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1. CTOO: Werkbezoek OPOD Nestas- Scholengroep - 
Leden van de Commissie van Toezicht Openbaar Onderwijs (CTOO) hebben een werkbezoek gebracht 
aan een schoollocatie van Nestas Scholengroep om kennis te maken met bestuurders Frank Tigges en 
Saskia van Duijn, Maaike van der Gaag (directeur van de Mondriaan) en Marlou van Lent 
(bestuurssecretaris). Er wordt teruggeblikt op de aanleiding voor bestuurlijke fusie tussen openbaar en 
katholiek onderwijs: hoe er naar kinderen wordt gekeken; conceptscholen, bijvoorbeeld Jenaplan en 
Montessori. Nestas heeft in totaal 22 locaties, waarvan 8 scholen zijn opgenomen in het Dordts 
Leerprogramma. Bestuur van Nestas vraagt aandacht van raadsleden voor de beperkte beschikbare 
woonruimte voor onderwijspersoneel, het betaald parkeren voor leraren die op locaties in het centrum 
werken en de achterblijvende verduurzaming van de onderwijshuisvesting. 

 

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

 

4. Beschikbaar stellen van voorbereidingskrediet Herontwikkeling Spuiboulevard e.o. – 
Raadsvoorstel 
De commissie besluit het raadsvoorstel minimaal 1,5 uur oordeelsvormend te agenderen voor 13 
december omtrent de volgende politieke vragen: 
- Kan beter geborgd worden dat groen gerealiseerd gaat worden in dit plan? 
- Leveren de plannen een goede impuls op aan de stad? 
- Wordt de publieke ruimte voldoende geborgd, met de nadruk op sociale veiligheid en parkeren voor 
fiets en auto? 
- Kunnen de prijscategorieën van de woningen verder worden onderbouwd? 

Daarnaast vroeg de commissie enerzijds de presentatie van de bouwmonitor van de woningopgave en 
anderzijds de notitie van de minister van Volkshuisvesting bij de stukken voor deze oordeelsvormende 
vergadering te plaatsen. 

 

5. Beschikbaar stellen aanvullend uitvoeringsbudget voor 
Entreegebouw/Fietsenstalling station Dordrecht (Dordtse Spoorzone) – Raadsvoorstel 
Het raadsvoorstel wordt al bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 29 november, 
waarbij alleen gestemd zal worden. Er is een technisch amendement aangekondigd wat zal worden 
voorbereid door de griffie in samenwerking met de ambtelijke organisatie. 
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3. Vaststellen Prognose Grondbedrijf 2022 – Raadsvoorstel 
Door de teamleider Grondzaken en Strategisch adviseur Grondzaken dhr. Nap en dhr. Knapen wordt de 
commissie geïnformeerd over de Prognose Grondbedrijf 2022, de procedure en timing van de prognose 
en de gevraagde besluiten. Diverse commissieleden stellen hierover vragen die tijdens de presentatie 
worden beantwoord.  

Gezien de context van het kalenderjaar met bijzondere en impactvolle gebeurtenissen (denk aan: 
Corona, Oekraïneoorlog met bijgevolg de energiecrisis) volgt nog een memo met duiding van de impact 
van deze gebeurtenissen op de prognose.  

 

De commissie besluit het raadsvoorstel door te geleiden aan de gemeenteraad van 29 november 
aanstaande als hamerstuk.   

 

5. Beschikbaar stellen van een krediet voor de Uitvoering van het programma Ruimte 
voor Banen – Raadsvoorstel 
Commissie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk naar de raad te sturen.  

Wethouder Van Benschop zegt toe om de raad eenmaal per jaar over de voortgang van het programma 
te informeren middels een raadsinformatiebrief. Ook wordt de raad tussentijds geinformeerd indien 
daar aanleiding voor is.  
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1. Vaststellen uitvoeringsprogramma en voorbereidingsbudget Dordwijkzone 
Stadspark XXL - Startnotitie 
De commissie besluit het raadsvoorstel oordeelsvormend te agenderen omtrent verschillende politieke 
vragen omtrent woningbouw, voorzieningen, fietsvoorzieningen, budget en de startnotitie die kunnen 
worden samengevat in één vraag: 
-Welke prioriteit geven we aan de verschillende kaders? 

 

2. Instemmen voorgesteld besluit RKC inzake het onderzoek ' Een duurzaam huis voor 
iedereen', over hoe het is gesteld met de verduurzaamheidsopgave van woningen in 
de gemeente - Raadsvoorstel 
Commissie besluit een oordeelsvormende commissievergadering in te plannen over het raadsvoorstel 
om te spreken over de volgende vragen: 

1. Hoe kan de raad in de beleidscyclus grip krijgen op genoemde aanvullingen op de 
prestatieafspraken die de gemeente maakt met woningbouwcorporaties (en huurdersraad) op 
het thema verduurzaming?  RKC adviseert om in het plan van aanpak doelen concreter te 
maken. Voortgang monitoren en bespreken met de raad staat er niet expliciet in.  

2. Hoe kan de raad sturen op het bevorderen van samenwerking tussen afdelingen van de 
gemeente, te noemen het facetbeleid (opgave duurzame stad) en het sectorbeleid (cluster 
Stad)?  



De commissie is bij meerderheid van mening dat beantwoording van deze vragen onvoldoende zijn 
verankerd in het besluit zoals verwerkt in het raadsvoorstel en er dus d.m.v. een amendement aan zou 
moeten worden toegevoegd. 

 

3. Akkoord te gaan met de doelen van het Crisis- en herstelfonds - Raadsvoorstel 
Het college vraagt de raad opnieuw budget beschikbaar te stellen voor het Crisis en herstelfonds, waar 
ook de doelen van worden verbreed: van Coronahulp naar energiehulp voor Dordtse verenigingen en 
stichtingen met een maatschappelijke functie. Opsteller Guido von Grumbkow licht kort de actualiteit 
en het voorstel toe. Er wordt een rondetafelgesprek gevoerd met vertegenwoordigers uit het 
maatschappelijk veld over nut, noodzaak en aandachtspunten voor de uitvoering. Aanwezig zijn 
Caroline van der Mijle namens Inzet078, namens Sportraad Peter Bouman en Gert-Jan Kraaijeveld en 
namens Adviesraad WMO en jeugd Jannie Storm en Ellen Molenaar. Er wordt door hen onder andere 
gesproken over de noodzaak van samenwerking onderling en transparantie over de subsidieregeling. 
De sportraad spreekt o.a. vertrouwen uit in de combinatie van beschikbare hulp en geeft aan dat er al 
landelijk al organisaties zijn die inwoners van de stad laten douchen bij hen, wat helpend kan zijn voor 
de personen in kwestie. Zorgen zijn of er genoeg geld zit in het noodfonds en of het toegankelijk is. 

 

Het besluit gaat door als hamerstuk naar de gemeenteraad. Wethouder Heijkoop doet de toezegging 
om een memo op te stellen waarin hij terug komt op de verschillende vragen die zijn gedeeld tijdens 
het rondetafelgesprek over de locaties en toegankelijkheid daarvan, voorwaarden van de 
subsidieregeling en het combineren van de korte- en langetermijndoelstellingen.  


