
BESLUITENLIJST DORDTSE DINSDAG 15 NOVEMBER 
VERGADERZAAL 1 JOHAN DE WITT

1 Werkbezoek Veilig Thuis i.s.m. Sociaal 
Wijkteam
Raads- en commissieleden brengen een bezoek aan Jeugdbescherming West, waar de 
werkwijzen van zowel Veilig Thuis als de Gecertificeerde Instellingen zijn toegelicht. De 
samenwerking met het lokale Sociale Wijkteam en andere lokale partners in de aanpak van 
het terugdringen van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling is ter 
sprake gekomen. Professionals riepen politieke partijen op aandacht te hebben voor het
organiseren van passend zorgaanbod in de regio. Samenwerking met andere negen 
gemeenten is daarin noodzakelijk. Plaatsingsproblemen van jongeren breken 
jeugdbeschermers op.

2 Vragenhalfuur
Met betrekking tot de gestelde vragen heeft het college mondeling informatie verstrekt.

3 Inspreker namens Natuur en 
Milieufederatie ZH m.b.t. Energietransitie 
in relatie tot ruimtelijk beleid
De raads- en commissieleden nemen kennis van de inspraakbijdrage. 

5 Sociaal domein: Maatwerk huisvesting – 
Raadsvoorstel
Commissie reageert verdeeld op het raadsvoorstel. Ook de beantwoording van de technische 
vragen roept veel vragen op over de uitwerking van het plan.

Commissie besluit het raadsvoorstel opnieuw voor een oordeelsvormende commissievergadering
in te plannen, waarin partijen onderling met elkaar in debat kunnen gaan over de standpunten die
worden ingenomen. 

BESLUITENLIJST DORDTSE DINSDAG 15 NOVEMBER 
VERGADERZAAL 3 HUGO MUYS VAN HOLY
1 Auditcommissie Verdiepingssessie door 
BDO
Uit de workshop door de accountant komen verschillende acties voor op de agenda van de 
vergadering van de auditcommissie van
22-11. Deze workshop wordt opgevolgd door 3 tot 4 andere workshops in de loop van 2023.

De accountant verzoekt de leden auditcommissie speerpunten voor te bereiden voor het 
aanstaande gesprek ter bespreking van het controleplan. De accountant besteedt aandacht aan 
de wijze van evalueren bij dit agendapunt.



3 Inspreker niet geagendeerd onderwerp 
over Reclame-uitingen in openbare ruimte 
op het Leerpark
De raads- en commissieleden nemen kennis van de inspraakbijdrage. Er is geen vervolg.

4 Inspreker over niet geagendeerd 
onderwerp Dordts Wintercircus Royal en de
uitnutting voor Evenementen 2022
De raads- en commissieleden nemen kennis van de inspraakbijdrage. Er is geen vervolg.

5 Wijzigingsplan 's-Gravendeelsedijk 175 - 
Raadsvoorstel
Conclusie: Als bespreekstuk agenderen voor de volgende raadsvergadering, waarbij alleen 
gestemd wordt. Er is een amendement aangekondigd namens PvdD en er wordt een 
amendement voorbereid door de griffie waarin op grond van de beoordeling van de 
commissie dat een positief richtinggevend advies wordt afgegeven omdat het raadsvoorstel 
niet klopt. 
Toezegging: Wethouder Burggraaf zegt toe met de Omgevingsdienst ZHZ een 
werkafspraak vast te leggen over proactief handhaven op geluidsoverschrijdingen, waarbij 
handhaving op basis van meldingen het basisprincipe blijft.

6 Vaststellen Verordening op de 
gemeentelijke adviescommissie Ruimtelijke
Kwaliteit Dordrecht - Raadsvoorstel
Conclusie: Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als bespreekstuk voor komende 
raadsvergadering, waarbij slechts gestemd wordt over de amendementen en het(al dan niet
geamendeerde) raadsvoorstel

BESLUITENLIJST DORDTSE DINSDAG 15 NOVEMBER VERGADERZAAL 5 ADRIAAN VAN 
BLIJENBURG



1 Inspreker, n.a.v. brief aan de 
gemeenteraad The Movies stadsbrasserie 
De Witt leefbaarheid Hofkwartier
Vier insprekers nemen commissie mee in standpunt over plannen van The Movies en 
Stadsbrasserie De Witt en de impact op leefbaarheid van het Hofkwartier. Het college heeft 
omgevingsvergunning verleend en de bezwaarprocedure loopt nog. Omwonenden vragen 
aandacht voor de getrapte besluitvorming: na de verleende omgevingsvergunning moeten 
nog de horeca-exploitatievergunning en de terrasvergunning worden aangevraagd. Dat 
betekent dat met de verbouwing is gestart alvorens het totaalplaatje van geluidbelasting en 
parkeer- en stallingsbehoefte van brasserie, filmhuis en terras bekend is. Tegelijkertijd 
wordt het belang van een dergelijke voorziening voor de levendigheid en sociale veiligheid 
in de binnenstad ook kenbaar gemaakt door twee inwoners. 

2 Garantstelling blaashal hockeyvereniging 
DMHC - Raadsvoorstel
Rondetafelgesprek Blaashal

De garantstelling voor een nieuwe blaashal voor de DMHC wordt besproken en daarbij worden 
de diverse aanwezigen waaronder de wethouder, DMHC en andere verenigingen bevraagd. De 
commissie beslist over te gaan op oordeelsvorming op XX december (de eerste optie) 
aanstaande met de volgende politieke vragen:

1 Vindt de commissie de garantstelling een goed idee?

2 Welke compensatie voor de VHP-stichtingen verbindt de gemeente daaraan (hoogte en duur)?

3 Zijn richtlijnen gewenst voor het tertiair gebruik van de blaashal? 

3 Stand van zaken dossier Chemours-
Dupont: Milieu en Gezondheid
Gehoord hebbende vele sprekers tijdens vier beeldvormende sessies en drie insprekers ligt
er nog een informatiebehoefte en dus wordt besloten tot een vierde beeldvormende 
commissievergadering. Daarop wordt tijd ingeruimd voor het vervolg grondonderzoek van 
Arcadis, de presentatie van OZHZ over bodem en tot slot ruim tijd om te bespreken of en 
wat de commissie aan vervolgstappen in commissies of de raad overweegt. 
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