roggekannp (Gewoon Dordt)
Mevr. Rutten-Alberts (PVV)
Dhr. Struijk (CU-SGP)
Dhr. Van Dam Tinnnners (CDA)
Dhr. Van der Meer (GroenLinks)
Mevr. Van Vugt-Roose (CDA)

Insprekers:
Dhr. Bakker (Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland)
Dhr. Ouwehand (Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland)

Portefeuillehouders: wethouder T. de Jonge

De voorzitter: Welkom voor de beeldvormende sessie naar aanleiding van een brief van
de Natuur- en Milieufederatie. Die brief is vandaag ook nog besproken als het goed is
tijdens de agendacommissie en die wordt als het goed is doorgeleid naar het eerste
kwartaal van 2023 onn daar verder dit op te pakken tijdens de startnotitie
Klimaatneutraal 2040. Daar zullen in principe alle betrokken partijen aanwezig zijn.
Vandaag hebben we een spreker midden ons en dat is mijnheer Alex Ouwehand.
Voordat ik het woord aan mijnheer Ouwehand ga geven, wil ik even een klein
voorstelrondje doen. Ik heb met mijnheer Ouwehand al afgesproken dat mijnheer vijf
minuten inspreektijd krijgt, vervolgens de vragen afmaakt en kan vertellen, en dat we
daarna eventueel vragen kunnen stellen. Ik begin bij jou.

De heer Boom: Hessel Boom, commissiegriffier.

De heer Ouwehand: Alex Ouwehand, directeur van de Natuur- en Milieufederatie Zuid-
Holland.
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De heer Bakker: Adri Bakker, adviseur Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland.

Mevrouw De Jonge: Tanja de Jonge, wethouder.

De heer Van Dam Timnners: Jan van Dam Tinnmers, CDA Dordrecht.

Mevrouw Boom-Vos: Karin Boom, Dordtse VVD.

De heer Struijk: Leen Struijk, ChristenUnie-SGP.

De heer Van der Meer: Frans-Bauke van der Meer, GroenLinks.

De heer Burakgin: Necdet Burakgin, GroenLinks.

De heer Katif: Jacques Katif, Beter Voor Dordt.

Mevrouw Rutten-Alberts: Saskia Rutten-Alberts, PVV.

Mevrouw Van Vugt-Roose: Franciske van Vugt, CDA Dordrecht.

De heer Groenewege: Pieter Groenewege, Partij voor de Dieren.

De heer Hartmeijer: Raymond Hartmeijer, SP.

De heer Gundogdu: Aydin Gundogdu, Op Ons Eiland.

De heer Rosgekamp: Erik -Jan Roggekamp, Gewoon Dordt.

De voorzitter: Dank u wel. Ik zie ook nog raads- en connnnissieleden in de buitenring,
maar doen jullie mee? Want er is nog plek, dus ik zou zeggen, u kan ook hier konnen
zitten.

De heer Den Hartog: Paul Den Hartog, GroenLinks.

Mevrouw Koole-Bruurmijn: Astrid Koole, Beter Voor Dordt.

De heer Boone: Dave Boone, Beter Voor Dordt.

De voorzitter: Dat was het, volgens mij. Mijnheer Ouwehand, het woord is aan u.

De heer Ouwehand: Dank u wet. Ik zal me proberen binnen die vijf nninuten te
beperken. De NMZH is at vijftig jaar actief in Zuid-Holland en in dit gebied houden we
ons enorm bezig met klimaat en energie. Het kan ook niet anders met zo'n hele grote
Rotterdannse haven in de directe onngeving. We zijn bij alle zeven RESsen in Zuid-
Holland betrokken. Dat is een bewuste keuze, omdat wij ook het Klinnaatakkoord
getekend hebben en ons ook verantwoordelijk voelen voor het welslagen van dat
akkoord en daar horen natuurlijk de RESsen, de Regionale Energiestrategieen bij. We
ma ken ons op dit moment zeker in de Drechtsteden enorm zorgen onn de
energietransitie. Dat is overigens niet uniek voor alleen de Drechtsteden. Er zitten wet
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heel veel ambities in, maar als je gaat kijken naar de hardheid van die annbitie, dan zit
daar nog echt wel een wereld te winnen. Hier hebben we met name aandacht gevraagd
voor een specifieke locatie, de Krabbegors. Wind is heel belangrijk in die Regionale
Energiestrategie am een energie-efficient systeem te krijgen, zodat we ook gewoon voor
de toekomst een goed adequaat systeem overhouden, want met zon gaan we het
gewoon niet allemaal redden. Er is tien jaar gewerkt door een aantal partijen hier in
Dordrecht aan die windlocatie en wij hebben geconstateerd dat doordat de ruimtelijke
ordening niet op orde is, deze windlocatie gewoon van de haak gevallen is. Er zijn
natuurlijk ook nog allerlei andere redenen die hierbij spelen, maar had de ruimtelijke
ordening op orde geweest, dan hadden we de Krabbegorslocatie overeind kunnen
houden. Het gaat er niet am dat wind coute que coOte gerealiseerd moet warden, maar
locaties die sowieso al in het provinciaal beleid staan, in het genneentelijk beleid staan,
waar ook een omgevingsvergunning voor gegeven is, waar de gronden gekocht zijn
speciaal voor zo'n locatie, is het natuurlijk best wrang dat het na tien jaar gewoon
sneuvelt. Dat is een oprechte zorg van ons, want als de energietransitie op deze manier
vormgegeven gaat warden en dit niet een incident is, maar meer gaat gebeuren, dan
komt er niet veel van terecht. We hebben heel bewust die brief aan de gemeenteraad
gestuurd cm hier kond van te doen. We hebben daarnaast ook Woo-verzoek gedaan,
onndat er ook nog iets anders speelt. Dat heeft te maken met de positie van HVC en de
Energiecooperatie Dordrecht en Drechtse Energie, onndat Dordrecht zelf als gemeente
een publiek lichaam is maar daarnaast ook privaatrechtelijk in deze werknnaatschappijen
zit. Dat vinden we toch wel een heel ingewikkelde situatie, want hoe ga je publieke
belangen en het private belang in dit soort zaken op een goede manier gescheiden
houden? Dus in dat Woo-verzoek, voorheen heette dat Wob-verzoek, hebben we met
name gevraagd am eens goed uit te zoeken hoe nou precies die relaties tussen die
werkmaatschappijen zit en de gemeente Dordrecht. Dus we zijn benieuwd, we hopen dat
we daar snel ook antwoord op kunnen krijgen. Daarnaast triggerde het oak een ander
ding en dat was burgerparticipatie, want de Energiecooperatie Dordrecht, daarvan zou je
denken dat het gewoon een burgercooperatie is, maar dat is het niet, het is een
werkmaatschappij. Uiteindelijk nnoeten we met elkaar zorgen dat die burgerparticipatie
het draagvlak gaat warden voor die energietransitie. We hebben gewoon de burgers
nodig am meters te maken in die duurzanne opwek en dat vinden we dus iets wat meer
aandacht moet krijgen hier in de regio Drechtsteden, zeg maar. We hebben op dit
moment naar aanleiding van Dordrecht een aantal willekeurige bestennmingsplannen
getrokken in Zuid-Holland bij andere gemeenten en zijn we aan het kijken of de
bestemmingsplannen daar wel of niet op orde zijn. Als dat oak blijkt niet op orde te zijn,
dan gaan we oak naar Provinciale Staten en naar de gedeputeerde, omdat we vinden dat
gemeenten gewoon de randvoorwaarden moeten creeren am zo meteen die
energietransitie oak ruimtelijk mogelijk te maken. Je ziet oak als je gaat kijken naar,
wat ik in het begin al zei, die annbitie van zon en wind, die 0,91 petajoule. Dan is die
ambitie torenhoog, maar als je gaat kijken wat er tot nu toe gerealiseerd is, is dat
natuurlijk maar een gering deel van wat echt nnoet gaan gebeuren. Dus we zouden
eigenlijk die opgave in de realisatiezin echt grater willen hebben oak hier in de
Drechtsteden. Daarnaast, het laatste wat ik nog op tafel wil leggen is: gemeente, zorg in
ieder geval dat je ruimtelijke ordening op orde is, zorg in ieder geval voor een
vervangende windlocatie, zodat het opgewekte vermogen wat nu verloren gegaan is op
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een andere plek gerealiseerd kan gaan worden, en zorg er ook voor dat de participatie
en zeker vanuit Dordt een stevigere impuls krijgt. Dat geldt zowel voor grondeigenaren
als initiatiefnemers, maar ook voor de burger en ook voor het hele programnna rand 50
procent lokaal eigendom, zodat we ook participatie niet alleen in inspraak en in invloed
hebben, maar ook nog eens een keer middels financiele participatie. Dit wilde ik graag
onder jullie aandacht brengen, met het verzoek am in de verdere uitvoering van zo
meteen de opmaat naar die RES 2.0 en het uitvoeringsprogramma waarin het zo meteen
vergunningklaar gennaakt moet warden, dat dit goed geregeld gaat warden. Dank u wel.

De voorzitter: Keurig binnen de tijd, volgens nnijn tijdteller.

De heer Ouwehand: Ik heb het niet bijgehouden, dus ik volg u gewoon, voorzitter.

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Van der Meer.

De heer Van der Meer: Ik heb in eerste instantie twee vragen, voorzitter, dank u wel.
Ten eerste heeft de inleider gezegd dat wind belangrijk is voor een energie-efficient
systeem. Kan dat nog wat verder toegelicht warden, waarom is dat zo, en kunt u lets
zeggen over de gewenste of de ideale verhouding tussen wind en andere bronnen? Dat
is mijn eerste vraag. De tweede gaat over het feit dat u kennelijk constateert dat de
ruimtelijke ordening niet op orde is. Misschien kunt u ook lets nneer aangeven in welk
opzicht die in uw visie niet op orde is. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Ouwehand.

De heer Ouwehand: Prima. Dan beginnen we met het energie-efficiente systeem. Het is
een beetje een heel sinnpel antwoord, maar als het donker is, dan heb je niet veel aan
zonne-energie en heb je dus wind nodig in de mix. Daarnaast is het zo dat het
ruimtelijke beslag wat nodig is voor zonne-energie, dat is vele malen grater dan wat
wind kan leveren. Dus dat betekent dat, wil je het betaalbaar houden, omdat namelijk
ook een heleboel randvoorwaarden rand tussenstations, hoofdstations, aanleggen van
leidingen en noenn maar op, wil je ook zoveel mogelijk dat dat op een goede manier in
balans is. Daarnaast is het ook zo dat de netbelasting bij wind lets anders is dan alleen
maar bij zon. Dus hoe nneer zon je hebt, hoe ingewikkelder die netbelasting gaat warden
en hoe meer ondersteunende maatregelen je moet nemen. Dus die mix is essentieel en
wat is dan de meest gewenste mix? Dat is fifty-fifty. Dus 50 procent wind, 50 procent
zon is gewoon zeg maar de goede mix. Als je gaat kijken naar de RESsen - dat geldt
trouwens niet voor de Drechtsteden alleen, dat geldt ook voor de andere - dan zie je dat
iedereen op dit moment zijn kaarten gezet heeft op zonne-energie en dat daar in feite
het hele ruimtelijk proces op ingericht gaat warden. Nou, wij denken dat dat niet
duurzaam is en ook niet volhoudbaar en dan moet je dus op een ander moment je
ruimtelijke keuzes weer gaan veranderen, onndat je ook stukken wind nodig hebt. Hoe
ingewikkeld het ook ligt in de samenleving, we moeten de bevolking meenemen in die
opgave am gewoon een wat energie-efficienter systeem te krijgen en die eigenstandige
energiepositie. Dus dat is eigenlijk het verhaal en dat is een deel van de opgave. Dan de
tweede vraag, ruimtelijke ordening niet op orde. Dan moet ik eigenlijk een klein beetje
lets zeggen, ik zal niet herhalen wat er in de brief staat, maar in principe is er natuurlijk
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een hele weg gelopen bij de Krabbegors, bijna tien jaar. Er is een
sannenwerkingsafspraak gennaakt tussen HVC, ECD en Drechtse Energie, dat was de
basis. HVC heeft uiteindelijk de grond gekocht, heeft een omgevingsvergunning
gevraagd. Het bestemmingsplan is nog steeds zeehavengebied en laat alle
nnogelijkheden open, dus ook de ondernemer die nu voor dat onderdeel waar die
windmolen staat een extra doos wil neerzetten als aanvulling op zijn distributiecentrum
heeft daar jammer genoeg het volste recht toe. Nou, er zit altijd tegenslag, dat geldt bij
alle wind- en zonneprojecten. Niet iedereen is daar altijd even gelukkig mee, dus dat
betekent dat je ook gerechtelijke procedures krijgt die je moet doorlopen. Deze laatste
procedure, daar zit bij de Raad van State ook vind ik een zwak verhaal, omdat ze nneer
als een jaar nu al geen uitspraak hebben kunnen doen om een of andere reden en dat
dan weer aanleiding is geweest voor HVC om die omgevingsvergunning terug te geven
en uiteindelijk de gronden te verkopen aan Borghese, die de ontwikkelaar is van het
distributiecentrum. Nou, die heeft daar natuurlijk gewillig gebruik van gemaakt. Zoals
net gezegd, die kan je het niet kwalijk nemen, maar was die ruinntelijke ordening op
orde geweest en die locatie was aangewezen als windlocatie, dan had Borghese dit niet
kunnen doen. Ik weet vanuit de contacten die wij hebben, want met Energie Samen
werken wij heel nauw sannen, dat Drechtse Energie heel graag had doorgegaan. Die
hebben geen kans gehad meer om dat door te zetten, dus uiteindelijk zit Dordrecht nu
met alleen nog maar weer een doos erbij. Ja, wit je dat?

De voorzitter: Dank u wet. Een vervolgvraag?

De heer Van der Meer: Ik heb twee kleine vervolgvraagjes. Kunt u naar documentatie
verwijzen over die fifty-fifty verhouding die volgens u optinnaal is? Dat zou ik op prijs
stellen om daar wat onderbouwing van te zien. Met betrekking tot die ruimtelijke
ordening, u zegt: als die op orde was geweest. Betekent dat in uw visie dat een
bestemmingsplan kan vastleggen dat ergens een windmolen moet komen? Of geeft een
bestemmingsplan alleen de mogelijkheid om een windmolen ergens te positioneren,
maar zonder dat verplicht op te leggen, heeft u een visie over?

De voorzitter: Dank u wet.

De heer Ouwehand: Ik begin eerst even met documentatie, anders ga ik die vergeten.
Als we nu eens afspreken dat ik zorg voor documentatie en dat ik het aanlever aan de
griffie, zodat dat ook met jullie als commissie terug kan komen? Dan is dat geregeld.
Kijk, als iets nog in een studie of in een eerste verkenning zit, dan begrijp ik dat je niet
gelijk naar een bestemmingsplanwijziging toe gaat. Maar als je eraan werkt en er is een
omgevingsvergunning afgegeven, de gronden zijn at gekocht, dan vind ik dat je als
gemeente Dordrecht gewoon de plicht hebt om het bestemmingsplan te actualiseren.
Dan moet je zorgen dat op die locatie waar de Krabbegors gepland was, dat dat eigenlijk
feitelijk de enige bestemnning is. Dat betekent dat wie dan ook in die omgeving iets zou
willen ondernemen, dat alleen nog een windmolen mag zijn. Nu is het zo dat het zo
diffuus is en dat bestemmingsplan Zeehavengebied zo ruinn interpretabel is, dat feitelijk
alles kan daar. Dan zie je dus dat op een gegeven moment als iets tegenzit - en dat was
nog niet definitief, maar het zat op dat moment wet tegen - dat dan een aantal partijen
eieren voor hun geld kiezen. Zo'n omgevingsvergunning nnoeten gewoon doorgegeven
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gaan worden aan een andere ontwikkelende partij. Hetzelfde geldt ook voor de gronden
en nu zie je dat dan een ontwikkelaar gewoon vrij spel heeft. Dat nnaakt het zo pijnlijk.
Ik denk dat we met elkaar voor een grote opgave staan om dit echt gezamenlijk goed te
regelen.

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Struijk.

De heer Struijk: Dank u wel. Mijnheer Ouwehand, als ik het goed begrepen heb - als het
niet zo is, moet u me corrigeren - is Krabbegors einde verhaal, daar kan het niet nneer?
Dan zegt u, dan moet er op een andere plek op het eiland gezocht gaan worden. Nou
kan ik me herinneren dat wij bij de RES een of anderhalf jaar geleden het er ook over
gehad hebben en dat toen de conclusie was eigenlijk dat het nog wel heel erg nnoeilijk
was om op het eiland van Dordt een plekje te vinden waar nog een windmolen geplaatst
kan worden. Ziet u dat anders?

De heer Ouwehand: Even kijken, eerst maar eventjes dan die locatie, zeg maar. Ik
denk, kijk, allereerst prinnair kan ik wel wat suggesties aangeven, maar het is natuurlijk
een keuze van de gemeenteraad van Dordrecht om daar ruinntelijke verordening
technisch invulling aan te geven. Wat ik wel weet is dat iedere gemeente bijna in
Nederland worstelt met dit soort locaties. Ik ben zelf met een aantal nnensen door
Dordtse Kil I, II en III gegaan om te kijken waar mogelijkheden zijn. Ik zie daar
nnogelijkheden, maar wat ik zie hoeft nog niet te betekenen dat er een meerderheid in
de gemeenteraad is voor die locatie. Dus dat is lets wat op jullie bord ligt en daar wat
mee moet gebeuren. Als ik dan kijk naar de ontwikkelaar, ja, ik bedoel, als het
planologisch zo slecht geregeld is, dan is er sprake van een zogenaamde bindende
vergunning die dus eigenlijk gewoon in het verlengde ligt wat het bestemnningsplan
beoogt en dan zijn er geen beroepsgronden. Was het nog in HVC-handen geweest, de
grond en ook de omgevingsvergunning, dan had ik er echt vanuit onze organisatie een
zwaar beroep van gemaakt, want dan ligt die anders. Nu is het zo dat door nalatigheid
van de gemeente Dordrecht dat ook niet meer lukt. Daar kan je blij mee zijn of niet, wij
zijn er niet blij mee en we vinden dus dat gewoon Dordrecht moet zorgen dat er een
vervangende locatie moet gaan komen.

De voorzitter: Het verhaal is duidelijk. Mijnheer Katif.

De heer Katif: Voorzitter, u hebt het over nalatigheid van de gemeente Dordrecht. Zou u
de vraag kunnen beantwoorden in hoeverre de rol van de gemeente Dordrecht als
aandeelhouder binnen HVC gespeeld zou kunnen hebben? Want u suggereert een aantal
dingen waarvan ik denk: ik wil dat toch wel wat duidelijker hebben. U hebt het over de
positie van de gemeente Dordt, aandeelhouder, ruinntelijk niet op orde en er zijn allerlei
dingen die meegespeeld hebben dat die twee windnnolens er gewoon niet kwamen. Kunt
u toelichten?

De heer Ouwehand: Ik kan dat toelichten, maar het maakt het voor mij ingewikkeld. Ik
wil namelijk niet speculeren, ik hou van feiten. Wat we gedaan hebben is dat we dus op
basis van die Woo een aantal vragen gesteld hebben om hier achter te komen. Zodra ik
die antwoorden krijg, dan ga ik ze natuurlijk ook heel gelijk met de gemeenteraad te
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delen onn gewoon een transparantie te hebben, zodat iedereen vanuit zijn eigen
verantwoordelijkheid ernaar kan kijken. Aan de ene kant is het in onze ogen gewoon
niet meer en niet minder dan een werkmaatschappij en daar is gewoon de gemeente
aandeelhouder in. Dus dit soort beslissingen worden niet over een nacht genomen, dus
daar vindt ook consultatie met het bestuur plaats en daar zit ook een vertegenwoordiger
van de gemeente Dordrecht bij. De gemeente Dordrecht heeft in zijn beleid staan dat
daar een windlocatie moet komen, de provincie heeft het in zijn beleid staan, dus dat is
heel erg vanuit het publieke belang en er is niet voor niks met een heleboel nnensen
gewerkt zo'n beetje tien jaar om dat voor elkaar te krijgen. Dus ik durf niet te zeggen
hoe het zit, ik vermoed iets, maar ik wil gewoon van de gemeente duidelijkheid krijgen

De voorzitter: U wilt niet speculeren?

De heer Ouwehand: Ik ga niet speculeren.

De voorzitter: Gezien de tijd moet ik echt ingrijpen nu, want we hebben nog twee
vraagstellers. Mijnheer Groenewege.

De heer Groenewege: Er is een Structuurvisie Wind op land van de gemeente Dordrecht,
daar verwijst u naar in uw brief. Volgens mu j wordt die nog steeds kaderstellend gebruikt
en toegepast. Is die nog voldoende, of is die toe aan een update?

De heer Ouwehand: Ik denk dat die toe is aan een update, gezien de inspraaktekst die
ik net gegeven heb. Het is in ieder geval zo dat de Krabbegors ook daarin staat en die is
sowieso al weg. Dus dat zou voor mu j al betekenen dat ik zou willen adviseren onn hem
te herzien en in ieder geval dan die vervangende locatie mee te nemen.

De voorzitter: Ook die nemen we mee. Mijnheer Gundogdu, laatste vraag.

De heer Gundogdu: Mijnheer Ouwehand, dank u wel. U noennde in een bijzin financiele
participatie op het eind van uw inbreng. Wat bedoelt u expliciet ernnee?

De heer Ouwehand: Er is binnen het RES-programma afgesproken dat we zoveel
mogelijk gaan werken met 50 procent lokaal eigendom en met burgercooperaties. Die
50 procent is niet met een schaartje te knippen, dat kan 50 procent zijn in zeggenschap
zodat er wat kan gebeuren met de opbrengst van een windnnolen, zodat bijvoorbeeld
leefbaarheidsinnpulsen gegeven kunnen worden in de wijk zelf, maar het kan ook zijn dat
nnensen een winddeel aanschaffen en daar dan ook mee in kunnen investeren en daar
dan ook een stukje revenu terug kunnen krijgen van de opbrengst van de windnnolen.
Dat zal niet voor iedereen gegeven zijn, maar het zijn wel hulpmiddelen die meehelpen
onn het draagvlak onder de bevolking behoorlijk te vergroten bij dit soort projecten.

De voorzitter: Dank u wel. Ik zie dat we nog twee minuten hebben. Mevrouw Boom.
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Mevrouw Boom-Vos: Ik hou hem kort. Mijnheer, u vertelde net over de verdeling van
duurzame energie, 50 procent zon, 50 procent wind. Hoe ziet u de verhoudingen met
restwarmte of geothermie, dat zijn toch ook duurzame energiebronnen?

De heer Ouwehand: Pardon. Hoe jammer het ook misschien is, maar het is en -en -en. Er
zijn meerdere programma's en we praten nu over de RES. Warmte zit binnen de
gebouwde omgeving en is gekoppeld ook aan die warmtevisie, zeg maar. Je hebt ook
warnnte nodig om op een gegeven moment ook goed te kunnen elektrificeren. Dus we
hebben die mix van elektrificatie nodig en we hebben ook een goede bron nodig voor
warmte en dat kan natuurlijk geothernnie zijn, waterthermie, er zijn een aantal
voorbeelden die je zou kunnen toepassen. Ik weet niet wat hier het meest gewenst zou
zijn, maar het is goed om daar ook op in te zetten.

De voorzitter: Dank u wel. Nogmaals, dank voor uw bijdrage. Wij zullen dit zeker
meenennen. Wat ik in het begin ook aangaf, eerste kwartaal van 2023 komt er een
beeldvormend overleg en daar worden ook in dit geval u ook bij betrokken en andere
betrokkenen worden ook uitgenodigd. Heeft u nog wat toe te voegen?

Mevrouw Van Vugt-Roose: U zei beeldvormend, ik denk oordeelsvormend.

De voorzitter: Nee, het wordt een beeldvormend

Mevrouw Van Vugt-Roose: Nog een keer beeldvormend, oke.

De voorzitter: Ja, beeldvormend, want dan gaat het echt beginnen, dan komt de
startnotitie. Ja? Oke. Nogmaals, hartelijk dank voor jullie bijdragen.

4. VervoIg Samen tegen Armoede — Raadsvoorstel

Voorzitter: mevr. Van Engelen
Comnnissiegriffier: mevr. Van Poppel
Verslag: NotuBiz

Aanwezig:
Mevr. Boom-Vos (VVD)
Dhr. Boone (Beter Voor Dordt)
Dhr. Burakgin (GroenLinks)
Dhr. De Heer (CU-SGP)
Dhr. Gundogdu (Op Ons Eiland)
Mevr. Pichel (FvD)
Dhr. Portier (SP)
Dhr. Safranti (DENK)
Dhr. Schalken-den Hartog (Beter Voor Dordt)
Mevr. Schnabel (PvdA)
Mevr. Stolk (VSP)
Mevr. Striebeck (VSP)
Dhr. Van Ballegooijen (VVD)
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Dhr. Van der Meer (GroenLinks)
Mevr. Van Vugt-Roose (CDA)
Mevr. Vol -van der Hoist (Partij voor de Dieren)

Portefeuillehouders: wethouder P. Heijkoop

De voorzitter: Welkonn allemaal, de griffier is aanwezig en de deuren zijn dicht, dat
betekent dat we kunnen gaan beginnen. Welkom bij deze oordeelsvormende sessie over
Samen tegen Armoede. Zoals gewoonlijk doen we eerst een voorstelrondje rand de tafel
voor het verslag wie er allemaal zijn. Ik ben Yara van Engelen, ik ben jullie voorzitter
vanavond en dan ga ik verder aan nnijn linkerhand.

Mevrouw Van Poppel: Denise van Poppel, commissiegriffier.

De heer Heijkoop: Ik ben Peter Heijkoop, ik ben wethouder.

De heer Boone: Dave Boone, Beter Voor Dordt.

Mevrouw Schnabel: Marije Schnabel, Partij van de Arbeid.

Mevrouw Boom-Vos: Karin Boom, Dordtse VVD.

De heer Van Ballegooijen: Luca van Ballegooijen, Dordtse VVD.

De heer Van der Meer: Frans-Bauke van der Meer, GroenLinks.

De heer Burakcin: Necdet Burakcin, GroenLinks.

Mevrouw Van Vugt-Roose: Franciske van Vugt, CDA Dordrecht.

De heer Safranti: Mehmet Safranti, DENK Dordrecht.

Mevrouw Vol -van der Hoist: Danielle Vol -van der Hoist, Partij voor de Dieren.

De heer De Heer: Robert de Heer, ChristenUnie-SGP, en ik zal zo netjes mijn bordje nog
even pakken.

De heer Gundogdu: Aydin Gundogdu, Op Ons Eiland.

De heer Portier: Ronald Portier, SP.

Mevrouw Pichel: Ruby Pichel, Forum voor Democratie.

Mevrouw Striebeck: Bernadette Striebeck, VSP.

De heer Schalken-den Hartog: David Schalken, Beter Voor Dordt.
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De voorzitter: Ik vroeg me al af of jullie nnee wilden doen aan een namenrondje en dat
was zo. Welkom ook iedereen aan de publieke tribune en iedereen thuis. Dan even
waarom we hier zitten. Op 11 oktober heeft de commissie het raadsvoorstel ter
bespreking geagendeerd met de volgende politieke vragen. Wat vindt de commissie van
de doelstellingen en hoe kunnen deze eventueel aangescherpt worden? En vindt de
commissie dat er voldoende voor ouderen gedaan wordt? Dan gaan we zo meteen over
naar het eerste termijn waarin alle aanwezige fracties hun voorlopige mening, standpunt
naar voren kunnen brengen over het raadsvoorstel. Het voorstel is om het eerste
termijn niet te interrumperen en het debat vooral in het tweede termijn te laten
plaatsvinden, dus na de beantwoording van de wethouder. Dan kijk ik even rond wie ik
het woord mag geven voor het eerste termijn.

Mevrouw Striebeck: Voorzitter?

De voorzitter: la, nnevrouw Striebeck.

Mevrouw Striebeck: De VSP vindt dat er inderdaad nog meer gedaan mag worden voor
ouderen en is wel zeker voor een vierde lijn. De wethouder was in een voorgaande
commissie dat ook at met ons eens en eventueel door het inzetten van
ouderenambassadeurs of iets dergelijks. Dat was het tot zover.

De voorzitter: Dank u wet. Dan gaan we naar mijnheer Van Ballegooijen van de Dordtse
VV D.

De heer Van Balleciooijen: Ik zal met de deur in huis vallen, voorzitter. Wij zijn
voorstander van het voorstel. De ondersteuning van de minima is zeker nu van groot
belang. Wij willen geen hindernis opwerpen en gaan daarom akkoord. Er zijn veel
aspecten van dit voorstel waarvan wij denken dat ze een positieve impact zullen hebben
op de Dordtenaren, nnaar daar hebben we wet een kernwoord: denken. We denken dat
dit effectieve maatregelen zijn, maar zeker weten doen we het filet. Dit voorstel mist
namelijk goed geformuleerde, meetbare doelstellingen. De gemeenteraad heeft een
belangrijke controlerende taak en zonder goede evaluatie van een programme als dit is
het onmogelijk te zeggen welke delen effectief zijn geweest en welke delen minder.
Want uiteraard willen we het geld dat we hier uitgeven zorgen dat het zo effectief
mogelijk terechtkomt bij de stadsgenoten die het nodig hebben. Zoals ook aangegeven
werd in de tussenevaluatie van het programme Sannen tegen Armoede mist de
cijfermatige onderbouwing hier nog. We willen dan ook graag de toezegging van de
wethouder om voor het programma Semen tegen Arnnoede op elke programmalijn en
elk onderdeel daarvan een of meerdere SMART-geformuleerde doelstellingen te maken.
Denk dan bijvoorbeeld aan de gemiddelde duur van inwoners in de
schuldhulpverleningsketen, het aantal gezinnen dat tekort komt voor sociale participatie,
of het bereik van de verschillende regelingen onder de Dordtenaren die er recht op
hebben. Indien gewenst kunnen wij de wethouder een lijst met suggesties aanleveren.
Wij zouden ook willen dat de wethouder de stand van zaken van de op te stellen
doelstellingen met regelmaat deelt met de raad. Daarnaast zien we ook dat het
probleem van de zogenoemde arnnoedeval steeds groter wordt. Het heeft steeds minder
zin om te gaan werken of meer te verdienen, onndat je aan het eind van de maand
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nauwelijks meer overhoudt. Gelukkig heeft de wethouder hier aandacht voor in het
voorstel. We willen de wethouder ook vragen om te onderzoeken of het mogelijk is om
uitkeringen als bijvoorbeeld het persoonlijk nnininnabudget omgekeerd evenredig aan het
inkomen af te bouwen, in plaats van de harde grens die nu bestaat. Graag horen wij
welke uitkeringen hiervoor in aannnerking zouden konnen en hoe dit er binnen de huidige
budgetten uit zou kunnen zien. Als Dordtse VVD vinden we het onze
verantwoordelijkheid om inkonnensproblennatiek in de gaten te houden en een tijdelijk
vangnet te bieden als dat nodig is. Daarom zijn we, alles overwogen, positief over dit
voorstel.

De voorzitter: Dank u wel. Dan heb ik hier staan Beter Voor Dordt en ik neem aan dat
dat de heer Boone is.

De heer Boone: Dankjewel, voorzitter. Ik heb een iets langer betoog dan collega Luca
van Ballegooijen. Sannen tegen Armoede is de titel van het voorstel dat er ligt, dat ook
wel recht doet aan de inhoud van het voorstel. Een groot maatschappelijk vraagstuk
zoals armoedebeleid vraagt om een integrale aanpak waarbij politiek, overheid,
maatschappelijke organisaties en burgers sannenwerken. De samenwerking komt tot
uiting in het voorstel met alle documentatie daaronnheen. De samenwerking is de
afgelopen maanden ook aan de orde geweest, gezien het felt dat er diverse
bijeenkomsten zijn geweest in deze zaal, maar ook daarbuiten, waarbij verschillende
partijen de handen ineen hebben geslagen om samen na te denken over de aanpak van
arnnoede. Wethouder Heijkoop levert wat Beter Voor Dordt betreft een mooi pakket aan
maatregelen en regelingen om invulling te geven aan een gedegen arnnoedebeleid voor
de Dordtenaren. Het voorstel kan wat ons betreft dan ook op steun rekenen. Een mooi
uitgebalanceerd voorstel waarbij we helaas, gezien de onzekerheid in de wereld, nog
niet weten of het genoeg gaat zijn. We hebben hier onlangs als Beter Voor Dordt ook
schriftelijke vragen over gesteld aan het college. Ondanks onze positieve houding ten
aanzien van dit voorstel hebben we ook een paar punten van aandacht die we nnee
zouden willen geven aan de wethouder. In de eerste plaats is het lastig om hier en daar
te kunnen zien in het voorstel wat met wat betaald gaat worden en of het genoeg is,
gezien wat er allemaal plaatsvindt in de wereld. Een regelmatig overleg hier in deze zaal
met een stand van zaken, net al genoemd, en met maatschappelijke organisaties aan
tafel juichen wij dan ook zeer toe. Op die nnanier blijven we op de hoogte en kunnen we
verder monitoren en sturen waar nodig. Daarnaast heeft Beter Voor Dordt zorgen of de
beschikbare budgetten wel terechtkomen bij de burgers. Er zijn veel regelingen en dat is
goed, maar soms zien we ook dat er weinig gebruik gemaakt wordt van die regelingen,
bijvoorbeeld omdat een regeling onvoldoende bekend is. Onze oproep is dus vooral:
maak de regelingen nog meer kenbaar aan de doelgroepen die het nodig hebben. Wees
daarbij creatief en zorg dat zoveel mogelijk geld terechtkomt op de plekken waar het
nodig is. De potjes die er zijn mogen wat ons betreft ook leeg. Daarnaast zouden we
graag wat meer doelstellingen zien waar we samen naartoe werken en waar we op
kunnen monitoren en controleren als raad, net refereerde de VVD daar al aan. We
moeten wat scherper krijgen op welke dimensies we aan de hand van dit beleid
verbeteringen willen zien optreden. Aan de hand van die dimensies zouden we graag wat
meer harde indicatoren zien zodat we echt kunnen sturen. De stip aan de horizon waar
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we naartoe werken zou niet vooral alleen maar een ideaalbeeld moeten zijn, maar zou
ook nnoeten bestaan uit cijfers. Graag wat meer kpi's wat ons betreft. Het is echter de
vraag of een maatschappelijk probleenn zoals armoede helennaal te vangen is in cijfers
en kpi's waar we als raad en commissie op kunnen controleren en sturen. Armoede is in
eerste plaats, los van de cijfers, lets dat burgers ervaren of nneemaken ongeacht de
harde cijfers. Om een voorbeeld te noemen: we horen inmiddels regelmatig om ons
heen dat ook de nniddeninkomens en zelfs de hoge inkomens door alle problematiek
rond bijvoorbeeld de energieprijzen te maken krijgen met betalingsachterstanden, een
laag vrij besteedbaar inkonnen en sonns ook armoede. We willen de wethouder
meegegeven dat er om die reden niet alleen maar gekeken moet worden naar de
groepen op 100 procent van het wettelijk sociaal minimum, of 110 procent, of 120
procent enzovoort, maar kijk vooral breder en kijk verder dan de inkonnensgroepen
onder, op, of boven het sociaal minimum. We kunnen niet voorbijgaan aan de signalen
die we momenteel uit de nnaatschappij ook krijgen uit die midden- en hogere inkomens.
Ik ga naar het einde van mijn verhaal, voorzitter. Voor je het weet komen er uit die
groepen weer grote aantallen in de schuldhulpverlening en laten we daar ook nog kort
een opmerking over maken. We zijn toch wel geschrokken van de gemiddelde schuld
wanneer mensen in beeld komen bij de schuldhulpverlening. De gemiddelde schuld zou
rond de 50.000 euro liggen - correct me if I'm wrong. Beter Voor Dordt, en ik denk
iedereen hier, zou graag zien dat we mensen met schuldenproblematiek eerder
signaleren. Meer preventie dus en inzetten op deze groepen om die groepen in een
eerder stadium te bereiken. Tot slot, Beter Voor Dordt ziet, zoals u wellicht weet, een
sleutelrol weggelegd voor buurthuizen en maatschappelijke organisaties. Trek zoveel
mogelijk op met die maatschappelijke organisaties en investeer in de buurthuizen. Daar
is men in staat om armoede te signaleren en handvatten te bieden aan burgers in nood.
Met alle respect, wij als politiek weten vaak niet wat er achter de voordeuren
plaatsvindt. Daarnaast hebben veel burgers ook het geloof in de overheid verloren
waardoor men niet door de overheid bereikt wil worden. In de wijkcentra, buurthuizen
en maatschappelijke organisaties, die zijn wel in staat om die mensen te bereiken. We
hopen dat de wethouder deze punten mee gaat nemen, maar wat ons betreft een heel
mooi raadsvoorstel.

De voorzitter: Dank u wel. U had ons al gewaarschuwd. Ondertussen is ook mevrouw
Stolk van de VSP aangeschoven, welkom. Dan geef ik eerst het woord aan nnevrouw Van
Vugt van CDA.

Mevrouw Van Vugt-Roose: Bedankt, voorzitter. Het CDA Dordrecht is blij met dit
programma wat hier voor ons ligt. De doelstelling van het programma is het voorkonnen
van armoede en het vroegtijdig signaleren. Dat is natuurlijk prachtig in deze tijd, je kan
er niet vroeg genoeg mee zijn, zeker nu de bestaanszekerheid ook onder druk staat. Het
is meer dan ooit urgent. We hebben ook nagedacht over een extra programmalijn voor
ouderen. Hoewel we aandacht voor ouderen zeker belangrijk vinden, willen we geen
extra programnnalijn, onndat de ouderen op dit moment ook in die eerste categorie
kunnen vallen. Wel zien we dat ouderen vaak een andere eigen aanpak nodig hebben
om ze te benaderen, maar dat geldt ook voor andere doelgroepen zoals mensen die een
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andere taal spreken of mensen die analfabeet zijn, of mensen die gewoon heel weinig
sociale contacten hebben. We staan dus achter dit voorstel

Mevrouw Stolk: Voorzitter?

Mevrouw Van Vugt-Roose: We nnochten geen interrupties nog deze ronde.

De voorzitter: U sluit later aan, maar interrupties doen we in de tweede termijn, daar
gaan we uitgebreid debatteren. Maar het eerste termijn hebben we afgesproken geen
interrupties te doen.

Mevrouw Van Vugt-Roose: We geven graag nog een paar aandachtspunten mee. Ik vind
dat de vindplaatsen ook wel echt laagdrennpelig moeten zijn en dat daar wel continu op
gelet moet worden. Het bereik van de regelingen voor de verschillende doelgroepen
moet regelmatig tegen het licht gehouden worden: bereiken we ook de mensen die we
willen bereiken? En de effecten van de schuldhulp, daar zien we graag een evaluatie op.
Verder zijn er al een aantal belangrijke dingen genoennd, dus daar sluit ik me bij aan. Dit
is het.

De voorzitter: Dank u wel. Dan is de volgende op nnijn lijstje de heer Portier van de SP.

De heer Portier: Voorzitter, met het Dordtse armoedebeleid gaan we niet alle problemen
met lage inkomens, armoede en de gevolgen van de kapitalistische crisis oplossen. We
kunnen wel een verlichting brengen en kijken en helpen zoveel mogelijk waar we
kunnen. Ik denk dat het voorgestelde beleid een heleboel stappen in de goede richting
bevat daarvoor, dat de intentie is om te doen wat we kunnen doen in onze stad. Daar
ben ik blij mee en spreek ik in ieder geval mijn steun aan uit. Dan een aantal
opnnerkingen en zaken die wat ons betreft nog beter zouden kunnen. Grappig is dat ik
met de VVD al gesproken heb inderdaad over de meer geleidelijke afbouw van de
minimaregelingen, waar we wel verschillend van nnening zijn over: moet het dan ten
koste gaan, moet het totale budget hetzelfde blijven? Wij zijn dan van mening dat je het
dan desnoods maar wat uit moet breiden, zodat een meer geleidelijke afbouw niet ten
koste gaat van de mensen die je sowieso wil bereiken. Maar niet ineens alles kwijtraken
als je een paar euro te veel verdient aan persoonlijk nninimabudget, dat zou wat ons
betreft een hele goede stap zijn. Er zitten ook nog wat details en dergelijke in dat
persoonlijk nninimabudget waarvan we denken: kan dat niet wat soepeler of wat minder
formeel, zodat het makkelijker wordt om het gewoon ieder jaar opnieuw weer te krijgen.
We hebben daar ook een voorstel voor rondgestuurd, dus ik neenn aan dat mensen dat
gezien hebben en anders konnt dat vanzelf met een tekstuele aanpassing voor de
voorgestelde regeling. Dan een paar andere opmerkingen. Een van de grote problemen,
daar is ook door anderen al aan gerefereerd, met het minimabeleid, met het oplossen
van arnnoede is het bereik. Hoe zorgen we ervoor dat mensen weten wat er aan
regelingen is? Er is een suggestie gedaan van informatiennarkten en dergelijke, maar ik
denk dat dat niet voldoende is. Ik denk dat in iedere wijk inderdaad mensen moeten
weten: wij kunnen terecht bij een plek om zaken te regelen als we er niet helennaal
uitkomen. Ik denk ook dat de opstelling van de Sociale Dienst Drechtsteden al wat
verbeterd is de afgelopen jaren. Er is meer een verwelkomend beleid, zal ik maar
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zeggen, koffiehoek en dat soort zaken, in plaats van een hele grote afstand tussen de
medewerkers en de mensen die langskomen. Maar toch zien we ook nog wel veel
formalisme. Als er ergens een formuliertje mist, of een gegeven mist, dan gaan we niet
bij de mensen na: er mist lets, kun je dit nog even aanleveren en zorg dat je dat nog
even aanlevert, dan is het voldoende. Maar dan is het: hop, afwijzing. Dat zien we nog
te vaak. Een ander iets waar ik nnee zit is, de beste manier natuurlijk om uit de armoede
te komen is als je fatsoenlijk betaald werk krijgt. Betaald werk is een ding, fatsoenlijk
betaald werk is nog een tweede. Maar als mensen bijvoorbeeld een opleiding willen doen
op nnbo-niveau of op hbo-niveau, dan is het vaak nog: maar dat duurt te lang. Dus er
wordt nog veel te vaak ingezet op even een snelle cursus en dan kun je aan de slag in
een simpel baantje, terwijI een hoop mensen daar meer uit zouden kunnen halen, meer
uit zichzelf zouden kunnen halen en een betere bijdrage uiteindelijk ook aan de
maatschappij zouden kunnen leveren als ze in de kans gesteld werden om ook mbo-
/hbo-opleidingen te gaan volgen. Ik denk dat ik het daar even bij laat, dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Dan is de volgende op mijn lijstje GroenLinks en dat is dan
de heer Burakgin.

De heer Burakgin: Dank voor het woord, voorzitter. Ik had inderdaad ook een hele
woordvoering, maar volgens mu j zijn de nneeste dingen eigenlijk al gezegd waar wij ook
zorgen over hadden. Wij kunnen in ieder geval instennnnen met dit armoedebeleid zoals
het hier voorligt, wel met een aantal punten waar we toch wel onze zorgen over hebben
en ook met de wethouder in ieder geval en met de commissie willen delen. Ten eerste
gaat het om die moeilijk bereikbare groepen. De eerste sessie heeft Riet Duykers van
Platform Armoede heeft hier natuurlijk al nadrukkelijk over gereflecteerd dat 40 procent
van de doelgroep niet bereikt wordt. Dat is natuurlijk een zorgelijk percentage, dus daar
zouden we toch wel wat meer aandacht op willen vestigen. Er zijn natuurlijk al diverse
dingen benoemd hoe we dat willen gaan bereiken, maar kennelijk lukt dat ons nog
steeds niet. Dus daar willen we in ieder geval onze zorgen over uiten en ook kijken hoe
we die groep wel kunnen bereiken. Het tweede is, er is at door verschillende partijen
hier at aandacht voor gevraagd, dat is natuurlijk die armoedeval. De SP heeft daar
inderdaad de vorige keer ook al wat over geroepen hoe we ervoor kunnen zorgen dat de
groep die dus inderdaad net boven het percentage zit aan die inkomensgrens, hoe we
die groep toch kunnen ondersteunen. Dat is wel zorgelijk dat je in een keer als je vijftig
of honderd euro meer verdient, dat je opeens al die inkomensondersteuning mist. Dus
ja, hoe gaan we ervoor zorgen dat we die groep toch wel kunnen ondersteunen? Die
geleidelijke afbouw vind ik in ieder geval ook wel een gedachte die bij ons wel goed
klinkt, maar daar wil ik de wethouder ook over horen hoe we dat vorm kunnen geven, of
dat wel lukt. Voorzitter, het laatste punt wat we ook nog willen meegeven is de ruimte
voor de professional. Daar hebben we vorige periode vaak genoeg over gehad. De
professional heeft toch het beste zicht op de persoon die in armoede leeft, die om zorg
en ondersteuning vraagt. Dus eigenlijk zouden wij graag willen zien dat de professional
meer ruimte krijgt om bijvoorbeeld die regelingen die we dus kennen, om ook die
gericht in te zetten, bijvoorbeeld om de randen van de wet op te zoeken, zoals we dat
ook in het akkoord hebben afgesproken, om bijvoorbeeld niet te zeggen iedere keer, of
tenminste vast te zitten op die wet- en regelgeving, maar ook bijvoorbeeld te kunnen
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zeggen: jongens, in dit geval hebben we het over multiproblematiek en wij denken dat
het goed is om bijvoorbeeld niet te denken aan die schotten, maar als die vijftig of
honderd euro meer verdient, dat we dan alsnog bijvoorbeeld een kwijtschelding voor dat
huishouden kunnen regelen en nnisschien wel dat het helpend kan zijn voor zo'n gezin of
een persoon. Dus daar zouden we in ieder geval wel wat op willen horen van de
wethouder hoe hij hierover denkt. Dat was hem, voorzitter.

De voorzitter: Dank u wel. Dan ga ik naar de heer Safranti van DENK.

De heer Safranti: Dank u wel, voorzitter. Op zich prima voorstel als we terugkijken. Ik
sluit me ook aan bij de woordvoering van VVD en BVD als het gaat om de meetbaarheid,
het moet toch wel meetbaar zijn. Wet een aantal kantlijnen, voorzitter. Tijdens de
raadsvergadering van vorige week heb ik ook aangegeven dat wij erg van
vroegsignalering zijn, denk aan het project Achter de voordeur, en preventief werken.
Daar doet volgens mij Sociale Dienst Drechtsteden best veel aan, maar het kan ook
beter of anders. Vroeger hadden we, of ooit hadden we een boekje met voorzieningen
anders bijzondere bijstand, dus ik zou het fijn vinden, want ik hoor net mijnheer
Burakcin, maar ook volgens mij een aantal andere partijen: we kunnen een groep niet
bereiken. Maar middels zo'n boekje, of dat nou digitaal is of fysiek, kan je toch wel
mensen, of ouderen, stimuleren of toch vinden - ik zag toevallig VSP, dus vandaar dat ik
de ouderen noem. Maar goed, kijk, dat zijn toch mensen die dus bijvoorbeeld de digitale
versie niet zien en dan kan je dus wel die fysieke nog uitdelen. Dus daar zou ik voor
willen pleiten, dat was toch wel raadzaam. Daar zaten dus ook allerlei voorzieningen
vanuit Wmo, maar ook regelingen, maar ook bijzondere bijstand. Uitbreiden
mininnabeleid, volgens mij is dat ook door andere partijen nog aangegeven. Wat ik wel
wil meegeven, wethouder, aan de voorzitter, is de witgoedregeling nog een keer even
benadrukken. Want vorige week tijdens de raadsvergadering heb ik dat ook aangegeven
dat we graag de witgoedregeling weer willen herroepen voor mensen die dus !anger dan
vijf jaar op het sociaal minimum leven. Kijk, je kan daar gaan discussieren over 120
procent, 130 procent, daar gaat het mij eerlijk gezegd niet om, maar dat we wel de
doelgroep verbreden. Inkomensvoorziening is volgens mij ook al genoemd zojuist, dat je
daar ook toch oog voor moet hebben. Tot zover qua eerste termijn, voorzitter. Dank u
wel.

De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we naar de heer De Heer van ChristenUnie-SGP.

De heer De Heer: Dank u wel, voorzitter. We zijn positief over het voorstel dat voorligt.
We krijgen ook echt de indruk dat de betrokken partijen in de stad dit ook zijn en dat is
voor ons wel een heel belangrijk signaal. Er wordt fors geInvesteerd in
arnnoedebestrijding ... En dat is niet het beeld inderdaad wat we hadden verwacht op het
scherm. Ik ga gewoon door. Er wordt fors geInvesteerd in arnnoedebestrijding en dat is
ook echt nodig. We vragen om ruinnhartig beleid, zoals ook een aantal hier aan deze
tafel hebben bepleit. We willen de wethouder aannnoedigen om te blijven inspelen op
alle actualiteit, zoals de bestaanszekerheid waar we allemaal veel over spreken, maar
dan zonder ook de lange termijn niet uit het oog te verliezen. Tegelijkertijd willen we de
wethouder vragen om de proactieve houding van de afgelopen jaren, die hij zeker heeft
gehad, ook echt vast te houden en lef te tonen zoals hij zelf in een eerdere
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commissievergadering ook al een keer aanhaalde. Wet zouden we de wethouder willen
vragen om ons als raad ook echt actief te infornneren, ook misschien extra tussentijds,
over de voortgang. Wat ons betreft dan ook niet alleen over wat er succesvol is, maar
dan ook gewoon over wat er niet lukt. Dat niet alles direct succesvol is, dat hoort er
sinnpelweg bij, bij zo'n ingewikkeld beleidsterrein. Misschien herinneren ons allemaal als
raadsleden hier aan deze tafel ook nog wel tijdens de tweedaagse van het
introductieprogrannnna, dat onderwerp over briljante mislukkingen. Nou, laten we dan
ook zeker bij armoedebestrijding niet schuw zijn om dapper te experinnenteren en ook
zeker de lessen die we leren met de raad en met elkaar te delen. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Ja, de camera schiet terug, dat is waarschijnlijk een wat
fijner beeld dan een regenachtig raann voor de kijkers thuis. Maar we konden u wel goed
verstaan, dat was fijn. Dan gaan we naar de heer Gundogdu van Op Ons Eiland.

De heer Gundogdu: Voorzitter, dankjewel. 0 ja, nu ben ik ook niet in beeld. Nou, dat is
maar zo jammer, ik heb me er helemaal voor aangekleed, gekamd. Nou, ik vervolg mijn

De voorzitter: Er is al een melding gegaan naar onze technisch beheerder, die at komt
spieken.

De heer Gundogdu: Dat is moot. Nee, hij doet het niet.

De voorzitter: U kunt verdergaan, hoor.

De heer Gundogdu: Ik ga verder, voorzitter.

De heer ...: Die blijft hangen.

De heer Gundogdu: Ik denk niet dat ik er iets aan kan doen.

De heer U zou hier moeten zitten. Is dat mogelijk?

De heer Gundogdu: Dan doe ik dat even. Even mijn aantekeningen mee.

De voorzitter: Een kleine verschuiving en het bordje staat ook goed en dan kunt u
verder met uw eerste term ijn.

De heer Gundogdu: Dankjewel, voorzitter. Kijk, nu ben ik in beeld. Voorzitter, om te
beginnen, ik wil hier oprecht mijn complimenten uitspreken richting de opdrachtgever,
zijnde de portefeuillehouder, maar ook de annbtelijke ondersteuning. Ik heb zelden zo'n
mooi, empathisch stuk gelezen en daar ben ik echt heel oprecht in. Eenvoudigweg
omdat de doelgroep waar het om gaat, enerzijds en anderzijds de intentie die uit dit
stuk naar voren komt, ons echt wel aanspreekt. Dus met de deur in huts te vallen, het is
een goed voorstel die we kunnen ondersteunen. Maar we hebben wel wat
kanttekeningen, vragen, dat hoort erbij eennnaal. Voorzitter, om te beginnen is dat als
we het goed hebben gelezen dat om en nabij 15 procent van onze inwoners gebruik
maakt op de een of andere manier van deze regelingen. Dat is schrikbarend hoog. Mijn
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ideale wereld is dat niemand voor hulp zou moeten aankloppen bij de gemeente, maar
dat is utopie helaas. Waar we wel in dat kader de portefeuillehouder willen meegeven -
en er is zojuist wel even gesproken over SMART doelstellingen. Kijk, ideaalbeeld zou zijn
dat hopelijk over een X aantal jaren, dat die aantallen bewoners en kinderen die
aankloppen, althans de ouders aankloppen voor hulp, veel lager is dan dat nu het geval
is. Dat zou een mooi streven zijn. Dat is wel een opmerking en een kanttekening die we
willen plaatsen, dit hebben wij niet terug kunnen lezen in dit stuk. Daarnaast, voorzitter,
er is zojuist gerefereerd aan maatwerk. Helaas, en dat is een felt, vallen een aantal
inkomensgroepen gewoon buiten de boot. Dan heb je een spanningsveld doelgroep
versus inkomensgrenzen. Is er ook nog ruimte voor maatwerk? Dat ook nnensen die net
boven die grenzen zitten qua inkomen, maar gezien de tijd waarin we leven het echt wel
moeilijk hebben, of die ook een mogelijke vorm van ondersteuning? Ik weet niet wat en
hoe, maar dat is even een vraag aan de wethouder. Voorzitter, vervolgens zegt het
college ook: we willen nog meer aandacht op scholen voor geld. Geld, in die zin: hoe ga
je om met geld? Zodat kinderen van huis uit meekrijgen of van school uit meekrijgen
dat ze zorgvuldig met geld omgaan. Dat is echt een heel mooi streven. Los van het
streven dat ze leren hoe je met geld moet omgaan als je later groot bent, of sterker
nog, als kind zijnde, is het ook een vorm van wat je moet doen om aan voldoende geld
te komen later, met een goede baan, een goede opleiding. Dus dat is een positieve
energizer die zeker meegegeven nnoeten worden. Voorzitter, over bekendheid gesproken
van de regelingen, wij willen de portefeuillehouder meegeven dat vooral ook social
media, los van al die ketenafspraken en ketensamenwerking die al is genoemd, social
media over een heel belangrijk kanaal kan zijn deze regelingen aan de nnan/vrouw te
brengen. Waar we ons wel even zorgen om maken, er staat ook in het voorstel van dat
vanaf 2023 de solidariteit vanuit de regio wordt afgebouwd en er nog een grote
onzekerheid vanuit de Rijksoverheid over de toe te bedelen nniddelen, of daar nu al op
de een of andere manier rekening wordt gehouden en wat daar de consequenties van
kunnen zijn. Zover nnijn eerste term ijn, voorzitter.

De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we door naar nnevrouw Vol -van der Hoist van Partij
voor de Dieren.

Mevrouw Vol -van der Hoist: Dank u wel, voorzitter. Ik heb even alles meegekregen van
nnijn collega's en ik kan daar eigenlijk weinig op aanvullen. Ik ben eigenlijk met iedereen
wel eens en alle zorgen die geuit zijn, dus daar sta ik helemaal achter. Wij steunen ook
dit mooie plan. Een verzoek hadden wij nog wel, want er is ons toegezegd door de
wethouder dat de zorg voor eventuele huisdieren bij minima wel nneegenomen zou
worden. Dat hebben we niet teruggelezen en van daar nog even dit puntje, of de
wethouder dit niet vergeet en dus ook een connpensatie kan opnennen in dit plan voor de
kosten van minima bij onverwachte dierenartskosten en eventueel afstandskosten. Dan
heb ik nog een heel klein, gek vraagje. Er zaten heel veel afkortingen in dit stuk en dat
vond ik persoonlijk heel lastig lezen. Dus of ik daar een verzoek van kan doen dat er een
soort lijstje bij komt met uitleg, of in ieder geval, een begrippenlijst. Dank u wel.

De voorzitter: Dat was een hele terechte vraag, hoor. Dank u wel. Dan heb ik als
volgende staan nnevrouw Pichel van Forum voor Democratie.
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Mevrouw Pichel: Dank u wel, voorzitter. Allereerst dank voor dit mooie, uitgebreide plan.
Forum voor Democratie zou Forum voor Democratie niet zijn als ik toch niet iets anders
zou zeggen dan de anderen hier aan tafel. Er zijn twee dingen die ik graag wil zeggen en
het eerste is: alles wat je aandacht geeft groeit. Het tweede is: geld is energie en
energie wil stromen. Waaronn zeg ik dat? Het plan heet Samen tegen Armoede. Alles wat
je aandacht geeft groeit. Dus als we aandacht geven aan armoede, wat groeit er dan?
Het tweede is: geld is energie en energie wil stromen. We gaan tegen armoede. Als we
dingen willen laten stromen, zouden we geen weerstand moeten bieden, maar dan
zouden we erin mee moeten gaan. Dus ik zou eigenlijk de vraag willen stellen: is er
mogelijkheid om te kijken naar de titel van het plan, in plaats van Samen tegen
Armoede, Samen voor Voorspoed, of Samen voor Overvloed, omdat het naar mijn idee
ook een heel andere energie zou brengen aan het plan. Tot slot sluit ik af met dank u
wel en dit is wel een plan wat we zeker zouden kunnen steunen.

De voorzitter: Dank u wel. Dan heb ik nog staan mevrouw Schnabel van de PvdA.

Mevrouw Schnabel: Dank u wel. Wij vinden het ook een prachtig voorstel en we steunen
het natuurlijk ook van harte. We zijn blij dat de Dordtse Informatie Markt is
aangenomen als een van de instrumenten inderdaad, zoals de heer Portier zegt, om
sociale voorzieningen wat duidelijker te maken. Nou hebben wij nog een paar kleine
aannnerkingen. Agnes Jongerius van de Partij van de Arbeid in Brussel heeft een motie
ingediend om Europese aanbestedingen, dus op Europees niveau mogelijk te maken.
Deze motie is ook aangenomen en werk is in ons idee altijd een van de betere garanties
tegen armoede. We gaan er daardoor van uit dat de gemeente dat graag nneeneemt.
Dan hadden we nog een kleine aanmerking over kinderarmoede. In een artikel van de
Nationale ombudsman dat gisteren verscheen wordt gezegd dat jongeren tot 21 jaar in
de bijstand een verhoogd risico lopen op schulden, zonder dus zeg maar het ouderlijk
vangnet. Wordt hier ook rekening mee gehouden in Dordrecht? Daarnaast, dat hadden
wij de vorige keer ook at kort benoemd, het besteedbaar inkomen. Als het gaat om de
extra toeslagen die Dordrecht zelf geeft, zoals bijvoorbeeld het persoonlijk
mininnabudget, de bijzondere bijstand, of de collectieve zorgverzekering, hoe konnt het
dan dat we in Dordrecht kijken naar het netto-inkomen in plaats van naar het
besteedbaar inkomen? Aangezien het besteedbaar inkomen ingevuld kan worden door
de wetgeving die we zelf maken. Dus dat was de laatste en dan hadden we nog een
allerlaatste. Dat vroegen wij ons af, waarom kan iemand met een AOW niet in
aanmerking komen voor een persoonlijk minimabudget? Daar waren we benieuwd naar
wat daar de reden van was. Dat was het, dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Dan hebben we als het goed is alle partijen gehad voor het
eerste termijn en ik heb zowel de griffier als de wethouder ijverig zien meeschrijven, dus
dan wordt het denk ik tijd dat ik het woord geef aan wethouder Heijkoop voor de
beantwoording.

De heer Heijkoop: Voorzitter, dank u wel. Ik heb inderdaad mee geschreven en ik heb
eigenlijk wel met heel veel genoegen naar uw inbreng geluisterd. Er gaat hier echt veel
meer inhoud en betrokkenheid over tafel dan in menig Tweede Kannerdebat en dat vind
ik wel echt een compliment. Ja, het is nnisschien wat flauw en ook niet helemaal
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dualistisch, maar ik vind het wel heel mooi om die enorme betrokkenheid en ook echte
kennis van zaken te zien die hier aan tafel zit. Dat past ook wel in de traditie van deze
gemeenteraad. Destijds is in 2017-2018 unaniem steun gegeven aan het plan Samen
tegen Arnnoede en ook in de opvolging heeft de raad dat altijd kritisch, maar zeer
betrokken gevolgd en ook deze raad, ook ingegeven door de huidige actualiteit, laat zien
dat ze ook in dit opzicht goed weten waar het over gaat. Het gaat nog wel ergens over
in onze stad. U heeft daar een aantal vragen over gesteld. Er zijn meerdere partijen die
hebben stilgestaan bij het bereik, bij de armoedeval, de meetbaarheid van
doelstellingen, de ruimhartigheid van het beleid - is het genoeg, nnoeten we nneer doen
- en ook over het informeren van de raad. Dat waren in ieder geval een aantal gennene
delers die ik gehoord heb en er zijn nog heel veel anderen vragen gesteld die ik
natuurlijk ook recht zal doen bij de beantwoording. Ik heb eigenlijk per partij wat
aantekeningen gemaakt en hier en daar ook een aantekening laten schieten op het
moment dat een andere partij dat ook heeft aangegeven, dus dat zit hem met name op
die thenna's die ik net noemde. Allereerst het bereik. Het bereik is eigenlijk een
voortdurende bron van zorg, eigenlijk een voortdurende uitdaging: hoe zorg je ervoor
dat de inwoners, dat de huishoudens, dat de gezinnen die in Dordrecht afhankelijk zijn
van inkomensondersteuning, natuurlijk via de landelijke overheid, maar ook lokaal
aanspraak kunnen doen op een ondersteuning vanuit het minimapakket, dat ze daar ook
aanspraak op doen? Je nnerkt dat dat gewoon lastig is. Tegelijkertijd zie je ook wel dat
we er wel steeds beter in slagen om die doelgroep te bereiken. Het percentage van 60
procent, dat inderdaad eerder gedeeld is vanuit Platform tegen Arnnoede, herken ik in
die zin ook niet. Het bereik is echt wel groter. De grootste uitschieter is het bereik van
de energietoeslag waarbij we op de 95 procent zitten van de doelgroep die we willen
ondersteunen. Dat is heel erg hoog, dat heb ik ook al in de raad vorige week
aangegeven. Ook het SMS-Kinderfonds heeft een heel hoog bereik en ook andere
regelingen, daar bereiken we de meeste mensen mee. Maar desalniettemin, daar start ik
ook nnee, is dit wel een van de grootste uitdagingen, want je wil het liefst zo dicht
mogelijk bij die 100 procent komen. Meerderen van u gaven ook aan: dat betekent ook
dat je de verschillende doelgroepen moet zien, die moet je proberen ook op een gepaste
manier te bereiken. De heer Safranti doet nog heel concreet de suggestie, of de heer
GLindogdu was dat, om social media in te zetten. Nou, we gaan in ieder geval werk
maken van een campagne en die campagne zal er heel erg op gericht zijn om die
meerdere doelgroepen, ook de verscheidenheid van die doelgroepen recht te doen. Dat
kan inderdaad zijn dat je jongeren probeert vooral via social media te bereiken - TikTok,
YouTube, nou, al die kanalen worden goed gevonden - en dat je bij ouderen misschien
wel veel nneer richt op huisbezoeken, of op ook de digitale vaardigheden die daar vaak
nog niet op het niveau zijn van jongeren. Dus daar moet je weer andere accenten
leggen. De Dordtse Informatie Markt, zo is het volgens mij, die naam heeft het echt wel
gekregen. Ik heb vorige week al aangegeven dat ik dat een heel mooi initiatief vond,
wat ook eigenlijk een van de kanalen zou kunnen zijn om dicht bij die inwoners te
kunnen konnen. Zo kan je die verschillende kanalen ook elkaar laten versterken, dus dan
kan je bijvoorbeeld via social media aangeven dat er een informatiemarkt komt waar je
vragen kan stellen en je kan ook natuurlijk alle andere loketten die we in deze stad
hebben daarbij naar voren schuiven. Ik geloof niet zo in een loket, wat wel eens een
poosje in zwang is geweest: er moet een loket zijn. Nee, dat is niet zo, want in de ene
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wijk voelen mensen zich meer aangesproken door een buurthuis, in een andere wijk
zeggen ze: we gaan llever naar de Sociale Dienst, of we gaan naar het Sociaal
Wijkteam. Er zijn ook heel veel gezinnen die dan vooral veel digitaal willen doen en
andere juist weer niet, dus je moet heel goed kijken hoe je dat bereik kan vergroten
door een goede, effectieve inzet van de middelen. Die campagne, daar wordt nu aan
gewerkt en uw suggesties neem ik daar nadrukkelijk bij mee. Die campagne gaat
trouwens over Dordrecht, maar ook over de regio, maar daar zullen wel
accentverschillen zijn, omdat in Dordrecht, we hebben relatief wat ruimhartiger
minimabeleid dan andere gemeenten, dus daar moet je ook in je communicatie
aandacht voor hebben. Daar zit voor mij ook wel een zorg. We hebben altijd hetzelfde
minimabeleid gehad en vanuit de clientenraad waren er ook wel wat signalen dat ze dat
ergens ook wel een beetje betreuren dat je nu in gemeente X misschien minder goed af
bent dan in genneente Y, laat ik het maar heel veilig zo noemen. Het punt van de
armoedeval is zeer terecht gemaakt. Ik gaf vorige week in de gemeenteraad al aan dat
ik dat een heel mooi initiatief vond vanuit de raad en richting de heer Portier zei ik al: u
verbindt hiernnee van links tot rechts, want ook de VVD heeft het nadrukkelijk naar
voren gebracht en ik weet ook van andere partijen dat die armoedeval ons alien een
doom n in het oog is. Die armoedeval wordt veroorzaakt door het belastingsysteem, door
het toeslagenstelsel. Daar gebeurt het in essentie. Eigenlijk probeer je daar via je
minimaregelingen hier en daar nog wat aan te doen, maar uiteindelijk ligt de basis echt
in dat fiscale stelsel dat landelijk wordt bepaald. Ik ben er heel erg voor onn te kijken
wat er mogelijk is onn die armoedeval te verkleinen en ik heb ook aan de heer Portier
toegezegd om bij de Sociale Dienst eens even uit te zoeken: wat zou het nou betekenen
als je gaat differentieren in dat persoonlijk minimabudget? Dat viel mu j niet helemaal
mee. Het is uitvoerbaar. Als je dan gaat kijken binnen het financiele vierkant dat we
hebben, dus als je niet gaat ophogen waar u een voorkeur voor heeft, maar de heer Van
Ballegooijen niet, maar eigenlijk doet dat er niet zo toe voor het systeem. Je merkt dat
als je daarin gaat differentieren, dat de uitvoeringskosten wel fors toenemen. Dus als je
bijvoorbeeld naar 130 procent gaat en je zou wat minder doen tot 120 procent, en 130
procent geef je dan ook een nninimabudget, dan zie je dat de uitvoeringskosten
ongeveer 25 procent beslaan van de extra uitkering en dat is echt wel heel fors. Dat zit
hem erin dat het PMB - ik ga nu even de afkorting gebruiken, ik heb het nu een paar
keer volledig uitgesproken, zeg ik richting mevrouw Vol - dat PMB is best wel
bewerkelijk op het moment dat de inkomens lets hoger worden, want het gaat over
langdurige armoede, dus dan moet je heel erg goed kijken naar: wat is het potentieel
van iemand die zo'n aanvraag doet? Als er inkomensverbetering in zicht is, dan heb je
weer geen recht op zo'n uitkering. Dus dat is heel bewerkelijk. Desalniettemin ben ik het
wel van harte met uw raad eens dat je daar wat mee zou moeten willen doen en dat je
toch echt maximaal moet kijken naar: kun je nog op onderdelen differentieren? Maar
zoals ik ook al aangaf, het Prinsjesdagpakket is best wel fors, dat doet heel veel in het
fiscale stelsel. Bijvoorbeeld de zorgtoeslag stijgt enorm, dat heeft ook weer veel impact
op de inkomens tot 40.000-45.000 euro. We hebben met elkaar afgesproken dat we
begin volgend jaar over enkele nnaanden een nieuwe minima-effectrapportage gaan
uitvoeren. Laten we die minima-effectrapportage goed in beeld laten brengen hoe het er
nu voor staat met het huidige fiscale stelsel landelijk. Ik ga u daar gelijk over
rapporteren als ik die uitkonnsten heb en dan ga ik met u kijken: hoe kunnen we dan
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wellicht toch nog wat aanpassingen doen om die armoedeval enigszins te dempen? Dan
kunnen we oak zomaar halverwege volgend jaar, mocht u daar aanleiding toe zien - zeg
ik richting degenen die daar met name over gesproken hebben - kunnen we die
verordening gewoon nog aanpassen. Dus laten we het zo op die manier met elkaar
afspreken, dat zou in ieder geval mijn voorstel zijn. Onndat op het moment dat je nu
echt aan zo'n PMB gaat sleutelen, los van dat het heel veel handlingskosten heeft, weet
ik oak gewoon nog niet precies hoe het gaat uitpakken straks vanaf 1 januari als alle
loonstrookjes en uitkeringsstrookjes er heel anders uitzien. Dan voor wat betreft het
punt van de meetbaarheid. We hebben daar eerder over gesproken, ik vind dat een heel
terecht punt en oak een aantal van u heeft dat punt gemaakt oak in instemmende zin
richting de heer Van Ballegooijen. We gaan kijken naar het bereik van de regelingen, we
gaan kijken naar de gemiddelde schuld en we gaan oak kijken naar de ontwikkeling van
het aantal nnensen, het aantal inwoners, huishoudens dat in Dordrecht in de schulden
zit. We hebben natuurlijk de monitor die we jaarlijks gaan doen de komende tijd vanuit
het Nibud, die minima-effectrapportage, dus daarnnee breng je al heel goed in beeld:
hoe effectief is je minimabeleid? Maar we willen daar dus oak echt concrete kpi's aan
toevoegen. Ik stel voor dat ik in een volgende brief die ik vanuit het college aan u zal
doen toekomen daar wat meer aandacht besteed en dan denk ik dat het heel mooi is als
we daar dan eventueel als daar behoefte aan is nog het gesprek over voeren: hoe
kunnen we dat nog aanpassen, uitbreiden? Oak dat u als raad zegt: dit zijn voor ons de
kpi's waar we graag op willen sturen. Maar dan kunnen we daar oak gelijk die minima-
effectrapportage bij betrekken en dan denk ik, dan kunnen we daar nog eventueel
aanvullende kpi's bij betrekken. Maar deze kpi's die ik net noemde, die gaan we
natuurlijk sowieso goed inzichtelijk maken, want het is voor ons allemaal belangrijk am
goed in beeld te krijgen in hoeverre het armoedebeleid effectief is. Waarbij ik wel de
winstwaarschuwing at wil geven: wij kunnen niet met ons arnnoedeprogramma de
armoede uit de stad weg krijgen. Het is vooral erop gericht am het leven in armoede
draaglijker te maken, am nnensen mee te kunnen laten doen en op die manier de
gevolgen van armoede voor gezinnen, voor kinderen te dempen. Want uiteindelijk, het
echte armoedevraagstuk is een inkomensvraagstuk en dat zit bij de landelijke overheid.
Voorzitter, als het gaat over de ruinnhartigheid van het beleid. Ik ga straks nog op de
kleinere punten in, hoar. Ruimhartigheid van het beleid, is het genoeg? Meerderen van u
stonden daarbij stil. Beter Voor Dordt gaf nadrukkelijk aan: staan we hiernnee oak
gesteld voor de toekonnst? Ik vind dat een zeer terechte vraag, we zien dat de
ontwikkelingen elkaar heel snel opvolgen en je ziet oak dat de energieprijzen alle kanten
op schieten, je ziet dat er nu oak nog van allerlei zaken onduidelijk zijn random het
energieplafond. Er is oak al aangegeven dat het energieplafond maar een jaar gaat
gelden, dan hou je oak je hart vast: wat doet dat op de lange ternnijn, vanaf 2024? Maar
reken er nnaar op dat daar nog heel veel gesprekken over gevoerd zullen warden tussen
de VNG en het kabinet, waar ik zelf oak persoonlijk bij betrokken ben, want je moet er
toch niet aan denken dat met enige vertraging alsnog mensen, huishoudens massaal
door de ondergrens heen zakken. Ik ben het er dan oak van harte nnee eens als gesteld
wordt: hou daarbij de vinger aan de pals. We hebben straks die minima-
effectrapportage, we hebben straks de gevolgen van het landelijke beleid en we hebben
straks een kadernota en u mag erop rekenen dat wij in het college oak dat gesprek
voeren over: waar gaan we onze middelen aan uitgeven? Verschillende partijen leggen
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daarbij verschillende accenten, maar natuurlijk is het armoedebeleid daarbij een heel
belangrijk onderdeel en onderwerp van gesprek. Ik heb in de gesprekken met mijn
collega's ook altijd nadrukkelijk ervaren dat zij het armoedeprogramma volledig
ondersteunen en ook de noodzaak zien en als er meer nodig is, moeten we dat gesprek
voeren. Maar ik heb natuurlijk ook alle begrip voor de collega's, dat zeg ik ook met mijn
wethouder Financien-pet op, dat ook zij hun uitdagingen zien op het gebied van
duurzaannheid, op het gebied van mobiliteit, op het gebied van bouwen en wonen. Dus
we moeten daar echt een integrale afweging maken en daar zullen we bij u op
terugkomen bij de kadernota. Voorzitter, er zijn ook nog wat zaken genoemd rondom de
positie van nnaatschappelijke organisaties. Ik vond het goed om te horen en fijn om te
horen dat u zich in positieve bewoordingen uitlaat over het beleid dat voorligt en ook dat
u vanuit de nnaatschappelijke organisaties heeft teruggekregen dat zij zich ook goed
herkennen in de prioritering in dit programma. Het heet niet voor niets Sannen tegen
Armoede. We hebben dit ook echt samen met de nnaatschappelijke organisaties gedaan
en we hebben de laatste jaren ook enorm veel voortgang geboekt in die samenwerking,
ook in het elkaar vinden. Desalniettemin legt een aantal van u, de heer Boone vanuit
Beter Voor Dordt, vanuit het CDA werd het ook genoemd, maar ook andere partijen,
over die laagdrempeligheid van voorzieningen. Daar hebben buurthuizen, daar hebben
ontnnoetingsplekken een hele belangrijke rol. Vanuit het college hebben wij al eerder
beleid ingezet rondom die laagdrennpelige ontnnoetingsplekken in de wijken. Collega Van
Benschop is dat verder aan het uitbouwen, zij is ook met het programma de warme
ontmoeting gekomen, wat ook op een hele mooie manier bijdraagt aan mensen binnen
krijgen. Echt niet iedereen zal direct hulp nodig hebben, maar het is wel een veilige,
prettige manier om met mensen in contact te komen en we hopen natuurlijk vandaaruit
ook weer het bereik te vergroten en ook mensen sneller naar passende hulpverlening te
krijgen. Dat betekent niet gelijk met zwaar geschut een saneringsregeling vanuit de
Sociale Dienst, maar dat kan ook het koppelen zijn aan een schuldhulpmaatje, dat kan
ook het in contact te brengen zijn met Stichting Humanitas. Er zijn veel fantastische
initiatieven in de stad en we weten van elkaar precies wat we kunnen en dit soort
laagdrennpelige voorzieningen kunnen er echt toe bijdragen dat wij sneller met deze
gezinnen, met deze huishoudens, met deze mensen in aanraking komen en houdt ons
ook vooral scherp dat wij daarop blijven inzetten. Ook dit is een punt dat ik nadrukkelijk
wil meenemen in de eerstvolgende brief waarover ik u informeer. Want dat was ook een
vraag, de heer De Heer gaf dat nadrukkelijk aan, maar ook andere partijen: we willen
hier graag in nneegenomen worden. En ook de terechte vraag: informeer ons over de
voortgang van het programma, meldt ons de dingen die goed gaan, maar deel ook
dilemma's, geef ook aan als dingen misschien niet zo goed gaan, of als je tegen zaken
aanloopt. Dat zeg ik u toe. Mijn voornemen is om begin volgend jaar u een brief te
sturen en dan eigenlijk elk halfjaar, of misschien nog een keer tussentijds als daar echt
aanleiding voor is. Het is belangrijk dat u zeer betrokken blijft bij dit programma en ik
denk dat het ook gewoon goed is, ook zeker naar de toekomst toe, om die
ontwikkelingen goed te blijven volgen. Nog even ingaand ook op het punt van de
Verenigde Senioren Partij. Zij zouden voorstander zijn van een vierde lijn in het beleid.
Ik heb eerder aangegeven bij de beeldvormende sessie dat ik daar zeer terughoudend in
ben, omdat je merkt dat het armoedeprogramma goed aansluit op mensen die in
armoede !even, los van of ze oud of jong zijn, een migratieachtergrond hebben of niet.
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Want er zijn nog veel meer subdoelgroepen die je zou kunnen benoennen in aparte
lijnen, denk aan jongeren, denk aan mensen met een migratieachtergrond. Waar
volgens nnij mevrouw Stolk en het college en ik elkaar in vonden was dat ouderen wel
een veel specifiekere aanpak vragen binnen dat armoedeprogramma. Dan gaat het
vooral over de uitvoering, niet zozeer over het beleid, nnaar vooral over de uitvoering. Ik
gaf toen al aan, wij hebben een aantal Adviseurs Geldzaken, dat ik die actief ga
aansturen om ook naar ouderen toe te gaan, om vragen thuis te beantwoorden, om hen
te helpen bij problemen die ze ervaren. Ook die laagdrempeligheid in het bereiken van
ouderen is gewoon echt van groot belang. Ik heb daar met collega Van Benschop al eens
over gesproken dat ook de huisbezoeken die we doen vanuit het welzijnswerk, vanuit
MEE en dergelijke, dat je die ook kan benutten om ouderen te ondersteunen waar het
gaat over financiele vragen en ook waar het gaat over digitale vaardigheden vragen
ouderen net wat meer ondersteuning vanuit de gemeente. Dus op die manier wil ik daar
extra op inzetten, maar ik zou er niet zozeer voor zijn om een extra beleidslijn, want ook
ouderen kunnen schulden ervaren, ook ouderen kunnen gebruikmaken van de
minimaregelingen die er voor iedereen zijn

Mevrouw Stolk: Voorzitter?

De heer Heijkoop: waarbij je nog zou kunnen zeggen - een zin, voorzitter - dat het
gratis OV voor ouderen, dat die juist wel ook voor ouderen met een smalle beurs wordt
voortgezet, dus dat is dan wel een specifieke voorziening ook voor ouderen.

De voorzitter: Er is een interruptie van mevrouw Stolk, nnaar voordat u daaraan begint,
mevrouw Stolk kwann natuurlijk lets later binnen. De regel is dat er een woordvoerder is
in de oordeelsvornnende sessie, wat betekent dat de woordvoering van mevrouw
Striebeck nu overgaat naar mevrouw Stolk, u neemt het over.

Mevrouw Stolk: Dank, voorzitter, en dank ook voor de toelichting van de wethouder.
Aileen, het is natuurlijk jammer dat het niet in het beleid opgenonnen wordt. Er is
onlangs een onderzoek geweest van de KBO en de PCOB, daar staat echt in: onderzoek
armoede onder ouderen groeit snel door de hoge inflatie. Ouderen worden keihard
geraakt door de hoge inflatie en een op de acht komt nauwelijks rond en een kwart van
de senioren past nu al de uitgaven aan. U geeft zelf aan, ouderen vragen om een andere
benadering dan de wat jongere generatie en dan praat ik echt over ouderen in de
breedste zin van het woord, ook over de ouderen die hier jaren geleden naar Nederland
zijn gekomen en niet altijd de taal machtig zijn. Hoe gaan we deze mensen bereiken? Ik
weet hoe gedreven u bent en ik weet ook voor 100 procent zeker dat u daar achter
staat, nnaar ik vind het echt een genniste kans als we niet lets opnemen over het
arnnoedebeleid van ouderen. Het is de grootst groeiende groep hier in Dordrecht en als
we het dan hebben over omzien naar elkaar en bestaanszekerheid, vind ik het echt
vanuit de wethouder die ook vanuit het CDA konnt, echt een gemiste kans, omdat ik
weet hoe gedreven en ook het CDA voor ouderen staat. Dan kijk ik ook even naar
mevrouw Van Vugt, want dat weet ik ook en dat zeg ik echt, dit vind ik echt voor dit
beleid, en als we dan ook geluisterd hebben naar de organisaties die hier aan tafel
hebben gezeten, neem alsjeblieft lets op hoe je deze doelgroep kan bereiken. Dat hoeft
niet altijd met extra geld, want daar vragen we niet om, want je kan mensen ook op een
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andere manier bereiken dan alleen maar met geld. Dus het zou mu j heel blij maken,
zodat wij ook tegen dit plan volmondig ja kunnen zeggen. Want hoe nnooi zou het zijn
als dit plan unaniem gedragen wordt door deze raad van Dordrecht?

De heer Safranti: Voorzitter, mag ik misschien lets toevoegen wat misschien de
wethouder, maar ook mevrouw Stolk blij maakt?

De voorzitter: Een aanvullende vraag over dit onderwerp, maar wel graag op de
woordvoering van de wethouder.

De heer Safranti: Nou ja, ik wil een opmerking nneegeven dat ik uit ervaring weet dat er
juist voor deze doelgroep ouderenconsulenten waren vroeger, dus het is aan de
wethouder om dat mee te nemen als tip.

De voorzitter: We gaan eens naar de wethouder luisteren. Wethouder Heijkoop.

De heer Heijkoop: Voorzitter, specifiek op dit punt zou ik richting mevrouw Stolk wel
willen aangeven. Bent u van de ouderen? Zeker ben ik van de ouderen en zeker van de
ouderen die in armoede leven. Maar ik ben ook van de mensen met een
migratieachtergrond die in armoede leven, en ook van de jongeren die in armoede
leven. Eerder vandaag werd er ook een vraag door uw raad over gesteld: weet u wat
daar wel niet speelt? Maar ik ben ook van de langdurig zieken die al langere tijd moeite
hebben om rond te komen omdat ze hun eigen bijdrage en eigen risico volledig opnnaken
al na twee nnaanden en langdurig een laag inkomen hebben. Dus ik zou echt stelling
willen nemen dat we niet doelgroepenbeleid in deze moeten voeren in het beleid

Mevrouw Stolk: Voorzitter?

De heer Heijkoop: maar wel dat je moet kijken en ook in je cannpagne: hoe kan je
mensen die de verschillende doelgroepen recht doen, hoe kan ze bereiken en hoe kan je
ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen die afhankelijk zijn van armoederegelingen
daarbij ook bedienen? U schermt met een rapport van de ouderenbonden. Ik ken dat
rapport, maar ik ken ook een rapport van Movisie over mensen met een
migratieachtergrond, we kennen het rapport van de ombudsman over jongeren. Er zijn
echt heel veel rapporten waarbij je ziet dat er verschillende doelgroepen het nnoeilijk
hebben en die moeten we allemaal ondersteunen.

Mevrouw Stolk: Voorzitter?

De voorzitter: Per interruptie, mevrouw Stolk.

Mevrouw Stolk: Voorzitter, ook u doet aan doelgroepenbeleid, want u noemt mensen
met een migratieachtergrond, mensen met jonge kinderen, dat zijn ook doelgroepen.
Wij vragen al jaren en we hebben echt de hoop erop gevestigd dat er nu eens een keer
in Dordrecht een ouderenbeleid konnt. Dan zijn de pijlers toch echt op u gericht. Nou doe
ik ook een beroep op u, wij zouden het echt op prijs stellen en het hoeft niet altijd geld
te kosten, maar neem in ieder geval lets op, bij wijze van spreken een ouderenmonitor.
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Het maakt mij even niet uit, maar lets wat aangeeft dat wij deze doelgroep, want die
nnensen voelen zich altijd al vaak achtergezet: we doen er niet meer toe, we zijn oud,
we zijn afgedankt. Neenn alstublieft lets op. En nogmaals, het gaat niet altijd om geld.

De voorzitter: Volgens mij is uw oproep en uw vraag helder en heeft de wethouder het
gehoord.

De heer Heijkoop: Jazeker, voorzitter, en ook een bekende oproep van mevrouw Stolk.
In die zin is ze ook zeer consistent en consequent in haar oproep en haar pleidooi voor
de ouderen. Maar ik ken nnevrouw Stolk ook als iemand van geen woorden, maar daden.
Een Annsterdamse wethouder zei wel eens: in gelul kun je niet wonen. Nou, dat geldt
ook voor beleid. Dus ik wil eigenlijk met u afspreken dat we in de volgende brief gaan
we aangeven hoe wij de verschillende doelgroepen proberen recht te doen, ook om die
nnensen te ondersteunen vanuit de uitvoering. Want daar gaat het uiteindelijk om. Dan
vind ik het interessant, dan kunnen we altijd nog met elkaar bespreken - en dat geldt
dan niet alleen voor ouderen, maar ook andere doelgroepen, want we zien echt wel dat
daar sonns net andere accenten moeten worden gelegd - dan kunnen we altijd nog het
gesprek met elkaar aan: zou je in die uitvoering nog misschien wat andere zaken op
moeten nennen met betrekking tot ouderen, of mensen met een migratieachtergrond, of
jongeren? Daar sta ik zeker voor open, want we hebben zeker niet altijd de wijsheid in
pacht en we zijn ook een lerende organisatie. Dus ik ga u daarover infornneren en dan
kunnen we wellicht aan de hand daarvan met elkaar het gesprek voeren. Dat zeg ik
richting u, maar vanzelfsprekend, voorzitter, richting de gehele gemeenteraad.
Voorzitter,

De voorzitter: Per interruptie zie ik nnevrouw Van Vugt bij de microfoon.

Mevrouw Van Vuqt-Roose: Het is een klein beetje mosterd na de maaltijd nu, want ik
wilde ook inderdaad meegeven, volgens mij is hier geen verschil van mening over of we
de ouderen aandacht moeten geven, dat vindt het CDA Dordrecht ook zeker. Maar het
gaat dus wat ons betreft niet om beleid, maar echt om die uitvoering en dan heb je het
over meerdere doelgroepen. Maar het is eigenlijk al gezegd en ik vind het een beetje
jammer, maar goed, ik wilde toch nog even kwijt.

De voorzitter: Excuses dat uw interruptie niet eerder kwam.

Mevrouw Stolk: Voorzitter, even nog richting nnevrouw Van Vugt. Natuurlijk gaat het ook
om de uitvoering, maar het gaat ook om beleid. Welk beleid heb je op de ouderen? Dat
is zo belangrijk, ook gericht naar de toekonnst, want we komen nog voor grote
verrassingen te staan. Daarvoor hameren wij er steeds op: kom met een stukje
ouderenbeleid. En niet alleen op armoede, maar alles: zorg, welzijn, in zijn totaliteit. Ik
doe dan ook een handreiking naar de wethouder. Wij willen best nneedenken en met
initiatieven komen, prima. Ik wil best een keer een bak koffie drinken met de wethouder
om eens te kijken: wat kunnen we voor elkaar betekenen en wat kunnen we betekenen
voor de ouderen in de stad?

De voorzitter: Uw handreiking is gehoord.
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Mevrouw Van Vugt-Roose: Ik hoor een initiatiefvoorstel.

De voorzitter: Zelfs een initiatiefvoorstel over tafel. Dan gaan we verder met de
beantwoording van de wethouder.

De heer Heijkoop: Voorzitter, vanzelfsprekend altijd bereid om in gesprek te gaan en
een goede kop koffie te drinken. Het echte debat moet natuurlijk wel in de raadzaal
plaatsvinden, want daar zullen andere collega's van u misschien ook wel ideeen over
hebben. En u gaf zelf al aan, heel terecht, het ouderenbeleid, dat omvat heel veel
domeinen. Het gaat ook over zorg, het gaat over welzijn, het gaat over eenzaamheid.
Dus in die zin zijn er zeker ook collega's van mij in het college die daar zeer hard mee
aan de slag zijn, dus in die zin moeten we hem ook niet beperken tot inderdaad het
armoedevraagstuk. Voorzitter, ik heb wat kruisjes gezet bij vragen die ik heb
beantwoord. Het bereik. Ja, de middeninkomens, de hogere inkomens. De heer Boone,
ja, volkonnen terecht, u maakt daar echt een terechte opmerking over, daar zit een
grote zorg. Het energieplafond moet in ieder geval er nu voor zorgen dat ook de
middeninkomens en hogere inkomens gestut worden in hun inkonnensproblennen als
daar sprake van is. Voor de rest geldt wel echt dat dat landelijk beleid is. U mag erop
rekenen dat ik vanuit mijn hoedanigheid als VNG-bestuurder me ook echt hard nnaak
juist ook voor die middeninkomens en die lagere middeninkomens. Dat heeft er ook mee
te maken, daar gaan we, met de armoedeval en dat je wil zorgen dat mensen ook vanuit
de uitkering, dat het perspectief altijd beter blijft, beter wordt. Nu zie je vaak dat een
stab uit de armoede leidt tot een stap ... Nee, nou moet ik het goed zeggen. Een stap uit
de uitkering een stap in onzekerheid betekent. Als je een middeninkomen wordt, heb je
het soms op onderdelen lastiger dan de lagere inkomens, onndat je voorzieningen
misloopt. Dus dat is echt een blijvend aandachtspunt. En zelfs hogere inkomens, ook die
signalen bereiken ons wel. Je verwacht niet in deze tijd dat mensen met twee tot drie
keer modaal inkomen, dat die ook het soms lastig kunnen hebben met studerende
kinderen, een exploderende energierekening en een paar forse tegenvallers. Goed, wel
van een andere orde, hoor, vind ik, want die mensen hebben nneer ruimte om te
prioriteren en te budgetteren, maar het laat wel zien dat de huidige tijd waarin we
!even, dat dat eigenlijk aan geen enkel huis voorbijtrekt. Maar met name die
middeninkomens, daarvan mag u er echt van uitgaan dat ik me daar aan landelijke
tafels voor inzet. Binnenkort ben ik te gast bij de Tweede Kamer over dit thenna,
rondkonnen, bij een hoorzitting. Dan zal ik uw punten ook zeker met verve naar voren
brengen, daar mag u echt op rekenen, want dit is een grote zorg. Want op het moment
dat daar geen goed beleid op wordt gevoerd, worden die middeninkomens uiteindelijk
lagere inkomens en ook middeninkomens kunnen in de schulden belanden en dan staan
wij als genneente aan de lat om ze die schuldhulpverlening te geven die nodig is en dat
wil je eigenlijk liever voorkomen. Voorzitter, het punt van vertrouwen in de overheid,
dat werd door u ook gemaakt. Een terecht punt. Het is aan ons als gemeentelijke
overheid om te doen wat we kunnen om dat vertrouwen te herstellen. Dat valt niet altijd
mee, sommige mensen nnoeten van ver komen, dat zien we ook in ondersteuning van
toeslaggedupeerden. Tegelijkertijd, we doen wat we kunnen, maar we merken wel, zelfs
door het woord energietoeslag dat mensen daar soms wel wat huiverig voor zijn. In die
zin had het beter een andere naam kunnen krijgen, maar het is eigenlijk een
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voortdurende taak aan ons alien om het vertrouwen in de overheid weer terug te laten
winnen. Voorzitter, de SP, de arnnoedeval heb ik al wat over gezegd, het bereik ook. Het
formuliertje heb ik hier staan, formuliertje. Richting de heer Portier zou ik willen
aangeven, ik herken dat. Ik herken nog steeds dat wij heel veel dingen ook niet goed
doen. Ik wil u toch vragen, en dat doet u ook al geregeld ook via uw hulpdienst om muj
signalen door te geven als er dingen niet goed gaan bij de Sociale Dienst. De mensen
daar, die werken echt met hart en ziel, proberen de goede dingen te doen. Tegelijkertijd
merk je ook wel dat zij soms uit een tijd komen - en dat is geen excuus, maar wel een
verklaring - waarin het heel vaak ook ging om fraude opsporen, om een nnensvisie die
uitging van wantrouwen, een maatschappijvisie die uitging van controle en mensen in de
gaten houden. Dan heb ik het niet over vijfentwintig jaar geleden, dan heb ik het over
een jaar of acht geleden. merkt dat de rechtmatigheid toen altijd op een stond en je
kreeg een enornne tik op je vingers als je de randen op zocht. Ik zeg geregeld richting de
professionals van de gemeente en van de Sociale Dienst: zoek die randen van de wet
op, pak die ruimte en weet dat je echt bestuurlijk gedekt bent en dat je daar geen
zorgen over hoeft te ma ken. Dus je ziet echt wel dat dat maatwerk toeneemt en dat ze
vaker die randen opzoeken, maar het blijft toch ingewikkeld. Als je altijd als
soosmedewerker een tik op je vingers hebt gekregen op het moment dat je de randen
opzocht, om dan nu een heel ander denken toe te passen. Maar we hebben een enorm
cultuurtraject gehad, er zijn allerlei trainingen gegeven en ik denk dat we de goede kant
op bewegen, maar richting de heer Portier zeg ik: ik ben het met u eens dat er soms
nog steeds te rigide met bepaalde regelingen omgegaan worden en we blijven daar
gewoon aan werken, want ik ondersteun uw pleidooi. Voorzitter, de witgoedregeling. Met
uw welnemen, de heer Safranti, neem ik die ook even nnee in een volgende brief. We
hebben een regeling vanuit de bijzondere bijstand, vanuit de Sociale Dienst wordt die
uitgevoerd. Die is effectief, die werkt goed. We zijn er wel naar aan het kijken ook in het
kader van verduurzaming, collega Tanja de Jonge is daar ook mee bezig, dat heb ik ook
in de raad aangegeven, met een pakket waarbij we ook willen verduurzamen, juist ook
dat witgoed. Ik denk dat ik uw vraag recht doe door daar even iets uitgebreider op stil te
staan en dan kan ik daar ook in nneenemen welke andere keuzes we daar eventueel nog
in zouden kunnen maken. Dan tot slot, voorzitter, het maatwerk. Nou, dat heb ik
eigenlijk ook al besproken bij die professional die de ruimte moet pakken. Richting
degenen die dit aan hebben gegeven: ja, we hebben wetten, ja, we hebben regels, ja,
we hebben inkomensgrenzen. Ik ga hier geen euro's noemen, maar weet wel dat wij die
inkomensgrenzen niet altijd op de euro toepassen. Soms zien we echt wel: dit pakt wel
heel schrijnend uit. Dan hebben we een soort tolerantiegrens dat we zeggen: we gaan
hier toch even net een iets andere keuze in nnaken. En we proberen ook echt wel
maatwerk toe te passen waar gepast. Tegelijkertijd lukt ons dat ook niet altijd, want als
we iedereen maatwerk willen geven, dan zou ik met een kadernotaclaim van zo'n 15
miljoen nnoeten komen om extra ambtenaren in te zetten, die er overigens ook helemaal
niet zijn. Dus 90-95 procent moet je echt in de bulk doen. Dat klinkt een beetje
onaardig, maar dat moet je gewoon snel kunnen afhandelen. Dat hebben we gezien met
de coronasteunpakketten, nu ook met die energietoeslaguitkeringen, dat gaat over
enorme aantallen. Gewoon in een paar maanden tijd wordt er alleen al in Dordrecht
meer dan 13 miljoen weggezet in de stad. Ja, dat vraagt gewoon een efficiente,
doelmatige bedrijfsvoering. Tegelijkertijd wil je wel dat de medewerkers zo sensitief zijn
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dat ze zien: he, hier is maatwerk nodig. Dat ze dat dan ook doen en dat ze dat dan ook
vanuit een integrate bilk doen. Dus dat kan ook zijn dat er nneer speelt in het gezin, of
vanuit een zorgvraag en dan moeten we dat ook op die nnanier invulling geven. Is best
wel ingewikkeld, hoar, want medewerkers zijn vaak heel specifiek opgeleid, maar we
proberen daar wel altijd in stimulerende zin in op te treden door die nnedewerkers daar
maximaal de ruimte in te geven. Dan tot slot, voorzitter, en dan stop ik echt. Trouwens,
richting de Partij voor de Dieren. Een goed punt over die afkortingen, dat vind ik echt
een terecht punt. In een volgende brief gaan we alles helemaal uitschrijven - nee, dat
meen ik serieus - met afkortingen erbij en een verklarende woordenlijst. Ik merk zelf
ook vaak dat ik heel snel in jargon ga praten, want het gaat niet alleen over afkortingen,
maar soms ook over regelingen die je zo vaak gebruikt. Terwijl, het is heel belangrijk
dat we dit ook gewoon goed uitlichten en uitleggen wat het allemaal inhoudt, want dan
kan je pas echt het goede gesprek voeren. Dus ik kijk ook even naar de ambtelijke
organisatie, daar aanwezig: laten we dit ter harte nennen. Nu ik jullie ook aankijk, wil ik
jullie even nadrukkelijk de complinnenten ook overbrengen die hier over tafel zijn
gegaan, want jullie hebben hier ongelooflijk hard aan gewerkt en ik ben ontzettend
dankbaar voor zulke betrokken ambtenaren die ook zich met de stad heel goed weten te
verstaan. Want dat vind ik ook heel belangrijk en in die zin leg ik de connplinnenten
graag door. Dan, voorzitter, Ja, dat mag zeker wat mu j betreft. Het maatwerk noennde
ik al. Ik neenn ook even mee hoe we omgaan met vragen random dieren, dierenwelzijn,
het afstand doen van dieren, dierenartskosten. Daar zit in wet- en regelgeving niet altijd
zoveel ruinnte, want dat zijn algemene kosten en bijzondere bijstand zijn voor niet-
voorzienbare kosten. Nou, de energiekosten waren ook algemene kosten, daar doen we
ook at het nodige in, am het maar zacht uit te drukken. Wij bieden ook hier wel eens
maatwerk, maar ik zal ook dit punt even nadrukkelijk adresseren in de volgende brief,
want ik snap hem wet. Het is wet zo'n voorbeeld van lets wat soms wet tot hele wrange
situaties kan leiden in de uitvoeringspraktijk. Ik weet ook dat nnedewerkers daar wel
eens tegenaan lopen en daar wil ik op die manier ook nog een keer op terugkomen, dat
lijkt me gewoon heel goed am dat ook in de brief mee te nennen. Dan tot slot, echt tot
slot, voorzitter, 0, ik was nog een pagina vergeten, maar dat waren maar een paar
punten, van Forum en de Partij van de Arbeid nog. De solidariteit in de regio, dat is
inderdaad een punt, dat werd door Op Ons Eiland naar voren gebracht. Die solidariteit
gaan we afbouwen. Wij willen dat eigenlijk al versneld gaan doen, omdat we zien dat het
minimabeleid nu uiteen gaat lopen en het is niet redelijk dat een genneente als
Hardinxveld mee gaat betalen aan onze uitbreiding van het mininnabeleid. Tegelijkertijd
moeten we dat ook wel zorgvuldig doen, maar het zou zomaar kunnen dat u in een
volgende kadernota opeens een groat bedrag ziet staan. Dat zal in de techniek redelijk
neutraal zijn, maar dat willen we dan versneld met elkaar gaan regelen. Maar daarover
moet het bestuurlijke gesprek echt nog gevoerd warden, maar dat die solidariteit
afneemt en dat daarmee ook de prikkels anders warden, dat staat buiten kijf en dat vind
ik ook niet zo verkeerd. Dat zien we ook op het jeugdhulpdossier, dat zien we op de
Wmo, dat als je interventies doet aan de voorkant met je algemene voorzieningen, dus
eigenlijk met gewoon wat je in de wijken en buurten doet, daarmee kan je soms het
beroep op maatwerkvoorzieningen, op regelingen vernninderen en dan is het ook
gewoon goed als preventie en preventieve activiteiten warden beloond. Ja, richting
Forum, ik zat echt even te kauwen op alles wat je aandacht geeft groeit. Dat is waar.
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Het is zeker niet de bedoeling dat als we aandacht geven aan armoede dat de armoede
dan moet groeien. U moet het maar zo zien dat de aanpak tegen armoede groeit en dat
dat hier onze inzet is en samen voor welzijn of zo een soort titel, ja, die vind ik eigenlijk
ook wel heel charmant in zijn eenvoud, want je wilt altijd alles het liefst positief
benaderen, maar ik zou ook omwille van de bekendheid van dit progrannnna echt de
huidige titel willen handhaven en ik denk dat als we met uw bilk de hele
gemeentebegroting doornemen dat je best wel tot interessante uitkonnsten komt, want
een gemeentebegroting is heel vaak opgebouwd uit de uitdaging in de stad die je te lijf
wil gaan en die zijn heel vaak zijn dat een soort van problemen, dus in die zin vind ik
dat wel een interessante exercitie om op deze manier eens naar de begroting te kijken.
En tot slot, voorzitter

Mevrouw Pichel: Mag ik daar even op reageren, voorzitter?

De voorzitter: Ja, interrupties wel graag zo kort mogelijk, want we dreigen krap in de
tijd te konnen.

Mevrouw Pichel: Nee, dank u eigenlijk voor dit voorstel om een andere bilk te werpen,
want u zegt ook: er wordt vaak gekeken naar problemen en dat is vaak ook wel het
geval. Op het moment dat we ons richten op het oplossen van problemen moeten we
ook zorgen dat er problemen zijn en problemen blijven, want wat gebeurt er dan
eigenlijk als er geen problemen nneer zijn? Dan hoef je ze niet nneer op te lossen. Dus
dat is inderdaad weer het omdenken. Dank u wel.

De heer Heijkoop: Ja, dank u wel, mevrouw Pichel. Die laatste kan ook echt op een
tegeltje. Het is ook wel waar. Ik had daar een paar hele saaie zinnen over preventie
over, want u zegt: dat komt eigenlijk op hetzelfde neer. Als je problemen voorkonnt dan
hoef je ze ook niet op te lossen, dus nee, dank. Jongeren onder de 21 jaar, er zijn
andere bijstandsnornnen voor. Je hebt voorliggende voorzieningen, over jargon
gesproken. Je hebt natuurlijk het leenstelsel, straks weer de studiefinanciering. Dat
werkt allemaal op elkaar in. Het is wel heel erg goed om te zien dat de
kostendelersnorm voor jongeren komt te vervallen. Dat is een jarenlange lobby geweest
vanuit de gemeente en ook vanuit sommige partijen in de kamer. Dat gaat er echt toe
bijdragen dat de positie en de bestaanszekerheid van jongeren wordt versterkt en voor
de rest hebben we wel degelijk met name oog op jongeren waar het gaat om het
volwassen worden. We hebben in het verleden ook wel boekjes uitgebracht van: zo, je
bent nu achttien, wat betekent dat allennaal? Maar we zien nu ook in landelijke cijfers
dat met name de jongere generatie echt het kind van de rekening dreigt te worden in de
huidige bestaanszekerheidscrisis en ook daar moet landelijk veel aan gebeuren en lokaal
proberen we jongeren te bereiken en te ondersteunen waar mogelijk, maar dat is soms
wel heel wrang hoe bepaalde landelijke regelingen ook uitpakken. En dan tot slot,
nnisschien kunt u daar dan ook gelijk

De voorzitter: Per interruptie, mevrouw Schnabel.
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Mevrouw Schnabel: Dank u wel. Is er dan ook inzicht bijvoorbeeld om hoeveel jongeren
dat het gaat als het echt gaat om jongeren die tussen achttien en 21 zijn en in de
bijzondere bijstand zitten en dus dat oudervangnet niet hebben?

De heer Heijkoop: Dat beschouw ik wel echt als een technische vraag waarvan ik zelfs
zeker weet dat de annbtenaren deze getallen niet paraat hebben. Ik wil het wel met alle
plezier even voor u uitzoeken. Het heeft heel verdrietig ook wel een grote overlap met
jongeren die dak- en thuisloos zijn. Dat zijn vaak de jongeren die in een zeer precaire
positie verkeren, die soms ook van bank naar bank gaan, zich voor een uitkering
melden. Het is ook zo dat wij niet altijd de zoektermijn voor jongeren hanteren, want
dat nnoet dan volgens de wet. We zeggen heel vaak van: ja, dat kunnen we nu wel
doen, maar dan konnt iemand alleen maar dieper in de ellende, maar ik ben van harte
bereid om daar wat meer infornnatie over op te vragen en ook hiervoor geldt dat ik
misschien mee kan nemen onder het blokje jongeren in de volgende brief, want het ging
al over ouderen en daar zou ik deze misschien even in mee kunnen nemen als u dat
goed vindt. Oke, voorzitter en dan nog een punt, het netto inkomen versus het
besteedbare inkomen. Dat is echt mijn laatste.

De voorzitter: Echt tot slot.

De heer Heijkoop: Ja, ja, het is echt. Ik zeg daar in de ideale wereld zou je, en dat zou
dan een ICT-achtige wereld denk ik zijn waarbij je alle gegevens geautomatiseerd aan
elkaar kan koppelen, dat je het inkomen hebt en dat je ook de woonlasten hebt, de
energierekeningen, andere vaste lasten, dan kan je echt zien: wat doet het besteedbaar
inkomen? In de bijzondere bijstand kijk je soms wel bij hogere inkomens van hoe de
draagkracht is, maar zelfs dan lukt het niet om al die factoren mee te nemen. En ik zeg
u heel eerlijk: het is niet uitvoerbaar. Het is zo razend complex, dus we kunnen niet bij
het toekennen van voorzieningen uitgaan van een besteedbaar inkomen. Het is wel zo
dat je soms maatwerk toepast en natuurlijk wel op het moment dat mensen in
bewindsvoering komen maak je wel met hen een soort budgetplan en dan kijk je wel
overal naar, maar dat kan niet in geautomatiseerde zin. Dat lukt niet.

De voorzitter: Nou, we gaan over naar de tweede termijn, dus misschien kunt u het
daarin nneenemen, want er zijn een aantal behoeftes aan een tweede ternnijn. Ik kijk
eventjes. Ik ga even omwille van de tijd inventariseren en dan gaan we even het rondje
af !open. Ik zie Beter voor Dordt. Mevrouw Schnabel zit er dan inderdaad tussen. Ik
dacht dat ik sneller kon schrijven dan dit. Oke, dan begin ik bij de heer Boone van Beter
voor Dordt.

De heer Boone: Ja, dank, voorzitter. In het kader van de tijd zal ik het kort houden. Ik
heb In de eerste plaats hebben we het gehad over bereikbaarheid waarbij de
wethouder aangaf dat er niet gekozen wordt voor een loket omdat u daar niet in gelooft,
maar u kiest eigenlijk voor een diversificatie, dus verschillende manieren om
verschillende wijken, doelgroepen te bereiken. Wellicht heeft u daar al aan gedacht.
Misschien zijn er bij andere steden best practices om te kijken hoe je die doelgroep het
beste kunt bereiken, bij andere nniddelgrote steden. Mijn tweede punt was eigenlijk het
rapporteren. U gaf aan dat u wat vaker gaat rapporteren, halfjaarlijks. Mijn voorkeur, en

40



ik hoop in de raad ook de voorkeur om het wat vaker te doen, ook daarbij even aan
refererend de onzekerheid in de wereld. Denk aan een doelgroep als jongeren
bijvoorbeeld die nnomenteel geconfronteerd worden met een snel oplopende rente om
bijvoorbeeld te noemen een jongere die een huis gekocht heeft tegen lagere rente gaat
nu heel snel de verkeerde kant op, dus wat dat betreft denk ik dat er ook wel eens wat
hele heftige scenario's, schokgolven zouden kunnen optreden als het gaat om
armoedebeleid en dan is denk ik een vinger aan de pols richting de raad, dus wat vaker
een update gespecificeerd op de verschillende doelgroepen die we vandaag gesproken
hebben misschien wel noodzakelijk. En tot slot de KPI's waar we het over gehad hebben,
dat juichen wij natuurlijk heel erg toe om daar op korte termijn nog eens verder op door
te filosoferen met elkaar.

De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we naar nnevrouw Schnabel van Partij van de
Arbeid.

Mevrouw Schnabel Dank u wel. Allereerst dank u wel voor uw uitgebreide antwoord en
fijn dat u jongeren ook inderdaad als kopje meeneemt. Ik had nog een hele kleine vraag
naar aanleiding van uw antwoord. U gaf aan dat het eigenlijk te complex is om naar het
besteedbaar inkomen te kijken voor laten we zeggen alle inkomensgroepen, maar het
zou dus wel specifiek kunnen naar mensen die bijvoorbeeld in de schuldhulpverlening
zitten? Dat was eigenlijk de vraag. Dank u wel.

De voorzitter: Dan gaan we naar de heer Van Ballegooijen van de Dordtse VVD.

De heer Van Ballegooijen: Dank u wel voorzitter. Allereerst zijn wij heel blij met de
toezegging van de wethouder om met een rapportage over de arnnoedeval te konnen
volgens mij, als ik mij niet vergis, in de eerste helft van volgend jaar. Daar kijken wij
enorm naar uit. Ten tweede over de doelstellingen, wij hebben inderdaad, en wij zijn
heel blij te horen dat de wethouder gaat inzetten op meer KPI's. Dan ga ik graag in op
de uitnodiging om daarover mee te denken. Ik vroeg me wel af, kan de wethouder ook
een harde toezegging geven om ook doelstellingen op te nemen? Dus niet alleen
meetbare indicatoren, maar ook van tevoren aangeven wat als een succes wordt
beschouwd. Neem bijvoorbeeld bereikbaarheid, daar gaat het vanavond heel veel over.
Iedereen vindt dat heel belangrijk. Er zijn enorm veel manieren waarop we gaan
proberen om dat te gaan verbeteren. Dan is het heel nnooi om natuurlijk van tevoren te
bepalen: wat zien wij als een succes? En als we dan bijvoorbeeld zien dat, ik noem maar
wat, de informele organisaties boven proportioneel daarin excelleren dan meten we ook
waar we op verder in kunnen zetten, dus ik hoop daarop een harde toezegging te
krijgen. En verder sluit ik mij aan bij de heer Boone als het gaat om de frequentie. Het
zou nnooi zijn om zeker op die KPI's, al is het puur daarop, een hoge frequentie aan
terugkoppeling te krijgen. Dank u wel voorzitter.

De voorzitter: De heer Burakgin van GroenLinks Dordrecht.

De heer Burakgin: Ja, dank, voorzitter. Ook dank voor de wethouder voor de uitgebreide
beantwoording van al die vragen. In ieder geval goed dat de ambtenaren in ieder geval
de ruimte krijgen nneer maatwerk toe te passen en de rand van de wet op te zoeken. Ik
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had nog een vraag. Ik had die ook in de eerste ternnijn willen doen. Er is natuurlijk
recent in de raad onze motie pauzeknop schulden aangenomen, dat tijdelijk eigenlijk de
schulden bevroren worden tot het schuldhulptraject is gestart. In hoeverre kunnen we
bijvoorbeeld dat ook onderdeel ma ken van het arnnoedebeleid? Het zorgt er toch wel
voor dat de toegankelijkheid van mensen die hulp vragen lager wordt of verhoogd
wordt, sorry, dus kunnen we daar bijvoorbeeld ook in die brief die de wethouder ons
gaat toesturen ook dat daar in ieder geval ons ingelicht wordt met die brief?

De voorzitter: Dank u wel. Dan is de volgende op mijn lijst de heer Safranti van DENK.

De heer Safranti: Dank u wel voorzitter. Ook ik wil de wethouder nognnaals bedanken
voor al zijn uitleg. Alle punten zijn uitgebreid besproken. Het enige waar ik een beetje
geYnteresseerd in was is de ISF-gelden van de Partij van de Arbeid. Die gaf aan dat de
motie was aangenomen, maar ik heb volgens mij gemist waar het over ging.

Mevrouw Schnabel: U bedoelt de motie over minimumloon.

De heer Safranti: Was dat een mininnunnloon? Want dat stukje heb ik gemist wat dus in
het Europees parlement aangenomen is.

Mevrouw Schnabel: Is het goed als ik

De voorzitter: Mevrouw Schnabel, als u een korte, krachtige uitleg wil geven dan is dat
prima.

Mevrouw Schnabel: Zeker. Onze Agnes Jongerius die heeft een motie ingediend en die
gaat inderdaad over Europese aanbestedingen en dat dat mogelijk gemaakt moet
worden onn als gemeente zeg maar dat te kunnen doen en die is aangenomen, dus in
principe zou er niets in de weg staan om als gemeente het minimumuurloon van
veertien euro aan externen uit te keren.

De heer Safranti: Nou is het duidelijk.

Mevrouw Schnabel: Of betalen.

De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we terug naar ... De heer Safranti, was u klaar met
uw tweede ternnijn?

De heer Safranti: Ja, voorzitter. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Dan is de volgende op mijn lijst de heer Portier van de SP.

De heer Portier: Ja, voorzitter, ik wil eigenlijk maar op een punt ingaan. Dat is inderdaad
de armoedeval en het voorstel dat we hebben gedaan voor het persoonlijk
mininnabudget. De heer Heijkoop gaf aan van: ja, dat geeft enorme uitvoeringskosten en
dat heeft te nnaken met dat iennand langdurig en vast zal ik maar zeggen geen uitzicht
moet hebben op inkomensverbetering. Dat moet nu ook voor iedereen vastgesteld
worden, ook als je die hele scherpe grenzen hanteert, dus ik zie even niet in waarom
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iemand die net boven zeg maar de aftoppingsgrens zit die je hanteert, dat het heel
nnoeilijk is om vast te stellen of die uitzicht heeft op inkomensverbetering en vlak
daaronder dat het heel makkelijk zou zijn, dus ik vraag me af van: wat is het verschil
daarin? En natuurlijk kun je je ook afvragen van: hoe nauwkeurig moet je het
onderzoeken? Als iemand vorig jaar inderdaad een te laag inkomen had en op dit
moment nog steeds, kennelijk was er dan niet echt zo heel veel zicht op
inkomensverbetering op korte termijn, dus dan ben je eigenlijk snel klaar met je
onderzoek, dus je kan natuurlijk wel uitgebreid mensen gaan ondervragen van: wat kun
je allemaal? Wat voor mogelijkheden heb je? Et cetera, et cetera, et cetera. En hoe
uitgebreider je dat doet, hoe meer kosten dat natuurlijk met zich meebrengt. Dan kan je
je ook afvragen: als iemand die inkomensverbetering niet gehaald heeft, kennelijk was
even die mogelijkheid niet zo heel groot. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Stolk van de VSP.

Mevrouw Stolk: Ja, voorzitter, vanuit de VSP ook dank en ook vanuit de VSP naar de
annbtenaren toe, want er zit enornn veel werk in en je kan eigenlijk niet tegen dit
armoedebeleid zijn. Daar is goed over nagedacht en nogmaals, de VSP spreekt de hoop
en de wens uit dat er in de toekomst en ook de toezeggingen die de wethouder heeft
gedaan toch iets opgenonnen wordt over de armoede van ouderen, maar niet alleen dit,
maar nneer ook in de breedste zin van het woord. En dan wil ik even terugkomen op de
heer Boone. Wat ons betreft hoeft dat niet, want de VVD gaf het volgens mu j ook aan,
hoeft dat niet ieder halfjaar. Ja, er nnoeten prestatie-indicatoren afgesproken worden en
ja, er moet een stip op de horizon zijn en u verwoordde het heel mooi van: wanneer zijn
we nu succesvol? Maar ik heb er alle vertrouwen in dat als de nood aan de man is dat de
wethouder aan de bel trekt bij ons om te vertellen hier of daar loopt het spaak, dus wat
ons betreft een half jaar is nneer dan genoeg. Tot zover.

De voorzitter: Dank u wel. Nu heeft wethouder Heijkoop een ontzettend talent om
superefficient en snel vragen te beantwoorden en dat gaat hij nu aan ons demonstreren.

De heer Heijkoop: Maar vanavond even niet. Nee hoor, voorzitter. Ik zal kort ingaan op
de bijdragen in de tweede ternnijn. Dank voor de positieve woorden en dank voor de
brede Ik heb zelfs een unanienne steun mogen beluisteren voor het voorstel vanuit het
college. Nou ja, de positieve woorden richting de ambtelijke organisatie heb ik ook al
nadrukkelijk herhaald en ook terecht. Er zijn een aantal vragen die gaat in de eerste zin
ook over de frequentie van rapporteren. Ja, ik zou eigenlijk willen zeggen: doe het ons
niet aan. Het is een van de weinige progrannma's waar we al separaat over gaan
rapporteren behoudens de planning en controlecyclus die we al hebben, dus eigenlijk
wordt er al vaker gerapporteerd, want u krijgt al een jaarrekening en u krijgt buraps,
dus daar zit ook al de nodige infornnatie in en deze frequentie doet echt wel recht aan de
informatiebehoefte, want realiseert u zichzelf wel: als je het vaker gaat doen en het
college komt met een stuk, het komt in de agendacommissie, het wordt geagendeerd,
eer u erover spreekt, hop, daar is het volgende stuk alweer, dus je nnoet jezelf ook in
die zin niet gek maken. En ook even heel pragnnatisch, de ambtelijke inzet ik wil echt
dat die zich ook vooral richten op het uitvoeren van dit programma en die brieven die
zijn belangrijk, maar de balans is denk ik goed, zoals mevrouw Stolk ook aangeeft, als
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we dat eens per half jaar doen. Richting de heer Boone, de best practices, ja, altijd goed
om van elkaar te leren. We doen dat ook nadrukkelijk wel in VNG verband, veel grote
steden die ervaringen uitwisselen. Dat ene loket bedoelde ik niet in de zin van dat overal
alles versnipperd moet gebeuren, maar meer dat mensen nooit bij verkeerde deur
staan, dus dat ze altijd ergens terecht kunnen en dat wij dan aan de achterkant regelen
dat organisaties en organisaties ook die regelingen uitvoeren het ook van elkaar weten.
Het besteedbaar inkomen, zeker. Bij schuldhulpverlening kijken we heel goed naar het
besteedbaar inkomen. Dan kijk je ook naar de afloscapaciteit van mensen. Dan kun je
recht doen aan iedere individuele situatie, zodat mensen in ieder geval ook voldoende
geld hebben om te leven. Ik ga heel even staccato door, hoor, voorzitter.

De voorzitter: Heel goed.

De heer Heijkoop: De KPI's, bij de KPI hoort ook een ambitie, dat ben ik met u eens,
dus laten we de KPI's formuleren en dan ook zeggen van: nou, als we dit gaan meten,
wat vinden we dan een mooie doelstelling om met elkaar vast te leggen? Een
gemiddelde schuld van 40.000, 35.000, een bereik dat zo hoog ligt, dat ben ik wel met u
eens. Je moet uiteindelijk ook kunnen zeggen van: beste college, die KPI of die
doelstelling heeft u niet behaald. Dat hoort er ook bij, dus in die zin hoort dat wat muj
betreft ook bij de formulering van die KPI's, dus dat gaan we doen. De pauzeknop, ik
heb in de raad ook al aangegeven richting de heer Burakgin, en dat herhaal ik nu, ik ga
u daarover informeren en dat betrek ik ook bij die brief, dus dat wordt een hele mooie
brief heeft u allemaal al gehoord, want er konnt ongelooflijk veel in te staan. Mevrouw
Van Poppel heeft volgens mu j al een hele inhoudsopgave voor de brief op papier gezet,
maar daar is de brief ook voor en daar hoort dit punt ook in thuis. Dan tot slot,
voorzitter, de uitvoeringskosten, de heer Portier nnaakte daar een opmerking over, is
wat technisch, maar ik ga toch proberen daarop in te gaan. We delen de ambitie om die
armoedeval te verkleinen. Ik zeg daar twee dingen over. Laten we eerst goed kijken
naar hoe die armoedeval straks uitpakt met alle rijksmaatregelen die nu getroffen zijn.
En het tweede, laten we dan ook kijken welk instrument het best geschikt is om die
armoedeval aan te pakken. Langs welke lijnen kunnen we dat het beste doen? En dat
PMB daar ben ik dus nu op dit moment nog wat terughoudend in onndat dat veel
uitvoering kosten vraagt en dat zit hem erin, zeg ik richting de heer Portier, en u weet
veel van die regeling, dus ik denk dat u dat wel herkent, als je in de bijstand zit, volgend
jaar zit je in de bijstand, bijstand is bijstand, is PMB en dat kan automatisch elke keer
herhaald worden en zeker het grootste deel van de mensen in de bijstand heeft
nauwelijks perspectief op inkonnensverbetering. Dat is gewoon echt het eerlijke verhaal.
Op het moment dat je die grens naar boven gaat bijstellen dan gaat het ook in
toenemende mate over mensen die er ook wat uren werken en als je werkt dan heb je
wel perspectief op inkomensverbetering, moet je veel beter kijken van: hoe gaat het
inkomen nu zich ontwikkelen? Dus dat maakt het bewerkelijker. Ik zeg overigens niet
per definitie dat we hier niet aan deze knoppen gaan draaien. Ik vind dat helemaal geen
gekke suggestie. Misschien kunnen we het ook nog wat efficienter en doelmatiger
inregelen. Mijn belangrijkste argument is van: laten we nu eerst even als al het stof is
opgetrokken goed kijken, en dat is over een paar nnaanden met die mininnale
effectrapportage en laten we dan met elkaar het gesprek met elkaar aangaan of uw
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voorstel een goed voorstel is en dan gaan we de verordening konnend jaar al lopende
het jaar wat mu j betreft al aanpassen am dat te doen, maar dit moment zeg ik: nee, dat
ontraad ik. Ik heb er zo goed naar laten kijken, maar er zijn meerdere argumenten
waarom ik nu zegt van: nu op dit moment even niet doen. Geef ons even de tijd om die
MER ook op te laten stellen. Dat was hem, voorzitter.

De voorzitter Dank u wel. Redelijk snel. De heer Portier, ik snap dat u heel graag nog
lets wil zeggen, maar we gaan ook een conclusie trekken samen met de commissie,
want we moeten gaan wisselen van vergaderingen. Misschien kan het meegenonnen
worden in de conclusie. Gezien dat het tweede termijn ook voornannelijk op het college
gericht was en niet zozeer het debat tussen de fracties proef ik dat jullie het redelijk
eens zijn met elkaar onderling, dus de vraag is: hoe wil de commissie dit stuk naar de
raad sturen?

De heer Hannerstuk, voorzitter.

De voorzitter: Er wordt hier geopperd hamerstuk. Is er hier iemand die daar lets op
tegen heeft? Nee, ik zie nee geschud. Dan kan het stuk als hamerstuk naar de raad en
dan is de vergadering bij deze gesloten. Dank jullie wel allennaal en werk ze nog.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTE DORDRECHT -
DORDTSE DINSDAG D.D. 15 november 2022
Vergaderkamer 1

Voorzitter: dhr. Gundogdu
Raadsgriffier: nnevr. Van Poppel
Verslag: NotuBiz

Aanwezig:
Dhr. Boersnna (CU-SGP)
Dhr. Boone (Beter voor Dordt)
Dhr. Damen (PvdA)
Dhr. De Heer (CU-SGP)
Mevr. Koene (Gewoon Dordt)
Dhr. Kolkilig (DENK)
Dhr. Noldus (VVD)
Mevr. Stalk (VSP)
Mevr. Striebeck (VSP)
Mevr. Pichel (FvD)
Dhr. Portier (SP)
Dhr. Van Ballegooijen (VVD)
Mevr. Van Engelen (GroenLinks)
Mevr. Van Vugt-Roose (CDA)
Mevr. Vol -van der Hoist (PvdD)

Wethouder: dhr. Heijkoop

5. Fase: Oordeelsvormend. Politieke vraag ter bespreking: wat vindt de commissie
van het raadsvoorstel?
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De voorzitter: Goedenavond beste collega's die aan de tafel zitten, publiek op de
tribune, kijkers thuis, van harte welkom. We gaan weer een heel boeiend onderwerp
met elkaar bespreken en voordat we dat gaan doen lijkt het me handig om even een
korte voorstelronde te doen. Dan begin ik wederom links.

Mevrouw Van Poopel: Denise van Poppel, commissiegriffier.

De heer Heijkoop: Peter Heijkoop namens het college.

De heer Boone: Dave Boone nannens Beter voor Dordt.

Mevrouw Koene: Irene Koene, Gewoon Dordt.

De heer Noldus: Robin Noldus, Dordtse VVD.

De heer Van Balleciooijen: Luca van Ballegooien, Dordtse VVD.

De heer Damen: Leo Damen, Partij van de Arbeid.

Mevrouw Van Engelen: Yara van Engelen, GroenLinks Dordrecht.

Mevrouw Van Vugt-Roose: Franciske van Vugt, CDA Dordrecht.

De heer Kolkilic: Masunn Kolkilic, DENK

Mevrouw Vol -van der Hoist: Danielle Vol -van der Hoist, Partij voor de Dieren.

De heer De Heer: Robert de Heer, ChristenUnie-SGP.

De heer Portier: Ronald Portier, SP.

Mevrouw Pichel: Ruby Pichel, Forum voor Democratie.

Mevrouw Stolk: Margret Stolk, VSP.

De heer Boersma: Jan Willem Boersma, ChristenUnie-SGP.

Mevrouw Striebeck: Bernadette Striebeck, VSP.

De voorzitter: Sorry. Mevrouw Striebeck. En ik ben Aydin Gundogdu. Ik mag vanavond
uw voorzitter zijn. Wederom van harte welkonn. Het onderwerp, maatwerk huisvesting
en het is een oordeelsvormende commissie. Even ter inleiding ook voor de kijkers thuis.
Op 1 februari 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met de invoeringsregeling
opkoopbescherming en in het voorstel wat nu voorligt wordt de raad gevraagd
toestemming te verlenen om zo nodig van dit eerder genomen besluit af te wijken
vanwege het maatschappelijk belang. Nou, u heeft vrij recent ook nog een
beeldvormende commissie gehad, 27 september jongstleden. Er zijn behoorlijk wat
technische vragen gesteld. Ik heb zelfs 61 vragen in het weekend gelezen en de
antwoorden daarop. Nou, het is een behoorlijk beladen onderwerp vanuit mijn
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perspectief, maar ik heb vanavond even geen mening. Een aantal spelregels, dat is in de
commissie hiervoor ook met u gedeeld. Het leek ons voor de hand liggend om in de
eerste termijn, uw reactie, dat we even geen interrupties plegen, dat we even de tijd
nennen om datgene wat u wilt inbrengen en uw visie op dit stuk dat u dat hier op tafel
legt en dat de portefeuillehouder, de wethouder daarop reageert en vervolgens in de
tweede termijn ook met elkaar de gelegenheid neemt in debat te gaan. Kan dat op uw
instemming rekenen? Nou, mooi. Ik wil even van de gelegenheid gebruik maken om de
wethouder een aantal minuten de tijd te geven om dit onderwerp nog eens in te leiden
zodat u Ja, dat ga ik wel doen, zodat niet alleen u, maar ook de kijkers thuis even
weer terughalen: waar gaat dit onderwerp over? Mijnheer Heijkoop.

De heer Heijkoop: Ja, voorzitter, van harte bereid, ik doe dat gewoon heel kort, hoor,
want ik hoef daar geen minuten bij stil te staan. We hebben een uitgebreide
beeldvormende sessie gehad en het is ook gewoon goed als u als raad kunt opinieren.
Ja, heel kort, voorzitter, het gaat over een dak boven je hoofd, maar het gaat over
gezinnen die in precaire situaties verkeren en waar het systeem onmachtig is. Het
systeem van hulpverlener, het systeem van regelingen, het systeem van alles wat we in
dit land met elkaar bedacht hebben en waarbij hulpverleners en organisaties die met
kwetsbare gezinnen werken aangeven van: denk buiten het systeem, kijk naar de
inwoners die hier helemaal vastlopen en konn met lets en daar is het voorstel
uitgekomen. En een andere factor is toch wel dat er gezinnen vaak worden opgebroken,
dat ze in hotels worden ondergebracht. Dat is niet goed voor de gezinnen en het heeft
ook enornne financiele consequenties en we denken dat we ook in die zin een enornne
positieve stap kunnen zetten door deze voorziening, door deze oplossing die inderdaad
niet in het systeem past, hoor. Dat ben ik direct met u eens. Als iedereen straks in zijn
woordvoering gaat aangeven van: ja, maar zou dat dan niet zo horen en zo horen? Het
zal allemaal zo zijn. Wat we nu eigenlijk concreet vragen is: mogen we een voorstel
uitwerken wat ingaat op het systeem falen wat we daarmee hopelijk kunnen verzachten
en heeft u nog aandachtspunten die u daarbij wil meegeven als wij zo een voorstel
uitwerken? Want nu wordt volgens mij fornneel alleen het besluit genonnen om die
opkoopbescherming even buitenspel te zetten zodat we wel al dan niet met een private
partner hier een stap in kunnen zetten. Dat was hem, voorzitter.

De voorzitter: Wethouder, dank u wel voor deze inleiding en dan kijk ik even naar uw
commissie. Ik zag nnevrouw Van Engelen gelijk haar hand opsteken. Het woord is aan u.

Mevrouw Van Engelen: Dank u wel voorzitter. Laat ik beginnen met te zeggen dat
Green Links het heel erg op prijs stelt dat de wethouder creatief probeert na te den ken,
zich flexibel opstelt en dus ook maatwerk durft te leveren. Het was een lastige afweging,
want het is een erg sociaal voorstel wat u doet, wat de wethouder doet, voorzitter, maar
bij dit voorstel zien we toch ook een hoop beren op de weg. Zoals het raadsvoorstel al
aangeeft is het een kleine pleister op een structureel probleem en we vinden het lastig
dat er toch weer een hoop andere partijen bij betrokken zijn. Er ligt in onze optiek te
weinig controle bij de gemeente in dit voorstel. Als je zo een bijzondere uitzondering
maakt op de regel meet je ook zelf de touwtjes in handen houden. Onzekerheden zoals
het kaal opleveren van de woningen en onderzoeken of er wel sponsoren zijn voor
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meubilair doen het raadsvoorstel aanvoelen als ondoordacht. We snappen dat de
urgentie op deze problematiek ligt, maar aangezien het doel is om deze gezinnen
stabiliteit en rust te geven lijkt het ons beter om in te zetten op een breder en verder
uitgewerkt plan wat misschien ook meer dan alleen tien gezinnen zou helpen. Wij vrezen
ervoor dat gezinnen uiteindelijk alsnog de dupe zijn van deze constructie. Ook haal je
als gemeente goedkope woningen die tegenwoordig al niet zo goedkoop meer zijn en
schaars weg bij de mensen die geen ondersteuning krijgen. Aangezien we in een rare
tijd leven waarin je niet maar een enkele groep moet ondersteunen, maar het grootste
deel van de bevolking een steuntje in de rug kan gebruiken, is het voor ons lastig om
hiermee in te stemmen. Ik wil nogmaals benoemen dat het maatwerk echt zeer op prijs
wordt gesteld. Dat is de enige manier om met dit soort vraagstukken om te gaan, door
creatief na te denken, maar helaas, in dit geval kunnen wij nog niet instemmen. Dank u
wel.

De voorzitter: Duidelijk. Dank u wel. Ik kijk naar mevrouw Van Vugt, CDA.

Mevrouw Van Vugt-Roose: Dank u wel voorzitter. Het CDA Dordrecht is echt laaiend
enthousiast over dit voorstel. We hebben het over de maatschappelijke huisvesting en
wij zijn voorstander omdat de mensen echt uit diepe problemen kunnen helpen. We
zorgen ervoor dat met dit plan de sociaal pontonnier nu ook oplossingen kan bedenken
voor situaties die op dit moment niet oplosbaar zijn. Dat gaat dan om gezinnen die
dreigen dakloos te worden omdat ze niet voldoen aan criteria die normaal gesproken
gesteld worden. Die criteria die worden ook in andere gemeentes gesteld, dus ze
voldoen nergens aan criteria. Het zijn dus echt mensen die gewoon op straat komen te
staan met kindertjes en al erbij. De huidige oplossing is dan dat gezinnen worden
ondergebracht in hotels. Onwenselijk en ook heel duur. Wat konnt er dan nog terecht
van een gezinsleven? Wat moet een kind in zo een omgeving? Maar ook, wat doet dit
met de eigenwaarde van mensen die op die nnanier worden opgehokt? Deze tijd vraagt
om niet gangbare oplossingen. Gewoon out of the box denken is nu hard nodig. Het plan
vraagt lef, want we kennen het niet. Het plan biedt maatwerk en dat is precies wat we
op veel gebieden vragen en wat nu een keer aan de orde konnt. Kinderen kunnen dan
naar school blijven gaan. Ze kunnen nog steeds een vriendje of vriendinnetje nneenemen
naar huis en de begeleiding die gelijktijdig aan de huisvesting wordt opgestart vinden we
waardevol. Deze begeleiding moet er natuurlijk op gericht zijn dat de bewoners zo snel
mogelijk weer op eigen benen kunnen staan. Daar horen we graag dat de wethouder
daar nog even op ingaat. In de persona werden diverse voorbeelden uitgewerkt waarin
ook de kosten en baten zijn uitgewerkt in begrijpelijke taal en dat heeft ons nog verder
overtuigd. We zien natuurlijk de risico's die er ook zijn bij dit voorstel, maar gelet op de
problennatiek en de kapitale positie van de gemeente Dordrecht zien we deze risico's
echt als aanvaardbaar. Hoewel het beheren van woningen geen kerntaak is van de
gemeente is het natuurlijk wel een kerntaak van de gemeente om te zorgen dat elk kind
en elk gezin een dak boven het hoofd heeft. Tot zover mijn eerste woordvoering.

De voorzitter: Dank u wel mevrouw Van Vugt. Ik kijk, naar mijnheer Boersma.

De heer Boersma: Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, er zijn natuurlijk een hele hoop
argunnenten te geven waarom we het hier niet nnee eens zouden nnoeten zijn. Normaal
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gesproken moet de genneente niet van zijn eigen regels, van haar eigen regels af gaan
wijken. Moet je als gemeentehuize willen kopen? Is dat de klassieke rol? Moet je het niet
in een breder kader bekijken? Allennaal terechte vragen. Er zijn ook heel veel vragen
gesteld en redelijk kort beantwoord. Dat is ook wel eens prettig trouwens, dat vragen
kort beantwoord worden. De andere kant is dat we ook de overwegingen van het college
snappen omdat je gewoon met een groot probleem zit dat we mensen op dit moment
niet kwijt kunnen in woningen, dat blijkbaar de markt hier geen oplossing voor biedt en
allerlei andere organisaties hier ook geen oplossing voor kunnen bieden, dus wij dachten
als fractie: konn, laten we eens een keer uit onze connfortzone stappen en gewoon eens
zeggen van: nou, misschien moeten we gewoon eens lets proberen wat we nog niet
geprobeerd hebben, want misschien normaal gesproken zouden we het niet doen, maar
dit is een uitzonderlijke situatie. Mijn nnoeder zei altijd: als het niet uit de lengte kan dan
moet het uit de breedte, dus wellicht kan het helennaal geen kwaad om dit plan eens
even verder uit te werken waarbij we dan wel heel kritisch willen kijken: hoe ga je dat
dan opzetten? Hoe zorg je dat dit echt een soort pilot blijft om te kijken of dit werkt?
Ook heel kritisch volgen of deze manier van werken een oplossing biedt voor een klein
stukje, of klein stukje, het heeft grote consequenties, maar het is een klein onderdeel
van het geheel. De vraag is of je dan met tien woningen moet beginnen of dat je moet
zeggen: laten we eerst eens gewoon wat kleiner beginnen. Als de wethouder of het
college dan toch aan de slag hiernnee wil laten we dan die woningen ook met een
verduurzamen. Dat is dan op zich mooi meegenomen. Stel je voor dat blijkt dat we het
straks niet meer nodig hebben en die woningen kunnen de markt weer op dan hebben
we ook meteen een aantal duurzanne woningen gerealiseerd en dan zijn er natuurlijk
nog heel veel randvoorwaarden. Voorkom dat ze leeg komen te staan. Zorg dat ze ook
op een goede manier weggezet worden, dat de mensen die het echt nodig hebben ook
deze woningen krijgen en ongetwijfeld zijn er nog meer dingen te verzinnen die opgelost
moeten worden, maar voorlopig hebben wij even het standpunt van: laat maar eens
zien hoe we dit verder kunnen uitwerken. Tot zover, voorzitter.

De voorzitter: Mijnheer Boersma, bedankt voor uw inbreng. Ik kijk naar mevrouw Stolk,
VS P.

Mevrouw Stolk: Ja, voorzitter, dank. Voorzitter, er ligt nu een stuk voor en we hebben
net een hele mooie constructieve vergadering gehad over het armoedebeleid, dus ik zit
een beetje met een knoop in mijn maag en dat ga ik ook even uitleggen waarom. We
hebben een voorstel gekregen vanuit het college wat heel veel vragen opriep of roept en
bij de beantwoording van die vragen hebben we nog meer vragen gekregen en eigenlijk
zou ik willen vragen: is nou de wethouder echt bereid om dit voorstel zoals het nu
voorligt in te dienen? Want wij zijn daar niet positief op, laat ik dat voorop stellen. Out
of the box denken dat toont lef en dat toont ambitie en op sommige dingen moet je lef
en ambitie hebben, maar als ik dan kijk naar de vragen die wij hebben teruggekregen,
en daar wil ik er best een paar van voorlezen, dat is: er moeten nnaatwerkoplossingen
in, is plaatsen van de Dordtse gezinnen voor bewoning in de tien woningen. Nou, dat
zijn dan Dordtse gezinnen, maar die gezinnen wonen in bij familie of vrienden in
onderhuur of bedrijfspanden waardoor ondersteuning in de eigen woning niet meer
mogelijk is. Nou, dan vraag ik mij af: wie zijn dan deze mensen en waar konnen die dan
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vandaan? En dan hebben we nog een antwoord: nog niet ingeschreven staan als woning
zoekenden en/of ze niet zelfstandig wonen maar inwonend zijn, ze korter dan drie jaar
staan ingeschreven als inwoner van de regio de Drechtsteden of in de afgelopen tien
jaar minder dan zes jaar in de regio hebben gewoond. Nou, dat zijn een paar kreten die
ik er nu uithaal waarvan wij zeggen van: waar komen die mensen dan vandaan? En die
gezinnen die krijgen dan ook een huurcontract voor twee jaar. Het probleenn is denk ik
wat ons betreft het tekort aan sociale huurwoningen en is het dan de bedoeling dat de
gemeente Dordrecht woningen gaat kopen en leningen gaat geven aan, ik weet niet hoe
ze dat noemen, organisaties, dan moet ik heel even kijken hoor. Het is voor dit project
wel mogelijk cm een hypotheek bij een bank af te sluiten. Dit heeft echter een paar
nadelen, zoals de rente van de bank en ga zo maar door. Wij hebben het een keer
gehad over de verzilverlening en toen heb ik wethouder Burggraaf horen zeggen: ja,
weet je, een verzilverlening die kan je ook bij een bank afsluiten, terwijI vanuit de VNG
juist gepronnoot wordt onn via de gemeente een verzilverlening te doen. Daar is dit
college niet toe bereid cm dat te doen en dat wordt gestimuleerd vanuit de VNG. Dat
weet de wethouder ook. Maar we zijn wel bereid om drie nniljoen, let wel, drie miljoen te
gaan investeren in huizen waarvan wij niet weten wie daar in komen. En dan nog even
over de containerwoningen. Wij hebben gevraagd van: kunnen wij dan niet anders gaan
denken van: containerwoningen of units? Nou, dat staat er: het duurt mininnaal twee
jaar cm zoiets te plaatsen. We hebben wel met het plaatsen ervaring van kleine
tijdelijke units. Waarvoor doen wij dit niet? Een derde van dit eiland is bebouwd en let
wel, wij willen niet zoiets neerzetten in de polders, maar een derde van dit eiland is
bebouwd. Twee derde dus niet. Is er nou nergens een plekje waar wij lets kleinschaligs
neer kunnen zetten? En wie zei dat nou net? Geen kerntaak van de gemeente is het
aankopen van woningen. Mevrouw Van Vugt gaf dat aan. Dan nog een zin. Deze
woningen gaan naar verschillende huishoudens met verschillende redenen zoals
financieel overlast, medisch relationeel, sociaal, uitstroom of verblijfsvergunning. Ik heb
aan de wethouder gevraagd voor wie deze woningen eventueel zijn. En toen zei hij: ja,
die zijn niet voor statushouders, want daar heb ik naar gevraagd. Dat is een gevoelig
onderwerp, ik weet het, maar ook als je deze zin leest, in een van de tien woningen
worden geen jongeren, statushouders, oorlogs- en geweldsvluchtelingen of gezinnen
gehuisvest waarvan bekend is dat ze veel overlast veroorzaken, maar als ze nou geen
overlast veroorzaken? Komen dan die vluchtelingen, statushouders, komen dan zij in de
woningen? Voorzitter, zo kan ik nog wel even doorgaan, maar ik wil mijn collega's graag
ook even de ruimte geven en ook even zou ik graag willen dat zij reflecteren op dit wat
ik nu hier een beetje aangeeft. Tot zover, voorzitter.

De voorzitter: Mevrouw Stolk, bedankt voor uw inbreng. Ik ga naar mevrouw Vol -van
der Hoist van de Partij voor de Dieren.

Mevrouw Vol -van der Hoist: Dank u wel voorzitter. Ik ga even nog niet reflecteren op u
als u het niet erg vindt. Ik ga even mijn eigen standpunt doen. Even kijken hoor, het
CDA zegt dat steun breder uitgewerkt plan, dat vind ik heel fijn dat dat gezegd werd. Er
meet wel een breder uitgewerkt plan voor komen. Dat zei ook GroenLinks en dat
verduurzamen vond ik ook heel mooi. Wij waren eigenlijk al bij de beeldvormende sessie
heel erg positief over dit plan en zeker ook gezien de urgentiesituatie zoals die
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besproken zijn of voorgelegd zijn. De Partij voor de Dieren vindt dat we zorg moeten
dragen voor de zwakkeren in de samenleving en wij denken dat we dus dit initiatief
kunnen ondersteunen. Wij vinden dat de wethouder lef heeft, dus ja, dat waarderen wij
zeer. We maken ons wel wat zorgen uiteraard en ergens vind ik ook uw nnotiveringen
duidelijk. Ik denk wel dat de drie nniljoen waar u over sprak dat dat dubieus is omdat er
ook heel veel kosten bespaard warden vanwege de hotelkosten en dergelijke die ook
genoemd zijn door de wethouder. Wij maken ons zorgen over de onrust die eventueel
kan ontstaan bij nnensen die ook urgente gevallen zijn en minder urgent zijn denk ik.
Dat is wat ik begrijp uit het hele stuk. Maar hoe gaat de wethouder connmuniceren met
mensen die zich gepasseerd gaan voelen, denk ik? En of er sociale onrust ontstaat, dus
hoe gaan we dat vanuit de raad communiceren? Dat is ons zorg. Dank u wel.

De voorzitter: Mevrouw Vol -van der Hoist, bedankt voor uw inbreng. U roept een reactie
op van mevrouw Stalk, maar u komt straks aan de beurt, nnevrouw Stalk. Ik kijk
nnijnheer Boone aan.

De heer Boone: Ja, dank, voorzitter. Er zijn al een aantal zaken genoemd. In de eerste
plaats complinnenten voor de wethouder am toch out of the box te denken en creatief op
zoek te gaan naar oplossingen, maar wij als Beter voor Dordt steunen het voorstel niet.
De antwoorden van het college op de lange reeks vragen maakte het er wat ons betreft
niet duidelijker op. We zien ook op een aantal nnomenten dat een aantal detailzaken nog
moeten warden uitgewerkt of nog moeten warden uitgezocht. Een aantal argumenten
zijn al genoemd, dus ik haal even de belangrijkste naar boven. Beter voor Dordt staat
voor de meer integrale benadering van die doelgroepen die in aanmerking zouden
komen voor zo een waning, dus wat ons betreft leggen het plan en de antwoorden op de
vragen te veel nadruk op de fysieke aspecten van het gewoon toekennen van een
waning, maar de opgave stopt wat ons betreft niet alleen maar met het overhandigen
van de sleutel aan de bewoners die daarin komen. Een aantal zaken zijn al genoemd
zoals ik al zei. Ja, verder vragen wij ons af als Beter voor Dordt zijnde en hebben we
vraagtekens bij of dit voorstel niet leidt tot gemeentelijke ongeoorloofde staatssteun.
Kan dit allemaal wel? Want op eerdere momenten hebben we gezien dat het niet kan en
dit was eerder bij bijvoorbeeld Leerpark 2F ook een argument waarom de gemeente
geen goedkopere financiering mocht verstrekken aan een marktpartij. Tot slot zien wij
als Beter voor Dordt het opkopen van woningen door de overheid/genneente als een
oneigenlijke taak en zouden woningcorporaties hier in onze stad een oplossing moeten
bieden. Het is imnners bekend dat ook huurwoningen op de reguliere markt door
corporaties eerder kunnen warden toegewezen voordat ze op de markt warden gezet,
dus wij zien er door de oplossing via de woningcorporaties. Dus wij steunen dit voorstel,
hoewel we het wel heel sympathiek vinden en out of the box vinden, steunen wij dit niet
vanwege de vele vraagtekens die wij bij dit voorstel hebben.

De voorzitter: Mijnheer Boone, bedankt voor uw inbreng. Duidelijk standpunt. Ik ga naar
rechts, mijnheer Portier van de SP.

De heer Portier: Ja, voorzitter, we hebben nog geen definitief standpunt bepaald. Het
voorstel is in ieder geval heel sympathiek in dat het een groep wil helpen die ergens in
de problennen is. De grate vraag die we inderdaad hebben is: ja, het zijn dan tien
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gezinnen die gehol pen worden en de tientallen anderen dan? Jets anders is van die
periode van twee jaar, zijn daarna de problemen van die gezinnen opgelost? Kunnen ze
dan wel ergens heen? Hoe gaat het lopen? Je kunt je ook afvragen van: zijn er
inderdaad geen andere oplossingen om gezinnen te huisvesten? Ja, zeg maar
onderbrengen in een hotel dat in gebruik is als hotel, we snappen dat dat heel erg duur
is. Er is ook een hotel dat leegstaat in onze gemeente. Kun je dat niet opkopen en
inrichten als collectieve woonvoorziening? Is dat niet goedkoper of duurzamer als optie?
We hebben in ieder geval geen moeite met gemeentelijk bezit of het uitbreiden van
gemeentelijk bezit, maar dat moet wel onder goede voorwaarden gebeuren. Kortom, we
zitten inderdaad wat dat betreft met een aantal vragen. Wat mu j in leder geval wel
vreugd doet, ik heb acht jaar lang gehoord in twee collegeperioden dat er veel te veel
betaalbare en goedkope woningen in onze gemeente zijn. Ja, wat dat betreft is dus weer
toch wel heel erg omgeslagen.

De voorzitter: Mijnheer Portier, bedankt voor uw inbreng. Ik ga naar mijnheer Kolkilig
van DENK.

De heer Kolkilic: Dank, voorzitter. Ik begin eigenlijk gelijk met een verzoek richting het
college om het raadsvoorstel terug te nemen. Het voorstel en de antwoorden op de
gestelde vragen, maar ook wat de wethouder aangeeft, wijken van elkaar duidelijk af.
Voorzitter, er wordt toestemming gevraagd om zo nodig af te wijken van de regeling
opkoopbescherming. Het college heeft hier al in bepaalde situaties recht op. Het staat
ook vermeld tussen de antwoorden, maar ook hebben wij twijfels of het kopen van
woningen wel de juiste oplossing is, terwijI de huidige nnogelijkheden niet goed zijn
gebruikt. Het college geeft aan de afgelopen periode helemaal geen beroep te hebben
gedaan op de gemaakte afspraken in de regio. Waarom is er geen beroep gedaan op de
regionale afspraken terwijI er in de regio vijftig woningen beschikbaar zijn gesteld?
Voorzitter, er is nog pas geleden in Gorinchenn rond medio september een locatie in
gebruik genomen waar zeven tot acht dakloze gezinnen kunnen verblijven. Wat kan de
reden dan zijn dat er op heden door het college nog geen beroep is gedaan voor
tijdelijke opvang van dakloze Dordtse gezinnen in Gorinchenn? Wij zijn een
centrumgenneente waarbij landelijke toegankelijkheid geldt. Hiermee wil ik aangeven dat
de tien woningen ook beschikbaar moeten worden gesteld aan gezinnen van de
regiogemeenten die zich in onze stad aanmelden voor tijdelijke opvang. Hoe kon het
college dan in het voorstel aangeven dat de opgekochte woningen alleen bestemd zullen
zijn voor Dordtse dakloze gezinnen? De prestatieafspraken worden gemonitord en
hierover wordt verantwoording afgelegd. Het college geeft aan dat de samenwerking
tussen de gemeente en de woningbouwcorporaties goed verloopt. Voorzitter, indien de
afspraken werden nagekomen en de samenwerking goed zou verlopen dan nnag dit
voorstel niet voor ons. De woningen die zijn toegewezen met urgentie zijn maar drie
procent van het totaal. Het is te makkelijk gezegd ook dat de woningen maar voor twee
jaar zullen worden verhuurd. Er is geen garantie dat de huurders binnen twee jaar een
andere woning kunnen vinden waardoor ze na twee jaar gebruik kunnen maken van
huurbescherming. Tijdens de beeldvormende connmissie is duidelijk aangegeven dat de
woningen zijn bedoeld voor door financiele problemen dakloos geraakte gezinnen en zo
lees ik het raadsvoorstel zelf ook, maar bij de beantwoording van de vragen wordt er
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aangegeven dat de woningen ook toegewezen zullen worden aan jongeren,
statushouders, oorlogs- en geweldsvluchtelingen of waarvan bekend is dat ze geen
overlast veroorzaken. Voorzitter, er wordt ook aan de raad gevraagd het college
nnandaat te geven om een lening of garantstelling te verstrekken en woningen aan te
kopen tot een totaal bedrag van drie nniljoen. Voorzitter, een lening vanuit de gemeente
richting private partij is niet gratis en daar hoort ook nnarktconform rente gehanteerd te
worden. In dit geval kan er van tevoren niet bepaald worden dat een lening vanuit de
gemeente goedkoper zal zijn voor private partijen zoals aangegeven in het voorstel en
wij als gemeente zelf nog voor de kosten moeten opdragen. Voorzitter, dit zijn geen
tijden voor een out of the box oplossing en een experiment van drie miljoen euro voor
een private partij met de jaren winst te laten maken behoort ook niet tot de taak van de
gemeente. De private partijen die in opdracht van de gemeente woningen gaan opkopen
zullen met de tijdwinst boeken op de woningwaarde. De private partijen of andere
instellingen kunnen volgens mijn fractie ook een hypotheek aanvragen bij de banken of
de woningen kopen met eigen vermogen. Het college geeft aan dat indien er na dit
voorstel andere private partijen ook interesse hebben en het experiment succesvol is dat
ze dan openstaan voor een gesprek met andere partijen. Wat is dan het nut van de
opkoopbeschernning? Mijn fractie hoeft niet lang na te denken en weet al bijna zeker dat
heel veel beleggers zullen aankloppen voor een vrijstelling met de mededeling dat ze
woningen willen opkopen onn dakloze gezinnen op te vangen. Voorzitter, er is vorige
week in de raad een nnotie pauze op schulden aangenomen en mijn fractie vindt dat dat
ook een positief effect zal hebben op het voorkomen dat gezinnen door financiele
problemen thuis of dakloos raken. Het zal u wel bekend zijn. Wij steunen dit voorstel
niet.

De voorzitter: Mijnheer Kolkilig, bedankt voor uw inbreng. Ik wil eerst nnijnheer Noldus
het woord geven. Mijnheer Noldus.

De heer Noldus: Ja, voorzitter, dank u wel. Mevrouw Stolk begon met een knoop in de
maag namens de VSP. De Dordtse VVD heeft een worsteling met dit voorstel. We zien
inderdaad, het is een aantal keren wel genoemd, een creatief voorstel, out of the box is
een aantal keren genoemd, hoewel ik dat van mevrouw Koene naast me waarschijnlijk
niet mag zeggen. De financiele businesscase die is ons in die zin ook helder. Die
snappen we. Daar kunnen we ons het nodige bij voorstellen. Tegelijkertijd zijn er een
aantal zeer sterke twijfels die we hierbij hebben, namelijk over de opkoopbescherming is
ons nog onvoldoende duidelijk of we nu moeten afwijken en dan nog of we als gemeente
zouden moeten willen onn af te wijken voor een dergelijke regeling op de regel die we
zelf zojuist hebben ingevoerd. Wat ons betreft is dat hoogst twijfelachtig en zeer
waarschijnlijk nee. Daarnaast snappen wij het doel dat gediend wordt en de situatie die
beoogd wordt, nnaar we vragen ons wel oprecht af: is dit nu echt de oplossing voor het
probleem? Is het middel niet erger dan de kwaal? We hebben verschillende vragen
gesteld. Die zijn over het algemeen redelijk beantwoord, redelijk diffuus, het was een
redelijke zoektocht wel moet ik zeggen. Niet alle vragen zijn daarin ook beantwoord.
Wat we er wel uithalen zijn een aantal aspecten, zoals als we die woningen gaan kopen
wil je ook als gemeente verantwoordelijk zijn voor onderhoud en schade terwijI in
diezelfde antwoorden ook staat dat we daar als gemeente geen expertise in hebben, die
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eigenlijk ook niet willen hebben, dus dat we daar een private partij voor zoeken.
Mevrouw Stolk had al een stukje geciteerd uit het voorstel over: ga je nu wel of niet
jongeren, statushouders, oorlogs- en geweldvluchtelingen huisvesten? Wij hebben
diezelfde vraag. Is er wel een doelgroep die hiervoor in aanmerking komt of enkel niet
degene waarvan bekend is dat ze overlast veroorzaken? Want dat is in de formulering
wat ons betreft zeer onduidelijk en wij vrezen voor het laatste. Dan is het hele voorstel
en de beantwoording van de vragen vrij open geformuleerd met redelijk wat open
eindjes. Er wordt bijvoorbeeld nog onderzocht wie en of er een hoofdhuurder zal worden
opgesteld, hoe de samenwerking eruit konnt te zien, wordt uitgewerkt en daarnaast, en
die is ook al door een aantal anderen wel benoemd, een zorg die we hebben is in de
beantwoording wordt uitgegaan van het verstrekken van een lening vanuit de gemeente.
De gemeentelijke middelen die liggen er blijkbaar goed bij. Het zou goedkoper zijn dan
het verkrijgen van een hypotheeklening bij de bank. Die zijn ondertussen wat duurder
dan een of twee jaar geleden, maar het verkrijgen van een lage lening, en die discussie
hebben we eerder gehad, zoals de heer Boone aangaf, bij het Leerpark 2F, zou leiden tot
oneigenlijke staatssteun. Ik ben benieuwd naar een reactie van het college. Dan een
vraag die we hebben, die is eigenlijk alweer gesteld door de heer Kolkilig, wat is er nu
gedaan vanuit de regiogemeenten? Want daar zien we in de beantwoording nog
onvoldoende van terug, dat we dit echt als regio oppakken en dat is wat ons betreft wel
een voorwaarde om dit een regionale opgave te laten zijn. We zien ook in de casussen
die beschreven staan dat het vaak regionaal gebonden of niet per se gebonden mensen
zijn, maar in ieder geval uit de regio enigszins vandaan komen. Het is wat ons betreft
ook een zeer regionale opgave die er ligt. Ons oordeel, voorzitter, zoals het er nu
voorligt, en we zijn wel benieuwd naar de reacties en het verdere debat nnisschien ook in
de tweede termijn, maar we zien veel open eindjes. We zijn niet overtuigd dat het
nniddel niet erger is dan de kwaal. We denken dat met de afwerking van de
opkoopbescherming de opkoop van woningen de positie van de starter die nog thuis op
zolder woont wederom wordt benadeeld door ingrijpen in de markt en we zijn ook niet
overtuigd dat deze rol past bij een rol van de overheid en de rol van de gemeente
specifiek en daarin in de beantwoording van de vragen missen we eigenlijk ook een rol
in het traject dat gelopen is met de corporaties. Ik weet het niet zeker, iemand stelde
daar net ook al een vraag over. Dat zien we eigenlijk onvoldoende terug en wat ons
betreft ligt die bal veel meer daar en bij andere partners dan dat we daar als overheid,
als gemeente zelf een rol in gaan invullen. Dat is hem even voor nu, voorzitter. Dank u
wel.

De voorzitter: De heer Noldus, dank u wel, Dordtse VVD. Dan ga ik naar de Dordtse
Partij van de Arbeid, mijnheer Damen.

De heer Damen: Dank u voorzitter. Centraal voor ons stond de vraag van: is deze vorm
van huisvesting een taak van de gemeente? In principe niet, maar omstandigheden
kunnen daar mogelijk wel tot een andere conclusie leiden. We hebben een
voorrangsregeling. Daar kunnen mensen voor in aanmerking komen, maar dan moet als
daar reden voor is moet daar wel een soort nnaatschappelijke begeleiding plaatsvinden.
Als die maatschappelijke begeleiding er niet is dan weigeren corporaties dergelijke
voorrangskandidaten. Dat kunnen ze doen. De cooperatie woningen zijn niet van de
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gemeente. Die zijn van de corporaties. Dat is een zelfstandige partij. Wij hebben ook
nog een afspraak dat er een aantal woningen in de regio toegewezen kunnen worden
aan urgent woningzoekenden die niet als zodanig in aanmerking komen op basis van de
verordening, maar ook daar geldt, er moet wel een hulpverleningsplan liggen. Er zijn
een aantal nnensen of huishoudens die op enig moment dakloos raken. Ik heb zelf in de
sector gewerkt en dat is een scala van de oorzaken waardoor dat veroorzaakt kan
worden. Mensen moeten gebonden zijn willen ze voor voorrang in aanmerking komen
aan de gemeente Dordrecht of aan de regio en zo niet dan moeten ze naar de gemeente
toe waar ze wel gebonden zijn. Er zijn nnensen die al een hele tijd een zwervend bestaan
leiden en nergens aan geen enkele gemeente gebonden zijn en die kun je ook niet
automatisch in de kou laten staan, dus er zijn mensen waarvan je zegt van: die moeten
eigenlijk wel geholpen worden. Die komen niet voor de normale voorrangprocedures in
aanmerking en er is ook nog geen hulpverleningsplan. Wat dat betreft vind ik het idee
van: ga nou eens kijken je zelf kunt voorzien in woonruimte en op een goedkopere
manier dan op een hotel en op een betere manier dan een hotel vind ik een goed idee.
Uiteraard moet een en ander goed worden uitgewerkt. Als er nog geen sprake is van een
hulpverleningstraject moet dat opgestart worden. Dat kan in die twee jaar.

Mevrouw Voorzitter? Mogen we nog niet interrumperen?

De voorzitter: Nee, dit is nog de eerste termijn.

De heer Damen: Dat kan in die twee jaar, maar dat betekent wel dat je op het moment
dat je ergens deze huishoudens plaatst dat je nog onvoldoende weet van hun situatie.
Dat betekent wel dat je ook garantie voor de buren moet leveren dat er geen gekke
dingen gaan gebeuren. Dat is nog een zaak die nog goed moet worden uitgewerkt.
Corporaties stellen niet voor niets de eis bij urgent woningzoekenden waar zeg maar een
probleem aan kleeft dat er wel een adequaat hulpverleningsplan ligt. Er is een suggestie
gedaan van containerwoningen. Voorzitter, dat vinden wij geen wenselijke oplossing.
Daarmee concentreer je dit soort huishoudens op een locatie. Ik verwacht dat dat
makkelijker leidt tot ongelukken en narigheid. Er wordt opgemerkt dat de koopstatus
benadeeld wordt door deze regeling. In de afgelopen twaalf jaar zijn er 5000 sociale
huurwoningen uit de sociale huurwoningmarkt verdwenen. Dat vind ik een probleem zeg
maar. Daar zijn wij als PvdA in het verleden niet scherp in genoeg geweest. Is dan de
interruptie al beantwoord?

De voorzitter: Geen interrupties.

De heer Damen: Dan hebben we nu in ieder geval als standpunt dat dat behoorlijk de
druk op de ketel op de sociale woningmarkt zet. Wij hebben niet het idee dat we met
deze tien woningen de starters in Dordrecht sterk benadelen. Tot zover in eerste
instantie.

De voorzitter: Mijnheer Damen, dank u wel voor uw inbreng en dan heb ik mevrouw
Koene van Gewoon Dordt.
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Mevrouw Koene: Ja, nou ja, voorzitter, ik denk laat ik ook maar wat zeggen. Er is al heel
veel gezegd. Ik wil graag beginnen eigenlijk met allereerst zeg maar al die vragen die
gesteld zijn, maar een vraag daar heb ik al niet echt een antwoord op gezien waarvan ik
snap zeg maar wat er bedoeld wordt. De vraag was waarom we deze mensen niet
helpen in hun huidige situatie zeg maar, dus vanuit de huidige situatie dan sla je dus
een fase over van twee jaar en ja, dat zou kunnen betekenen dat je tijdelijk in een hotel
zit, maar geloof mij, mensen, dat zijn niet de enigen die in een hotel zitten, die zitten al
jaren zitten er mensen in een hotel die niet anders gehuisvest kunnen worden, dus daar
gingen we dan net niet failliet aan waarschijnlijk, dus de vraag is eigenlijk, het idee snap
ik, het is een probleem, nou ja, probleem, het is een vraagstuk eigenlijk meer, want bij
een probleem zou er een oplossing zijn. Dat is er niet, maar we denken ook dat het niet
gaat om tien gezinnen, maar misschien wel om vijftien of nnisschien gaat het uiteindelijk
wel om 63 gezinnen. Wat is er dus nodig? Dat is een structurele oplossing en die bereik
je niet hiermee. Ik geloof dat mevrouw Van Engelen het al zei, dat je het wat dat betreft
inderdaad breder moest trekken. Het is heel lastig en het is heel kwetsbaar en het gaat
om gezinnen. Ik bedoel, dat erkennen we allennaal, alleen dit is dan zo van: dat hebben
we mooi geregeld. Ik kan mu j nog herinneren dat de vijf Merwedehuusjes, of hoe heten
die dingen, skaeve huusjes kregen, toen was ook het probleem opgelost. Ook niet. Dus
ga nou gewoon eens op een andere manier kijken naar een vraagstuk als dit. Dit loopt
al. Het is schrijnend, maar je gaat die mensen er ook niet blij mee maken. Die moeten
dus als ze weer ergens geworteld zijn weer door. Laten we dat nou alstublieft
voorkomen. Maar goed, de droge vraag is eigenlijk voor wat betreft die
opkoopbescherming. Nou, daar zijn wij dus tegen.

De voorzitter: Nou, kijk, helder standpunt in ieder geval, mevrouw Koene. Mevrouw
Pichel, Forum voor Democratie als laatste.

Mevrouw Pichel: Ja, dank u wel voorzitter. Wat zal ik eens zeggen nu er al zoveel is
gezegd natuurlijk met goede argumenten? Laat ik even beginnen met aan te geven dat
ik goed gestemd ben over de intentie. We zien eigenlijk een intentie waarbij we een
probleem willen oplossen. In een hele recente commissievergadering waar een aantal
van jullie ook bij zaten hadden we gekeken naar: wat gebeurt er nou eigenlijk als je
constant problemen aan het oplossen bent? Dan moet je op een gegeven moment ook
gewoon problemen blijven creeren, want anders heb je niks meer te doen, dus die wil ik
wel even meegeven. Daarnaast nnaak ik me eigenlijk niet zo heel erg druk over het plan
dat niet volledig is uitgewerkt. Ik geloof er eigenlijk ook best wel in dat je soms gewoon
moet starten en je open moet stellen voor allerlei mogelijkheden die zich voordoen en
gewoon beginnen kan best wel leiden tot mooie creaties, dus daar maak ik mu j niet zo
heel erg druk om. Waar ik wel naar kijk is inderdaad puur de vraag die er ligt om af te
wijken van de regeling en het werd net eigenlijk al door de beer Kolkilig aangegeven dat
er andere partijen zullen zijn die daar anders naar kunnen kijken en dat je daar als
gemeente dan dat naar je toe trekt en dat dan niet aan de markt overlaat dat kan
riskant zijn. Dat kan gevolgen hebben. Dat is iets waarvan ik niet zeker weet of dat goed
zal uitpakken, dus dat is uiteindelijk ook wel wat ik graag zou willen meegeven aan de
wethouder.
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De voorzitter: Mevrouw Pichel, bedankt voor uw inbreng. Dan hebben wij alle politieke
partijen hier aan tafel gehad. De eerste termijn is met elkaar gedeeld, althans,
standpunten, argumenten voor dan wel tegen zijn gedeeld. De portefeuillehouder links
van mij die gaat erop reageren, wel met het verzoek omwille van de tijd om tien
vijftien minuten hiervoor uit te trekken en ik begrijp dat er heel veel vragen zijn die
beantwoord moeten worden, maar dan lopen we uit de pas en ik weet niet of dat zeg
maar ook goed valt bij deze commissie. Kunt u het daarmee doen, tien a vijftien
minuten?

De heer Heijkoop: Ja, voorzitter, vanzelfsprekend vroeg ik mu j naar uw oordeel. Ik weet
ook niet of het goed valt bij de commissie als de helft van de vragen niet beantwoord
worden, maar dat is uiteindelijk aan u als voorzitter en aan de commissie. Ja, voorzitter,
we hebben al een heel interessant debat gevoerd destijds in de beeldvormende fase.
Ook toen kwannen al de nodige vragen over tafel en het is ook gewoon goed om hier
met elkaar bij stil te staan en je ziet echt wel dat we het met zijn alien een beetje
ingewikkeld vinden. Ik permitteer me toch echt wel die opvatting dat dit is lets wat we
nog nooit gedaan hebben. Dit past niet binnen het systeem. Dit gaat niet over
contingenten, over sociale huurvoorraden. Dit gaat niet over '...' afspraken,
daklozenopvang. Het zijn allemaal de instituten die we kennen en waarbij we nog steeds
nnoeten constateren dat sommige gezinnen er gewoon tussen vallen, dus dan moet je
gek doen. Dan nnoet je eens even nadenken: kan het ook anders? Kunnen we out of the
box met oplossingen komen?

Mevrouw Stolk: Voorzitter, nnogen wij nu ook niet interrunnperen?

De voorzitter: U mag uiteraard interrunnperen.

Mevrouw Stolk: Ja, want ik vind het een beetje vervelend.

De voorzitter: Wat vindt u vervelend?

Mevrouw Stolk: Nou, dat we niet op elkaar mogen interrumperen, want ik weet niet wie
dit bedacht heeft, maar dit was in de vorige commissie ook al, maar dat slaat het hele
politieke debat helennaal dood.

De voorzitter: Mevrouw Stolk, ja, ik begrijp nu volledig. We hebben afgesproken om de
tweede ronde, en dat komt heel breed in beeld, dan nnag u het debat met elkaar
aangaan. Maar laten we eerst nu de portefeuillehouder uitspreken, de vragen die er zijn
gesteld en de argumenten zeg maar heeft hij tot zich genonnen. Laat hem even daarop
reageren.

Mevrouw Stolk: Ja, nee, dat snap ik, maar ik zou dan toch graag willen weten wie dit
bedacht heeft, want ik ben het hier niet mee eens.

De voorzitter: Dit is een voorstel vanuit de griffie geweest.

Mevrouw Stolk: Nou, dan gaan we met de griffie om de tafel zitten.
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De voorzitter: Kijk, mooi.

Mevrouw Van Engelen: Maar daar mogen wij dan toch lets van vinden? Als het een
voorstel is van de griffie mogen wij daar toch lets van vinden of niet? Dan ben ik het
met jou eens.

De voorzitter: Nou, mooi.

Mevrouw Koene: Voorzitter, ik denk ook dat het van het onderwerp afhangt. Ik had net
de 's Gravendeelsedijk. Ja, ik bedoel, dat is relatief zakelijk zeg maar, maar dit is echt
lets wat lets oproept en mensen willen met elkaar in debat en dit is heel kunstnnatig.

De voorzitter: Mevrouw Koene, er is straks ruimte voor debat. Vandaar dat ik mijn
verzoek heb gericht aan nnijnheer Heijkoop.

Mevrouw Koene: 3a, precies, maar we mogen de heer Heijkoop dus wel interrumperen.
Dat is eigenlijk even ...

De voorzitter: Laten we eerst mijnheer Heijkoop zijn vragen beantwoorden.

Mevrouw Koene: Nee, daar ga ik echt wel een punt van orde maken, want dan wil ik
gewoon even schorsen en dan wil ik eerst even vragen zeg maar hoe we er verder
allemaal over den ken.

De voorzitter: Het is uw vergadering. Mevrouw Koene doet een voorstel. Zij doet een
concreet voorstel om even te schorsen om de vergadering worden met elkaar te
bespreken. Wie is het daarmee eens?

Mevrouw Van Engelen: Mag ik reageren op mevrouw Koene?

Mevrouw Koene: Nou ja, we kunnen ook gewoon afspreken

Mevrouw Van Engelen: Voorzitter, mag ik reageren op mevrouw koene?

De voorzitter: Uiteraard, mevrouw.

Mevrouw Van Engelen: Ik ben het op zich wel met uw voorstel eens omdat er zijn net
veel vragen gesteld, maar dit is een stuk waarbij we allemaal nog steeds heel veel
vragen hebben en ik denk dat het handig is als we als commissie even kunnen bepalen:
wat willen we hier nu mee? In plaats van dat we een lange beantwoording, dan weer
een lange tweede termijn, ik denk dat we dan niet heel veel verder komen. Ik denk dat
het echt efficienter is om inderdaad of het debat te voeren of met elkaar even te bepalen
waar we naartoe willen hiermee.

Mevrouw Stolk: Voorzitter?

De voorzitter: Mevrouw Stolk.
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Mevrouw Stolk: Ja, kijk, weet je wat het is? Je kan wel bepalen, maar ik had het liever
vooraf gedaan, want we zitten hier om politiek te bedrijven en ik heb er niet zo een hele
erge boodschap aan wat de wethouder er nu van vindt, maar wat wij als raad of
connmissie ervan vinden. Daar gaat het om en zijn wij het eens met het voorstel of zijn
wij het niet eens met het voorstel? En dat klinkt heel cru en lullig nu richting de
wethouder, maar dat bedoel ik niet zo, maar we zijn voor of we zijn tegen en die
argumenten wisselen we mij met elkaar en hij kan hele mooie antwoorden gaan geven,
want daar is hij een kei in, maar ik ga liever het debat met u aan.

Mevrouw Koene: Voorzitter, nnag ik dan nog een voorstel doen?

De voorzitter: Mevrouw Koene.

Mevrouw Koene: Dus niet schorsen, maar gewoon de wethouder interrumperen, gewoon
lekker met elkaar in debat gaan.

De voorzitter: Mevrouw Koene doet een voorstel. Interrupties plegen op de
portefeuillehouder op het moment dat hij wellicht een vraag niet goed beantwoordt of,
althans, niet voldoende volgens u.

Mevrouw Koene: Voorzitter? U geeft eerste wethouder aan het begin al een positie door
een verhaal te kunnen houden. Dat zet de toon al gedeeltelijk, ja, en dan daarna warden
wij in feite platgeslagen en dan zouden wij nu alleen maar mogen reageren als er lets
Nee, wij willen er gewoon bovenop op het moment dat dat nodig is, daar staan wij hier
toch voor?

De voorzitter: Om even iets recht te zetten, mevrouw Koene, ik heb de vrijheid
genonnen om de portefeuillehouder even de ruimte te geven zodat ook de kijkers thuis
weten waar dit onderwerp over gaat. Dat vind ik wel heel belangrijk voor het
dennocratisch proces en, anderzijds, ik heb u aan het begin van de avond een voorstel
gedaan eerste termijn alle partijen even de ruimte geven om het standpunt toe te
lichten, vervolgens een reactie van het college en de tweede termijn gaat u met elkaar
en met de portefeuillehouder in debat en dat is volgens nnij zoals we dat begin van de
avond hebben afgesproken. Mevrouw Van Engelen.

Mevrouw Van Engelen Ja, u zei net dan voeren we het debat via interrupties op de
wethouder. Dat zou betekenen, we mogen elkaar officieel ook niet weer interrunnperen
en dan voeren we alsnog niet het debat met elkaar als commissie, dus dan kunnen we
elkaar alsnog niet overtuigen met elkaars argumenten. Ik ben het wel met mevrouw
Stalk eens. Ik wil ook heel graag op dit punt echt even met de partijen in debat, want
het is gewoon een hele lastige overweging, dus ik wil inderdaad ook graag de wethouder
horen, maar ik wil ook echt graag ruimte voor debat hebben hier.

De voorzitter: Ik ga even opnnaken en ik ga een conclusie trekken. Het zal niet iedereen
tevreden stellen. We geven nu de ruimte aan de portefeuillehouder om de vragen die er
zijn gesteld in de eerste termijn om die zoveel mogelijk te beantwoorden, alles te
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beantwoorden. Vervolgens in de tweede termijn gaat u met elkaar en de
portefeuillehouder in debat. Dat is wat ik ervan opmaak.

De heer Damen: Vooral met infornnatie moet reageren en dat we daarna in de tweede
ronde het inhoudelijke debat doen.

De voorzitter: Ja, hij gaat reageren op datgene wat u heeft ingebracht en vervolgens in
de tweede termijn kunt u met hem ... Uiteraard.

De heer Noldus: Ja, maar voorzitter, is het niet logischer om verduidelijkende vragen op
de punten die komen vanuit het college om daar dan wel even het moment voor te
nemen en niet in een mosterd na de maaltijdmoment in een tweede termijn nog te
doen? En ik onderschrijf van harte, dat heb ik de eerste termijn best gemist, dat we als
partijen onderling elkaar hebben mogen bevragen op elkaar standpunten. Het voelt ook
een beetje oneerlijk om nu de wethouder aan de tand willen voeren in een debat terwijI
we dat in de eerste termijn niet hebben gedaan als commissie. Dat voelt een beetje
vreennd, maar in ieder geval verduidelijkende vragen op aspecten lijkt me wel gewenst
hierin.

De voorzitter: Mijnheer Noldus, ik begrijp uw volledig, maar omwille van de tijd. Het is
half twaalf, pardon, half elf en om elf uur sluiten we deze vergadering, dus ik stel echt
voor, laten we nu de portefeuillehouder de ruimte geven om zijn vragen te
beantwoorden zodanig dat we nog tijd hebben om met elkaar in debat te gaan.
Portefeuillehouder, ik geef u het woord.

De heer Heijkoop: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik denk dat dit geheel niet echt goed is
voor de kijkcijfers thuis, maar dat terzijde. Het is ook al een uur op de dag dat ik denk,
het is half elf, dus laten we maar tempo proberen te maken. Ik ben wel blij, voorzitter,
dat ik even de gelegenheid krijgt tot een reactie. Er zijn inderdaad een aantal vragen
gesteld die vaak met elkaar samenhangen, dus je hebt ook het risico dat er heel veel
deelinterrupties komen op deelonderwerpen en er zijn ook heel veel stellingen
neergelegd die gewoon echt onjuist zijn, die gewoon echt niet kloppen of die heel
prematuur zijn en dan is het ook wel goed om daar even met elkaar over te spreken en
dat ik in ieder geval wat zaken ernaast kan leggen of wat zaken die niet kloppen kan
corrigeren. Dat draagt denk ik ook bij aan de kwaliteit van het debat en ook aan de
kwaliteit van de oordeelsvorming en besluitvornning. En richting de heer Damen, ja, ik
zal me vooral op de inhoud richten, op de informatie. We hebben natuurlijk al een
beeldvormende sessie gehad en het college heeft natuurlijk ook wel argumenten
waarom wij tot dit voorstel zijn gekomen, dus als u hier en daar een opvatting vanuit
het college bespeurt, dan hoop ik dat u mij dat niet euvel zal duiden, want wij geloven
hierin. Kijk, voorzitter, ik heb net al aangegeven, het is mooi om de reactie vanuit de
raad te horen en het was wisselend. De ene helft van de partijen zegt: interessant, dat
zou je verder uit kunnen werken. Een ander deel van de partijen zegt al op voorhand:
daar moeten we niet aan beginnen. Waar iedereen het wel over eens was van
complimenten voor het out of the box denken, dus ik probeer hem dan toch maar een
beetje positief in te steken en dat is al goed dat jullie dat uitspreken, want op het
moment dat je dat lam slaat, het creatief naden ken over oplossingen van hoe het wel
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kan in plaats van je vast laten zetten in systeemproblemen en elkaar zestien keer uit te
leggen dat het allemaal niet kan, daar komen we ook niet verder mee. En wat je ook wel
nnerkt in dit gesprek, in dit debat, is dat het ook een ideologisch debat is. Ik hoorde daar
een aantal mensen over van: hier vinden we wat van. Dit roept lets op en je nnerkt al in
de eerste ternnijn dat de rot van de overheid komt een paar keer aan de orde, de rot van
de markt. Ik hoor GroenLinks zeggen: we moeten de touwtjes stevig in handen houden
en ergens anders wordt gezegd: we moeten de markt ook de ruimte geven en waarom
ga je wel een hypotheek verstrekken, want dat kan de markt? Maar die hypotheek
verstrek je ook om juist wel de touwtjes in handen te houden, dus je ziet ook dat
ideologie loopt hier ook doorheen en ik ben eigenlijk gewoon een hele eenvoudige,
pragmatische wethouder. Ik zie een groot nnaatschappelijk probleem. Dat constateer ik
sannen met u en ik wil graag tot oplossingen komen vanuit het college en dan denk je
soms kan het binnen de bestaande kaders en heel vaak denk je ook van: zouden we niet
lets anders moeten bedenken? Want wat we at deden werkt niet, dus dat moet je ook
niet blijven doen, want het werkt niet. De vraag vanuit GroenLinks op de opnnerking
van: woningen uit de markt, dat werd door nog een aantal opgeworpen, ik vind dat echt
geen argument eigenlijk. Het gaat om maximaal tien woningen. Tot voor kort haalde
beleggers tientallen woningen uit de markt elk jaar, jaar in jaar uit, jaar in jaar uit en we
willen die opkoopbescherming.

Mevrouw Voorzitter?

De voorzitter: We hebben zojuist afgesproken dat we niet gaan interrumperen.

Mevrouw Ja, dan kunnen we beter naar huis gaan.

En we hebben de opkoopbescherming juist ingevoerd, heeft uw raad ingevoerd om
beleggers te weren, commerciele beleggers te weren en daar gaat het hier niet over. Het
gaat hier over lets anders. Het gaat hier over gezinnen die door onnstandigheden
kwetsbaar zijn, dat je als overheid daar een stap naar voren zetten. En is het je
grondwettelijke taak? Ik ben eigenlijk van mening van wel. In artikel twintig staat dat de
overheid de bestaanszekerheid van haar inwoners moet borgen en we hebben ook een
kerntaak om de opvang van nnensen die geen huis meer hebben om daarin te voorzien.
Dat staat gewoon in de wet.

Mevrouw Stolk: Voorzitter?

De voorzitter: Mevrouw Stolk, interruptie.

Mevrouw Stolk: Ja, voorzitter, ik wit een ordevoorstel doen.

De voorzitter: Mevrouw Stolk, mag ik even? We hebben zojuist een ordevoorstel
besproken met elkaar en ik heb een voorstel gedaan.

Mevrouw Stolk: Nee, u, u, U.
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De voorzitter: Ik heb een voorstel gedaan en ik heb geen reactie daarop gekregen
waarop ik vervolgens concludeerde, eerst de portefeuillehouder laten uitpraten, de
vragen te beantwoorden en vervolgens in de tweede termijn, jazeker, tweede termijn
met elkaar in gesprek te gaan. Dat is de volgorde die nu hanteren. Portefeuillehouder.

De heer Heijkoop: Dank u wel voorzitter. Je hebt dus wel degelijk de gemeentelijke taak
om in de opvang van deze gezinnen te voorzien en er zijn heel veel verschillende
mogelijkheden. Ik vind de afdeling van een hotel afhuren vind ik nou ook niet per se
eredivisie als het gaat over oplossingen, nog los van de kosten. Het zijn allemaal
onorthodoxe oplossingen en we komen uiteindelijk tot dit voorstel omdat wij denken dat
het wel degelijk echt een hele goede bijdrage kan leveren. En moeten het er tien zijn?
Moeten het er twintig zijn? Dertig? Veertig? Wij denken dat we met tien, en wij zijn dan
ook de nnensen die echt met hun poten in de klei staan, die echt in de vuurlinie staan en
echt met deze gezinnen werken, een aantal van hen zijn ook hier aanwezig, die denken
dat we met deze tien woningen echt het verschil kunnen maken in tal van leven eens.
En als je kijkt naar die persona die we hebben opgesteld dan zie je in wat voor
onnstandigheden deze gezinnen vaak verkeren en wat ongelooflijk veel impact het kan
hebben en ook de financien die ernnee gemoeid zijn. Het gaat over enornne bedragen,
bedragen die je kan besparen, op een andere manier ten goede kan laten komen aan
mensen of een andere afwegingen kan maken, bijvoorbeeld op het gebied van
handhaving, op het gebied van verduurzaming, het zijn gewoon gemeenschappelijke
middelen waarvan je zegt van: die kan je doelmatiger besteden als je hier een betere en
efficientere en kwalitatief betere oplossing voor verzint. En er zijn ook andere
gemeenten die al dit soort vormen van huisvesting aanbieden. Het is niet dat het
helemaal uniek is. Elke gemeente heeft daar wel net een wat andere vorm in. Wij kiezen
nadrukkelijk, we vragen hier eigenlijk om lets uit te gaan werken om dat eventueel met
een private partij te doen omdat private partijen hebben vaak ook veel kennis en kunde
en wij hebben ook niet alle kennis zelf in huis, dus dat willen we gewoon op die manier
verder gaan uitwerken. We hebben nog niet alle antwoorden. Dat geef ik ook gelijk
volmondig toe en zoals Forum aangaf van het is nnisschien helemaal niet zo uitgewerkt,
dat het een

De heer Voorzitter?

De voorzitter: De heer Kolkilig, we hebben echt geen interrupties.

De heer Kolkilic: Ik wil toch wel interrumperen.

De voorzitter: U kunt het blijven proberen, maar dat gaat hem niet worden.

De heer Kolkilig: Punt van orde, ik denk dat wij als commissieleden het recht hebben op
interrupties en u kunt ons dat niet ontnemen.

De voorzitter: Dat mag, in de tweede termijn.

Mevrouw Stolk: Voorzitter, ik ga het nog een keer proberen.
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De voorzitter: Nee, nee, alstublieft.

Mevrouw Stolk: We hebben nu een onderwerp U bent in dienst van deze connmissie. U
bent voorzitter en u mag deze connnnissie voorzitten. Ik ben nu heel vervelend. Dat weet
ik, maar dat bedoel ik niet zo. Ik kijk in het rand en iedereen zit geIrriteerd en
ongeInteresseerd te luisteren naar het betoog van de wethouder.

De voorzitter: Mevrouw Stolk, nnevrouw Stolk, nee, nee, nee, nee. Nee, nnevrouw Stolk,
zo praten we niet met elkaar. Ik probeer deze vergadering ordentelijk te laten verlopen.
We hebben een voorstel gedaan en mijnheer Heijkoop vervolgt zijn verhaal. Mijnheer
Heijkoop, alstublieft.

De heer Heijkoop: Ja, voorzitter, ik vind het nogal wat, wat nnevrouw Stolk zegt. Ik
ervaar dat niet zo. Ik mag oak, ik hoop oak wel, er zijn veel vragen gesteld, dat men
dan ook geInteresseerd is in de antwoorden en dat ervaar ik in ieder geval wel aan de
andere zijde, want het is namelijk best wel een voorstel wat veel vragen oproept en dat
hoort bij nogmaals die out of the box oplossingen waar we nu mee komen. Voorzitter,
het kan best met het uur van de avond te maken hebben, hoor, maar daar treed ik voor
de rest niet in. We moeten hier gewoon over spreken en dat kan nu en dat kan op een
ander moment en u bent als voorzitter de baas van deze vergadering en ik vroeg me
naar elke uitkomst. Voorzitter, de CU-SGP heeft een aantal punten gemaakt waar ik
eigenlijk gewoon wel heel positief over ben in die zin dat zijn randvoorwaarden die ze
ons meegeven bij de uitwerking van het voorstel, want wat Forum aangaf, daar was ik
net gebleven van dat het nog niet helemaal uitgewerkt is vind ik niet zo een probleem,
want dat gaan we nu doen en je komt vast nog dingen tegen en die creativiteit kan tot
lets moois leiden. Nou, CU-SGP geef daar oak invulling aan. Die zegt van: zouden het
nnisschien wat minder woningen moeten zijn? Als dat breed gedeeld wordt in de raad
zouden we oak kunnen zeggen: we starten met vijf woningen. Dan kan je oak gelijk die
woningen dan verduurzamen voordat je er gezinnen in zet en oak een nadrukkelijke
randvoorwaarden, zorg dat ze niet leeg konnen te staan. Dat zijn allennaal zaken die
kunnen we meenemen in de uitwerking en zo zie ik oak die opnnerkingen. Ik heb al wat
gezegd over de kerntaak al dan niet. Ik denk dat er voldoende wettelijke bepalingen
zijn, gemeentelijke bepalingen en oak gewoon de grondwet waarin echt heel goed een
basis te vinden is am dit wel te doen, dus in die zin denken we dat we daar volnnondig ja
op kunnen zeggen en zou ik daar niet te veel zorgen over hebben. Dit is een
opvangachtige voorziening alleen dan een lets andere vorm, namelijk geen hotel. Over
dat hotel gesproken, het is een prikkelende gedachte, maar richting de heer Portier wil
ik best aangeven, ik heb wel eens een hotel in het vizier gehad en ik heb annbtelijk wel
eens laten uitzoeken of een bepaald hotel niet aangekocht kon warden samen met de
corporatie. Nou, daar werd even wat op gerekend en getekend en dat bleek toen niet te
kunnen en dat hotel is uiteindelijk naar een andere belegger gegaan en ik heb oak wel
recenter aangegeven over een hotel dat een poosje leeg staat van: zijn daar oak geen
mogelijkheden? Nou, am moverende redenen zijn die nnogelijkheden er niet, maar ik
vind het helemaal niet zo een hele gekke gedachte am oak naar dat soort voorzieningen
te kijken, want het zijn geclusterde woonvoorzieningen. Zo zou je het oak kunnen zien.
Voor deze gezinnen is het niet direct een oplossing, want deze gezinnen passen eigenlijk
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niet in hotelkamers, maar die wil je juist in een woning kunnen plaatsen, want even voor
de goede orde, we zullen ook echt wel eens hotelkanners nodig hebben. Je hebt ook
eenpersoonshuishoudens. Dat is een soort van flexibele schil die je ook wil benutten,
alleen ik wil daar niet meer vijf, zes, zeven ton per jaar naar over maken onndat wij
gewoon handelingsverlegen zijn waar het gaat over de huisvesting van deze gezinnen en
dat kun je hiermee oplossen. Ja, voorzitter, de VSP maakte wat opmerkingen over een
derde van het eiland dat maar bebouwd is. Nou ja, ik wil u toch wel teruggeven dat er
geregeld met uw raad gesproken is over potentiele locaties voor woningbouw en dat dat
echt niet altijd even nnakkelijk is, maar dat er heel veel belemmeringen zijn. Het raakt
niet direct het voorstel, maar u nnag er echt op rekenen dat het college en collega
Burggraaf zet zich daarvoor in samen ook met uw raad met ambtelijke ondersteuning
om voortdurend te kijken naar: waar kunnen we eventueel nog bouwen? Waar zijn
mogelijkheden? En het liefst pernnanente bouw. Als dat niet kan eventueel flexibele
bouw. Ja, voorzitter, het tekort aan het aantal sociale huurwoningen dat wordt
geconstateerd en die constatering deel ik. Dat blijkt ook gewoon uit objectieve cijfers. Ik
vind het in die zin ook wrang als je zegt van: de voorrangregeling kan je soms ook
toepassen. Ja, dat kan je inderdaad soms ook doen alleen dan onttrek je voor een hele
lange tijd een duurzanne gezinswoning aan de woningmarkt terwijI dat misschien
helemaal niet nodig is, had het ook voor een kortere tijd gekund en ben je uiteindelijk
ook aan het concurreren met een doelgroep op de woningmarkt die ook heel kwetsbaar
is, dus in die zin is het ook van twee-een en kan het niet allemaal waar zijn. Vanuit de
Partij voor de Dieren positief en ook in de zin het zorg dragen voor de zwakkeren en ook
inderdaad de besparing. De besparing is echt in die zin redelijk hard. In die zin, we
krijgen gewoon facturen binnen. We weten gewoon wat het kost en je kan dus echt
ertegen af zetten, een aantal andere besparingen in de persona zijn wat zachter. Dat
gaat over onder toezichtstellingen, dat gaat over Baanverlies, dat gaat over
schuldenproblematiek, maar waarvan we wel weten over de voile breedte dat ze gewoon
heel veel voorkonnen en als je vraagt aan de professionals die hiermee te maken
hebben: over hoeveel gezinnen gaat dit? Het gaat niet over honderden gezinnen. Dit
gaat over maximaal tientallen gezinnen die tussen wal en schip vallen waar je tijdelijk
even iets voor nodig hebt, maar waarbij je gelijk een plan gaat maken. Dat werd ook
nneegegeven door het CDA. Probeer ze zo snel mogelijk op eigen benen te brengen. Dat
is het nadrukkelijke uitgangspunt. Dat wil je ook graag. In die zin, dit zijn vaak mensen
die gewoon werken. Het zijn vaak mensen die gewoon echt tussen wal en schip vallen,
soms mensen die net iets te veel verdienen, maar ook niet op de private markt terecht
kunnen, maar misschien over een jaar of anderhalf jaar wel gewoon zelf een woning
kunnen kopen. Zelfs die gezinnen zit erbij, dus in die zin moeten we daar niet al te
somber over zijn en natuurlijk nnoeten we kijken naar overlast gevende gezinnen en het
is niet de bedoeling dat er overlast gevende statushouders inkomen. Het gaat echt over
een andere doelgroep waarvan je echt je geen zorgen hoeft te maken dat daar eigenlijk
een overlast Dat is helemaal geen gegeven. Heel vaak zijn het gewoon mensen die
zoeken een dak boven hun hoofd. De contingent woningen werden ook nog genoemd.
Contingent woningen hebben we inderdaad afspraken over gennaakt. Dat gaat over
woningen die wijzen we toe, maar wel aan mensen met een zorgvraag en huishoudens
met een zorgvraag. Daar gaat het hier heel vaak niet over. Het zijn gewoon mensen,
nogmaals, een dak boven het hoofd die je niet als economisch daklozen in het Leger des
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Heils wel hebben en at helemaal niet met kleine kinderen. Ja, voorzitter,
opkoopbeschernning, geen steen, wel steun, met de private partij, niet met de private
partij. DENK was daar heel erg uitgesproken over. Er werden wel allennaal aannannes
gedaan, zeg ik richting de heer Kolkilig, die echt niet helemaal kloppen over die private
partijen. We nnoeten nog heel veel zaken uitwerken. Beter voor Dordt gaf ook van: ja,
details zijn niet uitgewerkt. Nee, dat is waar. De details zijn inderdaad nog niet
uitgewerkt. Integrale benadering, ja, natuurlijk gaan we voor de integrale benadering,
het is niet alleen een dak boven het hoofd. Je wil zo snel nnogelijk mensen weer
zelfredzaam maken en laten doorstromen naar een reguliere woning. Ja, deze mensen
gaan we helpen. Hoe zit het dan met de anderen, vraagt de SP. Dit wordt een
voorziening waar mensen tijdelijk verblijven. Je wil daar een bepaalde doorstroming in.
Je zal niet iedereen kunnen helpen, maar misschien ook wel. We weten gewoon niet om
hoeveel gezinnen dit zal gaan en we hebben altijd natuurlijk nog de hotelvoorziening of
het vakantiepark. Daar zullen we ook echt nog wel gebruik van maken, maar een groot
deel van het probleenn kunnen we met deze tien woningen zeker oplossen.
Opkoopbescherming, nogmaals, hebben we ingevoerd om comnnerciele partijen te weren
die nnassaal woningen opkopen. Daar gaat het hier gewoon echt niet over. Waarom dit
besluit wel genonnen moet worden is niet zozeer voor ons als gemeente, maar als we de
ruinnte, en nneerdere van u heeft aangegeven: neem ook de ruimte om met de private
partijen te kijken, dan zou het wel nodig kunnen zijn dat we die opkoopbescherming niet
van toepassing hierop verklaren onndat het gewoon een maatschappelijke doelstelling
dient, dus daar is dat besluit voor nodig. Als we het zelf doen, dat klopt helemaal, is dat
niet het geval. Het gaat over Dordtse gezinnen. Het gaat over Dordtse
verantwoordelijkheid voor de opvang. Het gaat niet over regionaal beleid. In de
gemeente om ons heen hebben ze sonns ook al dit soort voorzieningen. Wij gaan hier
echt Dordtse gezinnen lokaal huisvesten, hoewel je je ook wel eens kan afvragen: gaat
het echt over Dordtse gezinnen of gaat het gewoon over thuis- en dakloze gezinnen die
op dit moment nergens een plek hebben, zoals de heer Damen al aangaf, mensen die
eigenlijk nergens geworteld zijn en waar je toch je verantwoordelijkheid voor wil nemen.
Uiteindelijk komt het wel in belangrijke mate ten goede ook aan de Dordtse begroting
als wij hier in investeren en we hebben al op onderdelen afspraken gemaakt in de regio,
een soort bonusmalensysteem dat als je verantwoordelijkheid neemt dat je daar
financieel voordeel van geniet en als je je verantwoordelijkheid niet neemt dat je daar
nadeel van ervaart. Eigenlijk is dat een soort spreidingswet avant la lettre. Dat willen we
eigenlijk nog verder uitbouwen omdat dat toch een extra prikkel geeft. Ja, voorzitter, dit
waren de belangrijkste vragen denk ik. Ik hoop van harte dat u aangeeft van: werk dit
toch verder ult. De enkelvoudige opmerking van de heer Kolkilig: neenn het nnee terug,
zo werkt het niet. We hebben hier echt wel over nagedacht en we willen wel heel graag
bij u terugkonnen met een voorstel van hoe we dit zouden kunnen doen met in acht
neming van alle opmerkingen die u heeft gemaakt, alle kanttekeningen, alle
randvoorwaarden, alle zorgen, want heel veel van die vragen begrijp ik heel erg goed,
want die gaan we dus uitwerken. Die willen we graag verder brengen en als u zegt van:
doe even rustig aan en doe hier de toezegging, begin met een aantal woningen en werk
dit eerst goed uit. Daar ben ik ook van harte toe bereid. En ja, dit kost een fors bedrag,
maar we hebben dit echt binnen no -time hebben we dit terugverdiend. De businesscase
is echt bikkelhard. In het sociaal donnein zijn er weinig businesscases die zo ongelooflijk
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solide zijn als deze, dus ik hoop dat u dat ook meeneemt in uiteindelijk uw
besluitvorming. Voorzitter, tot zover.

De voorzitter: Mijnheer Heijkoop, bedankt voor uw warme pleidooi voor deze
ontwikkeling. Ik kijk nnevrouw Van Engelen aan. Zij wil het woord.

Mevrouw Van Engelen: Dank u wel. De tweede termijn, dit is geen interruptie, voor de
duidelijkheid.

De voorzitter: Nee, dat begrijp ik.

Mevrouw Van Enqelen: Ik was net wel nog geinteresseerd, maar inderdaad, daar had
nnevrouw Stolk wel een beetje gelijk in, een beetje geirriteerd, maar dat kwam meer
omdat ik de wethouder wilde duidelijk maken hoe ik lets bedoeld had. Ik ben heel erg
blij met de laatste zinnen van de wethouder, want dit is een stuk voor ons waarin we
graag overtuigd willen worden. Het is een hartstikke sociaal voorstel. Je laat geen
gezinnen op straat staan, dus alstublieft, doe er alles aan om dit voorstel te maken waar
ook wij mee kunnen instemmen en luister dan inderdaad alstublieft naar de commissie,
want er zijn hier goede ideeen. Het riep bij mij nieuwe vragen op en de wethouder mag
mu j ook interrunnperen, toch, voorzitter? Dus dan is het misschien handig een soort
question answer. Bijvoorbeeld, ik hoorde heel veel mensen of heel veel connnnissieleden
ook alternatieven noemen van: hoort dit niet bij de sociale huur? Hoe zit het met die
kleine woningen waar we ook ervaring mee hebben? Dat haalt het ook weg dat we dus
woningen voor starters op moeten kopen en bij hun weghalen, want de wethouder zei
net, voorzitter, dat hij dat geen terecht punt vond, maar tien woningen zijn in de huidige
markt gewoon veel woningen en ze zijn ook niet eens goedkoop, dus ik vind echt dat we
die doelgroep, want die heeft het nu ook moeilijk, die moeten we ook echt in overweging
nemen. Het is een lastig parket. Ik had het heel netjes opgeschreven, maar het is zo
laat. Oh ja, want lang thuis wonen, de mensen die lang thuis wonen en geen
starterswoning kunnen krijgen dat geeft op den duur ook problemen. We hebben het
hier over jonge mensen die niet verder kunnen met hun ontwikkeling in het leven en dat
geeft later ook weer problemen en problemen geven ook weer kosten. Het is misschien
een beetje ver nagedacht, maar het is wel zo, dus ik wil echt de wethouder vragen van:
kijk opnieuw naar de alternatieven. Hoe gaan we deze mensen wel huisvesten? Niet in
een hotel, maar zonder daar koopwoningen voor op te kopen. 3a, verder nogmaals de
oproep om inderdaad alle overwegingen van de commissie mee te nemen en het plan
wat breder te trekken en dan kijk ik heel erg uit naar het nieuwe voorstel van de
wethouder en dan hoop ik dat we daar wat sneller mee in kunnen stemmen. Dank u wel.

De heer Kolkilic: Voorzitter?

De voorzitter: Ik geef het woord aan mevrouw van Vugt.

Mevrouw Van Vugt-Roose: Dank u wel voorzitter. Ik heb in de eerste termijn een beetje
gemerkt dat veel mensen al dachten dat ze nneteen met dit plan moesten instemmen
terwijI er eigenlijk alleen nog maar gevraagd wordt: kunnen we ermee instemmen dat
het plan verder ontwikkeld wordt? En dat wil ik toch meegeven, want dat is een
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belangrijk verschil. Het is tweede termijn, dus ik mag ook nog even op wat andere
mensen ingaan. Voor het CDA staat echt gewoon bovenaan dat het de taak van de
overheid is om je eigen burgers te beschermen en in dit geval gaat het om gezinnen met
kinderen en dat gaat voor op wat voor andere regels er dan ook maar zij. Die mensen
hebben gewoon een dak boven hun hoofd nodig. Er wordt gerept over alternatieven,
containerwoningen. Ik denk dat dit voorstel alternatieven niet uitsluit. Het is een
oplossing en natuurlijk zijn er meer oplossingen denkbaar, maar laten we wel gewoon
ergens starten en dan ben ik ook heel blij met wat Ruby Pichel daarnet zei en laten we
gewoon beginnen en met enige creativiteit lossen we dat wel op, want ik ben het ook
met de Partij van de Arbeid eens dat de containerwoningen niet bepaald de gewenste
onngeving is voor gezinnen met kinderen. De woningen die we onttrekken, dat probleenn
zie ik ook. Ik heb thuis ook kinderen wonen die graag op eigen benen willen en op een
gegeven moment in een eigen huisje willen, maar het gaat hier om tien woningen van
de 1400 die er worden aangeboden op jaarbasis, dus ik denk dat het wel meevalt.

Mevrouw Stolk: Voorzitter?

De voorzitter: Mevrouw Stolk, interruptie.

Mevrouw Van Vugt-Roose: Mijn zin mag af.

De voorzitter: Ja.

Mevrouw Stolk: Maar wat zegt het CDA dan tegen al die mensen, die 16.000 mensen die
nu op een woning zitten te wachten? Wij gaan tien woningen kopen. Die onttrekken we
uit de markt en wat zegt u dan tegen die mensen die zeven jaar op een wachtlijst staan?
Wat zegt u daar tegen?

De voorzitter: Mevrouw Vugt.

Mevrouw Vugt-Roose: Die communicatie zie ik inderdaad, dat moet heel zorgvuldig gaan
gebeuren, maar tien huizen op dat hele grote aantal, tuurlijk, dat levert misschien weer
een of twee weken vertraging op, maar dat is het dan ook wel en ik denk dat je dan
altijd nog deze mensen moet laten voorgaan op je eigen wens om zo graag een huis te
hebben. In andere plaatsen doen ze dit ook al en uiteindelijk moeten die mensen toch
ergens wonen, dus vroeg of laat nemen ze plek in, dus je kan ze niet op straat laten
staan. Daar houdt het gewoon op en ik hoop dat je andere mensen daar ook van kunt
overtuigen. Dat is niet makkelijk, maar het is wel het eerlijke verhaal.

De heer Damen: Voorzitter?

De voorzitter: Mijnheer Damen.

De heer Damen: Ik vind dat toch een punt, met name als het gaat om dakloze gezinnen
met kinderen dan moet je kunnen uitleggen waarom het ene dakloze gezinnen met
kinderen wel in aanmerking komt en een andere niet. Daar moest de wethouder dadelijk

67



met het antwoord over komen, niet deze vergadering, hoor, maar op het moment dat er
een uitgewerkt voorstel ligt. Dat is gewoon een punt.

Mevrouw Van Vugt-Roose: Ja, zover ik weet is het niet de vraag of het ene gezin met
kinderen wel dakloos blijft en het andere niet. Er blijft geen enkel gezin met kinderen
dakloos. Dat is de bottom line.

De voorzitter: Graag via de voorzitter, mijnheer Damen.

De heer Damen: Voorzitter, dat vind ik een interessante. Dan zou dat ook inzichtelijk
moeten worden gemaakt.

De voorzitter: Bedankt voor deze aanvulling. Mevrouw Van Vugt.

Mevrouw Van Vugt-Roose: Ja, ik heb het belangrijkste wel gehad. Ik denk dat we
gewoon even die regels die er nog meer zijn en die nu belennmerend zijn dat we daar
ook ruinnte in moeten zoeken en echt even lef moeten tonen ook als raad om ook met
verdere voorwaarden te komen en laten we alstublieft deze sprong wagen.

Mevrouw Van Encielen: Voorzitter, ter interruptie.

De voorzitter: Mevrouw van Engelen, interruptie.

Mevrouw Van Engelen: Ik ben het helennaal met mevrouw Van Vugt eens dat we lef
moeten tonen, alleen zo staat het juist ook zo mooi in het raadsvoorstel, we willen dit
doen om deze gezinnen rust en stabiliteit te geven en daarom willen wij het zo
uitgewerkt mogelijk zien, zodat we ook zeker weten als er raad dat we die stabiliteit en
rust kunnen leveren en niet dat dit gaandeweg een nnislukt project schijnt te zijn omdat
we het niet genoeg uitgedacht hebben en dat het dan misgaat en die mensen weer van
hot naar her worden gestuurd. Bent u dat met mij eens?

De voorzitter: Mevrouw Van Vugt.

Mevrouw Van Vugt-Roose: Ja, dat ben ik helennaal met GroenLinks eens en met jou
eens. Daarom heeft het CDA ook gevraagd: werk ook uit hoe die begeleiding eruitziet
zodat je ook die gezinnen echt die rust geeft zodat ze niet te toch continu die angst in
hun lijf houden dat ze nnisschien volgende week er weer uitgezet worden.

De voorzitter: Mevrouw Van Engelen, vervolgvraag.

Mevrouw Van Engelen: Dank u wel, ja, dan heb ik een vervolgvraag aan mevrouw Van
Vugt. Is twee jaar dan genoeg? Want twee jaar gaat ook best snel voorbij.

De voorzitter: Mevrouw Van Vugt.

Mevrouw Van Vugt-Roose: Dat weet ik niet. Ik hoop dat daar ook iets van in de plannen
terechtkonnt. Twee jaar lijkt me wel aardig als je een traject ingaat met een gezin om
een bepaalde rust te creeren. Dan is twee jaar, dat geeft wel ruimte.
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Mevrouw Stolk: Voorzitter?

De voorzitter: Mevrouw Stolk.

Mevrouw Stolk: Wat nou als we geen woning hebben na die twee jaar? Want we zitten
met een woningtekort. Sociale woningen hebben we niet. Het gaat dan vaak om
gezinnen die in sociale woningen zitten. Waar gaan die mensen dan naartoe?

Mevrouw Van Vugt-Roose: Dat is een probleem waar ik nog niet over heb nagedacht,
dus ik vind de vraag eigenlijk best wel goed. Ik zit ook even gewoon verder te denken.
Hoe dan ook, het ontslaat ons niet van de plicht om nu te handelen en dat gaat voor en
er zullen ongetwijfeld weer leeuwen en beren op de weg konnen, maar dat ontslaat is
niet van gewoon de plicht om nu wat te doen.

Mevrouw Stolk: Voorzitter?

De voorzitter: Mevrouw Stolk.

Mevrouw Stolk: Het gaat er even om, wij zien ook wel het nut van het probleem dat de
mensen niet onder een brug neer leggen, maar dat mensen een dak boven hun hoofd
hebben, dat ze eten, drinken hebben en ieder gezin verdient rust, maar lossen we dat
nou echt op door tien woningen te kopen? Moeten we nou niet het probleem gewoon bij
de woningcorporaties neerleggen? En nnoeten we nou niet veel nneer sociale
huurwoningen gaan bouwen wat we de afgelopen jaren niet gedaan hebben? We hebben
meer afgebroken dan teruggezet.

Mevrouw Van Vugt-Roose: Het is natuurlijk buitengewoon jammer dat er dingen zijn
afgebroken die voorheen wel goed waren, maar die tien woningen zijn misschien te
weinig. Ze zijn misschien te veel voor mensen die er nu voorzichtig in zijn, maar met de
woningcorporaties wordt natuurlijk ook volop gesproken. Dat is ook weer een deel van
een mogelijke oplossing, dus laten we alstublieft al die oplossingen bij elkaar vegen en
laat dat dan bij elkaar een substantiele oplossing worden.

Mevrouw Vol -van der Hoist: Voorzitter?

De voorzitter: Mevrouw Vol -van der Hoist.

Mevrouw Vol -van der Hoist: Volgens mu j is het ook sluit het een het ander niet uit, want
ik begrijp van mevrouw Stolk dat zijn u zich zorgen maakt over dat andere dingen niet
doorgaan, maar volgens mij heeft de wethouder heel duidelijk gezegd dat het een het
ander niet uitsluit en dat we dit gewoon als extra optie nu hebben. Dat is wat ik heb
begrepen eigenlijk, dus ik ben het eens met mevrouw van het CDA.

Mevrouw Pichel: Voorzitter?

De voorzitter: Mevrouw Stolk, voldoende? Mevrouw Pichel.
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Mevrouw Pichel: Dank u wel voorzitter. Mevrouw Van Vugt gaf net aan dat het niet de
bedoeling is dat we het plan niet helennaal goedkeuren, dat er nog ruimte is om daar
aan te werken of dat verder uit te werken, maar de vraag is nu natuurlijk die
opkoopbeschernning om die regeling te wijzigen. Hoe kunnen we dat dan zien? Want als
we dan nu zeggen: ja, dat doen we, is dat niet al een vrijbrief voor het uitrollen van de
plannen?

De voorzitter: Mevrouw Van Vugt?

Mevrouw Van Vugt-Roose: Nou, ik neem aan dat bij de verdere uitwerking van die
plannen dat dan ook echt duidelijk wordt of het ijberhaupt mogelijk is om die
opkoopregeling ook aan te passen. En als het niet mogelijk is dan houdt het op, maar
als het wel mogelijk is dan kunnen we denk ik volgens het CDA gewoon lekker verder.

De heer Noldus: Voorzitter?

De voorzitter: Mijnheer Noldus.

De heer Noldus: Even richting het CDA, nnevrouw Van Vugt gaf eerder aan dat er ook
alleen maar een uitwerking gevraagd werd terwijI als we toch het besluit kijken dan
wordt er toch ook mandaat gevraagd, een besluit gevraagd om het college een mandaat
te geven voor die drie miljoen voor die aankoop van die woningen. Dat gaat echt een
paar stappen verder dan enkel laten we een voorstel verder uitwerken, dus ik wil daar
toch wel even de nadruk op leggen. Ik ben benieuwd of het CDA zich daar ook van
bewust is dat het toch een wat verstrekkender besluit is dan wellicht in de tweede
ternnijn van het CDA zich doet vermoeden.

De voorzitter: Mevrouw Van Vugt.

Mevrouw Van Vugt-Roose: Ja, ik denk dat ik die vraag ook even terug geven aan de
wethouder, omdat er aan het begin van deze vergadering werd gesteld dat het ging om
het vragen van toestemming om het verder uit te werken, dus hoe dat dan zit of meteen
die woningen al worden aangekocht voordat er wordt uitgewerkt of dat er wordt gewacht
tot na de uitwerking, dat weet ik ook niet, dus dat is een goede vraag. Daar wil ik
eigenlijk ook wel antwoord op.

De voorzitter: Nou, u hoort het. Goede vraag en de portefeuillehouder die zal dat ook
kunnen oppakken. Beste collega's, u gaat over uw eigen agenda, maar het is al elf uur
en gezien het verloop van deze vergadering ga ik er zomaar vanuit dat er nog heel veel
vragen zijn, uiteraard richting de portefeuillehouder, maar ook voor het onderlinge
debat. We kunnen het voorstel doen om dit punt wederom terug te laten komen
oordeelsvornnend in een commissie, een debatcommissie, een lekkere debatcommissie.
Ik denk niet dat we nu dit voorstel moeten afratelen vanwege gewoon eenvoudigweg dat
er heel veel standpunten zijn. Daarnaast ook het college moet reageren op de tweede
ternnijn. Omwille van de tijd, het is al elf uur en er zijn drie fracties Oberhaupt nodig om
een besluit te nemen om dit voorstel weer terug te laten komen, dus ik kijk u aan wat u
van dit voorstel vindt.

70



De heer Heijkoop: Voorzitter?

De voorzitter: De portefeuillehouder wil nog iets meegeven voor de behandeling.

De heer Heijkoop: Sorry, voorzitter. Ik zou heel kort nog even in kunnen gaan, dat kost
echt maar twee minuten, op de vragen die gesteld zijn, maar ik wil ook vooral op de
vraag, dat gaat namelijk nog wel ergens over, ook voor het vervolg en ja, het klinkt een
beetje flauw, maar u heeft allebei gelijk. In die zin, het plan moet nog verder uitgewerkt
worden en daar gaan we u ook verder over informeren als we dat verder uitgewerkt
hebben, maar we krijgen al wel mandaat dat wordt gevraagd om die woningen aan te
kunnen kopen, dus om die budgetten vrij te geven om daar echt afspraken met zo een
private partner over te kunnen nnaken. Als het gaat over de vervolgbehandeling, kijk, dit
is iets nieuws. Dit is iets wat we verder gaan uitwerken. Als uw raad zegt: wij staan hier
positief tegenover, maar we hebben nog wat buikpijn op onderdelen, ja, van harte
bereid natuurlijk om die richting op een iets andere randvoorwaarde voort te zetten, dus
als u daar meer comfort bij heeft, ik bedoel, het is een voorstel van het college. Als u
zegt van: prima richting, maar op onderdelen willen we net iets anders, ik zou het
jammer vinden als iedereen zegt: op zich positief, maar zoals het er nu precies uitziet
kan het niet op een brede meerderheid steunen, dus dat geef ik even aan u mee dat dat
natuurlijk ook gewoon kan.

De voorzitter: Bedankt, wethouder.

De heer Portier: Voorzitter?

De voorzitter: Mijnheer Portier.

Als ik daar iets op mag zeggen. Kijk, er is heel veel onduidelijkheid, verdeeldheid, et
cetera. Kunnen we niet zeggen van: het voorstel mag verder uitgewerkt worden, maar
we geven nog niets dat nnandaat voor die drie miljoen euro? En een van de dingen die ik
alvast mee wil geven, leningen aan een private partij die de woningen op gaat kopen dat
gaat er bij ons echt niet in. Of de gemeente koopt ze zelf op, maar de vraag of we dat
steunen dat hangt van de verdere uitwerking af, maar ik denk dat het het beste is om
nu eerst te kijken naar de verdere uitwerking van het voorstel voordat we zeg maar zo
een mandaat geven.

De voorzitter: Mijnheer Noldus wil ook inbrengen.

De heer Noldus: Ja, ik denk dat ik de oproep van de heer Portier ook hoor, die heb ik
eerder gehoord, neem het mee terug en konn met een voorstel wat de lading dekt en
neem dan mee wat in de commissie is gewisseld. Dat zou op zich iets zijn waar wij ons
in kunnen vinden. Verder, als we toch verder gaan met dit voorstel denk ik: we zijn
halverwege de tweede termijn, het voelt een beetje vreemd om dat af te breken. Wat
mij betreft kunnen we daar nog op door en die behoefte die voel ik eigenlijk zelf wel,
maar ik ben benieuwd hoe de rest erin zit.
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De voorzitter: Mijnheer Noldus doet ook een voorstel. Wat denkt de corrinnissie
daarover? U gaat over uw eigen tijd, maar het is al elf uur geweest.

De heer Kolkilic: Ik stel ook voor om door te gaan.

De voorzitter: Mijnheer Damen zegt: dan gaan we de zaak afraffelen. Daar heeft hij
geen zin in. Mevrouw Stolk.

Mevrouw Stolk: Ja, voorzitter, we hebben het hier over een bedrag van 3 miljoen. We
hebben het in zee gaan met een private partij waarvan we het bestaan nog niet
afweten. Er ligt nu een voorstel vanuit het college. Ik heb in het begin van de avond
gezegd: we hebben vanavond een goed debat gehad op het armoedebeleid. Ik heb ook
gezegd dat ik met een knoop in mijn maag zit over dit dossier. Ik heb ook gevraagd: wil
de wethouder dit nou echt zo indienen? Hij zei: ja, want anders ligt dit voorstel er niet,
dus ja, dan moeten we het ook maar afmaken en dan moeten partijen maar aangeven of
ze het er nnee eens zijn of niet mee eens zijn. Ja, nu. Nee, nu. Ik weet nu wel op het
moment wat er nu voorligt kunnen wij wel een beslissing nemen.

De voorzitter: Mevrouw Van Engelen, het laatste woord aan u.

Mevrouw Van Engelen: Dat geldt voor mu j echt niet. Ik denk niet dat we hier vanavond
binnen een schappelijke normale tijd uit gaan komen.

De voorzitter: Ik ga als voorzitter toch de knoop doorhakken, hoe moeilijk het ook is
gezien de loop van de avond. Gezien de zoveel tegenstellingen, maar ook het verloop
van het debat stel ik voor, maar daar heb ik wel drie fracties voor nodig onn dit
onderwerp met elkaar in een volgende commissie door te akkeren.

De heer Kolkilic: Voorzitter? Punt van orde. U heeft eigenlijk net ons het woord
ontnonnen door geen interruptiemogelijkheid te geven en nu ontneemt u ons het woord
voor een tweede termijn.

De voorzitter: Als u goed heeft geluisterd, nnijnheer Kolkilig, zijn er diverse meningen. Ik
probeer een lijn te trekken in deze meningen. Dat wil niet zeggen dat ik u direct gelijk
moet geven.

De heer Kolkilic: Nee, maar er zijn net bijvoorbeeld vanuit de wethouder is er
aangegeven dat mijn uitspraak over de private partijen een aanname is en ik wil daar
vandaag nog een reactie op geven.

De voorzitter: Dat zou kunnen, maar we zijn nu even bezig met de orde en mijnheer
Boersma gaat ook een voorstel indienen.

De heer Boersma: Nou, kijk, we gaan over ons eigen oordeel, maar er is verschil van
opvatting binnen de commissie of we door moeten gaan of niet. Ik nnerk bij mijzelf dat ik
hem even niet meer helemaal scherp hebben, want heel veel dingen zijn over de tafel
gegaan. Er zitten een paar hele fundamentele verschilpunten volgens nnij die naar voren
zijn gebracht. Die moeten we ook recht doen, want op het moment dat we daar nu met
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zijn alien niet zeg maar tot het puntje gaan dan gaan we deze discussie straks in de
genneenteraad krijgen en dat kan. Dat kan, maar dan gaan we weer naar elkaar kijken
en zeggen: waarom hebben we dit in de commissie niet gedaan? Ik denk dat het goed is
dat we nog eens een keer kijken naar de vergaderorde bij dit soort onderwerpen hoe we
dat dan in het vervolg willen doen. Dat is ook misschien iets waar het presidium eens
even achter zijn of haar oren moet krabben of achter de oren moet krabben, laat ik het
onzijdig houden. En kijk, mijn voorkeur zou er naar uit gaan om gewoon eens een keer
met elkaar de tijd hiervoor te nennen en dan nog weer eens eventjes te zeggen van: er
zitten een paar punten in waarde gewoon fundannenteel het debat met elkaar aan
moeten gaan en ik niet meer de scherpte om nu op een aantal punten die heel terecht
zijn, want er zijn heel veel opnnerkingen ook terecht gennaakt, om daar nu even op in te
gaan. Maar dat is mijn idee, hoor.

De heer Noldus: Voorzitter?

De voorzitter: Mijnheer Boersma, bedankt voor uw inbreng. Mijnheer Noldus laat ik echt
als laatste.

De heer Noldus: Ja, want ik had in mijn laatste voorstel nog even een vraag richting het
college gesteld met het verzoek: kunnen we dit niet intrekken? De wethouder zegt
eigenlijk ook er zitten wat tegenstrijdigheden ook in het besluit dat voorligt. Dus
vandaar nog een keer de vraag: kunnen we nou niet dit voorstel intrekken en een ander
voorstel, een nieuw voorstel meer in lijn met wat de commissie vraagt, volgens mu j is
daar best een redelijke termijn uit trekken. Ik weet niet of we daar dan gelijk met zijn
alien het over eens zijn, maar om dit nog een keer een andere avond af te ma ken wordt
opnieuw een uitwisseling van stellingen zou ik zeggen.

De voorzitter: Even een reactie van de portefeuillehouder.

De heer Heijkoop: Voorzitter, volgens mij als ik naar u luister dan heeft u allemaal een
positieve grondhouding waar het gaat om dit voorstel, alleen vindt u het nu te ver gaan,
met name de VVD, om al drie miljoen beschikbaar te stellen, maar wilt u het verder
uitgewerkt hebben, ook omdat mevrouw Van Engelen vond ik een uitstekende bijdrage
in haar tweede ternnijn waar het gaat ook over welke doelgroepen concurreren met
elkaar? Ik zou me ook kunnen voorstellen dat u dit vaststelt, maar gewoon die drie
miljoen eruit amendeert en dat u gaat platen over een voorstel dat we dan verder gaan
uitwerken, want daar heeft u behoefte aan, alleen ik kan het nu ook niet echt verder
gaan uitwerken omdat u zegt van: wij willen dat nog niet, dus in die zin, het is een
beetje het kip en het ei.

De voorzitter: Nee, nnevrouw Van Vugt was als eerste aan het woord.

Mevrouw Van Vugt-Roose: Ik zie daar als we die drie miljoen eruit halen, is dat dan voor
de VVD inderdaad iets waardoor je zegt: dan werk het dan maar verder uit en dan
kunnen we het hier nog een keer over hebben om de randvoorwaarden mee te geven?
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De voorzitter: Ik ga even ingrijpen. Dit wordt nu een beetje koehandel en dat doet echt
niet recht aan deze commissie en het onderwerp an sich. We hebben drie partijen nodig
die instennmen om dit voorstel zoals het er nu voorligt Allicht dat de portefeuillehouder
datgene wat u heeft ingebracht als allonge meeneemt in het voorstel, dat we vervolgens
daarop in debat gaan met elkaar. Dat is concreet mijn voorstel en dat is ook mijn laatste
voorstel.

De heer Kolkilic: Voorzitter, punt van orde nogmaals. Nou, de wethouder die gaf net
nogmaals aan dat een aantal partijen positief zijn over dit voorstel, nnaar alleen tijdens
de eerste partij heb ik heel veel partijen negatief over dit voorstel horen praten en
negatief advies over dit voorstel horen geven, dus ja, ik verander nog steeds niet van de
idee dat we dit moeten uitstellen.

Mevrouw Voorzitter? Daar sluit ik mij bij aan, dus ik zou voorstellen dit gewoon door
te laten gaan en we gewoon stem men over dit voorstel.

De voorzitter: U bedoelt in de raad?

Mevrouw ...: Nee, nu.

De voorzitter: Vanavond nog?

Mevrouw Ja, je hebt drie partijen nodig zeg je, drie partijen die zeggen: we gaan
vanavond beslissen of we doorgaan of niet doorgaan.

De voorzitter: Nee, ik heb drie partijen nodig...

Mevrouw Ja, voorzitter van de discussie, nu.

De voorzitter: Ik heb drie partijen nodig die aangeven dit voorstel een volgende keer te
behandelen, nu opnieuw te behandelen.

De heer Voorzitter? Ik wil dat voorstel eigenlijk wel steunen. Als ik de wethouder
hoor dat de grondhouding in de hele commissie positief is en ook onze input daarop
terug hoor, dan denk ik: dan hebben we toch nog wel een rondje te wisselen denk ik,
dus ik wil eigenlijk de volgende keer nog een oordeelsvormende commissie over dit
onderwerp opnieuw op de agenda hebben.

De voorzitter: Dat is er een, twee, drie. Nou, we zijn eruit. Dit agendapunt konnt weer
terug oordeelsvormend en allicht dat de portefeuillehouder op basis van de input van
vanavond ook nog wat aanvullingen doet voor zijn voorstel. Ik dank jullie wel en vergeef
me als ik lets verkeerd heb gedaan.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 20 december 2022.
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