
BESLUITENLIJST DORDTSE DINSDAG 7 MAART 2023
Vergaderzaal 1 Johan de Witt

1 Werkbezoek: Ontwikkelplan Wantij West
Door de projectleiders Wantij-West worden aanwezige raads- en commissieleden rondgeleid op 
het toekomstig wandelpad met platen op diverse bijzondere plaatsen waar beelden van de 
nieuwe en gewenste situatie op staan. De raads- en commissieleden worden ook meegenomen 
in het doorlopen participatietraject. Op 13 maart aanstaande is er een teruggeef-moment waar de
organisatie samenvat wat er is opgehaald en wat daarvan is meegenomen in de plannen. De 
raads- en commissieleden worden uitgenodigd hier als toehoorder bij te zijn. De uitnodiging wordt
via de griffie verstuurd.

 2 Geen wensen en bedenkingen kenbaar 
maken t.a.v. ontwikkelplan Wantij-West - 
Raadsvoorstel
De technische sessie over dit raadsvoorstel staat gepland op dinsdag 21 maart. Dan wordt het 
Raadsvoorstel besproken en kunnen insprekers hun standpunt onder de aandacht van de raad 
kunnen brengen.

3 Vragenhalfuur
Met betrekking tot de vragen van de fracties heeft het college mondeling informatie verstrekt.

4 Vaststellen integraal beleidsplan en 
verordening sociaal domein - Startnotitie
Commissie spreekt tijdens dit rondetafelgesprek met maatschappelijke partners over de 
resultaten van de evaluaties en inhoudelijke uitgangspunten in de startnotitie. Het 
rondetafelgesprek bestaat uit twee delen. Het eerste deel van het gesprek richt zich op kinderen 
en gezin en jongeren en jongvolwassenen. Het tweede deel van het gesprek richt zich op 
ouderen en kwetsbare volwassenen. Professionals vertellen aan de hand van casussen over de 
dagelijkse praktijk en de knelpunten waar zij tegenaan lopen. Aandacht wordt gevraagd voor 
benutten van wijkcentra als ontwikkelingsplekken voor jongeren gericht op talentontwikkeling; de
digitale wereld waar jongeren in leven; administratieve lasten die worden ervaren door het sociaal
wijkteam; verlengde jeugdhulp boven 18 jaar (tot 23 jaar beschikbaar in Dordrecht); verbinding 
tussen medische en sociale partners bekostigd vanuit verschillende wetten; ouderen die niet 
mobiel zijn en een geen of beperkt sociaal netwerk hebben; creëren van informeel netwerk in de 
buurt; behoefte aan faciliteren van informele en formele partners in de stad; toenemend tekort 
aan vrijwilligers. 

Wethouder Van Benschop zegt toe de implicaties van de uitspraken van de Centrale Raad van 
Beroep, zoals het inperken van de mogelijkheid om resultaatgerichte financiering toe te passen 
bij bijvoorbeeld de huishoudelijke ondersteuning, schriftelijk naar de raad te sturen ("flinke 
kostenpost"). 



Commissie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk naar de raad door te sturen. 

5 Bespreken van Zienswijze 
Begrotingswijziging 2022 GR Dienst 
Gezondheid & Jeugd
Commissie wordt door Dienst Gezondheid&Jeugd geinformeerd over de werking en inhoudelijke 
werkvelden van deze Gemeenschappelijke Regeling waar 10 gemeenten onderdeel van 
uitmaken. De volgende technische informatie wordt ambtelijk schriftelijk nagezonden:


 Overzicht van instroom- en uitstroomgegevens jeugdhulp
 Inzicht in de duur van behandelingen d.m.v. het toezenden van het normenkader
 Aantal kinderen MDA++ aanpak wordt bereikt
 Huidige doorlooptijden van Veilig Thuis

6 Raadsinformatiebrief over Programma 
Werk voor de Jeugd - Raadsinformatiebrief
Commissie besluit de raadsinformatiebrief ter informatie naar de gemeenteraad te sturen.
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3 Verstrekken van extra subsidie in 2023 
aan RTV Dordrecht tot deelname aan 
landelijke Regeling 'Professionalisering 
Lokale Publieke Media-instellingen' (1 
januari 2024) - Raadsvoorstel
Het raadsvoorstel en de politieke vragen worden besproken in de commissie. Diverse raads- en 
commissieleden spreken ongemak uit met het terugkeren van voorstellen voor incidentele 
subsidies en het uitblijven van ontwikkelingen bij RTV, er is tegelijkertijd ook begrip voor de 
positieve ontwikkelingen bij RTV. De wethouder verschaft op korte termijn technische informatie 
over de criteria voor de landelijke Regeling Professionaliseren Lokale Omroepen. Daarnaast 
wordt er een RIB toegezegd over media-beleid en/of het gewenste media-landschap op basis 
waarvan de agendacommissie desgewenst kan beslissen tot beeld- of oordeelsvorming. Gewoon
Dordt kondigt een motie aan bij de behandeling van het Raadsvoorstel op de gemeenteraad van 
14 maart. De motie ziet dan toe op het 'hoe' van visievorming om te sturen op een beter 
functionerend RTV op een passende termijn. Er is geen behoefte om het raadsvoorstel zelf als 
bespreekstuk te agenderen, Christenunie-SGP geeft aan mogelijk een stemverklaring af te 
geven. 



4 Bespreking adhv Agenderingsverzoek 
College over nieuw evenementenbeleid
De commissie stelt vragen en krijgt de mogelijkheid om input mee te geven voor het 
opstellen van een nota m.b.t. evenementenbeleid. Deze nota wordt in mei 2023 door de 
raad besproken. 
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1 In te stemmen met de Routekaart wonen 
- Raadsvoorstel
De commissie bespreekt het voorstel en stelt vragen. Na behandeling besluit de commissie het 
voorstel te agenderen voor een oordeelsvormende vergadering, met de volgende politieke 
vragen: 

1. Wat verstaat de raad onder het begrip betaalbare woningen? 

2. Hoe wilt de raad regie houden?

3. Is de voorgestelde visie adequaat en voorziet deze in voldoende woningen voor alle 
doelgroepen? 

Daarnaast zijn er twee toezeggingen gedaan:

1. Wethouder Heijkoop zegt toe de netto cijfers omtrent de sloop en bouw van woningen met de 
raad te delen voor de oordeelsvormende vergadering. 

2. Wethouder Heijkoop zegt toe de meest recente Beschikbaarheidsmonitor te delen met de raad
(van 2021 of 2022). 

2 Raadsinformatiebrief over 
Realisatieagenda - Raadsinformatiebrief
De raadsinformatiebrief is gezamenlijk besproken met het raadsvoorstel over de Routekaart 
wonen. De commissie bespreekt het voorstel en stelt vragen. Na behandeling besluit de 
commissie het voorstel te agenderen voor een oordeelsvormende vergadering, met de volgende 
politieke vragen: 

1. Wat verstaat de raad onder het begrip betaalbare woningen? 

2. Hoe wilt de raad regie houden?

3. Is de voorgestelde visie adequaat en voorziet deze in voldoende woningen voor alle 
doelgroepen? 

Daarnaast zijn er twee toezeggingen gedaan:

1. Wethouder Heijkoop zegt toe de netto cijfers omtrent de sloop en bouw van woningen met de 
raad te delen voor de oordeelsvormende vergadering. 



2. Wethouder Heijkoop zegt toe de meest recente Beschikbaarheidsmonitor te delen met de raad
(van 2021 of 2022). 

3 Raadsinformatiebrief Bouwbrief en 
realisatiemonitor bouwende stad - 
Raadsinformatiebrief
De raadsinformatiebrief is gezamenlijk besproken met het raadsvoorstel over de Routekaart 
wonen. De commissie bespreekt het voorstel en stelt vragen. Na behandeling besluit de 
commissie het voorstel te agenderen voor een oordeelsvormende vergadering, met de volgende 
politieke vragen: 

1. Wat verstaat de raad onder het begrip betaalbare woningen? 

2. Hoe wilt de raad regie houden?

3. Is de voorgestelde visie adequaat en voorziet deze in voldoende woningen voor alle 
doelgroepen? 

Daarnaast zijn er twee toezeggingen gedaan:

1. Wethouder Heijkoop zegt toe de netto cijfers omtrent de sloop en bouw van woningen met de 
raad te delen voor de oordeelsvormende vergadering. 

2. Wethouder Heijkoop zegt toe de meest recente Beschikbaarheidsmonitor te delen met de raad
(van 2021 of 2022). 

4 Kennisnemen van Maatschappelijke 
businesscase Toekomstbeeld binnenstad 
Dordrecht 'Slijpen aan een diamant' - 
Raadsvoorstel
Het raadsvoorstel Maatschappelijke Businesscase wordt oordeelsvormend besproken aan 
de hand van de geformuleerde politieke vragen. Het CDA vraagt de wethouder expliciet 
aandacht te besteden in de informatievoorziening over de totale investering, die uit lijkt te 
komen op 50-55 miljoen in plaats van 40 miljoen. Ook wordt er aangegeven dat de betekenis
van het euroteken in de effectschema's vragen oproept. Gedeeltelijke verklaring daarvoor is 
dat niet alle kosten in het effectschema onder de 'reservering binnenstad' vallen, sommige 
vallen ook onder grote projecten (zoals Huis van Stad en Regio). Wethouder Burggraaf licht 
toe dat net als bij de andere reserves van agenda 2030 wordt ingezet op de financiele 
strategie om co-financiering van derden op de opgave aan te trekken om daarmee het 
investeringsvermogen te vergroten. De wethouder zegt toe bij toekomstige raadsvoorstellen 
mbt onttrekkingen uit de reserve binnenstad, inzicht te geven op de voortgang m.b.t. het 
aantrekken van co-financiering en een update te geven op de omvang van de reserve i.r.t. 
de investeringsbehoefte. Daarnaast geeft hij aan dat het uit te werken groenplan in Q2 wordt 
opgeleverd. Wethouder Merx wordt gevraagd terug te komen op de technische vraag over 
hondenuitlaatplaatsen in de binnenstad (de vraag is: komen er meer?). Het raadsvoorstel 
wordt doorgestuurd als hamerstuk naar de gemeenteraad van 14 maart. 
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