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2. Vragenhalfuur

Voorzitter: dhr. Schalken-den Hartog
Raadsgriffier:
Verslag: NotuBiz

Aanwezig:
Dhr. De Boer (Op Ons Eiland)
Dhr. Groenewege (Partij voor de Dieren)
Dhr. Kuhlmann (VVD)
Dhr. Portier (SP)
Mevr. Stolk (VSP)
Dhr. Uysal (GroenLinks)
Dhr. Van Dam-Timmers (CDA)

De voorzitter: Beste mensen, als iedereen plaats wil gaan nemen en stil wit zijn dan
starten we dit vragenhalfuurtje. En als het geluid uit mag. Zou u misschien het geluid uit
willen doen? Ja, dank u wel. Welkom allemaal bij het vragenhalfuurtje van de Dordtse
gemeenteraad op de Dordtse dinsdag 22 november. Er zijn vanavond vier vragen en ik
ga gelijk naar de ... Vijf. Vier onderwerpen, sorry, ja, vier onderwerpen, vijf vragen. En
ik start met de vraag van GroenLinks en de VSP, zie ik staan. Wie van de twee partijen
... De heer Uysal gaat de vraag toelichten? Gaat uw gang.

De heer Uysal: Ja, dank voorzitter. We hebben een molen, voorzitter, in Dordrecht en ik
ga ervan uit dat we hier in deze zaal meteen weten over welke molen ik het heb, want
we hebben er nog nnaar eentje. En dat betekent dat we daar extra zorgvuldig mee
moeten omgaan en dat is ook precies wat vrijwilligers van de Stichting Molen Kyck over
den Dyck ook doen. Met meer dan vijftig vrijwilligers zorgen zij er letterlijk en figuurlijk
voor dat deze molen draaiende wordt gehouden. En dat doen ze al ruim 25 jaar lang en
daarbij komt wel eens kijken dat deze molen zo nu en dan gerestaureerd moet worden
en dat was twee jaar geleden ook het geval en toen is het de molenstichting gelukt om
zonder bijdrage van de gemeente de wieken te herstellen. En nu zijn de
herstelwerkzaannheden lets groter van aard en dat betekent ook dat de financien lets
ruimer zijn. En nou, het Rijk en de provincie hebben al een bijdrage gedaan van
anderhalf miljoen, ruinn anderhalf ton, sorry geen nniljoen, dus ja, in dat kader zou ik
bijna willen zeggen: gemeente of college, zorg ervoor dat jullie ook een bijdrage doen
om deze molen in stand te houden. En vandaar dus twee vragen. Hoe kijkt het college
naar het belang van deze enige overgebleven Dordtse molen voor de stad? En welke
nnogelijkheden ziet het college om het voortbestaan van de molen te waarborgen?

De voorzitter: Dank u wel. Wil de VSP daar nog lets aan toevoegen?

1



Mevrouw Stolk: Nee hoor voorzitter, we hebben dit samen voorbereid en de heer Uysal
heeft het prima verwoord.

De voorzitter: Hartstikke goed, dan ga ik naar het college. Ik denk de heer Heijkoop? Ja,
oh nee, de heer Van der Linden, ook goed.

De heer Van der Linden: Het zou misschien best een aardige suggestie zijn.

De voorzitter: Nou, ik zit er nog heel vaak naast, he?

De heer Van der Linden: Ja nee, het is bijna goed. Ja, nou, de wethouder financien gaat
er ook een beetje over nnisschien. Nee, dank, dank voor de vraag. Nou, helder dat de
eerste vraag natuurlijk ook wel een beetje een makkelijke is: hoe kijken we naar het
belang van deze enig overgebleven Dordtse molen? Ja, het is natuurlijk een
beeldbepalend monument in de stad en dat, het in stand houden daarvan heeft
natuurlijk groot belang. We zijn in gesprek met het bestuur van de nnolen en we denken
mee over hoe we, nou, met welke instellingen nog meer contact kan worden gelegd en
voor rijksmonunnenten en daar gaat het hier over zijn daarvoor geeigende subsidies
beschikbaar. Vorig jaar is ook al een bijdrage gevraagd van de gemeente en die bleek
uiteindelijk niet nodig te zijn. Dus we hebben nu wel het gesprek, weten nog niet precies
wat dan nodig is en als het echt nodig is kunnen we natuurlijk dat gesprek verdiepen
met, nou, met de concrete vraag: wat voor middelen zijn er nodig om het monument op
een goede wijze in stand te houden?

Mevrouw Stolk: Voorzitter?

De voorzitter: Ja, gaat uw gang.

Mevrouw Stolk: Mag ik daar nog een aanvullende vraag opstellen? Want volgens mu j is
er zestienduizend euro toegekend aan Stichting Kyck over den Dyck. Dat is toen niet
doorgegaan omdat zij zelf aan hebben gegeven: nou ja, weet je, we hebben het zelf
voor elkaar kunnen krijgen om dat geld binnen te halen. Is het college bereid om daar
ook nog een keer naar te kijken, naar die zestienduizend euro die toen niet uitgegeven
is?

De voorzitter: De heer Van der Linden.

De heer Van der Linden: Ja, nou ja, kijk, zo'n oplossing zou je altijd kunnen bedenken
met elkaar, ik zou dan wel even precies willen bekijken onder welke voorwaarden we
toen dat geld ter beschikking hebben gesteld. En het kan natuurlijk zijn dat u als raad
daar ook een rol in heeft, dus dan moeten we even goed kijken naar de voorwaarden.
Maar we zien het belang en we zijn in gesprek. Dat is voor nu even denk ik het
antwoord. Ja?

De voorzitter: Dank u we!. Als daarmee ... De heer Uysal daar nog kort?

2



De heer Uysal: Ja, nee, alleen een mededeling: op 15 december hebben we een molinar
in de nnolen, dus ik zou bij deze alle raads- en commissieleden graag willen uitnodigen
om daarbij aanwezig te zijn.

De voorzitter: Nou, het is niet de bedoeling van dit vragenhalfuurtje, maar uw oproep is
duidelijk. Ik Ja, anders gaat iedereen het doen, dat is natuurlijk niet de bedoeling, wel
proberen een beetje strak te houden en iedereen moet ook ruinnte en tijd voor zijn vraag
hebben. Ik ga naar de tweede en de derde vraag, die gaan beide over het nieuws dat
DuPont, de fabriek en de fabricage van Delrin te koop heeft gezet. Als eerste Partij voor
de Dieren, de heer Groenewege misschien, korte toelichting op de vraag.

De heer Groenewege: Dank u wel. Ja, we zijn in Dordrecht gezegend met een aantal
chemische of petrochemische fabrieken recht naast woonwijken, waarover de gehele
raad zich in de handjes wrijft. DuPont is een petrochemische fabriek recht naast een
woonwijk en ik weet dat de wethouder en het college allemaal naarstig op zoek is naar
oplossingen om de nnilieukwaliteit in Dordrecht te verbeteren. En in dat kader kan je je
afvragen of het wel wenselijk is om een petrochemische fabriek recht naast een
woonwijk te hebben. Nou lazen we gisteren in de krant dat DuPont haar Dordtse
vestiging te koop heeft gezet, dus daarom mijn vraag aan het college of het college
bereid is om de fabriek op te kopen om te voorkonnen dat er zich een ander chennisch
bed rijf vestigt.

De voorzitter: Uw vraag is duidelijk, er is ook nog op ditzelfde onderwerp een vraag van
het CDA en de heer Van Dam-Tinnmers die wil die vraag kort toelichten. Gaat uw gang.

De heer Van Dam-Timmers: Ja, dank voorzitter. Ook in aansluiting op de vraag van
Partij voor de Dieren hebben wij inderdaad het nieuwsbericht ook gezien dat de
Delrinfabriek te koop staat, die op het terrein van Chemours ook staat. En we maken
ons zorgen over deze ontwikkeling en de gevolgen daarvan voor onze gemeente, de
omwonenden en ook de werknemers. En we hebben daarom een paar korte vragen.

De voorzitter: Gaat u vooral door, ja.

De heer Van Dam-Timnners: Welke risico's ziet het college bij een eventueel vertrek van
deze fabriek van DuPont uit Dordrecht? En valt daar onder deze risico's ook het risico op
langdurige leegstand en dus ook verpaupering? Welke acties is het college voornennens
hierop te ondernemen? En welke verplichtingen heeft het vertrekkende DuPont bij een
vertrek zonder koper? Zitten er verplichtingen in tot het saneren van die gronden die
daar zitten, of het saneren van die fabriek? En zo nee, hoe gaan we daar of hoe gaat het
college daarmee om en welke acties zijn wij voornemens daarop te ondernemen? En ja,
ook niet onbelangrijk, er werken daar ook 250 mensen. Wat, ja, is het college bereid te
doen of wat zijn ze van plan te doen voor deze mensen?

De voorzitter: Dank voor de toelichtingen. Ik ga naar het college. Wie nnag ik het woord
geven? Ik durf geen nannen meer te noemen. Mevrouw De Jonge, gaat uw gang.
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Mevrouw De Jonge: Ja, dank u wel voorzitter. Ja, het klopt inderdaad dat DuPont haar
activiteiten in Dordrecht al enige tijd te koop heeft staan. Nee, daar informeren zij het
college niet actief over, dus wij weten niet precies wat hun strategie is, hoe ze het willen
verkopen, dus waar wij op terug kunnen vallen is hoe het normaliter gaat is dat zij hun
activiteiten te koop zetten en proberen een koper te vinden die alles inclusief alle lusten
en lasten zal willen overnennen. En ja, wat het even gissen is natuurlijk, maar de
veronderstelling in het college is wel dat zij de activiteiten in Dordrecht zullen
overdragen aan degenen die ook gewoon in Dordrecht doorgaat met deze activiteiten.
Want dat is wel wat regulier is in dit soort processen. Dus in dat scenario ervan
uitgaande komt er geen leegstand, komt er ook geen verpaupering want de activiteiten
worden door een rechtsopvolger overgenonnen en voortgezet. Hebben zij ook de plicht
om de werknemers in dienst over te nemen, dus dan gaat gewoon de hele
bedrijfsvoering gaat over. En wat daar vaak ook bij gebeurt maar ik nnoet zeggen, ja,
eigenlijk moet DuPont zelf komen vertellen hoe ze het willen gaan doen want er zijn vele
scenario's mogelijk, maar vaak gaan dan ook alle verplichtingen wat betreft grond en
sanering gaan over naar de rechtsopvolger die dan onze partij is om aangesproken te
worden. Zo hebben wij het ook in onze dagvaarding en dat hebben we ook in de eerste
zitting bevestiging van gekregen dat wij altijd goed hebben geformuleerd de huidige
aanwezigen inclusief hun rechtsvoorgangers, die zijn verantwoordelijk en blijven
verantwoordelijk voor wat daar is gebeurd. Ja, mocht het toch zo zijn dat het leeg komt
te staan, dan blijft DuPont of degene die wel iets gekocht mocht hebben maar het elders
gaat uitvoeren, blijft wel degene die die verantwoordelijkheid op zich heeft en dus
aanspreekbaar is daarop. Ja, of het college bereid is om de fabriek te kopen, nou ja,
volgens mu j is doorgaans niet de kernactiviteit van een gemeente. Maar uw raad is de
baas, dus als u zegt: beste college, wij willen dat u op pad gaat om deze activiteiten te
kopen, ja, dan horen wij dat graag van uw raad en dan zullen wij ons daarop gaan
beraden. Maar ook dat zal waarschijnlijk in de onderhandeling niet anders zijn dat dan
DuPont aan ons vraagt: ja, neenn je ook de werknemers over? Neenn je ook de
verplichtingen over, anders is er geen deal. Maar goed, dat geef ik u mee. Dus dat is
wat ik u kan vertellen over wat wij weten over wat DuPont op dit moment doet.

De voorzitter: Dank u wel voor de beantwoording: Ik zie de heer Van Dam-Tinnnners, dat
hij daar nog ... Oh en de heer Groenewege ook. Gaat uw gang, kort, de heer
Groenewege en dan de heer Timnners nog kort.

De heer Groenewege: De wethouder geeft een heel juridisch antwoord en ze heeft het
duidelijk goed uitgezocht maar ze spreekt zich niet zo uit over de wenselijkheid van de
aanwezigheid van een petrochennische fabriek recht naast een woonwijk en we hebben
het er ook niet zo vaak over omdat Chennours met haar PFAS-uitstoot alle aandacht
opeist. Maar wat vindt het college nou eigenlijk van de wenselijkheid van de
aanwezigheid van die DuPont fabriek, die plasticsfabriek op die plek in Dordrecht?

De voorzitter: De heer Van Dam-Tinnmers, ook nog een korte aanvulling op het eerdere
antwoord van mevrouw De Jonge?

De heer Van Dam-Timmers: Jazeker, dank voorzitter. Ja, mijn vraag zit hem meer op
het fei... He, het is allemaal voornemens om het over te dragen en het andere doorgaan,
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maar mijn vraag is: als dat niet gebeurt, welke positie hebben wij als gemeente dan om
ook te zeggen van, he, dan nnoet je ook daar saneren, dan moet je het ook opruimen.
Hebben we die of staan we dan eigenlijk uiteindelijk gewoon met lege handen?

De voorzitter: Mevrouw De Jonge.

Mevrouw De Jong: la dank u wel. Gelijk even op het laatste in te gaan, nee, dan hebben
wij zeker alle middelen die horen bij het verlaten van een ondernemingssite, om het zo
maar te zeggen, zij zijn verplicht om dat schoon op te leveren. Dus tot in einde van
dagen als er nog een DuPont bestaat, als er geen koper is geweest blijven zij
verantwoordelijk. Als het verpaupert zijn ze minstens verplicht om het veilig te houden
en als ze gaan ontmantelen, ja, dan hoort daar ook het saneren van het terrein bij. Pas
dan kunnen ze schoon zeg maar het terrein achterlaten. De vraag van de heer
Groenewege, kijk, ja, wat is wenselijk onwenselijk? Ze zitten daar en ze zijn vergund en
ze worden gecontroleerd en ze voldoen aan alle eisen die er worden gesteld vanuit de
zeer gevaarlijke stoffen en alles wat daarbij komt kijken. Ja weet je, is het realistisch om
nu een discussie te houden of we het wenselijk vinden of onwenselijk vinden als je geen
handelingskader hebt daarna om er ook iets mee te kunnen. Dat vind ik het lastige want
u heeft gelijk: ja en als ik met hen spreek is het wij zaten hier eerst en de woningen zijn
er later bijgekonnen. Nou, ik zei: laten we daar geen discussie over hebben, laten we
dan in ieder geval kijken van wat daar zit, dat dat veilig is en dat het in ieder geval
binnen de risico's die ze hebben wel haalbaar is. Dat

De voorzitter: Dank voor de toelichting. Ik denk voldoende voor dit moment. Op een
later moment komt die discussie vast nog wel een keer aan de orde. Het volgende
onderwerp is het onderwerp over het transport van PFAS-afval van Chemours. De heer
Kuhlmann van de VVD, u wil de vraag toelichten, ga uw gang.

De heer Kuhlmann: Dank u wel voorzitter. Op 31 oktober bracht de Inspectie
Leefomgeving en Transport van het Ministerie voor Verkeer en Waterstaat het
persbericht naar buiten: afvaltransporten met PFAS naar Belgie voorlopig niet meer
nnogelijk. Nou, dat heeft de nodige onrust veroorzaakt in onze stad, we hebben het er
hier in het vragenuur over gehad, in de studio bij Studio De Witt. Maar afgelopen
donderdag bracht RIV Dordrecht het nieuws naar buiten dat er op dit moment nog geen
transportverbod van kracht is voor dat PFAS-afval naar de afvalverwerker. Het
voorgenonnen besluit van de inspectie was kennelijk nog niet in werking getreden en die
vrachtauto's met dat afval, die rijden nog steeds naar Antwerpen. Dus daarom de vraag:
weet de wethouder per wanneer het transportverbod wel in werking treedt en hoe duidt
het college de onduidelijkheid die, waar we toch een tijd nnee hebben gezeten in deze
stad.

De voorzitter: Dank voor de toelichting op de vraag. Wie van het college mag ik het
woord geven? Mevrouw De Jonge, ga uw gang.

Mevrouw De Jonge: Ja, ik ga nog even door. Toevallig was ik gisteren samen met de
wethouder van de noordelijke gemeenten zeg maar die te nnaken hebben met Chemours
waren we op bestuurlijk overleg ook met Chemours en heb ik dit ook gelijk even kunnen
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navragen: hoe zit het nu? Wat wordt er hier nu opgeslagen en hoe moeten we duiden
dat er nog steeds afval toch vervoerd wordt? Zoals het proces is gegaan, ILT heeft
inderdaad haar voornemen bekend gemaakt op de betreffende maandag. Daar hoort een
procedure bij dat zowel Indaver als ook Chemours het recht hebben om een zienswijze
op dat besluit te doen. Beiden hebben daar gebruik van gemaakt is nnij meegedeeld en
dat zou binnen nu en anderhalve week zeg ik even uit mijn hoofd dat mij gister werd
verteld neennt ILT haar definitieve besluit over het al dan niet intrekken van de
transportvergunning. Dus tot die tijd nnogen zij nog steeds het afval naar Indaver
brengen en was er ook naast het tijdelijke opslaan voordat het vervoerd wordt is er geen
andere opslag nu op het terrein in Dordrecht.

De voorzitter: Dank voor het antwoord. Ik zie dat de heer Kuhlmann nog een korte
vervolgvraag heeft?

De heer Kuhlmann: Nou, nog even, ik ben benieuwd naar het antwoord op de tweede
vraag die ik stelde, namelijk: hoe duidt u zeg maar de onduidelijkheid die er geweest is?
Want wij waren hier een paar weken terug toch allemaal in de veronderstelling dat dat
verbod al was ingegaan. En niet om nu met vingers naar elkaar te wijzen, maar het is
toch een vervelende positie dat we niet goed op de hoogte zijn. Dus hoe kijkt u
daarnaar?

De voorzitter: Mevrouw De Jonge.

Mevrouw De Jonge: la dank u. Ja, dat is inderdaad vervelend en dat is ook vanuit ILT is
daar verder niet over gecommuniceerd. Zij hebben eigenlijk eerst helemaal bijna niets
gecommuniceerd, het was eigenlijk dat we zelf er achteraan nnoesten gaan. En het is
eigenlijk steeds geweest dat wij steeds elke keer of de DCMR moesten vragen, nou ja,
en onndat ik gisteren bij Chemours was dacht ik, nou ja, mijn kans om eventjes de
eerste betrokkenen te bevragen: hoe zit het nu precies in elkaar? En dan krijg je dit
verhaal te horen inderdaad, dus het is voor ons vind ik best wet lastig dat wij ook steeds
achter infornnatie aan moeten gaan. En dit kaarten wij ook aan: praat nou gewoon met
ons ook als er iets is wat in onze gemeente plaatsvindt. Dat horen ze, maar op dit
moment zien wij inderdaad nog niet dat er een actie op is dat ze zelf proactief
informeren. Dus wij houden de lijntjes kort, zowel met DCMR als met ILT. En ja, met
gister met Chemours ook wel over gehad: konnen jullie ook gewoon met duidelijke
communicatie, want dat verdienen gewoon onze inwoners ook.

De voorzitter: Duidelijk denk ik. De heer Kuhlmann, ja? Dan gaan we naar het laatste
onderwerp, een hele andere vraag, een vraag over het Wintercircus. De heer Portier van
de SP, korte toelichting?

De heer Portier: Ja, ook namens de VSP trouwens, de vraag.

De voorzitter: Sorry, ja.

De heer Portier: Er zijn heel veel evenementen niet doorgegaan tijdens corona maar er
zijn nu ook evenementen die definitief dreigen te verdwijnen. Het voortbestaan van het
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Wintercircus in Dordrecht hangt aan een zijden draadje. Traditie waar door heel veel
Dordtenaren veel waarde aan wordt gehecht, he, maar die nu moeite heeft om de
kosten die gemaakt moeten worden voor het circus voor te financieren. Denk aan huur,
opbouw van de circustent, contracteren, et cetera. De genneente zou, zoals met veel
bedrijven gebeurt en evenementen, de helpende hand toe kunnen schieten. Een subsidie
van vijfduizend euro is een druppel op de gloeiende plaat. Ondertussen worden vele
andere evenementen wel ruimhartig ondersteund, waarbij we dan vaak spreken over
jaarlijks terugkerende kosten in plaats van over een eenmalig steuntje in de rug. Vraag:
is het college van B&W bereid en in staat het Wintercircus Royal op zeer korte termijn de
helpende hand toe te steken zodat deze traditie die in brede lagen van de bevolking
aanspreekt niet verloren zal gaan?

De voorzitter: Dank u wel. Nou, er is een wethouder die volgens mij een sprintje heeft
genonnen om hier op tijd te zijn.

De heer Portier: `...'

De voorzitter: Die gaat nu even landen en de vraag is bij u bekend, want die heeft u at
gekregen. Kunt u erop reageren?

De heer Burggraaf: Jazeker voorzitter. Het Wintercircus, ja, we hebben in oktober al
contact gehad met de organisatie en ze toen gewezen op het bestaan van de
evenementensubsidie met verschillende categorieen daarbinnen. We hebben 17
november ook een, ja, een aanvraag per brief ontvangen en vandaag is er een
reactiebrief uitgegaan, die zullen we ook nog even met de raad delen gegeven de vragen
die er zijn, waarin we de aanvrager, het Wintercircus, wijzen op het feit dat hun
evenement een bovenregionale publiek trekt en daarmee onder categorie A valt. Dat is
een subsidie tot nnaximaal 20.000 euro en dat ze daarvoor wel diverse gegevens moeten
aanleveren en dat ze eigenlijk al te laat zijn, want die subsidie, die heeft een, ja, een
indieningstermijn die volgens mu j op 1 oktober ligt. Maar gegeven het feit dat het
vergunningstraject kort voor de zomer natuurlijk wat langer heeft geduurd, heeft het
college de hardheidsclausule toegepast dus in ieder geval de organisatie nneer tijd
gegeven om de aanvraag te complementeren en in te dienen. Dat moeten ze dan op
hele korte termijn doen en dan is het voor ons mogelijk om uiterlijk 15 december een
besluit daarop te nennen. Maar goed, daar moeten ze dus wel eerst wat gegevens voor
verzannelen en inleveren en dan kunnen we op basis daarvan beoordelen of ze in
aanmerking konnen voor een subsidie en zo ja, voor hoeveel dat dan zal zijn. Maar zoals
ik al zei, dat zal, nou ja, categorie A zijn, dus een maximunnsubsidie van 20.000 euro.
En verder heeft uw raad het corona crisis- en herstelfonds vastgesteld en daar is voor
evenementen in het heropstartjaar voor evenementen, dat is dit jaar, voor exceptionele
kostenstijgingen heeft natuurlijk gezegd: nou, daar kan een tegemoetkoming voor
komen dus dat zou dan een ander deel nog kunnen zijn langs de at waar we het kunnen
leggen. Maar nogmaals: dan moet eerst het Wintercircus zelf hun papieren voor de
aanvraag op orde maken en snel naar ons toesturen, want dan kunnen we ook de
toetsing daarvan doen.

De voorzitter: De heer Porter. Gaat uw gang. Kort nog een na?
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De heer Portier: Nou, ik zie dat er in ieder geval naar bepaalde mogelijkheden is
gezocht. Ik hoop dat dit voldoende gaat zijn en het is natuurlijk ook zo dat de tijd wel
aan het dringen is, dus ik wil de wethouder in ieder geval oproepen om, nou ja, zo snel
nnogelijk inderdaad te zorgen dat er duidelijkheid komt want ik denk dat dat wel
geboden is.

De voorzitter: Dank u wel. Ik hoor niet echt een nieuwe vraag meer en volgens mu j heeft
de wethouder ook aangegeven dat van beide kanten, ook vanuit de kant van het circus,
er nog wat dingen aangeleverd moeten worden. Ik zie de heer De Boer, heeft u een
aanvullende vraag?

De heer De Boer: Kleine aanvulling, ik denk dat iedereen het progrannma kent inmiddels
van het Wintercircus, maar die start op 22 december. Dus dat is wel kort dag voor de
15e. Dat meegeven.

De voorzitter: Ja, dank u wel. Nou ja, dit waren de vragen voor vandaag, ik sluit dit
vragenhalfuurtje. Prettige vergaderavond allennaal.

3. Presentatie n.a.v. Raadsinformatiebrief Aanbesteding Sociaal Wijkteam,
Buurtwerk en Jongerenwerk 2023-2026

Voorzitter: mevr. Boom-Vos
Raadsgriffier: nnevr. Van Poppet
Verslag: NotuBiz

Aanwezig:
Dhr. Boersnna (CU/SGP)
Dhr. Boone (Beter voor Dordt)
Dhr. De Heer (CU/SGP
Dhr. De Vries (VSP)
Dhr. Den Dulk (PVV)
Mevr. Kruger (GroenLinks)
Dhr. Kwaak
Dhr. Portier (SP)
Dhr. Safranti (DENK)
Dhr. Schalken-den Hartog (Beter Voor Dordt)
Mevr. Schnabel (PvdA)
Mevr. Simon -van Waardhuizen (Beter Voor Dordt)
Mevr. Striebeck (VSP)
Dhr. Tutupoly (Op Ons Eiland)
Mevr. Van Engelen (GroenLinks)
Mevr. Van Vugt-Roose (CDA)
Mevr. Vol -van der Hoist (Partij voor de Dieren)

Dhr. Snoeren (Dordrecht Sociaal)
Dhr. Van der Vlies (Dordrecht Sociaal)
Mevr. Verkade (annbtelijke organisatie)
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Portefeuillehouders: wethouder C. van Benschop

De voorzitter: Welkom allemaal, mensen thuis, op de tribune, raadsleden,
commissieleden en wethouder Van Benschop namens het college. Voor het verslag vraag
ik eerst de raadsleden en commissieleden am zich kort voor te stellen. Nou, dan begin ik
hier rechts van mu.

Mevrouw Van Benschop: Chris van Benschop, wethouder.

Mevrouw Verkade: Dorrit Verkade, ambtelijke organisatie.

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

De heer Boersma: Jan Willem Boersma, ChristenUnie SGP.

Mevrouw Schnabel: Marije Schnabel, Partij van de Arbeid.

De heer Kwaak: Peter Kwaak, Dordtse VVD.

De heer Tutupolv: Gersom Tutupoly, Op Ons Eiland.

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

De heer Portier: Ronald Portier, SP.

De heer Safranti: Mehmet Safranti, DENK Dordrecht.

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

Mevrouw Van Engelen: Yara van Engelen, GroenLinks Dordrecht.

Mevrouw Kruger: Kitty Kruger, GroenLinks Dordrecht.

Mevrouw Striebeck: Bernadette Striebeck, VSP.

De heer De Vries: Andre de Vries, VSP.

Mevrouw Simon -van Waardhuizen: Claudia Simon -van Waardhuizen, BvD.

De heer Boone: Dave Boone, Beter voor Dordt.

De heer Snoeren: Peter Snoeren, Dordrecht Sociaal.

De heer Van der Vlies: Michiel van der Vlies, ook van Dordrecht Sociaal.

Mevrouw van Poppel: Denise van Poppel, commissiegriffier.

De heer Den Dulk: Antony den Dulk, Partij voor de Vrijheid.
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De heer Schalken-den Hartoci: David Schalken, Beter voor Dordt.

De voorzitter: Dank u wel daar, op de tweede rij. Zoals jullie hoorden hebben we due
gasten vandaag, die heet ik hierbij van harte welkom. Mevrouw Verkade is strategisch
beleidsadviseur bij de gemeente Dordrecht, die gaat dadelijk het woord nemen en uitleg
geven en daarna zijn de heren Van der Vlies en de heer Snoeren zullen nog wat verdere
uitleg geven op de opdracht. Het doel van vandaag is beeldvormend. Het college heeft
het raadsinformatiebesluit aanbesteding sociaal wijkteam buurtwerk en jongerenwerk
aangeboden aan de raad en daar is voor verzocht om daar wat voortgang over te
informeren. Ons doel van deze commissievergadering is kort stil te staan bij het waarom
en het wat van deze aanbesteding en de presentatie van de beoogde opdrachtnemer
over het hoe en de invulling van de opdracht te verkrijgen. Ik zie naast mu j de
wethouder naar de nnicrofoon grijpen. Nou, geef ik eerst het woord aan jou en daarna
mevrouw Verkade.

Mevrouw Van Benschop: Ja, dank u wel voorzitter. Ja, u zei net nog de beoogd
opdrachtnenner maar we kunnen in ieder geval in deze commissie al meedelen dat we
gister de definitieve gunning hebben gedaan aan Dordrecht Sociaal waarbij we dus de
aanbesteding van het sociaal wijkteam, het buurtwerk en jongerenwerk in een pakket
hebben genomen. Dus het is ook een hele feestelijke boodschap denk ik, dat dit gelukt
is. En dan laat ik de presentatie nu verder over aan Dorrit.

De voorzitter: Momentje alstublieft, er komt al een vraag binnen van de heer Kwaak.

De heer Kwaak: Dank u voorzitter. Kunnen we tussendoor vragen stellen of wachten we
de vragen op het laatst af?

De voorzitter: Ik kijk even naar mevrouw Verkade, want meestal is het aan het einde,
maar daar mag u de voorkeur aan geven.

Mevrouw Verkade: Ja, ik vind het altijd wel leuk als het tussendoor komt, het enige is
wel dat ik, ik heb tien minuten en de heren hebben er twintig en het zou wel mooi zijn
als we ons verhaal kunnen doen. Dus een vraagje tussendoor vind ik eigenlijk wel leuk,
zeker als het verhelderend is, omdat er deels raadsleden zitten die wat meer zijn
ingevoerd in het verleden van het wijkteam en jongerenwerk en buurtwerk dus
verhelderende vraag is misschien juist wel fijn.

De voorzitter: Gaat uw gang.

Mevrouw Verkade: Nou, dan ga ik gelijk erop klikken. Ja. Nou, goedenavond. Dorrit
Verkade, strategisch beleidsmedewerker en een van de annbtenaren, want er zitten er
nog een paar op de achterste rij, die gewerkt hebben aan de aanbesteding vanuit de
gemeente. En het is ook druk op de achterste rij met medewerkers van Dordrecht
Sociaal. En inderdaad, dat komt onndat er gister gegund is en het vers van de pers is en
het raakt ook gewoon veel mensen. Het raakt alle medewerkers van het sociaal
wijkteam, van jongerenwerk, van buurtwerk. Een spannende tijd geweest en ook
gewoon drukte dit jaar om dit rond te krijgen. Even voor uw beeld: Dordrecht heeft dit
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samen met Zwijndrecht opgepakt in de regio en wij hebben als enige dit gedaan voor
volgend jaar. En andere genneenten volgen ons nu ook dus dan weet u een beetje van
dat het nogal wat is geweest maar dat het dus wel nu gelukt is. Het doel was dus om
volgend jaar met elkaar een constructie te hebben voor de taak van het sociaal wijkteam
de taken van het buurtwerk en de taak van het jongerenwerk met grote nadruk op meer
preventie en vroeg signalering. We merkten in de afgelopen tijd dat vooral de nadruk
ging bij het wijkteam naar de complexere gezinnen. Het werd steeds drukker, meer
complexere materie en ze trokken wat meer naar binnen en waarvan oorsprong ook wat
meer de preventie de taak was van het wijkteam. Nou, preventie hebben we ook
grotendeels weggezet bij jongerenwerk en buurtwerk en we wilden dat dat efficienter in
samenwerking, in ketens, in de stad, meer passend bij de vindplaatsen van Dordrecht
weggezet zou worden. Daarnaast ging het om integraliteit. Nou, dan ga ik een klein
beetje terug ook voor raadsleden die misschien wat minder geschiedenis hebben. We
begonnen in 2015 met het wijkteam met meerdere moederorganisaties, dus vanuit
meerdere organisaties werden medewerkers in het wijkteam gezet, het volwassen stuk.
Daarnaast hadden we een jeugdteann, dat was weer een andere organisatie en die was,
die, ja, die bewoog zich achter dat wijkteam en daarnaast hadden we dus nog
opdrachten voor buurtwerk en jongerenwerk waar we allemaal apart op stuurden. Nou,
in de afgelopen jaren hebben we gelukkig niet stil gezeten dus langzaam, stapje voor
stapje, werd dat meer integraal, zeker in het wijkteam, maar pas sinds vorig jaar
hebben wij direct sturing vanuit Dordrecht op het jeugdteann, daarvoor was dat via de
serviceorganisatie. Dus ook qua sturing en qua inhoudelijke opdrachten zijn we nogal
wat gaan trechteren. Tot dus volgend jaar waarin we integraal sturen op de opdracht
van het sociaal wijkteam, buurtwerk en jongerenwerk. Waarin dus kansen liggen in een
doorgaande lijn van signaleren op vindplaatsen tot aan het doorverwijzen naar de
zwaarste zorg. Dus dan heb je een behoorlijke sturing als genneente Dordrecht te
pakken als eerste. Dat was een voile mond. We hebben u bijgepraat in februari voor wat
we gingen doen en we hebben u bijgepraat in september voor de tussenstand en
eigenlijk zijn we, die is natuurlijk wat later geagendeerd, eigenlijk zijn we al heel snel nu
weer terug met de gunning. Dus dat is even het rondmaken. Even kijken of ik iets ben
vergeten. Nee, gaan we door? Ja, hier nog even kort op een sheet het waarom. Het gaat
ook echt om een betere samenwerking tussen deze drie partners, ik kan een voorbeeld
geven. Op scholen in Dordrecht lopen bijvoorbeeld jongerenwerkers rond om de
verbinding met zorg te maken maar ook schoolnnaatschappelijk werkers van het sociaal
wijkteam. Maar ook jeugdprofessionals van Stichting Jeugdteanns en die zijn er allemaal
om de verbinding tussen de scholen en de ondersteuning beter te krijgen. Maar nu, met
de integrale opdracht kan er veel integraler gewerkt worden aan die doorgaande lijn in
het onderwijs. En natuurlijk hebben wij daar als gemeente ook debet aan want wij gaven
al die aparte opdrachten en nu geven we er een, dus aan beide kanten is er gewin, zeg
maar, door deze aanbesteding om dit beter aan te pakken. En nu noem ik alleen een
voorbeeld maar die voorbeelden zitten dus in meerdere inhoudelijke onderwerpen. Ja,
het is dus een nul tot honderd aanpak, elke inwoner kan met alle vragen hier
binnenlopen, dat is de bedoeling. Vanuit daar wordt er dus gekeken naar de vraag en
verwezen naar of het voorveld of de specialistische zorgnnarkt of het wijkteam neemt die
vragen zelf op en kan dus ondersteunen of lichte vragen beantwoorden. Het is een
vierjarige opdracht en dat is ook nieuw, we zijn gewend in het sociaal domein om vaak
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kortdurende opdrachten te geven, dus van een jaar. Afgelopen jaren waren we wel naar
twee jaar gegaan en dat was al heel flink. Nu is het een vierjarige opdracht en dit is niet
voor niks. Dit is een grate opdracht en er moet ruimte zijn voor, ja, voor de partner am
te kunnen investeren, am te kunnen innoveren, dus daarom hebben we hiervoor
gekozen. Oak belangrijk: meer zakelijkheid in het sociaal domein. Aan zo'n aanbesteding
zit best een hoop vast, een hoop inkoopdoelen die ik zo meteen ook nog even met jullie
kart doorloop. Dat dwingt ons ook gewoon am daar KPI's aan te hangen, am met elkaar
de risico's door te lopen van zo'n opdracht en daar ook de consequenties door te
bespreken voordat de gunning er was. Dus daar hebben hier echt beoordelingen
plaatsgevonden, onderhandelingen aan tafels in de afgelopen tijd, waardoor we dat, ja,
beter als voorheen hebben kunnen doen in het sociaal domein. Dus die zakelijkheid in
het sociaal domein is echt wel, nou ja, door deze opdracht alleen al vogelvlucht
genomen. En dat was ook nodig. En daarbij hebben we natuurlijk dat niet alleen gedaan,
we kijken dan in het land naar goede voorbeelden van KPI's, van sturing, et cetera, dus
dat, op die manier hebben we dat geprobeerd te doen. Ja, dan gaan we naar de
volgende. Ja, ik neem jullie kart mee voordat ik de heren aan het woord laat, want die
gaan vooral over het hoe praten, hoe ze dat allemaal gaan doen. We hebben een
inkoopopdracht dus weggezet waarin we het wat zo goed mogelijk hebben
gefornnuleerd. Dat hebben we dan uiteindelijk de wereld in gegooid en daar konden
partners op reageren. Toen zijn wij gaan beoordelen en gaan onderhandelen en daar is
deze partner uit gekomen. Het wat hebben wij geformuleerd in negen taken en zo
meteen ziet u ook nog acht inkoopdoelen. Die zijn niet apart, die !open door elkaar.
Uiteindelijk gaan we afrekenen op die inkoopdoelen, sturen op die inkoopdoelen waar die
taken dan allennaal doorheen in terugkomen. Maar voor uw beeld, voor waar gaat het
nou over, wat doen deze partners, staan de negen taken op een rij. En wat we in deze
aanbesteding heel belangrijk vonden is dat die eerste twee taken niet warden opgeslokt
door de zwaardere taken, dus die eerste twee taken gaan over de collectieve kracht in
de wijk, over signalering op vindplaatsen, et cetera. En in deze tijd waar, nou ja, we
komen net uit een coronagolf of coronacrisis, de OekraIne crisis waar er gewoon heel
veel speelt, wil je dat je snel, ja, kunt signaleren en kunt doen. En daar hebben we ook
echt de partner op bevraagd: hoe ga je ervoor zorgen dat je die eerste twee taken
daadwerkelijk goed in Dordrecht gaat oppakken en dat dat, dat die aandacht naar die
zwaardere problematiek niet ten koste gaat van die, ja, van die preventie en die vroege
signalering. Even kijken of ik nog iets kan toelichten over die taken. Het lijkt een hoop
oak, he, dus we hebben ook aan de achterkant, ze ondersteunen ook en dan denk je: ja,
wat doen ze nou eigenlijk niet dan, he, als je at die taken ziet van nemen ze alles op
zich. We hebben dus expres ook gestuurd op dat de begeleiding korter wordt. Dus tot
maximaal negen nnaanden, dat ging oak, wij zagen ook in de afgelopen jaren dat dat
steeds langer werd. Er zit wel begeleiding in het wijkteann of ondersteuning en dat is niet
voor niks. Er is echt onderzocht dat de combinatie van deze taken efficient is am goed te
kunnen opschalen en afschalen. Dus ja, als je moet doorverwijzen naar de
specialistische zorgmarkt en je weet nog niet precies wat er aan de hand is, dat daar
even ruimte is bijvoorbeeld of dat er afgeschaald wordt van de specialistische zorgmarkt
dat het wijkteam nog een bedding heeft. Dus die ondersteuning is daar niet voor niets.
Nou ja en zoals ik at noennde, er is dus een innovatietaak ook in deze aanbesteding die
elk jaar ruimte geeft voor de partner am in overleg met ons op actualiteiten in te spelen.
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Dan hebben we dus acht inkoopdoelen, dit zijn alleen de abstracte titels van die
inkoopdoelen, dit zijn niet de specifieke inkoopdoelen, er zitten echt percentages aan en
ambities op en daaraan gekoppeld dus KPI's waar wij dus op gaan sturen de komende
vier jaar als gemeente. Dat is dus inderdaad vanuit onderzoek, vanuit dat we weten dat
dat de goede KPI's zijn maar ook vanuit leren in de afgelopen zeven jaar: welke vraag
stelt u nou als raad? Welke vraag willen we kunnen beantwoorden? Het gaat dan
meestal, ja, over wachtlijsten of over doorlooptijden, dat soort dingen. Uitval, bereik,
doelrealisatie, dus welke doelen die vooraf worden opgesteld worden ook daadwerkelijk
bereikt? Dat soort KPI's gaat het over. Nou ja en dus bij bijvoorbeeld zakelijkheid een
risicoanalyse zit erin en binnen budget blijven. En wanneer moeten wij als genneente bij
plussen, in welke gevallen? En in welke gevallen niet? Dus daar hebben we het ook over
gehad. Ja, dan was dat nu voor nu even vanuit mu j het wat, dat jullie een beetje weten
waar het over ging toen we de opdracht uitzetten. En dan wil ik heel graag het woord
geven aan de heren. Ja, natuurlijk.

De voorzitter: Mijnheer Portier.

De heer Porter: Er zijn een aantal KPI's, er wordt gewoon gekeken van hoe het er gaat.
Zijn die KPI's ook voor ons als raad of Oberhaupt voor de burgers van onze stad
inzichtelijk? Zijn die ergens te vinden?

Mevrouw Verkade: Ja, ik denk dat dat geen geheim is, maar wij sturen daar zelf op in
accountgesprekken. We hebben dus een lijst KPI's, die houden we bij en dan gaan we
kijken we hoe het zit met de opdracht. Het zou natuurlijk iets kunnen zijn voor u als
raad als er behoefte is bijvoorbeeld: we willen eens in de zoveel tijd weten hoe het staat
met de wachtlijsten of zo. Dat soort dingen zijn goed te doen. Het is wel echt een heel
pakket maar we zouden eens nnoeten kijken van wat we kunnen aanbieden, ja.

De voorzitter: Mag ik daar heel even op interrumperen, want dat is niet aan u om daar
uitleg op te geven, dat is denk ik vooral voor de auditcommissie om met de wethouder
in gesprek te gaan dat dat kan. Maar op zich een goede vraag dat u zegt: zijn ze
beschikbaar of zouden ze gebruikt kunnen worden? En dan zouden we met de
wethouder in overleg nnoeten gaan of dat we ze kunnen gebruiken.

De heer Portier: Ja even hoor, want ik, het klinkt allemaal heel mooi maar het is ook wel
heel erg abstract, dus dan vraag je inderdaad af, ja, tegenwoordig zit in alles het woord
integraal, ja, wat houdt dat dan in? Als je dat concreet vertaalt naar doelstellingen.

De voorzitter: Dank. Mijnheer Tutupoly.

De heer Tutupoly: la, ik had even de volgende vragen. U had het erover van voorheen
was een contract van een jaar, dat werd twee jaar en nu gaan we naar vier jaar. Vinden
daar nog natuurlijke evaluatiennomenten plaats dat er ook nog bijgestuurd kan worden?
Want het is vrij nieuw.

Mevrouw Verkade: Nou, sowieso elk jaar is er een accountgesprek en dan zien we of ze
op koers zijn of niet. En elk jaar kan weer bepaald worden of een bijsturen en kan er ook
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dus lets in dat inkoopcontract veranderen. We hebben het nu wel vastgelegd dat na
twee jaar er een evaluatie is, dus dat we dan kijken echt op inkoopdoelen van hoe we
dat evalueren. Aileen niet een moment onn hier terug te komen, dat zou dan een andere
vraag zijn.

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Kruger.

Mevrouw Kruger: Ja, dank u wel. Gewoon eerst even de vraag: die acht inkoopdoelen,
daar wordt zo meteen nog inhoudelijk op in gegaan? Bijvoorbeeld de zakelijkheid in het
sociaal domein? Want, ja, wat mij betreft, zakelijkheid altijd, want lets moet betaald
worden. Maar is nou de inhoud leidend of zijn de financien leidend, dat vind ik altijd een
behoorlijk spannend moment en ja, u zei het ook wel: mocht het budget tekortkomen
kunnen we altijd wel terug. Maar dan nog, ik weet uit ervaring, dan wordt er heel erg
gestuurd op financien en de inhoud kan dan wel eens ondergeschoven worden.

Mevrouw Verkade: Ik wil er wel kort op reageren in de zin dat we de afgelopen jaren
juist niet het goede gesprek hebben gevoerd over die risicoanalyses. Dus wat doen we in
welke gevallen als er lets gebeurt in de maatschappij of wat is echt van de partner op
het moment dat er iets gebeurt en wat is, waar kunnen ze niets aan doen en moet je als
genneente gewoon opplussen, want je hebt een taak te doen. Dus dat zit in die
zakelijkheid, maar ook gewoon als partner: hoe stuur je erop dat je binnen budget blijft?
Welke nnogelijkheden heb je? Want het is een gigantische opdracht, je kan echt wel wat
schuiven en daar wat meer creativiteit in dan alleen als de wachttijden oplopen, we
hebben extra geld nodig omdat de wachttijden oplossen. Dus er zit een goed gesprek
aan vooraf waarin dingen zijn vastgelegd maar dan nog moet je altijd weer aan tafel, ja.

Mevrouw Kruger: Ja dank. Ik val voor het goede gesprek.

De voorzitter: Mooi, dat voldoet aan uw vraag. Mijnheer Safranti, u heeft ook een vraag.

De heer Safranti: Nou ja, het was eigenlijk dezelfde vraag, dank u wel. Ik heb de vraag
gehoord maar ook het antwoord gehoord. Dank u wel, dat was het.

De voorzitter: Sorry, ik werd afgeleid, kunt u hem nog een keer herhalen?

De heer Safranti: Nee, dat kan ik niet herhalen, want de vraag is at gesteld en het
antwoord is al gegeven. Maar dat geeft niet.

De voorzitter: We zaten heel even hier te dirigeren wie er was. Mooi, fijn.

De heer Safranti: Mij ging het nneer ook om die zakelijkheid want mevrouw llet net
vallen over, ja, er moet bijgestuurd worden qua financien, maar er is gewoon keurig
antwoord op gegeven.

De voorzitter: Dank. Mijnheer Tutupoly, u had ook nog een vraag.

De heer Tutupoly: Ja en die vraag die ging eigenlijk even over de preventie waarop
gestuurd zou worden. Als ik even kijk naar de RIB die verschenen toen is, daar wordt
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onder andere gesproken dat de verschillen tussen de inwoners en wijken groot zijn en
groeien en dat er zwaardere en langdurige hulp nodig is. Ik vroeg me eigenlijk af als je
het even over die preventie dan hebt: ja, hoe ga je dat ook aanpakken, gaan we dan
ook zorgen dat er meer spreiding plaats gaat vinden in de wijken om dat te verbeteren?
Want ja, je kan het nu hier waarborgen in je organisatie natuurlijk, maar dat is
natuurlijk als je de preventiekant hebt, dan zou je ook moeten zorgen dat iets opgelost
wordt in die wijken. En in hetzelfde kader van preventie vroeg ik mij ook eigenlijk af,
hoe gaan we dan snel hulp bieden als we even kijken naar alle achterstanden die er
vaak zijn bij de organisaties en kan dan bijvoorbeeld ook in de huidige tijd als we kijken
naar personeelstekorten die er zijn, kan ook het personeel daarbij gewaarborgd worden,
zodat er ook daadwerkelijk, ja, goed actie kan worden ondernomen in plaats dat alles
straks in een organisatie zit met alle tekorten van dien.

De voorzitter: Goede vragen, volgens mij zei u net dat de hoe dadelijk plaatsvindt, maar
alles wat u kan verduidelijken is welkom.

Mevrouw Verkade: Het is inderdaad een hele grote hoe vraag die de heren zo nneteen
echt perfect kunnen beantwoorden. Het enige wat ik wel kan zeggen is dat wij ook echt
de uitvraag hebben gedaan op basis van hoe Dordrecht eruitziet. En daar gingen ook wel
eens gesprekken op dat we dachten: he, volgens mij wordt er, niet bij deze partner,
maar niet begrepen hoe Dordrecht eruitziet. Want die spreiding is daadwerkelijk van
belang. Dus dan vragen we aan de partner de hoe, hoe ga je ervoor zorgen dat het
verschil in die wijken, hoe pak je dat aan? En dat is het verhaal waar de heren zo
meteen meer over kunnen vertellen.

De voorzitter: Mijnheer Tutupoly.

De heer Tutupoly: Nog even een aanvullende opnnerking want als we het hebben over
die spreiding in die wijken, nou ja, we hebben eigenlijk gezien dat dat in Dordrecht
steeds vaker terugkomt. Voorbeelden bijvoorbeeld de Blaauwweg wat vroeger best wel
problematisch was. Uiteindelijk is daar voor spreiding zorg gedragen en werd het wat
beter. Maar dan zien we het vervolgens in Krispijn terugkomen. Nou ja, dat is nu ook
weer verholpen, hetzelfde zien we nu uiteindelijk in Wielwijk gebeuren dus het lijkt wel
alsof die spreiding, ja, dat dat nu een keer goed aangepakt moet worden en gewoon
vanaf, ja, de wortels aangepakt moet worden onndat het iedere keer lijkt het wel of we
een pleister even op de wonde plakken en vervolgens verschuift het probleem zich weer
elders naar. Dus of daar ook aandacht voor zou zijn.

De voorzitter: Ja, dat wou ik net, zullen we eerst de presentatie van de opdrachtnemers
afwachten en dan checken we, konn ik als eerste bij u op de lijn of dat alles beantwoord
is.

De heer Boersma: Voorzitter, ik zit een beetje in uw dode hoek, maar ondanks dat ik
aan de rechterkant zit, maar

De voorzitter: Ja ja ja, ik had u gezien, u stond al als volgende op mijn lijstje. En daarna
de VSP.
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De heer Boersma: Oke, nee ik schrok al omdat u zegt: laten we eerst even doorgaan,
maar

De voorzitter: Nee nee nee nee nee, maar ik parkeerde deze. Mijnheer Boersma, zegt u
het.

De heer Boersma: Ik heb wel een paar, ja, een paar feitelijke vragen, is even een paar
checkvraagjes gezien het traject wat we afgelopen jaren met elkaar doorlopen hebben,
althans een aantal raadsleden die het hele traject gevolgd hebben. En begrijp ik het
goed dat zeg maar de jeugdteams nu integraal onderdeel geworden zijn van het totale
pakket zeg maar, dat is de eerste vraagje, want die stonden niet meer apart genoemd.
Maar ik denk, ja, min negen maanden tot honderd jaar, dan zal ongetwijfeld de
jeugdteams daarin geintegreerd worden. De tweede vraag is: betekent deze constructie
nu dat alle mensen die hiervoor werkzaam zijn ook bij een organisatie in dienst zijn of
blijft het een soort aansturing van een samenwerkingsconstructie? Dat is de tweede
vraag. En de derde vraag is: ik mis in het verhaal eigenlijk even de onafhankelijke
clientondersteuning, dat is wel heel erg misschien op detailniveau, maar maakt die hier
onderdeel van uit of is dat dat aparte traject wat we in de vorige raadsperiode zeg maar
een beetje, nou ja, sannen wel met MEE-Vivenz maar toch ook iets apart georganiseerd
hebben?

De voorzitter: Mevrouw Verkade, u grijpt al naar de ...

Mevrouw Verkade: Ja, Stichting Jeugdteams is dus integraal onderdeel, dat is dus
Vorig jaar kon het net niet, of dit jaar kon het net niet, he, en volgend jaar is dat dus
wel zo. Wel een integrale opdracht hebben we dit jaar maar niet in een, zeg maar. Dus
vanaf volgend jaar is dat wel. Even kijken hoor, de volgende vraag was, ben ik even
kwijt.

De heer Boersma: Of mensen in dienst komen bij deze nieuwe

Mevrouw Verkade: Nee, voor nu is het alleen het management, dus het wordt een
stichting. Maar dat komt ook omdat in de regio zijn dezelfde organisaties aan de gang en
kan het zijn dat in de toekomst meer die organisaties samengaan, maar kun je beter de
weg pakken van, ja, het tijdpad wat al toch loopt. Dus het was niet logisch om daar nu
heel veel dwang op te zetten. Zo. Maar daar kan dadelijk, kijk, ik zie Michiel ook een
beetje lachen en pruilen, dus die kan daar zo nneteen ook nog wat op toelichten. En
onafhankelijke clientondersteuning hebben we er bewust buitengezet ook omdat het
onafhankelijke clientondersteuning is en daar sturen we dus apart op als gemeente, ja.

De voorzitter: Dank. Dat voldoet aan uw vraag, mijnheer Boersma? Dan mijnheer De
Vries.

De heer De Vries: Dank u wel, voorzitter. Het heeft even geduurd maar het lukt toch. De
verwachting is dat we de diensten samen te voegen de sannenwerking van de
uitvoeringspartners gaat verbeteren. Maar daar hangt nogal een lijstje onder. Hoe wilt u
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gaan controleren of dat die samenwerking ook echt verbetert? Zijn daar ijkpunten voor?
Want dat is toch een heel belangrijke in het hele verhaal.

De voorzitter: Mag ik, is dat weer een hoe vraag of k... Oke, dan geef ik aan u het
woord.

Mevrouw Verkade: Ja, goede vraag hoor, ik zie het alleen nu at. In de aanloop naar de
aanbesteding hebben die partners elkaar op nnoeten zoeken want als je een
aanbesteding uitzet dan moet je wel bij elkaar komen en een deal sluiten en zorgen dat
je een goede aanvraag doet. We zien dus nu at de samenwerking op het gebied van
jongeren, 16 tot 27, was versnipperd, daar concurreerden ze wel eens met elkaar, zien
we nu dat die keten veel beter gaat. Dat kun je nneten aan hoe ze over elkaar praten,
hoe ze dingen samen aanpakken, et cetera, hetzelfde geldt dus voor het voorbeeld wat
ik net gaf op die scholen. Zo. Maar de KPI's doen het ook. We meten, een van de KPI's
is dat we een onderzoek doen bij partners hoe ze, ja, wat de nnening is over Dordrecht
Sociaal en ook over wat ze doen. Dus daar zouden we het kunnen uitfilteren zeg maar.
Ja.

De voorzitter: Ja, dat voldoet ook aan uw vraag? Dan zag ik nog de heer Kwaak en dan
zou ik daarna voor willen stellen om naar het volgende informatieblok te gaan, ja?

De heer Kwaak: Dank u wel voorzitter. Veel van mijn vragen zijn al beantwoord en
gevraagd al door mijn voorgangers. Maar ik had iets over het tijdig op- en afschalen. Op
wat voor termijn moet ik dat zien?

Mevrouw Verkade: En nu vraagt u aan mu j of ik alle KPI's uit mijn hoofd ken. Er zijn
tijden voor, er zijn KPI's met tijden, er zijn officiele wetten, bij de jeugdwet is er echt
lets van een ternnijn aan gekoppeld, die hanteren we. Het gaat bij tijdig op- en afschalen
inderdaad om snel naar passende hulp maar het gaat ook om, als we realistisch zijn, het
loopt sonns vast in de zorgmarkt, dat Dordrecht Sociaal ook de opdracht heeft om
signalen door te geven waar er wachtlijsten zijn bij de specialistische zorgnnarkt zodat
we daar weer het gesprek mee aan kunnen gaan. Dus ook dat is, valt onder dat
inkoopdoel. Dus we kunnen niet alle tijdig op- en afschalen aan Dordrecht Sociaal
doorschuiven, maar we kunnen wel ook de informatiestroom en de sturing op de
partners eronnheen beter daardoor borgen.

De voorzitter: Ja, dat voldoet aan uw vraag? Dan wil ik nog heel even wethouder
Benschop het woord geven.

Mevrouw Van Benschop: Ja, dank u wel voorzitter. Nou, er worden toch nog best wel
wat vragen gesteld over de KPI's door de heer Portier, door de heer Kwaak, door de
heer De Vries. Dus ik stel voor dat we dat inkoopdocument waar die KPI's in vermeld
staan gewoon naar de raad sturen.

De voorzitter: Oke, dan gaan we door naar het volgende informatieblok. Wie mag ik het
woord geven?
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De heer Van der Vlies: Dat mag u aan mij doen, voorzitter, dank u wel. Fijn dat we
vanuit Dordrecht Sociaal hier in ons midden mogen zijn. Ik wil starten om ons kort voor
te stellen want er werd net ook at vragen gesteld over hoe ziet de organisatie eruit. Tot
eigenlijk op de dag van vandaag, he, want officieel zijn we nog niet gestart, zijn wij op
dit moment werkzaam in Dordrecht vanuit sociaal wijkteam Dordrecht, ContourdeTwern
voor buurtwerk en het onderdeel R -Newt jongerenwerk en Stichting Jeugdteams Zuid-
Holland Zuid. Wij hebben als drie organisaties en mevrouw Verkade gaf het net al aan,
toen de aanbesteding eraan kwam, dat was voor ons echt wel even een spannend
moment, want we, ja, we hebben al sinds jaar en dag hier in Dordrecht een positie en
zijn hard aan het werk iedere dag opnieuw en vooral onze medewerkers om het beste te
doen voor de inwoners in de stad. Was even spannend. Tegelijkertijd zagen wij ook
absoluut de meerwaarde van de aanbesteding en dat werd net ook at aangegeven, om
een aantal redenen: A, een meerjarige contractering, wat ruimte gaat bieden om echt
zeker omdat ook budgettair, nou, er geen bezuiniging op zat, om echt met elkaar de
komende jaren te bouwen, verder te ontwikkelen, wat ook rust geeft. In andere
gemeenten merk je nog wel eens ieder jaar moeten vechten voor je geld, soms ook, nou
ja, zorgt voor onrust, onduidelijkheid, ook bij je medewerkers. En dit keer creeert
daarnnee ook een basis. Die basis is er alleen op het moment dat je gegund krijgt, nou,
dat is gelukkig zo. Maar die rust is wel nodig om echt de grote opgave waar Dordrecht
ook voor staat, neem thema's bestaanszekerheid bijvoorbeeld, of we echt werk in
talenten en ontwikkeling van jongeren en kinderen of kinderen en jongeren, daar
hebben we volgens ons ook echt een basis op nodig. Dus dat is een hele mooie bijvangst
van die aanbesteding. Een ander belangrijke meerwaarde is en dat werd net ook al
aangegeven: afgelopen jaar hebben we best op veel gebieden met elkaar samengewerkt
in de stad rondom diverse opgaven, in het wijkteam, ook tussen het wijkteam en
buurtwerk. Tegelijkertijd lagen er ook echt wel een aantal knelpunten waar dat gewoon
even ook in alle eerlijkheid niet zo goed ging als dat je zou wensen. Door de druk vanuit
een aanbesteding zijn we afgelopen nnaanden en, nogmaals, het is echt een intensief
proces geweest voor zeker ook at onze managers, teannleiders en ook medewerkers,
want die hebben de managers en teamleiders weer wat minder gezien omdat we het
gewoon druk hadden om met elkaar na te denken over onze aanpak. Maar het heeft er
wel in geresulteerd dat wij ook in de sannenwerking op eigenlijk alle niveaus zien dat we
at veel meer met elkaar sannen oppakken. Het mooie vind ik en Peter zal er zo nog meer
over vertellen, hoe we het gaan doen, nnaar dat je ook in de praktijk echt al voorbeelden
ziet. Vanmiddag hadden we bijvoorbeeld de startbijeenkomst met alle medewerkers hier
in Dordt van onze organisaties om ook even, nou ja, stil te staan bij het feit dat het
gegund is nnaar ook stil te staan bij wat houdt die opdracht nu in, want we moeten
medewerkers, want het is niet dat we hetzelfde blijven doen, er wordt een stevige
verandering gevraagd de komende jaren. Maar je ziet ook in de praktijk en dat vind ik
interessant als je gewoon her en der met medewerkers spreekt, dat ze elkaar al aan het
vinden zijn, dat ze concrete voorbeelden hebben hoe bijvoorbeeld een jongerenwerker
sannen met een JeugdProf nadenkt: he, hoe zou ik in de wijk veel meer kunnen
verbinden rondom zo'n jongere en bijvoorbeeld het gezin waar hij onderdeel van is.
Waar voorheen dat moeizamer ging zie je dat nu alleen at door elkaar te ontmoeten, bij
elkaar te zitten, te weten dat dit de opdracht is, de ruimte gaan voelen om met elkaar
de handen uit de mouwen te steken. Uiteindelijk ook en dat is wel onze missie, is dat we
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die hele aanbesteding, alles wat erbij komt kijken, niet doen voor de organisaties maar
onze missie moet zijn dat we echt in de stad inzetten op, nou ja, de talentontwikkeling
van de inwoners die nodig is maar ook de inwoners die de ondersteuning nodig hebben
om daar beter ondersteuning op te organiseren. Dat is echt ook wel wat ons moet
drijven en wat, waar u als raad natuurlijk via het college ons ook scherp op mag
houden, want we hebben KPI's, dat is allemaal techniek, maar het onderliggende vraag
is natuurlijk dat we het voor de inwoners in de stad doen. Dat is volgens mu j Oh, mag
ik door? Ja, ik zit, ik ben nog bezig, sorry, met voorstellen. Uitgebreid voorstelrondje.
Maar dat even als introductie op in ieder geval wat wij zien en vanaf 1 januari heten we
niet meer ContourdeTwern, heten we niet meer MEE-Vivenz, De Sociale Basis, heten we
niet meer Stichting Jeugdteanns Zuid-Holland Zuid. Vanaf dat moment zijn we een
organisatie, dat werd net ook gevraagd, onder de vlag van Dordrecht Sociaal. Betekent
niet dat op dit moment de medewerkers al in dienst gaan. Dat had, dat hebben we wel,
nou ja, echt wel serieus over nagedacht: moeten we dat wel of niet doen want het is,
nou ja, dan zou je kunnen zeggen heb je echt een organisatie, maar dat brengt ook heel
veel ander gedoe met zich mee. Waarbij we vooral gezegd hebben: laten we de tijd
nemen om te ontwikkelen, stapsgewijs te kijken wat is nodig, dus de medewerkers
blijven vooralsnog gewoon in dienst van de drie wat wij dan nu even noennen
expertiseorganisaties want we vinden nnoederorganisaties een beetje een, nou ja, een
niet zo prettig woord. Maar die expertiseorg... staat er ook voor dat de medewerkers
daar ook een deel hun expertise vandaan halen en vanuit die expertiseorganisaties
werken ze onder de vlag van Dordrecht Sociaal. Op dit moment ook nog wel op de labels
buurtwerk, jongerenwerk en sociaal wijkteam omdat dat ook voor de inwoners in de
stad herkenbare labels zijn. Of dat moet blijven, dat is allemaal toekomstmuziek, maar
daar gaan we stap voor stap naar kijken wat nodig is. Dat nnisschien even als introductie
want dan geef ik graag het woord aan een van onze managers. Om misschien even goed
dan daarmee af te ronden: we hebben een managers team inmiddels gevormd want dat
past ook bij die ene organisatie, zoals Peter zich net al voorstelde, ik ben manager van
Dordrecht Sociaal. Peter stelt zich niet meer voor, ik ben manager van buurtwerk
Dordrecht omdat we echt belangrijk vinden we vanuit Dordrecht Sociaal een MT vormen
en binnen dat MT hebben we, nou ja, zoals je in andere organisaties ook binnen het
college ook hebt, hebben we portefeuilles. Nou ja, Peter heeft dus een portefeuille om
als eerste aanspreekpunt vanuit de managers te fungeren maar ook om daarachter de
portefeuille buurtwerk te doen sannen met een aantal collega's die daar zitten en thuis
zitten mee te kijken, want somnnigen had ook nog kinderen thuis zitten dus die vonden
het leuk om nu live mee te genieten. Wat wil ... Oh sorry. Moet via de voorzitter. Dank u
wel voorzitter, ik geef graag met uw toestemming het woord aan Peter.

De heer Snoeren: Dank u wel. dus dat wordt een uitdaging. We nemen jullie graag
mee in wat we gaan doen. En ik zal het proberen zo helder en scherp mogelijk proberen
te verwoorden voor jullie allemaal. We gaan samen met de stad werken aan
veerkrachtige Dordtenaren die meedoen en hun talenten gebruiken. Nou, net werd al
gezegd: het zijn allemaal van die grote meeslepende termen waar je van alles onder kan
verstaan, wat bedoelen we daarmee? We gaan werken met buurtbewoners aan
initiatieven, ondersteunen van burgerinitiatieven, klein en groot, door heel de stad,
mensen stimuleren om zich vrijwillig in te zetten op alle verschillende projecten die we
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hebben binnen Dordrecht Sociaal. We organiseren ondersteuning en welzijn nabij,
outreachend en op vindplaatsen. Dat betekent dat we proberen zo dichtbij mogelijk een
oplossing te zoeken, dus dat we niet per se overal meteen gaan zoeken naar
professionele hulp en ondersteuning, maar dat we proberen in de omgeving, in het
netwerk van mensen te zoeken naar een passende op... Kan die buurvrouw iets doen, is
er een familielid wat kan helpen, kan je misschien iets leren van iemand anders die
ervaringsdeskundige is op dat gebied? Om te zorgen voor duurzame verknoping. Je kan
op alles een professional zetten maar die gaat uiteindelijk ook weer naar de volgende
casus en dan valt een netwerk weg dus je wil zorgen voor stevige netwerken op de
juiste plaatsen. En je wil daar zijn waar bewoners zijn, dus dat betekent: in buurthuizen,
bij een van de vele sociale ondernemingen in Dordrecht, overal waar mensen samen
komen, scholen, bushokjes, cafés, noem het maar op. Je wil daar zijn waar de mensen
zijn. Out of the box, maatwerk, perspectief, van en in de relatie met inwoners. En dat
gaat vooral over luisteren. Hoe zorg je nou dat het nneest passende ondersteuning en
hulp konnt daar waar die nodig is? En dat kan alleen door het gesprek aan te gaan en
niet vanuit je eigen perspectief of bril te kijken naar: ik denk dat die bewoner dit nodig
heeft. Dan gaat het over: hoe zorg je ervoor dat die vraag ook juist beantwoord wordt?
Dan kan je nog zo'n visie of mening hebben over dat het heel vervelend is dat iemand
van een klein bedrag in de week of in de maand rond moet komen, maar als iemand dat
al dertig jaar doet en daar echt heel gedreven in is en zegt: dat is mijn probleem niet, ik
heb ergens anders iets waar je mee nnoet helpen, dan heeft dat de voorrang. Daar gaat
het over bij luisteren. Ja, we werken aan verschillende opgaven, zoals eerder al
benoennd zijn bestaanszekerheid, sociale cohesie en die doorgaande leerlijn. Ik heb een
mooi plaatje van de leefwereld nog neergezet om te benadrukken dat we echt vanuit die
buurt werken en op die verschillende vindplaatsen. En juist ook in een doorgaande lijn,
vanuit die verschillende vak expertises die we hebben. Maar dat betekent ook dat we,
het belangrijk is onn met sleutelfiguren te werken. En die sleutelfiguren, die zijn op al die
vindplaatsen en dat zijn de mensen bij wie iedere inwoner eigenlijk nnakkelijk of prettig
zijn hulpvraag stelt.

De voorzitter: Nou heb ik u van slag gemaakt, zie ik. Ik krijg een vraag binnen, maar

De heer Snoeren: Sorry, nee, ik dacht

De voorzitter: Wat zit ze te semen? Mijnheer Kwaak heeft een vraag.

De heer Kwaak: Dank u voorzitter. Mijnheer Snoeren, ik hoor u praten over
vindplaatsen, daar een beetje mee, maar het meeste probleem is toch achter de
voordeuren. U gaat de mensen opzoeken in de bushokjes hoor ik en overal, maar gaat u
ze ook achter de voordeur opzoeken?

De heer Snoeren: Nee zeker, kijk, ik hoop dat mensen, u zal vast de voorbeelden
kennen dat mensen niet buiten komen, maar de meeste mensen komen wel op plaatsen
waar ze vragen stellen. En zeker gaan we ook langs de deuren, achter die voordeur,
hebben we de voorbeelden van de sociaal makelaars, de erop af teams, verschillende
professionals die juist, he, ook vanuit scholen vervolgens weer op huisbezoek gaan bij
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mensen en signaleren achter de voordeur. Dus absoluut, dat is ook een van de
vindplaatsen.

De voorzitter: Mijnheer Safranti.

De heer Safranti: Dank je wel voorzitter. U had net een aantal voorbeelden genoemd,
maar is dat ook in elke wijk te vinden, die professionals, of hebben jullie dat
bijvoorbeeld alleen in Dordrecht West bijvoorbeeld, of Oost?

De heer Snoeren: Nee, in principe zijn we in alle wijken van Dordrecht te vinden en daar
konn ik dadelijk nog even op terug, op de wijkanalyses en hoe we daar onze inzet toe
gaan bepalen met elkaar. Dus dat kan zijn dat in de ene wijk dat nneer aandacht vraagt
omdat de wijkanalyses daarin zeggen dat daar ook een grotere behoefte is dan in de
andere wijk. Maar we zijn overal te vinden.

De voorzitter: Mijnheer Safranti, er is nog een vervolgvraag.

De heer Safranti: Nu hebben we het toch over mensen waar we dus contact mee kunnen
krijgen of zelf naar zo'n bushokje komt. Maar er zijn ook genoeg mensen die dus verder
aan het isoleren zijn of de zorg aan het mijden zijn. Hebben jullie daar ook expertises
in? Of hebben jullie daar ook aan gedacht?

De heer Snoeren: Nou absoluut, daar hebben we expertise, we proberen die mensen ook
zo goed mogelijk te vinden via huisartsen, via alle andere plaatsen waar mensen hun
vraag mogelijk kunnen stellen en daarom zijn die sleutelfiguren ook zo van belang. We
hebben heel veel organisaties, we hebben, Dordrecht heeft enorm veel kerken waar heel
veel mensen ook vrijwillig inzetten die veel signaleren en veel zien. En juist door aan te
sluiten bij die sleutelfiguren, dat zijn mensen die niet vanuit de fornnele zorg of
hulpondersteuning aansluit bij mensen, daar een connectie nnee te maken, denk ik dat
we veel mensen kunnen vinden. De garantie dat wij iedereen, dat we iedereen overal
altijd kunnen vinden, dat durf ik niet zo te zeggen, maar misschien Michiel wel.

De heer Van der Vlies: Nee, die garantie kunnen we niet geven aan u. U raakt natuurlijk
wel een punt wat echt aandacht vraagt, dat we zeker ook in deze tijd zien dat soms
eenzaamheid toeneemt, dat mensen achter de voordeur echt extra hulp nodig hebben,
alleen daarom zoeken we juist ook naar andere kanalen dan nu alleen via de
professionals onn toegang tot die inwoner te krijgen en dat kan soms beter misschien via
iennand die al een directe vertrouwenspersoon heeft of band heeft en dat we via die
persoon binnenkomen, dan dat we zelf dat doen. Maar dat is waar we naar op zoek gaan
en dat worden onder andere die sleutelfiguren.

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Van Vugt, ik weet niet of dat u nnicrofoon uit kan
doen, mijnheer S... Mevrouw Van Vugt heeft ook een vraag.

Mevrouw Van Vugt-Roose: Ja, dank u wel voorzitter. Ik vroeg me even af, de
doorgaande leerlijn, ik heb daar niet echt een beeld bij. Is dat nou voor de medewerkers
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bedoeld, want in zo'n zin plaatst u het, we kunnen altijd meer leren. Maar, of is het ook
voor de inwoners bedoeld want die twee andere opgaven zijn daar wel voor bedoeld.

De heer Snoeren: Nee, het is juist voor de inwoners bedoeld, het gaat over leren van nul
tot honderd, infornneel leren. Het gaat over sannenwerking met het onderwijs, het gaat
juist ook over die vindplaatsen, dus het is echt voor de inwoner en niet voor, ja, het
geldt ook voor onze professionals maar in eerste instantie echt voor de inwoners.

Mevrouw Van Vugt-Roose: Ja, maar het begrip zegt me helemaal niets nu, de
doorgaande leerlijn voor de inwoner. Wat is het?

De voorzitter: Mevrouw Verkade die wil hier graag aanvulling op geven.

Mevrouw Verkade: Ja, je nnoet nu denken aan de onderwijsvisie waarin we streven dat
zoveel mogelijk kinderen binnen het onderwijs houden en Dordrecht Sociaal gaat ook
echt sannenwerken met scholen om te zorgen dat kinderen niet alleen het goede
onderwijs maar ook de ondersteuning krijgen om in dat onderwijs te blijven. Dat gaat
ook echt van nul tot, he, ver in de nniddelbare school tot startkwalificatie hoop je, zodat
ze gewoon meer kansen krijgen. En dan vind ik Peter Snoeren eigenlijk nog heel goed
aanvullen met: je hebt ook nog informeel leren, je leert je hele leven lang. Maar het
gaat hier echt om, ja, zo goed mogelijke kansen voor de kinderen in Dordrecht zeg
maar.

De voorzitter: Voldoet dat aan uw vraag? Dan ga ik heel even nog naar mevrouw
Schnabel en daarna naar de heer De Heer.

Mevrouw Schnabel: Dank u wel voorzitter. Ik vroeg me af: betekent het ook dat deze
opdracht eigenlijk om een bezuiniging gaat en wat betekent dat dan voor de
medewerkers bijvoorbeeld in salaris, in deskundigheid en in opleiding?

De voorzitter: Mevrouw Verkade.

Mevrouw Verkade: Ja, het is geen bezuiniging. Er gaat niet minder geld in dan voorheen,
het is zelfs meer. Dus nee, we hoeven niet met minder personeel of wat dan ook. Dit is
echt een verbetering op inhoud, een slag die we willen maken. En omdat het een
langdurige opdracht is en we ook die innovatietak hebben is het eigenlijk nog net iets
dikker dan voorheen. Ja.

De voorzitter: U heeft nog een verdiepende vraag, of begrijp ik dat verkeerd?

Mevrouw Schnabel: Nee ja, nou, eigenlijk naar aanleiding omdat er net sleutelfiguren
werden genoemd en ook netwerken leek het ook te gaan over, nou ja, personen in de
wijk in plaats van professionals. Dus vandaar dat deze vraag naar boven kwam.

De voorzitter: Dank u wel. De heer De Heer, u had ook een vraag.

De heer De Heer: Ja voorzitter, dank u wel. Ook die sleutelfiguren maakte nnij
nieuwsgierig. Gaat dat er dan ook voor zorgen dat mensen met een hulpvraag die vraag
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minder vaak en aan minder verschillende personen hoeven te stellen? En zo ja, hoe gaat
dat ervoor zorgen?

De heer Snoeren: Ja, we gaan uit van een soort van no wrong door principe, dus dat
betekent dat je overal je vraag zou kunnen stellen. En dat betekent dat het begint bij
die sleutelfiguren en eerder als ik het goed heb in november afgelopen jaar hebben de
collega's van het sociaal wijkteam eerder lets verteld over de integrale klantroute. Dat is
eigenlijk een proces waar je op het moment dat iemand een vraag stelt waar iedereen
van op de hoogte zou moeten zijn, fornneel en informeel en daar ligt een belangrijke
taak voor ons richting de sleutelfiguren, om te zorgen dat je met die persoon die die
vraag gesteld heeft meteen bij de juiste persoon terechtkomt. Dus dat je nneteen naar
een sociaal makelaar toe kan en zegt: goh, wil je met ons in gesprek, die persoon heeft
een vraag. En dat je samen dat gesprek voert. Om te zorgen, nou, dat iemand ook die
vertrouwenspersoon mee kan nemen en dat zou resulteren in dat je minder vaak je
vraag hoeft te vertellen omdat je niet van drempel naar drempel gaat. Dus je gaat niet
eerst met de eerste professional en nu word je naar de volgende voordeur doorgestuurd
en weer naar de volgende doorgestuurd. Dus dan heb je een doorgaande lijn daarin.

De voorzitter: Dank. Ik heb even een procesvoorstel want er staan nog vijf vragen heb
ik gezien, maar we hebben ook nog de rest van de presentatie. Waarschijnlijk mogelijk
worden daar de vragen in beantwoord. Mijn voorstel zou zijn: eerst de infornnatie
afwachten en daarna de vragen. Zijn jullie daarnnee akkoord? Ja? Dan geef ik u weer het
woord.

De heer Snoeren: Dank u. We gaan door naar de volgende sheet. Dordrecht Sociaal, het
is at eerder gezegd, van min negen maanden tot honderd plus, dat betekent die min
negen maanden voor nnensen die daar een wat minder beeld bij hebben, dat is
bijvoorbeeld het programma kansrijke start of inzet op kwetsbare zwangerschappen. En
honderd plus, dat richt zich natuurlijk vooral op senioren en kijken waar mensen zo lang
mogelijk gezond en gelukkig thuis kunnen worden blijven wonen, sorry. We werken
integraal vanuit de wijk vanuit de verschillende expertises zoals Michiel net at gezegd
heeft. Dus daar zal ik niet te veel op ingaan om een beetje het tijd te pakken nog voor
de andere sheet. Wij respecteren elkaars vak professionaliteit en dat heb ik net at
gezegd maar ik wil het graag nog een keer benadrukken, dus dat we proberen om te
zorgen dat we elkaar in de casuistiek, in de gesprekken op de verschillende groepen die
we tegenkonnen elkaar echt goed mee proberen te nennen. Dus dat je je collega erbij
haalt, ik heb deze vraag, ik denk dat deze indicatie nodig is, kunnen we dat sannen
organiseren. In plaats van dat je zegt, nou, ik ga even met mijn collega praten en dan
hoop ik dat u verder geholpen wordt. Dus dat we dat echt veel steviger met elkaar
kunnen doen. Nou, we werken in Dordrecht Sociaal met de multi-identiteit om dat vanuit
die verschillende vak expertise professionals hebben rondlopen die ook gevoed worden
op hun vak. Iedere professional die bij ons rondloopt, of je nou jongerenwerker,
buurtwerker bent, maatschappelijk werker, jeugdprofessional, ieder vak heeft lets
anders nodig. En dat vraagt ook dat die expertise die die vakorganisaties, die vak
expertise organisaties hebben, goed ingebracht wordt bij die professional zodat die ook
goed uitgerust zijn werk kan doen. We richten ons in om lokaal maatschappelijk het
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verschil te maken in de preventie en hulp, collectief en individueel. Dat betekent dat we
vooral proberen contact te maken en in gesprek te gaan met mensen, mensen te leren
kennen op het moment dat er nog niks aan de hand is. Met elkaar bouwen aan
veerkracht, dus dat betekent dat mensen oak tegen een stootje kunnen maar dat we
oak durven te zeggen tegen mensen dat het leven nou eenmaal soms oak pijn doet, hoe
vervelend dat oak is. Dat we met elkaar bouwen aan initiatieven, zorgen dat de energie
loskonnt en kijken waar mensen zelf oak iets kunnen betekenen voor hun buurt en wijk.
En dat we mensen aan elkaar willen verbinden am sterker te warden en van elkaar te
leren. De volgende sheet alsjeblieft. Nee, dat ... De kernwaarden die we beschreven
hebben is present zijn. We zijn, he, we zijn daar waar het zich afspeelt, waar het leeft
en we weten wat er speelt. Kan niet bestaat niet en dat betekent dat we zoveel
mogelijk, dat we niet nee zeggen maar altijd met mensen vanuit dat eigen netwerk en
duurzame oplossingen kijken wat kan wel en hoe zorgen we dat je verder kan. En
samen en dat geldt voor zowel onze inwoners als onze professionals in deze opdracht en
dat is al vaak benoemd, dat we zorgen dat we het met elkaar doen. En daarin oak doen
wat nodig is op verschillende opgaves, groat en klein, individueel en collectief, van
probleem naar perspectief, gericht op die duurzame oplossing. Ik vind het een fijne term
zoals je hoort, duurzame oplossing, ik zeg het vaak, maar het gaat er echt over dat
mensen een netwerk opbouwen, vriendschappen zelf organiseren en zich niet
vastklampen aan een professional waarvan we allemaal weten dat die toch een keer
naar de volgende casus gaat. Dus je moet het in de buurt bij mensen thuis in verbinding
met elkaar proberen op te pakken. En van vertellen naar luisteren: wat heeft de ander
nodig? Nou, daar heb ik net al iets over gezegd. We gaan naar de werkwijze. De
wijkanalyses en de wijkplannen. We hebben afgesproken dat we een aantal wijkplannen
neerleggen, op een aantal opgaves oak een stedelijke analyse. Die maken we in
overeenstemming op cijfers en data die er al zijn, er zijn al wijkplannen die onder leiding
van de genneente in de verschillende gebieden en wijken gemaakt zijn. Daar proberen
we op aan te sluiten, daar zijn we oak al bij betrokken in de totstandkoming van die
plannen, dus dat is oak geen nieuwe informatie en we proberen daar onze eigen data
goed oak in te voegen am te zorgen dat we daar een optimaal beeld gaan creeren. Het
punt van wijkanalyses is wel dat het een foto is van dat moment en we hebben heel veel
actualiteiten en veel verschuivingen in het sociaal domein, waar we oak constant op
moeten anticiperen. Dus we zullen daarom oak dat gesprek wat we met de gemeente
hebben over de accounts echt benutten am flexibel in te kunnen spelen op al de
actualiteiten. Dan de werkgemeenschappen. De definitie kan u lezen, he, het is
misschien handiger als ik die niet oplees, dat is niet mijn sterkste kant, voorlezen. Wat
we daarin willen en dat is echt dat professionals ‘...'versterkend elkaar gaan benutten en
samen gaan leren op de opgaves die een werkgemeenschap heeft. Mevrouw Verkade
noemde het toen straks al, de samenwerking op scholen. We hebben verschillende
professionals binnen Dordrecht Sociaal rondlopen op scholen en die moeten echt met
elkaar stevig naar de opgaves gaan kijken die er liggen. Maar dat doen we oak met de
scholen. Dus dat doen we niet alleen. Een werkgemeenschap is echt een groep, een
doe-gemeenschap, niet een overlegorgaan wat een keer in de maand bij elkaar komt,
maar die krijgen een opgave, bijvoorbeeld over risicojeugd of vroegtijdig schooluitval:
hoe gaan we dit nou optimaal met elkaar, met de partners die in de stad rondlopen goed
aanpakken? Vragen denk ik?
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De voorzitter: Nee, mag ik u vragen of dat we af kunnen ronden zodat we nog
voldoende tijd Kijk even wat u nog heel graag kwijt wil.

De heer Snoeren: Ja, wat ik heel graag kwijt wil, ik kan er dagen over vertellen. Nou,
misschien nog even de volgende sheet en dan deze, want dit geeft wel een goed, de
vorige, deze geeft wel een goed misschien iets nneer beeld voor de nnensen die in
beelden denken over hoe een werkgemeenschap eruitziet. Dat betekent dat wij, nou, op
verschillende opgaves dus dat kan zijn over het goed organiseren van de toegang in de
stad, dat verschillende expertises in een werkgemeenschap te vinden zijn, waar we ook
extern op aan laten sluiten om te zorgen dat we echt de slagen kunnen maken die nodig
zijn. Ja. Dit is een voorbeeld, dus pin ons er niet op vast. Dit is een voorbeeld van een
werkgemeenschap, een stedelijke opgave waar we mee aan de slag gaan. En dat kan
ook klein zijn, he, je kan ook zeggen: we maken een werkgemeenschap van
professionals die in Wielwijk, Crabbehof aan de gang gaan met elkaar die daar aan de
slag gaan samen met de woningcorporatie waar het gaat over verduurzanning, waar het
gaat over sociale veiligheid en daar echt intensief met elkaar aan de slag gaan om een
aantal opgaves op te pakken.

De voorzitter: Dank, ik denk dat we hem best even kunnen laten staan, dat hij tot
iedereen door kan dringen. De heer Boone had net ook een vraag.

De heer Boone: Ja, dank u wel voorzitter. In het document en ook in de presentatie
wordt er op een aantal nnomenten gerefereerd aan: we gaan innoveren. En omdat het
vier jaar duurt is er ook ruimte om te innoveren. Ik krijg niet echt beeld bij wat
innoveren precies is in deze zaak. Zou u daar een paar voorbeelden van kunnen geven?

De heer Snoeren: Nou ja, innoveren in het sociaal domein gaat wat mu j betreft over het
zo goed mogelijk aansluiten bij de bewegingen in de samenleving en hoe zorg je dat je
bij die constante actualiteit het goede antwoord kan blijven bieden. Dus we hebben het
voorbeeld van Sociaal Recept gehad, we hebben daar de afgelopen twee jaar hard aan
gewerkt om sociaal makelaars goed aan te laten sluiten op de huisartsen, onndat we
daar zagen dat daar een grote behoefte was, vooral in het kijken: hoe kan je nou een
stukje psychosociale problematiek goed oppakken vanuit preventie met welzijn? En dat
is een vorm van innovatie die we hopelijk de konnende tijd vanuit die brede opdracht
vanuit Dordrecht Sociaal kunnen door ontwikkelen.

De voorzitter: Dank u wel. Ik ga even snel door want ik zie nog een heleboel handen
omhooggaan. Mevrouw Vol, u had toen straks ook al een

Mevrouw Vol -van der Hoist: Dank u wel. Ik had even een vraag: er zijn al heel veel
initiatieven in de wijken en dat mis ik een beetje, alleen ik hoor er doorheen dat u
gebruik gaat maken van werkgemeenschappen en dergelijke. Worden dan ook
bestaande organisaties ook gebruikt? Want we hebben sociaal ook Drecht in Dordrecht,
dat is een, daar gaat, oh, dan ben ik daar gerustgesteld.

De heer Snoeren: Het is juist het doel dat we met die externe partners en ook
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Mevrouw Vol -van der Hoist: Dat zijn de externe partners, oke.

De heer Snoeren: De sociaal ondernenners binnen op Drecht sociaal daarbij trekken, ja.

Mevrouw Vol -van der Hoist: Onder andere, ja. Er zijn natuurlijk wel veel meer, maar dat
wilde ik even zeker weten. Dank u wel.

De voorzitter: Dank, dat zijn mooie heldere vragen. Mevrouw Kruger.

Mevrouw Kruger: Ja, ik weet niet of ik hem zo helder heb, maar

De voorzitter: Graag, het doet zijn best.

Mevrouw Kruger: Ik doe mijn best, aansluitend op wat nnevrouw Schnabel net zei van,
die had het over bezuinigingen. Nou geloof ik dat niet zozeer, maar zijn er nog wel
drempels over het samengaan, want iedere club heeft ook weer zijn eigen
functiennodellen, zijn benamingen voor wie wat doet enzovoort, ook inschalingen van
eenzelfde functie kan per club nogal eens verschillen. Dat is een.

De voorzitter: Wat is ...

Mevrouw Kruger: Dat was mijn vraag, klopt dat of zijn er drempels of wordt dat, is dat
geen probleem?

De voorzitter: Is daar een kort antwoord op te geven?

De heer Van der Vlies: Nee, op dit moment zijn er geen drempels, wordt enthousiast
samengewerkt. En daarnnee sluit ik het in de toekomst niet uit maar op dit moment zijn
ze er niet.

Mevrouw Kruger: Nog een klein

De voorzitter: Nee, ik ga, nee, want het is nog vier vragen, sorry. Ik wil de rest niet
teleurstellen. Mijnheer Safranti.

De heer Safranti: Dank je wel voorzitter. Nou, ik ga gelijk aanvullen. Misschien kan ik
jouw vraag wel stellen, Kitty. Ik vind het een enorme uitdaging trouwens als ik dit zo
zie, min negen tot honderd plus. Ik hoor veel enthousiaste verhalen: we gaan goed
sannenwerken, dit en dat. Aileen wat ik wel mis is bijvoorbeeld, ga je dan straks niet in
elkaars vaarwater werken, van andere partners. Denk aan een Veilig Thuis. Waar je toch
op moet letten want, ja, je gaat ook met kinderen werken. Heb je die expertise, ja of
nee? Dus dat is even vraag een. En twee: ik hoor huisartsen, ik hoor ook andere
instanties. Hoe is dat qua privacy waarborgt, is er convenant getekend met partijen, ook
met de gemeente? Dus dat is de tweede vraag.

De voorzitter: Dank, dan gaan we snel door. Wie mag ik daar het woord voor geven?
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De heer Van der Vlies: Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om te concurreren,
integendeel, we moeten gebruik maken van elkaars expertise en er zijn ook at
organisaties in Dordrecht die actief zijn, dus we werken ook al met Veilig Thuis samen,
dus dat blijven we ook vooral doen. En waar nodig versterken of bijvoorbeeld op een
andere manier vorm en inhoud geven, ook gezien een ontwikkeling als veilig opgroeien
‘...' bijvoorbeeld, nou, dat soort, daar sluiten we op aan. Dus we willen vooral gebruik
maken van elkaars kwaliteiten en krachten. Als het om privacy gaat, we hebben ook op
dit moment at een privacy convenant en ook dat privacy convenant blijven we gewoon
gebruiken, we blijven ook werken binnen de kaders van de AFG, want dat zullen we ook
wet moeten. Ook tussen de drie organisaties.

De voorzitter: Dank. Ik heb volgens mij nog twee vragen. De heer Tutupoly en mevr...
Drie. Maar we moeten echt zo gaan stoppen. De heer Tutupoly had ik in het begin
beloofd, of de checkvragen of dat zijn hoe vragen beantwoord zijn.

De heer Tutupoly: Ja, laat ik zo zeggen, ik had in ieder geval die vragen nog: hoe gaan
we snel hulp bieden gezien alle achterstanden bij organisaties zijn en hoe waarborgen
we het personeelstekort? Nou, die was volgens mij nog niet beantwoord. En er werd ook
genoemd dat de organisatie, u noemde het personeel ging nog niet over, konnt
misschien op een later moment. Gaat de organisatie wet fysiek onder een dak komen,
want ik kan me voorstellen dat je uiteindelijk wel naar toe werkt dat het een organisatie
wordt, want anders ga je aparte identiteiten behouden van de organisaties en dat zou de
samenwerking niet bevorderen.

De voorzitter: Dank.

De heer Snoeren: Ten aanzien van de personeelstekorten, dat is af en toe inderdaad een
uitdaging om vacatures snel gevuld te krijgen, maar voor alsnog lukt dat aardig, hebben
we ook stevige arbeidsnnarktcannpagnes die we uitzetten en die ook daadwerkelijk zaken
opleveren. En ik ben de tweede helft van de vraag kwijt, excuus.

De voorzitter: Over dat mensen onder een dak gaan Medewerkers.

De heer Tutupolv: Nee nee, het tweede deel van die vraag dat was hoe we snel hulp
gaan bieden.

De voorzitter: 0, u stelt stiekem drie vragen.

De heer Tutupolv: Nee, dat was, die eerste was van het eerste stukje. Hoe we die, hoe
we snel hulp gaan bieden gezien de achterstanden.

De voorzitter: Maar mag ik vragen of dat u nog een vraag stelt, want anders dan kan ik
mevrouw Schnabel geen tijd nneer geven en het speelt heel erg nnaar de tijd is ook
voorbij. Welke vraag zou u graag nog beantwoord willen hebben?

De heer Tutupoly: Nou ja, dan of we snel hulp gaan bieden gezien de achterstanden
eigenlijk die er bij dit soort organisaties vaak zijn.
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De heer Van der Vlies: Nou ja, juist doordat we er eerder bij willen zijn met een snelle
signalering en ook de vraagverheldering waar u eerder ook via de integrale klantroute
ook geinformeerd bent willen we er eerder bij zijn, willen we ook kijken of in plaats van
bijvoorbeeld duurdere specialisthulp ook zelf passende hulp en ondersteuning kunnen
bieden, wel begrensd door een bepaalde tijd en waar er dan vervolgens wel
specialistische hulp nodig is en er is bijvoorbeeld een wachtlijst terwijI eigenlijk we
zeggen, ja, dat kan niet, dan is dat ook het moment om met de genneente in gesprek te
gaan en met de partij zelf om toch te kijken: kan er dan iets georganiseerd worden? Dus
op die manier wel zoeken om eerder hulp te bieden dan dat we, nou ja, op dit moment
doen, dat is wel de annbitie, dat is dat lets wat ook niet makkelijk wordt, dat moeten we
ook eerlijk zijn, want we lezen allennaal over de wachtlijsten bij specialistische
aanbieders, maar we denken wel door een deel eerder meer preventief erop in te zetten,
dat we ook een deel de druk van die specialistische hulp af kunnen halen. Dus dat zit
heel erg in de ... Maar ik kan er nog veel meer over zeggen, maar dat past niet qua tijd.

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Schnabel, aan u de eer om de laatste vraag, kunt u
hem kort houden?

Mevrouw Schnabel: Dank je wel. Mijn vraag was eigenlijk: omdat het ook op een
bepaalde manier nog best wel abstract klinkt is het ook mogelijk om een soort van plan
van aanpak in te lezen over hoe er gecommuniceerd gaat worden met clienten? En met
medewerkers? En een tijdspad met financien? Dat is eigenlijk mijn vraag.

De voorzitter: Ik zit heel even, want het is even geen kleine korte vraag en ik merk dat
het heel erg speelt, dat er heel veel interesse is. Dus ik wil sowieso de gastsprekers
danken. Ik denk dat wij even als raad moeten bedenken of dat we nog een, of dat er
echt nog behoefte is aan een tweede informatiesessie, want wat u nu vraagt dat is denk
ik niet zo snel te beantwoorden.

Mevrouw Voorzitter?

De voorzitter: Ja, dat wou ik net gaan vragen aan de rest van de commissie.

Mevrouw Kruger: Nou, ik had zelf ook nog een aantal vragen. Is het handig dat ik die
ook schriftelijk stel? En misschien ook dat er meerderen gewoon nog wat schriftelijke
vragen hebben en aan de hand daarvan kunnen we misschien kijken of er inderdaad nog
wat meer verduidelijking nodig is.

De voorzitter: Ja, vind ik een heel goed voorstel. Mevrouw Verkade wil nog heel even
wat zeggen en dan gaan we afronden.

Mevrouw Verkade: De gunning is echt sinds gisteren rond, we gaan natuurlijk
communiceren met partners, met de stad, et cetera. En dan gaat u ook meer horen over
de concreetheid. Nu hebben wij alleen nog de stukken die van de reactie op de
inkoopopdracht, lijkt me niet handig om dat nu te doen, maar we gaan hiernnee aan de
slag. En ik denk dat wij kunnen ambtelijk prima vragen beantwoorden hierover, doen we
ook graag, het is ook nu echt vers van de pers dus dan krijg je ook gewoon echt alle
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informatie die we tot nu toe hebben. En het KPI-overzicht gaat ook al heel veel zeggen
over hoe concreet het is. Zo.

De voorzitter: Nee, oke. Dan gaan we het afronden. Dank voor uw aanvulling. U kunt als
u nog vragen heeft toch nog doorsturen, dan gaan we ze in de gaten houden en dan de
komende tijd dat het ... Dank u wel en vooral de gastsprekers.

4. Beschikbaar stellen van voorbereidingskrediet Herontwikkeling Spuiboulevard
e.o. — Raadsvoorstel

Voorzitter: Mevr. Stolk
Raadsgriffier: dhr. Boom
Verslag: NotuBiz

Aanwezig:
Dhr. Boone (Beter voor Dordt)
Dhr. Damen (PvdA)
Dhr. Den Dulk (PVV)
Dhr. Groenewege (Partij voor de Dieren)
Dhr. Gijndogdu (Op Ons Eiland
Dhr. Kleinpaste (Gewoon Dordt)
Dhr. Kuhlmann (VVD)
Mevr. Lannmens (VVD)
Mevr. Pichel (FvD)
Dhr. Porter (SP)
Mevr. Rutten-Alberts (PVV)
Dhr. Safranti (DENK)
Dhr. Schalken-den Hartog (Beter Voor Dordt)
Dhr. Stolk (VSP)
Dhr. Struijk (CU/SGP)
Mevr. Van Engelen (GroenLinks)
Dhr. Van Dam Tinnmers (CDA)
Dhr. Van der Kruijff (CDA)

Dhr. Van Oosterhout (opgavemanager)
Dhr. Zandbelt (inspreker)

Portefeuillehouders: wethouder M. Burggraaf

De voorzitter: Beste dames en heren, mag ik u allennaal verzoeken op uw plaats te gaan
zitten? Ook de heer Gundogdu. Goedenavond allemaal, welkom raads- en
commissieleden en wederonn volgens mu j wethouder Burggraaf. Ja, zie je wel, hij zit nu
tegenover mu, dan kan ik af en toe zo naar hem zwaaien. En mijnheer Kranendonk.
Voor het verslag vraag ik even de raads- en connmissieleden zich kort voor te stellen,
dat was ik in de andere commissie vergeten. En daar krijg ik nu echt minpunten voor
van onze raadsgriffier. Welkom aan Daan Zandbelt, de supervisor van dit gebied en
Mark van Oosterhout, projectdirecteur. En dan even de toelichting en de reden van de
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vergadering. Het onderwerp vanavond is het raadsvoorstel beschikbaar stellen van een
voorbereidingskrediet herontwikkeling Spuiboulevard en deze commissie is
beeldvormend. Reden en doel: de raad wordt gevraagd een stedenbouwkundig
raamwerk en beeldkwaliteitsplan vast te stellen als basis voor het maken van de
bestemmingsplannen in het gebied voor de herontwikkeling van de Spuiboulevard. In
2018 is de herontwikkeling van dit gebied reeds vastgelegd in de gebiedsvisie
Spuiboulevard. Op 1 oktober 2022 is de stand van zaken gepresenteerd aan
omwonenden, belanghebbenden en belangstellenden. Op verzoek van de fracties Partij
voor de Dieren, GroenLinks, CDA, SP, PVV en Forum voor Democratie is deze technische
briefing ingepland. Partijen hebben verzocht toelichting te krijgen over tenminste de
effecten van de herontwikkeling op bestaande bomen en de bomenbalans alsmede een
toelichting over welke Dordtse signatuur van de nieuwe architectuur verlangd wordt. Een
mond vol, zeg. Voorts moet ook de vraag worden betrokken waarom de
woningbouwverhoudingen in deze plannen sociale huur, goedkoop, goedkope koop,
midden duur, duur, in de verhouding tien veertig veertig afwijken van de afspraken in
het coalitieakkoord, namelijk de dertig procent sociale huur. Er zal een technische
toelichting plaatsvinden waarin dit raadsvoorstel wordt toegelicht door Daan Zandbelt,
supervisor van dit gebied en die wit ik vandaag vanavond als eerste het woord geven.
Gaat uw gang. Oh ja, nee, ik moet nog een voorstelrondje doen, sorry. Zie je het? Ja,
heel goed van jullie allennaal, jullie zijn echt scherp. Ik ga beginnen aan de linkerkant
van mij.

De heer Boom: Hessel Boom, commissiegriffier.

De heer Zandbelt: Daan Zandbelt, stedenbouwkundige en partner bij De Zwarte Hond
en supervisor van het Spuiboulevard West.

De heer Van Oosterhout: Mark van Oosterhout, ambtenaar.

De heer Boone: Dave Boone, Beter voor Dordt.

Mevrouw Pichel: Ruby Pichel, Forum voor Democratie.

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

De heer Struijk: Leen Struijk, ChristenUnie SGP.

Mevrouw Van Engelen: Yara van Engelen, GroenLinks Dordrecht.

De heer Kuhlmann: Alexander Kuhlmann, Dordtse VVD.

De heer Safranti: Mehmet Safranti, DENK Dordrecht.

De heer Portier: Ronald Portier, SP.

De heer Gundogdu: Aydin GOndogdu, Op Ons Eiland.

De heer Kleinpaste: Gert-Jan Kleinpaste, Gewoon Dordt.

30



Mevrouw Lannmens-Oostdijk: Jeanine Lammens, Dordtse VVD.

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

De heer Stolk: Leo Stolk, VSP.

De heer Schalken-den Hartog: David Schalken, Beter voor Dordt.

De voorzitter: Zijn er nog mensen op de buitenring die vandaag het woord wit voeren?
Kijk, daar zitten er twee te zwaaien naar me, altijd leuk. Gaat uw gang.

De heer Van der Kruijff: Ja voorzitter, Wim van der Kruijff van het CDA.

De heer Van Dam-Timmers: Jan van Dam-Tinnmers van het CDA Dordrecht.

Mevrouw Rutten: Saskia Rutten, PVV.

De heer Den Dulk: Antony den Dulk, PVV.

De voorzitter: Dank u wet, nou, dan mag ik

De heer Kleinpaste: Voorzitter?

De voorzitter: Ja zeker, hallo.

De heer Kleinpaste: Er zijn nog stoelen gewoon aan tafel, ik vind het altijd heel plezierig
als je met elkaar in overleg bent om dat dan aan dezelfde tafel te doen.

De heer Voorzitter?

De voorzitter: Ik denk

De heer ...: Het is een presentatie, wij wilden graag het scherm kunnen zien. Niet met
onze rug ernaartoe.

De heer Kleinpaste: Oke, dat snap ik.

De voorzitter: Het staat eenieder vrij waar ze gaan zitten, de heer Kleinpaste, maar ik
snap wet een beetje wat u bedoelt. Maar ik kan me voorstellen dat het daar wat beter
zicht is.

De heer Kleinpaste: Dat kan ik me ook voorstellen, ja.

De voorzitter: Ja. Dan geef ik nu het woord aan Daan Zandbelt. Gaat uw gang.

De heer Zandbelt: En die geeft dan eerst even het woord aan Mark van Oosterhout.

De heer Van Oosterhout: Dank u voorzitter. Ja, zoals gezegd, Daan Zandbelt en ik zullen
u kort meenennen langs de presentatie die voorstaat. In deze presentatie gaan we eerst
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even kort in op het proces wat we tot op heden doorlopen hebben. Nou, dat is eigenlijk
al best wel wat. Daarna zal Daan de inhoudelijke toelichting geven op het
stedenbouwkundig kader en het beeldkwaliteitsplan. En aan het eind zal ik nog lets
zeggen over de stappen die we hierna gaan nemen en kort ingaan op de politieke
vragen die gesteld zijn. Ja, het gebied de Spuiboulevard, u kent het natuurlijk, hier een
prachtig bovenaanzicht, waar de gebiedsvisie Spuiboulevard in 2018 over is vastgesteld,
dat is gebeurd nadat eerst de ontwikkelvisie Spuiboulevard is vastgesteld. In 2017 is de
concept gebiedsvisie ter informatie besproken met uw raad en daar is ook veel
bewonersparticipatie mee geweest met een aantal Spui Safari's die door Stichting DE
STAD zijn georganiseerd. Vervolgens zoals gezegd eind december 2018 is de
gebiedsvisie vastgesteld, daarna zijn we natuurlijk verdergegaan met verschillende
plannen. Eentje daarvan is hier ook al bij de raad gepresenteerd, dat was het
progrannma van Crownpoint. De architect LEVS heeft dat destijds gedaan. Die zijn toen
ook al aan het inzoomen gegaan op de beeldkwaliteit die we hier graag willen hebben op
basis van het plan wat u zo beter te zien krijgt. En daarna overigens is in de connmissie
fysiek het bestemmingsplan nog verder besproken en dat is eind 21 ook vastgesteld en
achteraf kunnen we zeggen: nou, misschien was het slim om het stuk wat u vanavond
te zien krijgt ook toen al ter besluitvornning aan te bieden, maar goed. Al doende leert
men, zal ik maar zeggen. Een ander belangrijk onderdeel naast de gebiedsvisie is het
verkeersstructuurplan. Ook daar zijn diverse Spui Safari's van geweest in 2018. De
contouren zijn nu gepresenteerd in de commissie grote projecten van destijds in 2019.
Stadslabs zijn ervoor georganiseerd, zijn met bewoners besproken, met de ondernemers
in het POBD en in 2020 hebben uw voorgangers dat vastgesteld. Nou, die Spui Safari,
dat zag er ongeveer zo uit. De stadslabs die bijvoorbeeld over het Spuikwartier zijn
georganiseerd waren in deze setting en verder hebben we gewerkt aan het
schetsontwerp Spuiboulevard. Dat is in 2020 opgesteld in een concept wat vervolgens
ook weer met onnwonenden en ondernemers is besproken. Er is een wandeling geweest
in het gebied Burgemeester de Raadtsingel omdat daar ook een belangrijke
infrastructurele ingreep maar zeker ook ‘...' locatie, u welbekend, is daar een wandeling
gemaakt met omwonenden. En afgelopen 1 oktober hadden we hier in het Stadskantoor,
een aantal van u hebben we daar ook gezien, een brede gebiedsnnarkt gehad rond de
Spuiboulevard waar zo'n vijf- tot zeshonderd bezoekers zijn geweest en daar zijn
eigenlijk alle plannen gepresenteerd, de standen van zaken getoond van alle
planonderdelen die we hier hebben. En dan geef ik nu graag het woord over aan Daan
Zandbelt.

De heer Zandbelt: Dank je wel. Ik zal u in de inhoud meenemen van het
stedenbouwkundig raamwerk en het beeldkwaliteitsplan zoals we dat de afgelopen jaren
hebben ontwikkeld. We zijn volgens mu j al een keertje in de raadscommissie, een jaar of
drie geleden, geweest met een aantal varianten. Maar hier laten we even de definitieve
uitkomst zien. Nou, die is niet zomaar ergens vandaan gekomen, die is heel nadrukkelijk
geworteld in die gebiedsvisie uit 2018. Dus veel van de kwaliteiten en beelden die u hier
getoond hebt, die zijn ook verwerkt in het plan. Veel groen, aansluiting op de historische
binnenstad en veel meer. En dat is natuurlijk best bijzonder, de plek waar we hier zitten
is natuurlijk een gebied wat in de jaren 60 flink op de schop is gegaan, wat naast de
historische binnenstad, naast die prachtige pare! van Holland, is daar eigenlijk een heel
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ander ensemble ontwikkeld van kantoren met een grote maat en schaal, ruimte voor de
auto en gericht voor kantoren. Jets wat we met een soort van contrast wat we nnisschien
tegenwoordig niet meer zo zouden maken. Maar dit was wel een soort uitgangspunt
waarnnee wij verder moesten. Dus we hebben gepoogd een plan te maken dat we zowel
respect toont voor de lange historie maar ook enigszins voortbouwt op deze
aanwezigheid. Maar wat we hier proberen te maken met elkaar is een binnenstedelijk
woonmilieu, dus de werkplek die het nu is wordt een woonplek. En dat is natuurlijk aan
de ene plek een fijne plek op zichzelf maar we willen ook dat daar heel Dordrecht en de
binnenstad van kan profiteren. En dat die ook aansluit op de kwaliteiten die Dordrecht
kenmerkt. Het is natuurlijk een plek die heel erg dicht bij het centrum ligt, op
loopafstand van winkels en cultuur. Er komen zo'n vijfhonderd woningen in dit gebied,
dat betekent ook mininnaal zo'n duizend inwoners erbij, die ook heel frequent gebruik
zullen maken van die binnenstad, dus ook een impuls. En niet onbelangrijk, het zijn niet
alleen woningen, er staat ook een parkeergarage en die zal ook behouden blijven, zelfs
voor een deel worden uitgebreid. En die nnaakt het ook mogelijk voor bezoekers om via
dit gebied die binnenstad te blijven bezoeken. Het is ook zo dat het vooral wonen is wat
hier wordt toegevoegd, zodat er ook geen concurrentie met die binnenstad ontstaat.
Voor de rest hebben we natuurlijk ook heel nadrukkelijk gekeken naar de
stedenbouwkundige opzet van Dordrecht, naar de morfologie. Welke karakteristieken
heeft Dordrecht? Heel veel publieke groene hoven die in het centrum en in de
negentiende-eeuwse schil zijn gevonden en veel gesloten bouwblokken, dus straten rond
omheen waar via poortjes je ontdekt dat die groene hoven er zijn. Daarop hebben we
ook met een eigentijds plan willen voortbouwen, dus ook in ons plan zitten die hoven en
die gesloten bouwblokken. En we proberen ook in de architectuur af te dwingen dat de
gebouwen die hier verschijnen, dat die moeten aansluiten op de omgeving. En we
hebben drietal omgevingen bekeken en we willen ook op alle drie dat er wordt
aangesloten. Aan de ene kant die van de historische binnenstad met veel metselwerk,
met hele fijnkorrelige panden, met ook best wel veel variatie. Dan het gebied waar we
meer middenin zitten, de negentiende-eeuwse schil tussen de binnenstad en het spoor.
Maar we moeten natuurlijk ook aansluiten op de eigentijdse ontwikkelingen die heel
direct naast onze panden liggen en daar proberen we een beetje de balans in te zoeken,
zowel in materialiseerring als ook in kleurstellingen van de verschillende onderdelen van
het gebouw. Het hoofdidee van het plan dat we hebben gemaakt is dat het eigenlijk in
contrast met het huidige plan veel meer een rits probeert te zijn die de binnenstad, de
historische binnenstad, aan de negentiende-eeuwse schil tot en met het station als een
binnenstedelijk gebied probeert te maken. En dat doen wij door middel van die Dordtse
hoven, dat doen we doordat we heel veel groen toevoegen, die het verblijf heel
aantrekkelijk maakt maar die ook heel erg helpt bij extreme weer waarmee we te
maken hebben. We zorgen dat het ook aantrekkelijke gebouwen staan die gewoon op de
straat staan met een deur eraan en een raam waardoor je af en toe naar binnen kan
kijken. En het !open staat wat meer voorop en gebied wordt relatief autoluw, hoewel er
ook een grote collectieve parkeergarage in zit die wat meer op de tweede linie ligt. Dat
geldt eigenlijk ook voor de hogere accenten die er in het plan liggen, die liggen niet pal
aan de straat maar liggen net even iets terug. Als we daar een beetje in samenvatten
hoe, dan willen we eigenlijk dat die nieuwbouw Oh, natuurlijk.
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De voorzitter: Jazeker heer Kuhlmann, gaat uw gang.

De heer Kuhlmann: Ik zag in het plaatje hoogfrequente plinten staan, kunt u dat voor
een leek als mu j iets toelichten?

De heer Zandbelt: Elke tien meter een deur. Hoogfrequent bedoelen we dat als je
daarlangs loopt, dat er heel veel momenten iets te zien is, iets te doen is op veel
verschillende momenten van de dag. Als ik nog een term erbij nnag gebruiken, ik wil
graag oma-plinten. Dat heeft niets met opa's en oma's te maken, maar dat er in de
ochtend, middag en avond lets te doen is in die straat omdat er elke keer een andere
functie zit. Soms wordt er gewoond, soms is er horeca, soms is er een winkel of een
kantoor.

De heer Van Dam-Timmers: Voorzitter?

De voorzitter: De heer Van Dam-Timmers. Gaat uw gang.

De heer Van Dam-Tinnnners: la dank voorzitter. Maar dit conflicteert een beetje met de
eerdere opmerking die er net gemaakt wordt dat het niet moet concurreren met de
binnenstad. Dus hoe duid ik dat met elkaar? Begrijp ik niet helemaal. Als u zegt: er
moet wat gebeuren de hele dag, dan heb je het over winkels, onder andere.

De heer Zandbelt: Nee, niet altijd. Ik denk dat dat wonen best een belangrijke rol kan
vervullen, ook de in- en uitgang van een parkeergarage kan daaraan bijdragen. We
hebben wel een paar functies die niet over wonen gaan, dat laat ik straks zien met dat
plintfuncties, dat zijn niet, dat is geen winkel, dat zijn geen winkels nnaar dat zijn
ondersteunende functies. Daar kan een nnakelaar zitten of een tandarts, dat soort
dingen moet u aan denken. Kunnen we misschien straks nog wat meer over toelichten
als dat op de kaart staat waar dat zit en hoe dat zit.

De voorzitter: De heer Safranti. Aanvullende vraag?

De heer Safranti: Nou nee, geen aanvullende vraag. Voorzitter, dank je wel. Ja, ik zie
ook autoluw, prima, prima annbitie trouwens. Aileen ik hoorde net ook wel dat er volgens
mu j duizend woningen of vijfhonderd woningen komen?

De heer Zandbelt: Vijfhonderd woningen.

De heer Safranti: Ja. En hoe wilt u dat gaan realiseren buiten een collectief
parkeerplaats?

De heer Zandbelt: Ik zal zo even in de plannen laten zien hoe het parkeren is opgelost.

De heer Safranti: Prima.

De heer Zandbelt: Ja, is dat ‘...'

De voorzitter: Ja hoor, gaat u verder.
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De heer Zandbelt: Ja. We proberen dus de nieuwbouw goed in zijn omgeving te laten
passen door wonen tot op de begane grond te laten plaatsvinden zodat daar ook zicht op
de straat is, dat de gebouwen een eigen expressie hebben, dat ze een eigen
buitenruimte hebben maar dat ook collectieve buitenruimtes zijn in die hoven maar ook
op de Spuiboulevard. Dat we zorgen dat de nieuwbouw zich voegt in die historische
context, dat er ook op het maaiveld veel groen hebben, veel ruimte voor zachte
overgangen, dat nnensen zich ook voor hun deur kunnen begeven, zodat mensen niet
alleen maar rennen van hun huis naar de fiets of de auto of de andere vervoersmiddel
maar ook even op straat zich begeven.

De heer Struijk: Voorzitter?

De voorzitter: De heer Struijk, gaat uw gang.

De heer Struijk: Ja, ik zag een dak als vijfde gevel, dat vind ik een beetje lastig. Een
gevel zie ik en een dak zie ik nneestal niet tenzij ik er overheen vlieg.

De heer Zandbelt: Ja. Het idee van een vijfde gevel, wat daarmee bedoeld wordt is dat
het meer is dan alleen maar een bitumen dak, maar dat dat ook nog meer functies
heeft, dus dat er of een dakterras op zit of dat er wateropvang inzit of dat er
zonnepanelen op liggen. Dus dat het ... En zeker de hogere daken of de lagere daken,
daar wordt door de hogere gebouwen opgekeken dus dan wit je dat het aantrekkelijk is.

De voorzitter: Ja, u mag vragen stellen hoor, maar ik stel even voor, want we hebben
maar een uurtje voor deze commissie en er zit namelijk een fatale beslistermijn op dit
dossier, dus ik zou willen voorstellen om even de presentatie af te wachten en dat u dan
uw vragen stelt. Kan dat? Ja?

De heer Zandbelt: Heel goed, dank je wet.

De voorzitter: Gaat u verder.

De heer Zandbelt: Ik zal een beetje tempo maken zodat u echt ruimte voor vragen
heeft. Op dit moment is natuurlijk het gebied kenmerkt zich door een groot contrast
tussen de kantoren en de omgeving. En wij streven eigenlijk na met dit plan om echt
een buurt te maken waar gewoond wordt, waar genneenschapszin is in een historische
context die daar ook dat versterkt. En daar hebben we eigenlijk vier leidnnotieven voor.
We willen er een levendig en aantrekkelijk stuk stad van maken dat enerzijds eigentijds
is maar tegelijkertijd aansluit op die historische context. Dat het als geheel wat er nieuw
ontwikkeld wordt samenhang heeft als woonbuurt en dat er aandacht is dat de nieuwe
ontwikkeling duurzaam, biodivers en klinnaat adaptief is. Nou, dit is een eerste innpressie
hoe het er uit zou kunnen zien, wat we hier zien is eigenlijk dat de nieuwbouw bestaat
uit verschillende architectonische eenheden, uit verschillende gebouwen, die, dus het is
niet een grote schaal zoals het op dit moment is, met de kantoren. Waar heel veel
verschillende voordeuren en ook ruimte voor een soort voortuinen aan zitten. Een plein
hiervoor met de Ruitenbrug die naar de Voorstraat loopt, hiervoor. En we zien rechts
even de entree van de huidige parkeergarage, de Spuihaven parkeergarage, die in zijn
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opzet gehandhaafd blijft en daar wordt door eigenlijk vrijwel alle bewoners en bezoekers
in geparkeerd. Hier zien we het even op de plankaart, daar zien we eigenlijk vrij
eenvoudig dat het bestaat uit drie bouwblokken. Dit is de Crownpoint locatie, dit is het
grote blok met de parkeergarage en een groot publiek toegankelijk hof. En dit is nog een
derde blok vanaf de hellingen dat het blok eigenlijk afmaakt vanaf deze straat. En u ziet
ook de verschillende getallen, dat gaat over de maximum bouwhoogte en de kleurtjes
geven ook een beetje aan: wat zijn de verschillende gebouwen die we in dit gebied
aantreffen. Dus het wordt niet een groot gebouw, het bestaat uit meerdere gebouwen.
Nou, als we even een doorsnede daarvan maken dan willen we dat die zowel binnen-
aan de buitenkant, dat die openbare ruimte goed is en dat hij groen is met collectieve
hoven. Laten we ze even een voor een er uitlichten. Dan is dit even de doorsnede over
de Spuiboulevard die een andere inrichting krijgt. Daar wordt u op een ander moment al
over bijgepraat, dus dat betekent dat daar voor de deur van dit blok alleen nog een bus
rijdt en fietsers en voetgangers !open. Veel groener karakter. Dan zien we een rij
bebouwing met voordeuren aan de straat, dan wordt het blok doorgesneden met een hof
dat ook publiek toegankelijk is. En dan zien we de parkeergarage die twee extra lagen
heeft gekregen en ook een vriendelijke gevel heeft aan dat hof. En vanuit die
parkeergarage lopen mensen ook door dat hof om naar de binnenstad te kunnen lopen.

De heer Damen: Mag ik daar een vraag over stellen?

De voorzitter: Nee, mijnheer Damen, we hebben net even afgesproken dat we even de
presentatie afwachten.

De heer Zandbelt: Dan zien we hier het Geldelozepad met de bestaande bebouwing van
Trivire. En vanaf het Geldelozepad is die nieuwe optopping van de garage niet te zien.
Dan zien we hier even een impressie vanuit dat grote hof met hier rechts de
parkeergarage met verschillende bebouwing eromheen. Daar zijn privetuinen aan de
rand maar richting de garage wordt het langzaannaan openbaar en we zien dat de
mensen die geparkeerd hebben in de garage, dat die via een publieke trap naar beneden
lopen, of met de lift naar beneden komen en dan via twee uitgangen de binnenstad in
kunnen lopen. En die garage zelf, die wordt zoveel mogelijk gepoogd om die te
handhaven en met twee verdiepingen op de toppen, dat die ook aan de buitenkant
boven op een aardig aantrekkelijk zicht heeft op de binnenstad van Dordt, misschien wel
het mooiste uitzicht op de binnenstad van Dordt. En dat die ook aan de hofkant een
groene gevel krijgt met houten elementen zodat het een vriendelijke uitstraling heeft. Er
wordt onderzocht of de garage te behouden is en op de toppen, of dat die sloop
nieuwbouw moet worden, maar dat kan in beide gevallen. En dan heeft u genoeg ruimte
voor alle bewoners en bezoekers met nog een uitzondering, dat is de Crownpoint locatie,
daar zit ook nog een parkeergarage onder. Ik weet eigenlijk uit mijn hoofd niet hoeveel
parkeren, maar voor die bewoners van die Crownpoint locatie. Daar zien we deze
doorsnede, die is niet heel veel anders dan die andere. Hier zien we ook de
Spuiboulevard, daar zit nog een stukje waar wel de auto's rijden om bij de garage te
komen. Doorsnede over het blok met auto's beneden en een groen binnenhof daarbuiten
en de aansluiting op het Geldelozepad. Even de opzet van het plan, hier zien we even
ook die vragen beantwoord die net langskwannen. Dit zijn de functieverdelingen. Blauw
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is wonen, groen is waar de garage staat en in de gestreepte delen is op de begane
grond nog mogelijk om niet woonfuncties te realiseren die niet nnogen concurreren met
de winkeliers in de binnenstad. Dan hebben we ook natuurlijk oog voor de zichtlijnen.
De Grote Kerk is natuurlijk belangrijk en de wijk Krispijn is zo vormgegeven dat je
vanuit allerlei belangrijke straten in Krispijn de kerk kan blijven zien. Daar is ook het
huidige plan met de kantoren op geent zodat die hoge accenten van de kantoren daar
geen blokkade in vormen en die hebben wij ook gerespecteerd. Dus dat zicht, dat blijft
en voor de rest is eigenlijk de bebouwing tussen de vijf en zes lagen en de maximaal elf
lagen en dat is eigenlijk zo'n beetje de hoogte die al in dit gebied nu aanwezig is, dus
het wordt niet echt hoger dan op dit moment, ik geloof de hoogte van de hoogste
kantoor is geloof ik tien lagen, als ik het goed zeg, of elf. Dan zien we ook even de hoe
groot, wat is nou de maat van de gebouwen? En daarbij is de filosofie dat aan de grotere
ruimtes mogen wat grotere gebouwen staan en aan de kleinere ruimtes wat kleinere
gebouwen. Dus we zien aan de Spuiboulevard een lets grotere korrel van de gebouwen
en aan het Geldelozepad en de tussenstraten een wat kleinschaligere vornn. Maar het is
allebei passend bij de Dordtse binnenstad. Hier zien we even het verkeer. De auto's die
komen nog wel vanuit het westen en die kunnen of de private parkeergarage in van
Crownpoint of de publieke parkeergarage van de Spuihaven. Verderop is het busverkeer
en vanuit die garage kunnen mensen zowel via de Ruitenbrug als via de Spuibrug door
het grote collectieve hof naar de Dordtse binnenstad. Dus ze kunnen ook een rondje
lopen om de winkels eigenlijk allemaal te bezoeken. En dat denken wij dat ook dat
levendigheid brengt op en rond de Spuiboulevard. Dus hier zien we ook even een paar
ideeen over hoe je daar als voetganger en fietser komt, ook voor de fietsplekken voor de
bewoners, waar die kunnen bevinden. En niet onbelangrijk, we bouwen dus voort ook op
die traditie van die Dordtse hoven, dus we maken grote groene binnenhoven die niet
alleen voor de bewoners er rond omheen zijn maar die ook publiek toegankelijk zijn, dus
mensen die willen dwalen door die binnenstad, die kunnen dat bezoeken. Mensen die via
die parkeergarage komen. En ook buiten die bouwblokken is er groen, bijvoorbeeld De
Hellingen waar best wel veel problennen zijn met als het heel hard heeft geregend. Die
gaan we veel groener inrichten om daar ook nneer water vast te houden maar dat ook
een hele prettige plek te laten zijn als plek als voetganger richting de binnenstad. En die
gele zones, dat zijn zones waarbij mensen worden verleid om ook een beetje voor Dat
gaat wel heel hard. Voor hun huis zich te begeven, dus daar mag een bankje staan of
potten met bloemen en daar nnag je ook lekker zitten. Even een speciaal onderdeel eruit
gelicht. Een van die annbities gaat ook over natuur inclusief, dus het is niet alleen groen
maar we zorgen ook dat in de gebouwen en in de architectuur ruimtes worden
ingebouwd om vleermuizen en bepaalde vogelsoorten ook een plekje te geven als
onderdeel van de bewoners van de binnenstad. Nou, dat leidt een beetje tot dit overall
stedenbouwkundig raamwerk met ook veel verfijnde hoeken en blokjes. En daarnaast
hebben we op basis van dit raamwerk ook een stedenbouwkundig beeldkwaliteitsplan
gemaakt. Dat bestaat uit een viertal algennene regels waarbij het gaat over het levendig
en aantrekkelijk stuk stad maken, die eerste leidmotief ambitie. Dan het tweede: hoe
zorgen we dat het eigentijds is en aansluit op de omgeving? Hoe zorgen we in het derde
punt dat er een samenhangende woonbuurt ontstaat? En hoe zorgen we dat dat
duurzaann, biodivers en klimaat adaptief is? Daar zitten allennaal algemene regels in, dat
geldt voor de hele ontwikkeling. En daarnaast hebben we ook voor de verschillende
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bouwblokken, de verschillende typeringen die daarbinnen te maken zijn nog speciale
regels voor bijvoorbeeld de bebouwing langs het Geldelozepad. Nou, dat voert voor deze
presentatie wat ver om daar helemaal stip voor stip stil te staan maar die informatie
kunt u wel gewoon ontvangen. Dat is het raamwerkplan en het beeldkwaliteitsplan wat
voorligt.

De voorzitter: Dank u wel voor deze presentatie. Dan gaat

De heer Van Oosterhout: Nee, als het nog heel even mag.

De voorzitter: Heel even dan.

De heer Van Oosterhout: Want ik wil nog even vertellen hoe dat uw raad verder
betrokken wordt. Het stedenbouwkundig kader en het beeldkwaliteitsplan geldt hierna
als kader voor de verdere toetsing op het moment dat er plannen worden ingediend. Dit
past dus eigenlijk in het bestennmingsplan vanaf dat moment. En wij verwachten
bijvoorbeeld van Crownpoint dat, nou, als het een beetje meezit de eerste kwartaal
volgend jaar al dus april mei, dat die vergunningaanvraag ook echt wordt ingediend, dan
is het wel heel plezierig op het moment dat we deze aanvulling hebben op het
bestemmingsplan. Het verkeerstructuurplan en het ontwerp voor de Spuiboulevard
wordt nader uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma en, nou, er komt een
kredietaanvraag ergens ook het tweede kwartaal volgend jaar. En als dat verder wordt
uitgewerkt hebben wij ook beter zicht bijvoorbeeld waar ook de bomen komen, dus de
vraag over de bomenbalans in de openbare ruimte. Dit is een belangrijk moment om
daar op te letten en zeker ook op het moment dat er verdere uitwerkingen daarvoor
worden gedaan. Crownpoint heb ik net gezegd, stadskantoor De Hellingen, ja u weet, in
2025 willen we graag over naar het nieuwe Huis van Stad en Regio, dat betekent dat
deze locatie vrijkomt. Daar zit nog het nodige voorbereidende werk op om ook echt
inderdaad die plannen te kunnen gaan maken. Ook daarvoor is dit kader belangrijk. En
dan nog zoals ik had gezegd in het begin de gestelde vragen in het agenderingsverzoek.
Effecten van de herontwikkeling op de bestaande bomen en de bomenbalans. Ja, ik kan
er op dit moment eigenlijk nog niet goed antwoord op geven, gewoon omdat die plannen
nog verder uitgewerkt worden. Zoals ik net heb gezegd zijn er wel nog een aantal
momenten waar we over, waar uw raad zich daarover uit kan spreken. Welke Dordtse
signatuur van architecten wordt verlangd? Ik hoop dat Daan Zandbelt daar net at
voldoende woorden aan heeft gewijd. En de woningbouwverhoudingen van ten opzichte
van de dertig procent sociale huur, ja, eigenlijk moet ik daarvoor verwijzen naar de
presentatie een paar weken geleden hier door Anne Wouters en Henk Kranendonk is
gegeven waarin is verteld hoe we die 1200 sociale woningen van de vierduizend in het
coalitieakkoord willen gaan realiseren. De woningen die hier worden gerealiseerd zijn
daar onderdeel van en zitten daar dus in geborgd, dus dat past. En daarbij is specifiek
voor dit gebied ook een woningbouwimpuls subsidie van drieenhalf miljoen ontvangen
waarin ook eisen worden gesteld aan de betaalbare woningbouw. En dat was hem.

De voorzitter: Nou, dat is toch nog aardig snel gegaan. Voordat ik verder ga wit ik eerst
even het woord geven aan de heer Kleinpaste, die was als eerste.
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De heer Kleinpaste: Ja voorzitter, dank u wel. Ja, dat raakt nnisschien een puntje van
orde. Ik was even in verwarring omdat u een beslistermijn meldde in een van uw
opmerkingen. Niet in deze vergadering, neem ik aan, want die is beeldvormend.

De voorzitter: Nee, dat klopt, de heer Kleinpaste. Het is namelijk zo, dit is de laatste
beeldvornnende vergadering, dus ik wil iedereen de gelegenheid geven, want het is maar
een uurtje. En de oordeelsvornnende comnnissie, die is de 13e en dan zou het in de
gemeenteraad van de 20e afgehandeld kunnen worden. Dus goed dat u even die
opmerking maakt.

De heer Kleinpaste: Dan begrijp ik hem in de tijd uitgezet. Dank u wel voorzitter.

De voorzitter: Oke. Voordat we dan even verder gaan, ik kijk even de commissie rond,
dank ook voor de presentaties die jullie gegeven hebben. Wat doen we, geef ik iedereen
even het woord? Want ik denk dat iedereen wel een vraag heeft over dit onderwerp. Of
zeg je: we doen het gewoon Ja, een rondje doen? Welke kant moet ik beginnen?
Links? Links? Links. De heer Boone, Beter voor Dordt.

De heer Boone: Ja, dank voorzitter. Ik geef de beurt aan mijn collega hiernaast.

De voorzitter: Kijk eens aan, dat gaat heel snel. De heer Groenewege.

De heer Groenewege: Ja bedankt. Op veel van de visualisaties zagen we gevelgroen,
een beetje a la Bosco Verticale dat het over de gevelranden hing en noem maar op. En
vaak zie je dan dat dat op de visualisaties wel staat maar dan als het gebouw er
eenmaal staat, dan is dat groen in geen velden of wegen meer te bekennen. Dus ik
vraag me af: in hoeverre is dit groen geborgd in de plannen en als het niet geborgd is,
kunnen wij het als raad nog borgen?

De voorzitter: Wie mag ik daar het woord over geven?

De heer Zandbelt: Nou, ik zal een basisantwoord proberen te formuleren, vul mu j aan. Ik
denk allereerst dat wij wel hebben gepoogd om geen Bosco Verticale te maken, omdat ik
herken uw vraag en kritiek, dus volgens mij hebben we vooral gepoogd om groene
tuintjes te maken en op het dak groen. Dat hebben we nadrukkelijk ook bij de
parkeergarage zetten we groene gevels in, dat heeft u gelijk in. We proberen dat aan de
ene kant in de beeldkwaliteit af te dwingen door die natuur en biodiversiteit onderdeel te
maken van het beeldkwaliteitsplan. En bij de garage zelf is ook de gemeente nnede aan
zet om dat ontwerp te maken en daar is dat een belangrijk uitgangspunt in.

De voorzitter: Dan ga ik verder met de heer Struijk. Gaat uw gang.

De heer Struijk: Ja, de heer Groenewege die heeft mijn vraag even gepikt maar dat wist
hij natuurlijk ook niet. Maar ik heb er nog wel eentje. De Spuihaven, Dordrecht en
water, dat is natuurlijk lets, ik heb een schetsje gezien en daar zie je wat bootjes over
die Spuihaven varen. Kunnen we niet wat meer doen met dat water? Zijn daar ideeen
voor?
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De heer Zandbelt: Ik ben de stedenbouwkundige die het stedenbouwkundig plan heeft
gemaakt. Er is tegelijkertijd ook een ontwerp door een landschapsarchitect gemaakt
voor de buitenruimte, dat is ook qua landschap. En daar is dus herinrichting van de
Spuiboulevard en ook van de Spuihaven wordt daarin besproken. Misschien dat Jeroen
van der Stel daar iets over wil zeggen of ... Die is volgens mij al wel in de commissie ook
geweest geloof ik of komt die nog. Die komt nog in de comnnissie.

De voorzitter: Even via de microfoon alstublieft, voor de band.

De heer Van Oosterhout: Sorry. Dat is onderdeel van wat er tweede kwartaal 23 aan uw
commissieraad wordt aangeboden.

De heer Struijk: Dank, dan probeer ik de vraag te onthouden.

De voorzitter: Dan nnevrouw van Engelen, gaat uw gang.

Mevrouw Van Engelen: Dank u wel. Ja, ik had ook dezelfde vraag als de heer
Groenewege, dus dankjewel voor het stellen. Dank ook beide heren voor de hele
duidelijke presentatie. In het kader van er zijn geen domme vragen, kan de ambtenaar
nog een keer uitleggen heel beknopt waarom hier is afgeweken van die dertig procent
sociale huur? En dan nog een vraag, we hebben nu natuurlijk een stukje gezien van het
plan Spuiboulevard. En als u degene bent die er ook over het verdere plan gaat, is dit
een stijI die wordt doorgetrokken, want het is natuurlijk een hele mooie goed aan te
wijzen stijI en gaat de rest van de Spuiboulevard er ook een beetje zo uitzien?

De heer Zandbelt: Nee, ik ben alleen stedenbouwkundige van dit deel West en volgens
mu j was dit het laatste deel dat is ontworpen, als ik dat, kijk ik even naar

De heer Van Oosterhout: Ja, dit heeft betrekking op het hele gebied van dat Huis van
Stad en Regio tot en met Crownpoint eigenlijk, he, dus in die lijn wordt dat helennaal
doorgetrokken, dat klopt. En die dertig procent sociaal, de dertig procent sociaal van de
vierduizend zijn 1200 woningen. Die zijn geprogrammeerd over heel de stad. Daar
hebben we verschillende plannen voor nodig onn dat te kunnen realiseren en niet alleen
wijzelf, zeker ook de woningbouwcorporaties. En de sociale woningen die hierin zitten,
die tellen mee in die 1200.

De voorzitter: Dan gaan we ... Nee, we hebben afgesproken dat we het rondje afgaan.
De heer Kuhlmann, gaat uw gang.

De heer Kuhlmann: Ja, dank u wel voorzitter. In de presentatie kwann aan bod minimale
eigen buitenruimte. Nu begrijp ik goed dat dit niet de plek is voor iemand die een tuin
zoekt van een twee hectare, maar ik ben toch benieuwd, kunt u dat iets verder duiden.
Worden er ook woningen gebouwd zonder eigen buitenruimte?

De heer Zandbelt: Nee, want dat gaat niet zonnaar. Dus een woning boven de vijftig
vierkante meter moet in ieder geval een buitenruimte hebben met minimale formaten.
Daar voldoen we ook keurig aan. Het gaat even over dat die hoven zelf, dat die vooral
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een publiek karakter hebben en dat er ook ruimte is nog aan je directe privewoning met
een prive buitenruimte en dat die overgaat eerst in een collectieve ruimte, wat je met je
buren deelt en dan in het grate publieke hof. Dus we wilden niet royaal, niet het hof
opgeven voor royale tuinen, daar ging het met name am. Het ging niet onn de
individuele bewoners te laten beknibbelen op hun balkons, dat was niet de bedoeling.

De heer Kuhlmann: Helder.

De voorzitter: Dan de heer Safranti. Gaat uw gang.

De heer Safranti: Dank je wel voorzitter. Nogmaals: ik vind het een prachtig annbitieus
plan hoor, alleen het enige waar ik een beetje mee zat, dat heb ik net oak een beetje
proberen aan te geven, dat is: als we toch naar een autoluwe binnenstad willen gaan en
we kampen nu al met heel veel parkeerproblemen, zeker in weekenden zeg maar voor
bezoekers die dus binnenkomen, alle parkeergarages, die staan al vol. Er staan rijen,
auto's staan gewoon vast. Hoe gaan we dat dan straks oplossen? Is daar al over
nagedacht?

De heer Van Oosterhout: Ja. En wel in het verkeersstructuur plan voor de schil West en
de businesscase parkeren die daarachter ligt. Dus er wordt niet alleen gekeken near de
parkeervraag die hier nnoet warden opgelost, dat wordt bezien in relatie met
bijvoorbeeld wat er op Weeskinderendijk kan en met de andere parkeerplaatsen in de
stad. Dus dat totaalbeeld, dat is het beleidskader parkeren waar wij mee te maken
hebben. En vanuit dat beleidskader wordt aan ons meegegeven: wij hebben zoveel
plaatsen te realiseren in de Spuihavengarage. En daarom vertelde Daan Zandbelt oak
dat daar wellicht wat lagen opkomen of dat we iets met sloop nieuwbouw moeten doen.
Dus het totale kader, dat geldt voor de hele stad en die kijkt welke parkeerplaatsen zijn
waar nodig am het hele, ja, systeem goed te kunnen laten functioneren. En wij doen
daar een plukje uit en dat realiseren wij in dit plan.

De voorzitter: De heer Portier, gaat uw gang.

De heer Portier: Ja, prachtig plan, ik ben niet helemaal overtuigd, he, door de
beantwoording van de vragen over de sociale component, want het is natuurlijk mooi
am te zeggen: het wordt elders in de stad gerealiseerd, maar ja, overal zal ik maar
zeggen waar er gebouwd wordt of op bijna alle plaatsen waar er gebouwd wordt dat ze
zeggen: ja maar elders in de stad komen de sociale huurwoningen. Dus ja, waar is dat
elders dan uiteindelijk nog? Maar ja, voor de rest qua groen en opbouw en dat soort
zaken is het in ieder geval een mooi plan.

De voorzitter: Dank u wel. De heer Giindogdu.

De heer Gundogdu: Ja voorzitter, dank u wel. Oak bedankt voor de presentatie. Ik heb
tweetal opmerkingen. Over smaak valt natuurlijk te betwisten, maar ik zie de laatste
aantal jaren in heel veel steden zeg maar rechthoekige, blokkerige gebouwen. En wij
kennen gelukkig, we zijn geprezen met een heel mooie historische binnenstad oak met
mooie bogenstructuur. En ik weet niet zeg maar of dat nu het moment is am daar een
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bepaald voorkeur voor uit te spreken, maar ik zou zeggen: neem het alsjeblieft mee ook
richting de architect zeg maar in de communicate, dat afwisseling juist op zijn plek zou
zijn hier. En daarnaast, een andere opnnerking, de hovenstructuur is natuurlijk
karakteristiek voor Dordt, maar ik zou zeg maar ook wel aandacht willen vragen voor de
sociale veiligheid en dan met name zeg maar, dat is nnisschien nu niet aan de orde,
maar hoe kunnen we eigenaarschap maken van die groene hoven waarbij de bewoners
zeg maar niet alleen maar zich beperken tot hun eigen terrein maar over dat hele
gebied. Dus dat zijn even mijn opnnerkingen.

De heer Zandbelt: Misschien twee korte toelichtingen. Op de eerste punt over de
dakvormen, inderdaad is er veel vrijheid in die dakvormen, dus die mag ook inderdaad
gekopieerd worden vanuit andere elementen van de binnenstad. Dus er nnogen
puntdaken, ronde gevels en dergelijke, dat is allennaal toegestaan. Staat ook in het
beeldkwaliteitsplan beschreven. En wat de sociale veiligheid betreft, wij hopen wel dat
die hoven aan de ene kant openbaar toegankelijk zijn maar dat aan de andere kant de
mensen die er omheen wonen, dat die het wel heel erg als hun hof beschouwen waar ze
iedereen te gast te laten zijn. Dus dat zij een beetje zich beheerder of eigenaar daarvan
voelen. Het lijkt ons heel goed dat daar mensen rond omheen wonen, dat er
speelgelegenheden zijn voor kinderen, maar dat er ook, ja, dat er ook stroonn naar de
binnenstad in onderdeel van is.

De voorzitter: Dan de heer Kleinpaste.

De heer Kleinpaste: Ja, dank u wel voorzitter. Ja, het leeuwendeel van mijn bijdrage
wacht ik mee tot de oordeelsvornnende vergadering, maar een klein vraagje omdat ik
een beetje verbaasd was bij de slide van de zichtlijnen, omdat het erop leek dat de
middelste zichtlijn over de parkeergarage gaat. Klopt dat? En wat doet dat dan met het
zicht?

De heer Zandbelt: Dat is wel volgens mij correct inderdaad en dat komt omdat die
parkeergarage niet zo hoog is dat je hem vanuit Krispijn kan zien. Nee, maar de, ook de
opbouw moet onder die zichtlijn blijven.

De voorzitter: Dan mevrouw Lammens.

Mevrouw Lamnnens-Oostdijk: Ja voorzitter, dank u wel voor de duidelijke presentatie. Ik
heb nog een vraag: we willen graag het autoluw maken, dat betekent dat heel veel
mensen ook op de fiets komen. Komt er ook een fietsenstalling?

De heer Zandbelt: Voor de bewoners van de blokken zitten er collectieve
fietsenbergingen in, die zaten in het plan. Of de Spuihaven parkeergarage zelf
fietsenstallingen krijgt of dat daar elders in de binnenstad gelegenheid voor is, daar zijn
nog geen definitieve uitspraken over gedaan, daar hebben we wel eerdere schetsen voor
gemaakt, maar het hangt een beetje af van het aantal parkeerplekken dat erin nnoet.
Het zou kunnen maar het zou ook misschien wel op een andere plek beter kunnen
dichter bij de binnenstad nog.
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De voorzitter: Dan ga ik naar de heer Damen en dan ga ik daarna naar de heer Van der
Kruijff, die achter u zit. Gaat uw gang.

De heer Damen: Ja, dank u voorzitter. Ik vind het een nnooi plan wat betreft de
aandacht voor de plinten. Maar daar gaat het ook vrij snel fout naar nnijn idee. De
levendigheid van de straten wordt aangetast eigenlijk door ook dat grote
publiektoegankelijke binnenhof. Daardoor laat je en een deel van het publiek over de
binnenhof lopen en een deel doet de straten.

De voorzitter: De heer Damen. Kunt u uw vraag beeldvornnend doen, want dit is
eigenlijk al een beetje, ja, politiek technisch achtig.

De heer Damen: Ja.

De voorzitter: Er zit een oordeel in uw betoog.

De heer Damen: Oei.

De voorzitter: Oei, die is moeilijk. Ik kan ook even naar de heer Van der Kruijff gaan.

De heer Damen: Nee nee nee, dat is goed. Zijn de ontwerpers bekend met het felt dat
een publieke ruimte veiliger is als er meer nnensen lopen? En is men bekend met het felt
dat eenzelfde soort binnenruimte idee ook bij de Hoftuin is gecreeerd waarbij inmiddels
een groep licht criminele jongeren aangeduid wordt met de Hoftuingroep. Dus de sociale
veiligheid zou hier meer aandacht mogelijk nnoeten krijgen. Punt. Verder

De voorzitter: Punt.

De heer Damen: Klopt het dat de busroute over de Spuiboulevard blijft lopen maar dan
zonder midden plint, waardoor er als dat het geval is ontstaat er toch een vrij brede
asfaltstraat. En is men bekend met het feit dat in den lande er bezwaren zijn tegen grote
collectieve fietsparkeervoorzieningen in woongebouwen?

De voorzitter: Punt.

De heer Zandbelt: De vragen over de publieke ruinnte en de levendigheid zijn ons
bekend. Wij denken dat een binnenstad en eigenlijk een leuk stedelijk gebied, dat dat
bestaat uit zones met roering, rust en ruis. En dus dat je ook een beetje balans wil
zoeken, dus de roering, daar moet het eigenlijk op alle nnonnenten van de dag en het
weekend gezellig zijn. Maar je wilt dat om de hoek eigenlijk ook plekken zijn vinden die
rustig zijn en misschien zijn er ook wel wat plekken die wat meer ruis zijn waar je
autoverkeer hebt of waar logistiek een plek heeft op de maakwerkgelegenheid, dat is
niet in dit gebied. Maar ik denk dat het niet erg is dat er rust en roering is bij het gebied,
maar de sociale veiligheid moet natuurlijk geborgd worden, daarom is die
woonconnponent ook een belangrijk onderdeel. Nou, de vragen over de inrichting van de
busbaan en de buitenruimte, dat ligt meer in het verlengde van het plan van wat in het
voorjaar ter tafel komt. Maar inderdaad is het wel een busbaan die tweerichtingsverkeer
bevat.
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De heer Van Oosterhout: Misschien nog een kleine aanvulling daarop?

De voorzitter: Dank. Wie?

De heer Van Oosterhout: Als ik mag.

De voorzitter: Oh sorry, ik zag u niet. Gaat uw gang.

De heer Van Oosterhout: Ik zit ook een beetje verscholen ook, dat is niet zo vreennd.

De voorzitter: Ja.

De heer Van Oosterhout: Het, nee, misschien nog over die sociale veiligheid, er zijn
twee dingen denk ik die heel belangrijk zijn am te realiseren. Allereerst die iedere tien
meter een deur zoals Daan dat net zei. Dat ziet er dus fundamenteel anders uit dan
bijvoorbeeld de torens die aan de Overkampweg staan van AM waar je een grote
voordeur hebt en dan heel lang niks, he, dus dat doet lets met je gevoel van sociale
veiligheid. Of dit kantoorgebouw inderdaad. Dus straks ongeveer door het keukentje
hierachter lopen straks de mensen naar de stad die uit de parkeergarage komen. Daar
zit dus veel meer doorloop in, niet in het minst omdat hier met vijfhonderd woningen
waarschijnlijk ook gewoon duizend nnensen extra komen wonen. Dus die geven ook al
extra roering. Dus ik hoop dat die regelmaat van voordeuren en de hoeveelheid
bewoners daar ook nog lets in geruststelt.

De voorzitter: Dank voor deze aanvulling. Dan de heer Van der Kruijff, gaat uw gang.

De heer Van der Kruijff: Voorzitter, ik heb nog een vraag over de beoogde
prijscategorieen en dan even los van de optelsonn stadsbreed, dat antwoord. Ik ben
benieuwd waarom juist hier zo dicht bij de binnenstad wordt gekozen voor tachtig
procent in het middel dure en dure segment. Want wij denken dat er echt wel behoefte
is in de binnenstad aan goedkopere. En wat zou er nodig zijn am dertig procent sociale
huur hier te realiseren? Wat voor consequenties heeft dat? Krijg je dan meer
verdiepingen, krijg je dan meer woningen, krijg je dan een onvoordelige Grex, daar ben
ik benieuwd naar. En als laatste vraag, voorzitter, we hebben geleerd van het
ontwikkeltraject op midden zone dat het zaak is de woningcorporatie Trivire aan de
voorkant te betrekken als ontwikkelpartner. Gebeurt dat hier of gaat hier ook de
commerciele partij ontwikkelen en verhuren waar het de sociale huur betreft?

De voorzitter: Ik kijk even naar links. Gaat uw gang.

De heer Van Oosterhout: De eerste opsomnning die u gaf over meer sociale, die kloppen
allemaal, he, dus meer woningen doet iets met je Grex, noem het allennaal, daar moet
je dan echt naar kijken. Ik denk dat dat ook veel meer een politieke discussie is dan dat
ik hier op dit moment kan beantwoorden. Als u mu j toestaat wil ik het daar graag bij
laten. Wij spreken op dit moment met Trivire, niet in het minst omdat die ook eigenaar
is van de woningen die aan de parkeergarage vastzitten. In het plot van Crownpoint
wordt niet met een woningbouwcorporatie opgetrokken omdat de sociale huurwoningen
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ook veel meer in deze plots komen. Maar goed, op het moment dat dit voorstel is
vastgesteld kunnen we ook verder met de voorbereidingen en is Trivire zeker een
partner die we hier nadrukkelijk bij gaan betrekken, want, ja, van het Gezondheidspark
hebben we wel geleerd.

De voorzitter: Dan de heer Stolk.

De heer Stolk: Ja, ik had eigenlijk nog een verduidelijking willen weten inderdaad want
we hebben het al over de woningen gehad. Begrijp ik uit het verhaal dat we tien procent
goedkoop gaan krijgen op de plaats bij de Spuihaven?

De voorzitter: Of er tien procent goedkope sociale huurwoningen komen?

De heer Stolk: Ja, omdat de rest dan de stad ingaat, of tenminste, de hele Dordtse
binnenstad wordt dan, of tenminste Dordrecht wordt dan bebouwd met 1200 woningen
en dat dus maar tien procent hier gebouwd wordt.

De heer Van Oosterhout: Kijk wat, ik heb er at het een en ander over gezegd en ik wilde
het daar eigenlijk bij laten, maar wat wel belangrijk is om te realiseren: je krijgt alleen
maar een WBI-subsidie, die woningbouwinnpuls, op het moment dat meer dan de helft in
het betaalbare segment zit, dus dat is niet altijd sociaal, ook soms wel wat, wel iets
duurder. Maar daarmee is wel geborgd dat we hier echt van die vijfhonderd woningen
een substantieel deel betaalbare woningen gaan bouwen.

De voorzitter: Dan als laatste volgens mij de heer Schalken.

De heer Schalken-den Hartog: Ja, geen aanvullende vragen meer, nee.

De voorzitter: Nee? Dan kijk ik even rond. PVV nog vragen? Mevrouw Rutten?

Mevrouw Rutten: Nou ja, niet echt een vraag want de vragen die ik had die zijn eigenlijk
al gesteld, onder andere door de heer Safranti dat wij ons ook ongerust maken over de
parkeergelegenheid. En voor de sociale veiligheid, dat de hoven, dat wij ervoor nnoeten
waken dat dat dus geen hangplekken en overlastplekken gaan worden in de stad.

De voorzitter: Helder, maar die zijn at beantwoord, deze vragen. Dan kijk ik de
commissie even aan want we zijn door onze tijd heen en volgens mu j heeft iedereen wel
zijn vragen kunnen stellen die die wilde stellen. Ik zie mijnheer Kleinpaste nog, toch nog
een nabrander.

De heer Kleinpaste: Nou, niet zozeer een nabrander, ik zou alleen wel willen verzoeken
om oordeelsvornnend echt ruim de tijd uit te trekken.

De voorzitter: Ik ga, daar ga ik even een antwoord op geven. Ik ga eerst vragen: kan
deze beeldvormende sessie, dit raadsvoorstel, naar een oordeelsvormende comnnissie?
Nou, daar zie ik al genoeg mensen. Dan is wel, wat is daarbij dan de politieke vraag? Bij
een oordeelsvormende sessie. Dus die wit ik graag even inventariseren en aan de hand
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daarvan gaan we even kijken wat de tijd die daarvoor ingepland eventueel nog kan
worden. Ik ga eerst even inventariseren, is dat goed? Mijnheer Groenewege.

De heer Groenewege: Ja, dank u wel. Ik had bij het indienen van dit agenderingsverzoek
twee technische onderwerpen toegevoegd, de bonnen en de architectuur. En de
architectuur is naar nnijn idee voldoende beantwoord en de bomen die komen nog terug.
Maar nu ben ik wel benieuwd geworden naar of we beter kunnen borgen dat dat groen
wat in de visualisatie staat, dat dat ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Dus daar ben
ik wel benieuwd naar als onderwerp voor de oordeelsvormende sessie. Of we dat groen
ook echt kunnen borgen.

De voorzitter: Helder. Hij is genoteerd, mijnheer Groenewege. Dan mevrouw Van
Engelen, GroenLinks.

Mevrouw Van Engelen: Ja, dank u we! voorzitter. Ik kan daar even niet netjes een vraag
van nnaken op het moment, dus ik hoop dat de commissiegriffier dat voor mij kan doen.
Maar ik proef dat we ook graag nog eventjes verder politiek in discussie gaan over de
woningen in dit plan, vooral wat voor woningen het zijn. En wat we daar nog mee
kunnen.

De voorzitter: De heer Kuhlmann, VVD.

De heer Kuhlmann: Ik zou eraan toe willen voegen, de politieke vraag: leveren deze
plannen een goede impuls aan de stad?

De voorzitter: Helder. De heer Kleinpaste.

De heer Kleirmaste: Ja voorzitter, ik zou ook specifiek nog willen inzoomen, hoe ik dat
nou precies in een politieke vraag nnoet gieten weet ik niet, maar onn er met elkaar goed
voor te zorgen dat we ook borging aanbrengen bij de publieke ruimte en op het gebied
van sociale veiligheid en dat we heel goed kijken naar parkeervoorzieningen, zowel voor
fiets als deelmobiliteit als auto's.

De voorzitter: Dank u we!. Ik zag daar ook mijnheer Van der Kruijff nog. Ja, u ziet hem
niet mijnheer Damen maar hij zat zo te zwaaien.

De heer Van der Kruijff: Ja voorzitter, de heer Van Oosterhout die gaf net terecht geen
vraag op een vraag, die vond hij te politiek, dus dat is ook een politiek voor de
oordeelsvormende connnnissie over de beoogde prijscategorieen, wat daar dan de
achterliggende argumenten van zijn. We doen ook het verzoek aan de griffie om
waarnaar verwezen werd, de bouwnnonitor waarin opgeteld wordt tot die 1200 over de
stad nog als bijlage bij die agenda te stoppen, zodat we hem ook bij de hand hebben en
die in de overweging mee kunnen nemen.

De voorzitter: De heer Damen.

De heer Damen: Ja, aansluitend daarop, voorzitter, de wethouder van volkshuisvesting
heeft beloofd met een notitie te konnen over het beleid ten aanzien van de bouw van

46



sociale huurwoningen in november. Of december, dat weet ik niet precies. En ik, hier
hebben we te maken met een stuk grond waar wij eigenaar van zijn als gemeente, dus
waar wij zelf kunnen bepalen hoeveel sociale woningen er komen. En ik kan me niet
voorstellen dat je het ene onderwerp los kunt zien van het andere.

De voorzitter: Ik ga aan de griffier vragen of die contact op kan nennen tenzij de
wethouder daar nu op wil reageren, maar dat kan volgens mu j nog niet want het is
beeldvormend, dus misschien als die notitie er is, dat hij dan bijgevoegd kan worden bij
de oordeelsvormende commissie.

De heer Burqgraaf: De presentatie, die is al toegestuurd naar de raad, dus die is
bekend. Maar die kan nog wel een keer toegevoegd worden. En er lopen hier een beetje
discussies doorheen tussen enerzijds een programmering wat je hebt voor een tot en
met 2030 en verder. En nu specifiek, nou ja, wat je programnneert op een ontwikkeling
in een plot, dus dat, ja, ik zie het verband niet helemaal met de woonbrief die nu wordt
opgeworpen.

De voorzitter: Maar ik snap wat u bedoelt, ik begrijp hem heel goed, maar de commissie
die zou het prettig vinden als die er nog bijgevoegd wordt. Nou, laten we dat dan
gewoon erbij voegen. Wie mag ik nog meer het woord geven? Niemand, hebben wij dan
zo voldoende politieke vragen voor de oordeelsvornnende commissie? Nou, dan ga ik
even naar de griffier kijken want om ook recht te doen aan dit onderwerp en dan kijk ik
ook even naar de heer Kleinpaste, om het niet af te raffelen maar wel even er de tijd
voor te nemen.

De heer Boom: We zitten nnomenteel echt al tjokvol de 13e, dus ik kan denk ik niks
beloven om die echt nog ruinner in te richten. Maar ik zal het even, ja, even navragen of
het toch nog kan.

De heer Kleinpaste: Voorzitter?

De voorzitter: Gaat uw gang.

De heer Kleinpaste: Ja, er zit dus een beslistermijn aan te komen, we hebben nog een
kans om het inhoudelijk erg goed met elkaar door te spreken. Ik proef in deze
commissie dat er heel veel vragen leven, dus anderhalf tot twee uur lijkt mij geboden
willen we die beslistermijn halen.

De voorzitter: Dat proef ik ook, de heer Kleinpaste. En ik denk dat we dan om inderdaad
die beslistermijn te halen de commissie ook de ruimte moeten geven om de vragen en
hun politieke oordeel te kunnen geven, dus ik ga echt een dringend beroep doen op de
griffie om daar zeker anderhalf uur tot twee uur aan te wijden. Toezeggingen kunnen we
niet doen, maar ... Nee, ik ga stoppen.

De heer Kuhlmann: Ik kan me voorstellen, als ik zo rondkijk zie ik allemaal gezonde
kwieke mensen, dat we bij uitzondering misschien ook iets langer door kunnen gaan als
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het nodig is om voor alle onderwerpen die voor die commissievergadering op de agenda
staan, om die zorgvuldig te kunnen behandelen. Ter overweging.

De voorzitter: Dat is altijd ter overweging aan de comnnissie zelf, want u gaat over uw
eigen tijd. En als u zegt: nou, ik wil het een half uur langer doen ben ik bereid om te
zeggen van, nou, ik wil dat wel een half uurtje langer doen. Maar dat is geheel aan u.
Dat bepaalt u gezannenlijk. Dat is de laatste opmerking, de heer Groenewege. Gaat uw
gang.

De heer Groenewege: Ja, nnisschien kunnen we dan het verzoek bij de agendacommissie
neerleggen om dit als laatste onderwerp op de avond in te plannen zodat dat uitlopen
mogelijk is.

De heer Van Dam-Timmers: Voorzitter?

De voorzitter: Nou, dat is echt de laatste, mijnheer Van Dam-Timmers.

De heer Van Dam-Tinnmers: Vanuit gezondheidsperspectief en ook vanuit het verstandig
maken van beslissingen denk ik dat je dit soort stappen niet nnoet nemen. Dan nnoet je
kijken naar prioritering: wat vinden we echt belangrijk wat op 13 december besproken
nnoet worden. Als je deze stap gaat zetten, dan kunnen we alles agenderen en tot diep
in de nacht doorpraten over alle onderwerpen en dat is voor ons aller gezinsleven, om
het zo maar te zeggen, denk ik niet wat we nnoeten willen.

De voorzitter: Nou, als ik daarop mag antwoorden, ik heb vanavond twee connnnissies
voorgezeten en dan kijk ik even in de rondte. Jullie zijn allemaal in staat om in anderhalf
uur best wel iets neer te zetten en ik ga ervan uit dat dat ook in de volgende commissie
met de politieke vragen best wel goedkomt. Dus kijk ook gewoon even naar jezelf en
hoe streng zit je ook in je tijd. Dus dank voor de aanvullingen. Dit gaat naar de
oordeelsvormende comnnissie. We gaan proberen anderhalf uur daarvoor uit te trekken
en ik reken op jullie flexibiliteit. Fijne avond.

5. Beschikbaar stellen aanvullend uitvoeringsbudget voor
Entreegebouw/Fietsenstalling station Dordrecht (Dordtse Spoorzone) -
Raadsvoorstel

Voorzitter: Mevr. Stolk
Raadsgriffier: dhr. Boom
Verslag: NotuBiz

Aanwezig:
Dhr. Damen (PvdA)
Dhr. Groenewege (Partij voor de Dieren)
Dhr. Gundogdu (Op Ons Eiland)
Dhr. Kleinpaste (Gewoon Dordt)
Dhr. Kuhlmann (VVD)
Mevr. Lammens (VVD)
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Mevr. Pichel (FvD)
Dhr. Portier (SP)
Mevr. Rutten-Alberts (PVV)
Dhr. Safranti (DENK)
Dhr. Schalken-den Hartog (Beter Voor Dordt)
Dhr. Stolk (VSP)
Dhr. Struijk (CU/SGP)
Mevr. Van Engelen (GroenLinks)
Dhr. Van der Kruijff (CDA)

Mevr. Nijenhuijzen (projectmanager)

Portefeuillehouders: wethouder R. van der Linden

De voorzitter: Goedenavond. Voor de derde keer zeg ik dat vanavond. Welkom raads-
en comnnissieleden, ik kan hem bijna uit mijn hoofd. En wethouder Van der Linden, dat
is alleen een andere wethouder en het college. Voor het verslag vraag ik de raads- en
commissieleden zich even kort voor te stellen. En dan begin ik aan nnijn linkerzijde.

De heer Boom: Hesse! Boom, commissiegriffier.

De heer Van der Linden: Rik van der Linden, wethouder.

Mevrouw Nijenhuijzen: Aafke Nijenhuijzen, projectmanager.

De heer Van der Kruijff: Wim van der Kruijff, CDA.

Mevrouw Pichel: Ruby Pichel, Forum voor Democratie.

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

De heer Struijk: Leen Struijk, ChristenUnie SGP.

Mevrouw Van Engelen: Yara van Engelen, GroenLinks Dordrecht.

De heer Kuhlmann: Alexander Kuhlmann, Dordtse VVD.

De heer Safranti: Mehmet Safranti, DENK Dordrecht.

De heer Portier: Ronald Portier, SP.

De heer GCindogdu: Aydin Gundogdu, Op Ons Eiland.

De heer Kleinpaste: Gert-Jan Kleinpaste, Gewoon Dordt.

Mevrouw Rutten: Saskia Rutten-Alberts, PVV.

Mevrouw Lannmens-Oostdijk: Jeanine Lammens, Dordtse VVD.
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De heer Damen: Leo Damen, Partij van de Arbeid.

De heer Stolk: Leo Stolk, VSP.

De heer Schalken-den Hartog: David Schalken, Beter voor Dordt.

De voorzitter: Ja, ik zag het. Mijnheer Damen zag het ook at. Vandaag deze vergadering
is een vergaderingsquorunn van minimaal acht fracties, waarvan moet worden
vastgesteld dat deze gehaald wordt. Hij is gehaald, nee, hij is gehaald. Nee, voordat ik
af ga trappen wil ik heel even het woord geven aan wethouder Van der Linden, die heeft
een korte toelichting.

De heer Van der Linden: Is nooit leuk om een grap te verpesten door ... la. Nee, dat zou
geen grap zijn. Ik heb een klein verzoek aan u. Allereerst dank dat dit op deze korte
termijn kon worden geagendeerd, omdat er een bepaalde termijn aan zit die we volgend
jaar of volgende week in de raadsvergadering willen we een besluit nemen om die
termijn te halen. Ik heb een verzoek aan u. We willen natuurlijk allemaal zoveel
mogelijk in openheid bediscussieren. Aan het eind van de vergadering, eigenlijk na de
eerste termijn denk ik, zou ik een kort besloten moment willen afspreken om nog iets
toe te lichten.

De voorzitter: Dank u wel wethouder Van der Linden. Dus na de inhoudelijke bespreking
hebben we even een besloten gedeelte. Het onderwerp voor vanavond is het
raadsvoorstel aanvullend uitvoerings...

De heer Kleinpaste: Voorzitter?

De voorzitter: De heer Kleinpaste.

De heer Kleinpaste: Ja, ik voel daar enige aarzeling bij omdat ik denk dat dat wat
mogelijk in het besloten gedeelte wordt gewisseld van invloed is op dat wat we in de
openbaarheid aan oordeel aan het vormen zijn. Dus is de volgordelijkheid wel handig?

De voorzitter: Wethouder Van der Linden.

De heer Van der Linden: Dank u wel. Ik denk dat we het inhoudelijke stuk wat voorligt
kunnen bespreken in alle openbaarheid. En in het besloten deel wit ik u een kleine
suggestie doen ten aanzien van de besluitvornning.

De voorzitter: Ik ga weer verder. Aanvullend uitvoeringsbudget entreegebouw
fietsenstalling station Dordrecht. Dit is een oordeelsvormende commissie. Op verzoek
van wethouder Van der Linden is deze oordeelsvormende commissievergadering met
spoed ingepland. Door de gestegen kosten is de prijs van de bouw van de fietsenstalling
bij het station hoger dan verwacht en dient de raad voor 3 december te besluiten over
een extra budget. Doel van deze connmissievergadering is direct oordeelsvormend met
elkaar in debat te gaan. Er zijn technische vragen gesteld door GroenLinks en de
beantwoording daarvan is u vanmiddag toegestuurd. Andere openstaande technische
vragen kunnen in deze vergadering worden gesteld en beantwoord, gezien het feit dat er
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geen beeldvorming is geweest. Nou, dan gaan we beginnen en wie mag ik als eerste het
woord geven? Mijnheer Kuhlmann van de VVD, gaat uw gang.

De heer Kuhlmann: Dank u voorzitter. Ik zie trouwens nog dat de presentatie uit de
vorige sessie nog in beeld is. Maar goed, voor wat betreft dit onderwerp, de Dordtse
VVD is voor een goede fietsenstalling bij de zuidelijke ingang van het station, de kant
waar de meeste mensen wonen. De plannen en het gereserveerde budget voor de
nieuwe fietsenstalling, die stamnnen uit 2019 en dan is het niet zo verbazingwekkend dat
er anno 2022 geen aannemer te vinden is die het voor de prijzen uit 2019 wil bouwen.
Door de hogere materiaalkosten, personeelstekort en andere effecten van de
coronacrisis en de oorlog in OekraIne zijn de prijzen imnners flink omhooggegaan.
Moeten we onze ambitie voor de fietsenstalling dan naar beneden schroeven? Moeten we
het dak wegbezuinigen of de nieuwe fietsenstalling maar helemaal schrappen? Nee, de
Dordtse VVD vindt dat een fietsenstalling bij het station een dak hoort te hebben. Met de
trein naar je werk is niet aantrekkelijk als je op de terugweg wordt getrakteerd op een
nat zadel en ook niet als forensen zeg maar steeds als ze daar parkeren hun fiets zien
wegroesten. En het is wat ons betreft helemaal onbespreekbaar om de fietsenstalling
maar te schrappen. Er is nu al een ernstig tekort aan fietsparkeerruimte. Concluderend,
wij steunen daarom het verzoek van het college om het budget voor de fietsenstalling
aan te vullen naar de prijzen van vandaag.

De voorzitter: Helder. Dan de heer Portier zag ik volgens mij als eerste en dan de heer
Kleinpaste.

De heer Portier: Ja voorzitter, we hebben een flink aantal bonnen opgeofferd voor deze
fietsparkeerplaats, dus die zal er komen ook. Dat om te beginnen.

De heer Van der Linden: Nou haalt u weer een stukje woordvoering van mij weg.

De heer Portier: Daarnaast, we zouden kunnen bezuinigen door het dak weg te laten
maar, ja, uit het hele verhaal wordt duidelijk dat je dan helemaal niks bezuinigt want je
moet dan weer opnieuw de planvorming ingaan en uiteindelijk ben je duurder uit. Ik
denk dat bij de Sportboulevard, he, bij de ‘...' toch gezien hebben wat er gebeurt als je
denkt: goh, laten we maar een beetje bezuinigen op de bal. Dan zit je later met
jarenlange ellende van extra onderhoudskosten. Dus nee, gewoon doorgaan met het
plan zoals dat er nu ligt. Ik wil er nog wel even op wijzen dat de fietsenstalling aan de
voorkant nog geen dak heeft, dus nnisschien dat we daar ook eens even over na kunnen
den ken.

De voorzitter: Dank u wel. Dan de heer Kleinpaste.

De heer Kleinpaste: Voorzitter, de kostenverhogende suggestie van de heer Portier aan
de voorkant spreekt mij wel aan. Maar laten we het hebben over de kant aan het park.
Gewoon Dordt, ja, vindt het wel vrij logisch dat er een kostenoverschrijding plaatsvindt
omdat het budget nu eennnaal een aantal jaren geleden bepaald is en we kunnen er ook
mee instemmen te nneer daar wij net als wat de VVD ook al aangeeft niet willen gaan
knibbelen aan de kwaliteit van het gebouw wat we er gaan neerzetten. Niet aan de
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kwaliteit van het hele beeld wat we aan die zijde van het station willen ontwikkelen. Dus
snelheid, kwaliteit hooghouden en dus ook voor lief nemen dat dat meer gaat kosten,
dat lijkt ons de logische route op dit moment.

De voorzitter: Dank, dan zie ik de heer Struijk, gaat uw gang.

De heer Struijk: Dank u wel voorzitter. Voorzitter, tegenvallers die zijn natuurlijk nooit
leuk maar in deze tijd zullen we er vast en zeker vaker nnee te maken krijgen en in dit
specifieke geval was het natuurlijk te verwachten gezien dat het prijspeil van een aantal
jaren geleden en de stijging van de materiaalkosten de laatste tijd. Ja, dan kun je gaan
kijken: wat kunnen we doen? Bestaande situatie handhaven is natuurlijk geen serieuze
optie, want het ziet er gewoon niet uit zonder dak, maar het wordt ook uitgelegd, dat
gaat ook niet, is niet fijn voor de eigenaren van de fietsen. Je kan geen zonnepanelen
neerleggen, dus dat moet je eigenlijk ook niet willen, dus is er maar een optie en dat is
gewoon slikken van die extra kosten. En dat nnede onndat twee derde van de inwoners
van Dordt aan de zuidkant van het station woont, van die fietsenstalling gebruikt maakt,
we willen ze graag verleiden om met de trein te gaan en met de fiets naar het station.
Nou, dan moet daar een keurige stalling staan en het huidige plan voorziet daarin dus
dat nnoeten we gewoon gaan uitvoeren. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Ik kijk even naar links. Ja, de heer Van der Kruijff, CDA, gaat
uw gang.

De heer Van der Kruijff: Ja voorzitter, alles wordt duurder, ook fietsenstallingen. Maar
gezien ons beleid waar wij helemaal achter staan onn zeker in de binnenstad nnensen te
verleiden onn meer gebruik te maken van openbaar vervoer, meer gebruik te maken van
de fiets, moet je ook de voorzieningen die daarbij horen wel goed verzorgen. Dus wij
zijn bereid die extra 870.000 euro beschikbaar te stellen, fijn dat er ook een aantal
andere partijen meebetaalt overigens. Want laten we dat niet vergeten, we hoeven het
niet in ons eentje op te hoesten. We hebben ook gelezen dat er nog een kans bestaat
dat er nog na 3 december of na december andere partijen nnogelijk bij de provincie
bijvoorbeeld ook nog geld te halen is, of waar dan ook, dus we horen graag hoe groot de
kans daarop is. En we hebben begrepen maar krijgen dat wel graag bevestigd, want we
hebben natuurlijk mooi nieuws gekregen over de oude lijn, van Leiden naar Dordrecht,
dat ook het stationsgebouw aan gaat passen, aangepast gaat worden, dat dat mogelijk
iets kan weer betekenen voor de fietsenstalling, ja, het raakt elkaar allemaal, maar dat
dat echt voor rekening en risico van ProRail is en niet voor de genneente.

De voorzitter: Dank. De heer Stolk.

De heer Stolk: Ja, wij ondersteunen het voorstel van het college. Dus ook het geld
beschikbaar stellen.

De voorzitter: Dan de heer Schalken, gaat uw gang.

De heer Schalken-den Hartog: Ja voorzitter, dank u wel. Vanuit Beter voor Dordt ook
kort, we moeten zeker niet zoals anderen ook al aangaven dezelfde fout maken die we
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bij de Sportboulevard hebben gennaakt door te gaan bezuinigen om binnen het budget
te blijven. Dus laten we het nu in een keer goed doen en dat budget beschikbaar stellen.
En hetzelfde wat de heer Van der Kruijff aangaf met betrekking tot de plannen in de
toekomst, dat het ook belangrijk is om te borgen dat wanneer daar in die
fietsenstallingen in de loop van de jaren aanpassingen moeten komen, dat dat wel echt
inderdaad voor rekening en risico van ProRail dan is, want dat we niet daar als
Dordrecht ook weer voor moeten bijleggen.

De voorzitter: Dank u wel. Dan mijnheer Safranti.

De heer Safranti: Dank je wel voorzitter. Ik sluit me trouwens aan bij de woordvoering
van VVD en ChristenUnie SGP. Onvoorziene tegenvallers nooit fijn natuurlijk, alleen ik
hoop dat het hierbij blijft, dus dat er ook niet straks nog extra kosten komen voor
andere werkzaamheden. Maar verder gaan wij gewoon hiernnee akkoord.

De voorzitter: Dank u wel. Dan mevrouw Van Engelen en dan mijnheer Gundogdu.

Mevrouw Van Engelen: Dank u wel voorzitter. Ik kan me ook aansluiten bij de
woordvoering van nnijn twee buurnnannen, dat is fijn, dat is efficiente politiek. Gezien
ook onze technische beantwoording, of de beantwoording op onze technische vragen
hebben wij nu genoeg duidelijkheid ook over wat er nog mogelijk is vanuit de ideeen
vanuit de inwoners. En ja, ik ga nog een keertje zeggen, er komen zonnepanelen op het
fietsen dak, dus daar worden wij natuurlijk heel erg blij van.

De voorzitter: Dank je wel. Dan mijnheer Gundogdu, Op Ons Eiland.

De heer Gundogdu: Ja voorzitter, dank u wel. In ieder geval bedankt richting de heer
Van der Linden dat hij zeg nnaar op korte ternnijn ook de commissie betrekt bij een toch
wel een belangrijk oordeel. Wat wij zeker willen meegeven en dat heeft de raad
natuurlijk eerder ook uitgesproken, dat we de ambitie hebben om echt een ov-stad te
worden waarbij dus een goed station met daarvoor nodige voorzieningen heel belangrijk
zijn. Wat ons betreft, voorzitter, kunnen we doorgaan met de plannen zoals we dat
eerder ook hebben gezien, plannen HP, zoals dat heel cryptisch is onnschreven. Waar we
wel even aandacht op willen vestigen, ten eerste is: waar haalt het college dit bedrag
van 870.000 euro vandaan? Wat gaan we dus niet doen als we dit bedrag uitgeven? En
het tweede is: kunnen we er echt vanuit gaan dat dit het nnatje is voor dit project? Dank
u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Dan ga ik naar, ja, ik heb allemaal vingertjes en ik heb ze
allemaal heel scherp hoor, vanavond. De heer Groenewege, gaat uw gang.

De heer Groenewege: Dank u wel. De Partij voor de Dieren staat er iets genuanceerder
in dan de voorgaande sprekers. In eerste instantie waren wij als partij tegen dit plan
vanwege de gevolgen van de fietsenstalling voor het Weizigtpark. Maar nu is er een
nieuwe situatie en nieuwe afwegingen en die maken de afwegingen ingewikkelder. We
zijn er nog niet uit maar we hebben wel een aantal overwegingen die ik ook wit
uitspreken. Onze overwegingen om eventueel voor dit plan te stemmen, voor dit nieuwe
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voorstel is dat de bestaande situatie aan de achterkant van het station woest
onaantrekkelijk is, de bomen zijn al gekapt, het ziet er echt niet uit. Het zag er al niet
uit, maar met de nieuwe werkzaamheden die half af zijn is het nog erger geworden. Wat
ik net al zei: de bomen zijn al gekapt, dus ja, dan zou je denken: ga er gewoon mee
door. En ook wij van de Partij voor de Dieren willen een betere fietsinfrastructuur en de
nieuwe fietsenstalling is onmiskenbaar een verbetering ten opzichte van de huidige
situatie. Maar we hebben ook wat overwegingen tegen die te maken hebben met onze
bestaande bezwaren bij het ontwerp van de fietsenstalling. Enerzijds heeft de nieuwe
fietsenstalling tot gevolg dat er een calamiteitenroute dwars door het Weizigtpark gaat
lopen, met alle gevolgen van dien voor het ontwerp daarvan. Dat was en is voor ons een
bezwaar tegen dit ontwerp. En anderzijds sluit dit ontwerp voor de fietsenstalling niet
aan bij de overkluizing van het station uit de visie van Mecanoo. En die overkluizing
spreekt ons heel erg aan en ...

De heer Kleinpaste: Voorzitter?

De heer Groenewege: Het realiseren van deze fietsenstalling wordt die ambitie toch een
beetje door toiletten gespoeld.

De voorzitter: U krijgt een interruptie van de heer Kleinpaste, gaat uw gang.

De heer Kleinpaste: Ja, even een interruptie om het zo helder nnogelijk te krijgen, want
de heer Groenewege noemt nu de calamiteitenroute door het Weizigtpark, een ander
plan waar volgens mu j al een klap op gegeven is. Wil hij dat plan dan ook, nnoeten we
daar ook opnieuw mee beginnen en hoeveel tijd wil de heer Groenewege dan uittrekken
om dit soort overwegingen te maken met het risico dat we een beslistermijn gaan
missen.

De voorzitter: De heer Groenewege.

De heer Groenewege: Ja, ik snap de vraag van de heer Kleinpaste heel goed en dat is
precies het dilemma waar wij als partij mee zitten, want dat vinden wij ook heel ver
gaan en daarom zeg ik ook: we zijn er nog niet uit hoe we willen stennmen maar dit zijn
de overwegingen die we hebben.

De voorzitter: De heer Kuhlmann, VVD.

De heer Kuhlmann: Ik heb een interruptie voor de Partij van de Dieren. Ik hoorde u de
afweging maken of, nou ja goed, die overkluizing van het station, de plannen van
Mecanoo, die kunnen consequenties hebben voor de fietsenstalling, dat snap ik, die
overweging. Voor ons is de overweging: nou ja goed, dat zijn plannen met een hele
andere termijn, dat duurt nog jaren voordat dat zover is. De huidige situatie vraagt om
een urgente verbetering, we nnoeten nu daar een betere fietsenstalling gaan maken, dat
is waarom wij voor deze plannen zijn. Hoe kijkt u naar die afweging en die, ook de tijd.
Is het niet zo urgent dat we daar nu wat moeten doen?

De voorzitter: De heer Groenewege.
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De heer Groenewege: Weer een beetje hetzelfde verhaal als bij de heer Kleinpaste,
enerzijds kan ik me heel goed vinden in die afweging die de VVD hier maakt. Anderzijds
vinden we het ook een beetje zonde om nu zoveel geld te steken in een nieuwe
fietsenstalling en hem over tien jaar te slopen en dan iets heel anders met de achterkant
van het station te doen.

De heer Kuhlmann: Heel kort.

De voorzitter: De heer Kuhlmann.

De heer Kuhlmann: Ik heb niet het idee maar ongetwijfeld zal de wethouder straks meer
over zeggen dat op het moment dat we bijvoorbeeld over tien jaar met die plannen
verder gaan, dat dit dan weggegooid geld is die, volgens mu j gaat het om een
demontabele fietsenstalling. En gelukkig, dat is de eigenschap van het spoornetwerk in
Nederland, er zijn behalve Dordrecht ook andere stations waar ook fietsenstallingen
nodig zijn. Dus ik kan me voorstellen dat dat een op te lossen probleenn is.

De voorzitter: Komt u tot uw Oh, dat was geen vraag.

De heer Kuhlmann: Nee nee, even een reactie.

De voorzitter: Nee maar, ja ja ja, ik snap wat u bedoelt. Gaat u verder, de heer
Groenewege.

De heer Groenewege: Ja nou ja, ik was al eigenlijk feitelijk aan het eind. Hoe we gaan
stemmen kan ik nog niet zeggen maar dit zijn onze overwegingen.

De voorzitter: Die waren helder hoor, mijnheer Groenewege. Mevrouw Pichel, gaat uw
gang.

Mevrouw Pichel: Dank u wel voorzitter. Ja, wij zien heel erg goed het belang van, ja,
doorgang van deze plannen. Dus ja, dat, we zullen ook dan dit ook zeker wel steunen.
Een ding waar ik wel tegenaan loop is dat we toch zien dat we dit vaker horen, dat de
budgetten opgehoogd nnoeten worden, dat er hogere kosten zijn. Ik zit vrij recent in de
raad maar ik heb wel behoorlijk wat jaartjes ervaring met inkoop, verkoop en Europese
aanbestedingen. En wellicht kunnen we met elkaar kijken hoe we, ja, wat constructiever
met dit soort dingen om kunnen gaan om niet telkens voor verrassingen komen te
staan.

De voorzitter: Dank u wel. Dan kijk ik nog even naar de heer Portier. Heeft u nog een
Nee, u had al ... Zeker.

De heer Kuhlmann: Want ik snap zeg maar bij, er zijn allerlei voorbeelden te bedenken
waar er kostenoverschrijdingen zijn, maar in d... U noennt het verrassend, in dit
specifieke geval waar het gaat om de prijzen van 2019 is het toch helemaal niet zo
verrassend dat er geen aannenner te vinden is die het voor die prijzen anno 2022 wil
bouwen?
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De voorzitter: Mevrouw Pichel.

Mevrouw Pichel: Dank u wel voorzitter. Nou, dat zouden we inderdaad zo kunnen zien,
we kunnen kijken dat de vertraging is opgelopen vanwege de coronaperiode en dat er
nu inderdaad weer het een en ander aan de hand is met de oorlog. Ik ontken dat ook
allemaal niet, alleen als we gaan kijken naar echt lange termijntrajecten, dan zijn daar
gewoon echt wel procedures en stappen voor te bedenken, want er zijn grote ontzettend
kostbare trajecten die twee drie jaar kunnen duren waarbij er goed moet worden
gekeken naar wat het gaat kosten, waar een aanbesteding op ingericht moet worden en
dat je op een gegeven moment een leverancier kunt houden aan zijn prijzen. En dan is
het inderdaad heel vervelend als dat wat negatief uitvalt voor de aanbieder, maar daar
zijn wel stappen in te bedenken in het proces. En neemt niet weg dat dit nu iets waar we
nnee moeten dealen, dus dat steun ik ook en ik vind ook dat we dat budget gewoon vrij
moeten maken. Maar ik denk wel dat we naar de toekomst toe gewoon heel scherp
moeten zijn op dat proces.

De voorzitter: Dank u wel mevrouw Pichel. Ik kijk nog even rond. Wie heb ik nog niet
gehoord? Mijnheer Damen van de Partij van de Arbeid.

De heer Damen: Ja voorzitter, de raad heeft besloten om de fietsenstalling te realiseren.
Wij zijn van mening dat als je dat doet, dat je het gewoon goed moet doen en daarom
zijn we voor het voorstel om toch door te gaan met de bouw van ook al is het duurder.

De voorzitter: Dank u wel. Dan mevrouw Rutten van de PVV, die heb ik volgens mu j nog
niet gehoord.

Mevrouw Rutten: Nee, nou ja, ook wij kunnen instemmen met het verzoek en aansluiten
bij de woordvoering van de VVD.

De voorzitter: Dank u wel. Wie heb ik dan nog niet gehad? Volgens mij hebben we
iedereen gehad. Nou, dan geef ik nu het woord aan wethouder Van der Linden, gaat uw
gang.

De heer Van der Linden: Ja, dank u wel.

De voorzitter: Nee, nog niet.

De heer Van der Linden: Nee, dat is niet nodig, nee. Dank. Nou, dank voor de steun en
ook voor de aanvullende vragen die nog kans geven om het iets te verduidelijken. Nou,
in twee woordvoeringen werd al gehint op, ja, we hebben ontzettend veel meer
spoorgeld voor de boeg en dat is ook hartstikke mooi, daar hebben we een jaar of vijf
zes naartoe gewerkt. En we, dat zijn dan die acht negen steden plus het Rijk, plus
provincies en nog een aantal andere organisaties zoals ProRail NS. Er zijn heel veel
middelen beschikbaar. Nu moeten een aantal dingen worden uitgezocht en voorbereid in
de besluitvornning, in de ruimtelijke ordening, enzovoorts. Dat duidt er al op: dit is een
heel complex proces waar ook een aantal partijen van nature heel nauw bij betrokken is.
Bijvoorbeeld ProRail, ProRail gaat ook deze fietsenstalling realiseren en gaat hem daarna
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in beheer nemen. Daar zitten twee dingen aan vast: een, en daar heeft zowel de heer
Kuhlmann als nnevrouw Pichel al op gewezen, ja, het is complex, hoe doe je dat? Nou,
ProRail is van dit soort ontwikkelingen, dat zijn hele connplexe processen die veel tijd
nemen of veel doorlooptijd nemen, wat allerlei kostenverhogende aspecten met zich
mee kan brengen, soms ook een periode waarin prijzen wat dalen. Waarin je ook een
aantal afhankelijkheden identificeert die ook weer de zaak complexer kunnen maken en
ook kostenverhogend kunnen zijn. De komende jaren gaan we ook kijken hoe we die
sannenwerking zo efficient mogelijk in gaan richten. Wij gaan niet at dat werk doen, dat
gaat ProRail voor een deel doen en ook andere overheidsonderdelen of andere bureaus.
We gaan natuurlijk goed opdrachtgeverschap willen ontwikkelen, dat doen we al op
allerlei andere projecten maar dit is echt wel een ander soort project. Maar ook heel veel
deskundigheid nnoeten inhuren. En natuurlijk is kostenbewust zijn dan een van de
dingen waar je op let. Deze tijd is wel heel bijzonder. Een paar jaar geleden weet ik nog
wel dat een aantal grondweg- en waterbouwprojecten wat gunstiger in de prijsvorming
uitkwamen dan we hadden geraamd en ook fors gunstiger, daar heeft u erg mee geboft.
Maar ja, daarna zie je dat de crisis voorbij is, de econonnie groeit en de laatste jaren is
natuurlijk veel onrust ontstaan in de markt of eigenlijk de nnarkten: de arbeidsmarkt, de
grondstoffennnarkt, enzovoorts. Daar zijn we ons van bewust. Gaat er nog wat meer
geld richting de fietsenstalling sec, dat vroeg de heer Van der Kruijff. Nou, dat is nog
niet zeker. We gaan er wel het overleg over voeren en ook in het vervolg op alle andere
projecten, he, met fietspaden enzovoorts, want daar is de provincie heel erg van, ga je
natuurlijk zoveel mogelijk proberen dingen nneer te koppelen met elkaar. De heer
Gundogdu vroeg: blijft het hier dan bij? Nou, dat is een hele goede vraag en daar gaan
wij onze uiterste best voor doen. Natuurlijk, we weten ook dat de situatie waarin we nu
zitten met elkaar in deze moeilijke nnarkten het heel nnoeilijk maakt om een garantie af
te geven. Daarom hechten we wel aan gunning op basis van de huidige aanbieding en
ook op het zo snel mogelijk erna vastleggen van de afspraken. En dan heb je inderdaad
de situatie dat je kan zeggen: dit zijn de afspraken, dit zijn de leveringstermijnen
enzovoort. Nou, daar kun je mee werken.

De voorzitter: U krijgt een interruptie van de heer Gilindogdu.

De heer Gundogdu: la, ter aanvulling, want u schrijft zelf in uw brief dat tot 3 december
verloopt dit gunningstraject, waarbij dus een offerte is opgesteld op basis van 870.000
euro plus. Dus we kunnen ook de aannemer contractueel gezien daarop houden. Moet ik
het zo lezen, of?

De voorzitter: Wethouder?

De heer Van der Linden: Ja. Maar na die 3 december ga je wel die afspraken definitief
maken. En daar is nog enige tijd voor nodig. En die afspraken worden definitief gennaakt
door ProRail, want daar hebben wij de samenwerkingsovereenkomst mee. Nou en we
gaan natuurlijk zo goed mogelijk daarin meekijken. Nog een opmerking over ProRail, als
het af is, neennt ProRail het in beheer. En inderdaad, over laten we zeggen zeven of acht
jaar ga je het station verbouwen. ProRail nnaakt dan gebruik van alles wat daar staat of
ligt of aanwezig is. Nou en dat wordt afhankelijk van het ontwerp een beetje verbouwd
of vervangen of het blijft gewoon zo staan. We gaan natuurlijk inderdaad volledig voor
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die overkluizing, of het mag ook een tunnel zijn nog, maar ik denk dat die overkluizing
optisch interessanter is en dus dat ook meer meerwaarde geeft. Dat is ook een kwestie
van het uitwerken van de voorlopige ontwerpen die in de mooie plaatjes van Mecanoo
stonden. Maar dat hoort wel bij de ambitie die we hebben. En natuurlijk, dan ga je ook
kijken: hoe ga je met je perrons om, met je spoorinrichting, hoe laat je het monument
tot zijn recht konnen? Kortom, al die vragen die gaan tegen die tijd langskomen. Dat zijn
even de vragen en de antwoorden.

De voorzitter: Dank wethouder. Dan nog een vraag van de heer Groenewege, gaat uw
gang.

De heer Groenewege: Ja, het is eigenlijk meer een technische vraag met wat politieke
gevolgen, want stel, nou niet stel, als deze fietsenstalling is afgebouwd, hoe lang staat
hij er dan naar verwachting?

De heer Van der Linden: Nou, de fietsenstalling aan de voorzijde waar trouwens best
een dak op zou kunnen passen vind ik, dat is een goed idee, ja, die staat er nu een jaar
of twaalf en die is pas weer grootschalig onderhouden, vloer vervangen, een aantal
werkzaamheden aan de, nou, de fietsenstallingsapparaten zelf. Ja, de constructie kan
natuurlijk vijftig jaar mee. Ordegrootte. En de inrichting die gaat veranderen,
zonnepanelen worden na tien vijftien jaar minder in opbrengst, zal ongetwijfeld aan de
buitenboel een en ander moeten gebeuren. De constructie die is grotendeels van beton,
die zal lang nnee kunnen.

De voorzitter: De heer Groenewege.

De heer Groenewege: Ik bedoelde mijn vraag meer in de context van de ontwikkeling
die u net noemde, over die overkluizing. Zeg maar wanneer die dan.

De heer Van der Linden: Kijk, we willen rond 2030 zal het station worden verbouwd. En
we willen ook dat gedurende die verbouwing en die gaat dus echt vanaf de
Zwijndrechtse brug tot aan de Amstelwijck plaatsvinden, willen we natuurlijk wel de
dienstregeling in operatie houden. Want we willen, die afhankelijkheid van het spoor zal
niet minder worden. Je kan moeilijk zeggen: we doen even een paar jaar niks. Dus het
wordt allemaal fasegewijze opgepakt. Hoe het precies gaat gebeuren weten we nu echt
nog niet. Ik kan me goed voorstellen dat je het gebouw beetpakt, het spoor beetpakt,
perronsgewijs gaat verbouwen en dat je best in die verbouwingsfase aan het eind de
fietsenstalling voor een deel verplaatst of voor een deel laat staan of voor een deel juist
niet en dat je dan een aantal jaren verder bent. Ik kan me ook voorstellen dat we er
helennaal omheen werken. Dat kan ik me nu echt nog niet, daar kan ik geen uitspraak
over doen nog. Nee.

De voorzitter: U krijgt nog een vraag van de heer Gundogdu, gaat uw gang.

De heer Gundogdu: Ja, voorzitter dank u wel. Want ik hoor dat de portefeuillehouder in
ieder geval aangeeft dat hij erg zijn best gaat doen om het linniet van 870.000 euro
althans daarbinnen te blijven, maar, maar ja, wat het gaat brengen, dat weten we
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natuurlijk niet. Maar ik lees ook in zijn brief dat, ik heb zojuist ook de vraag gesteld:
waar gaan we dat van betalen? Er staat dat de spoorzone, althans strategische
investeringen budget spoorzone Spuiboulevard vrijwel is uitgeput. Dus ik was even in de
verwarring: waar halen we dat geld vandaan?

De heer Van der Linden: Goede, die had ik niet beantwoordt inderdaad. We gaan het
betalen uit die reserve en die is daarna vrijwel uitgeput. En dat is geld wat indertijd, ik
denk dat we dat bij de voorbereiding van de besluitvorming rand Spuiboulevard
verkeersplan enzovoorts, dat is een jaar of drie vier geleden, hebben ingericht. Nou, er
zijn een aantal dingen van gebeurd, een aantal nog niet, een aantal zijn goedkoper
geworden, een aantal duurder. Daar is nog geld van, dus dan is die bijna uitgeput. Dus
de dingen die je daar ook nog van had kunnen doen zoals een aantal onderzoeken, die
zou je dan op een andere wijze gaan financieren.

De voorzitter: Volgens mu j hebben we dan alle vragen gehad. Dan zou ik nu voor willen
stellen om over te gaan tot het besloten gedeelte. En dan verzoek ik gasten op de
tribune en de media de kamer te verlaten en zodat wij over kunnen gaan naar het
besloten gedeelte.

De heer Struijk: Er stand dat er nog een inspreker zou komen?

De heer Van der Linden: Die komt niet, althans, hij zwaait nu heel aardig naar u. En hij
heeft mu j te kennen gegeven onndat we elkaar toevallig zagen dat hij niet, afziet van
inspraak omdat hij in mijn woorden het eens is met het voorstel. En zo is het.

De voorzitter: Ik ga nu toch even de orde terugpakken. Nee hoar, is maar een grapje.
We wachten even op Clark voor het besloten gedeelte.

De heer Kuhlmann: Voorzitter, straks na het besloten gedeelte lijkt me dat we in de
openbaarheid een besluit nemen am hoe we procedureel verder gaan, denk ik toch?

De voorzitter: Uiteraard de heer Kuhlmann, want ik heb de vergadering nog niet
beeindigd. Dus vandaar dat we ook eerst het besloten gedeelte doen en daarna nog
terugkonnen in het openbare gedeelte. Kunnen wij starten, Clark? Of nog niet? We zitten
even voor de kijkers thuis weer in het openbare gedeelte. Onze vergadering is nog niet
beeindigd. Het raadsvoorstel wat nu voorligt, want we hebben voor het besloten
gedeelte hebben we met elkaar het debat gevoerd. En de vraag aan de commissie is:
kan dit als hamerstuk of bespreekstuk naar de raad? En dan kijk ik even in de rondte.
De heer Van der Kruijff, gaat uw gang.

De heer Van der Kruijff: Voorzitter, volgens mij hebben we alle argumenten gewisseld
en kan dit als hamerstuk naar de raad.

De heer Eens.
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De heer Struijk: Voorzitter? Er komt een amendement dacht ik en dan is het
automatisch een bespreekstuk. Maar daar gaan we natuurlijk wel allemaal alleen
stemmen. Volgens mij is het zo.

De voorzitter: Ja, klopt. Goed, dan

De heer Kuhlmann: Voorzitter? Misschien is het een goed voorstel am gewoon meteen in
die vergadering tot stemming over te gaan, dat er alles over gewisseld is. Er hoeft dan
geen spreektijd voor gereserveerd te worden wat ons betreft.

De heer Helemaal mee eens.

De voorzitter: De heer Safranti, even serieus blijven nog die laatste een minuut.

De heer Safranti: Ik ben zeker met mijn buurman eens.

De voorzitter: Nou, dan kijk ik even in de rondte, volgens mij is iedereen daarmee
akkoord dus er komt een amendement aan en dat wordt niet meer besproken maar daar
wordt over gestemd. Nou, dan denk ik dat we een vruchtbare vergadering hebben gehad
vanavond. Dank ieder voor de discipline en ik zou zeggen: wel thuis en morgen gezond
weer op. En dan sluit ik de vergadering.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 20 december 2022.

De voorzitter,

.W. KoIff
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