
BESLUITENLIJST DORDTSE DINSDAG 27 SEPTEMBER 2022 
 
VERGADERZAAL 1 JOHAN DE WITT 
 

1 Werkbezoek aan Chemours en Dupont 
Werkbezoek aan Chemours-Dupont met als doel om de situatie op het terrein van 
Chemours-Dupont ter plekke te bekijken. Per presentatie is door Dupont (René de Jonge, 
Roeland Rosman) en Chemours (Marc Rijmers, Harmen Geers) inzicht gegeven in de 
productie op het terrein van de Staart en de visie van Chemours en Dupont op veiligheid en 
publieke gezondheid. Er is ook een reflectie gegeven op de samenwerking met 
overheidslagen, hulpdiensten en toezichthouders en de voortgang van het vierpuntenplan 
zoals dat in 2016 gepresenteerd is aan de gemeenteraad. De commissieleden hebben 
vragen gesteld over duurzaamheid, gezondheid en de verantwoordelijkheden van 
Chemours-Dupont. Antwoorden op twee van de gestelde vragen en de presentaties worden 
per mail nagestuurd. 
 

2 Vragenhalfuur 

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

 

3 Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet 
Oeververbinding Noord en afronding openbaar 
gebied Plan Tij 

De commissie besluit het voorstel als stemstuk te agenderen voor de raadsvergadering, maar 
zonder bespreking. Er wordt mogelijk een amendement ingediend door meerdere fracties 
gezamenlijk om het gehele onderwerp op een juiste wijze af te handelen.  

 

4 Kennisbijeenkomst Kaderstelling Dienstverlening 

Begin 2021 is naar aanleiding van het rekenkamerrapport 'Digitaal dienstbaar' toegezegd aan de 
gemeenteraad dat er een commissiebijeenkomst over de kaderstelling van de digitale 
dienstverlening komt. 

Vanuit de servicegemeente en frontoffice is inzicht gegeven in ontwikkelingen en dilemma’s op 
het vlak van dienstverlening. Thema’s die aan bod kwamen waren begrijpelijkheid en 
toegankelijkheid van taal en dienstverlening, de mate waarin alle gemeentelijke services dezelfde 
of verschillende uitgangspunten hanteert en de mate waarin dienstverlening online en fysiek 
plaatsvinden. Ook de positie van de raad bij de ontwikkeling van dienstverlening is aan bod 
gekomen. Het onderwerp is voorlopig voldoende besproken en de raad wacht verdere uitwerking 
in een RIB of RV af.  



5 Stand van zaken dossier Chemours-Dupont 

Door wethouder Van der Linden wordt de commissie bijgepraat aan de hand van de RIB en de 
wethoudersbrief over de stand van zaken en collegeinspanningen op het gebied van Chemours-
Dupont. Door gastsprekers Carola Hegger (GGD), Tessa Pancras (Arcadis) en emeritus 
professor Jacob de Boer wordt de commissie bijgepraat over resp. de invloed van PFOA en 
GenX op publieke gezondheid, de methodes en uitkomsten van het Moestuinonderzoek en de 
invloed van PFASsen en de verschillen tussen Nederland en België. Er worden ook vragen van 
raads- en commissieleden beantwoord en de nakomende vragen worden uiterlijk 11/10 bij de 
volgende beeldvormende sessie over Chemours beantwoord.  

 

6 Raadsinformatiebrief omtrent dossier 
Chemours/DuPont – Raadsinformatiebrief 
Door wethouder Van der Linden wordt de commissie bijgepraat aan de hand van de RIB en 
de wethoudersbrief over de stand van zaken en college inspanningen op het gebied van 
Chemours-Dupont. De RIB en wethoudersbrief worden betrokken bij de volgende 
beeldvormende sessies.  

7 Wethoudersbericht over diverse onderwerpen 
inzake ontwikkelingen op het dossier Chemours en 
Dupont 
Door wethouder Van der Linden wordt de commissie bijgepraat aan de hand van de RIB en 
de wethoudersbrief over de stand van zaken en college inspanningen op het gebied van 
Chemours-Dupont. 
 

 
VERGADERZAAL 3 HUGO MUYS VAN HOLY 

3 Vervolggesprek Blue Amigo over dienstregelingen 2023 
Provincie Zuid-Holland en Qbuzz hebben aangegeven verhinderd te zijn. Het 
besluitvormingsproces bij de Provincie ZH over het vervoersplan, dat door de bijzondere 
omstandigheden na de coronajaren nog niet  is afgerond, loopt niet in de pas loopt de vertaling 
hiervan in dienstregelingen van het OV. Commissie luistert naar toelichting van directeur 
Gerbrand Schutten (Blue Amigo) over de aanbesteding, ambitieuze plan waarmee de tender is 
gewonnen en reactie op problemen waarmee de waterbus sinds corona is geconfronteerd. 
Wethouder Van der Linden sluit binnenkort aan bij de stuurgroep van de DMG-concessie waar 
ook concept-dienstregeling wordt besproken. Dat is ook de reden waarom deze informatie nog 
niet gedeeld kan worden met de gemeenteraad. Openbaar vervoerders en overheden kunnen 
nog meer gezamenlijk optrekken om gebruik van het OV te promoten/ stimuleren door 
bijvoorbeeld te investeren in lange lijnen en de aantrekkelijkheid van de bestemmingen te 
verbeteren door revitalisatie van haltes.  

Commissie geeft de wethouder de volgende aandachtspunten voor genoemde stuurgroep mee: 
zoveel als mogelijk vasthouden aan bezetting van "dikke buslijnen" in de stad Dordrecht ten koste 
van bereikbaarheid van platteland, kansen grijpen bij Gezondheidspark door te zorgen voor 
aantrekkelijk OV-aanbod daar om parkeerdruk te verlagen, behoefte aan het voeren van gesprek 



over lange-termijn ontwikkelingen en perspectief voor OV, betrouwbaarheid en bruikbaarheid van 
OV staat voorop dus daarop insteken. 

4 Sociaal domein: Maatwerk huisvesting - 
Raadsvoorstel 

Commissie stelt vragen over de impact van de gevraagde afwijking van de regeling 
opkoopbescherming vanwege het maatschappelijk belang en de praktische uitvoering hiervan. 
Aanwezige ambtenaren geven aan dat het afwijken van de bestaande huisvestingsverordening 
niet perse nodig is. De tegenstrijdigheid met hetgeen is gesteld in het raadsvoorstel werkt 
verwarrend. De afspraak wordt gemaakt dat raads- en commissieleden tot en met aanstaande 
vrijdag 30 september de gelegenheid krijgen om technische vragen per email stellen.  

Wethouder Heijkoop zegt toe een notitie aan te leveren waarin deze technische vragen worden 
beantwoord, een aantal casussen wordt uitgewerkt van gezinnen die hier gebruik van zouden 
kunnen maken en waarin technische toelichting wordt gegeven op de opkoopbescherming i.r.t dit 
raadsvoorstel.  

Commissie besluit om dit raadsvoorstel oordeelsvormend in te plannen.  

 

VERGADERZAAL 5 ADRIAAN VAN BLEIJENBURG 

1 Instemmen voorgesteld besluit RKC inzake DoeMee 
onderzoek naar uitvoer van de Wet openbaarheid 
van bestuur (Wob) en de Wet open overheid (Woo) - 
Raadsvoorstel 

De Rekenkamercommissie Dordrecht heeft deelgenomen aan een NVRR DoeMee onderzoek 
naar de Wob/Woo, onderzoeksbureau Pro Facto heeft de resultaten toegelicht. De commissie 
stelt vragen en besluit het voorstel als hamerstuk door te sturen aan de gemeenteraad van 18 
oktober. De griffie wordt verzocht tot het opvragen van informatie over besluit 3 bij het college 
omdat onduidelijk blijkt in hoeverre en wanneer PLOOI in gebruik genomen wordt en op welke 
wijze en termijn de gemeente anderszins invulling geeft aan haar publicatieplicht van WOO-
besluiten. 

 

2 Vaststellen Adviesrecht Omgevingswet - 
Raadsvoorstel 

De commissie besluit het voorstel te agenderen voor een oordeelsvormende commissie. Er zijn 
twee politieke vragen geformuleerd voor behandeling in deze commissie: 

1. Heeft de raad voldoende mogelijkheden om het omgevingsbeleid te beïnvloeden met het 
voorgestelde scenario? 

2. Welk model doet het meeste recht aan een goede en efficiënte besluitvorming bij 
vergunningsaanvragen, waarbij de rechtszekerheid voor inwoners in acht genomen wordt? 



3 Vaststellen van het koersdocument 'Smart Society' 
Dordrecht - Raadsvoorstel 

De commissie besluit het voorstel te agenderen als hamerstuk voor de eerstvolgende 
raadsvergadering. 


