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

2 Amenderen op Geactualiseerde Welstandsnota Dordrecht - Raadsvoorstel
Besluit
De commissie concludeert dat er voldoende informatie is verzameld en deze
informatie wordt betrokken bij de behandeling van het initiatiefvoorstel ingediend
door het CDA 'Geen dag zonder zon'.

3 Initiatiefvoorstel realiseren Knarrenhof in Dordrecht van de fracties VSP en CDA
Besluit
Het initiatiefvoorstel wordt als hamerstuk doorgestuurd naar de raad. De
raadsinformatiebrief wordt ter kennisname naar de raad gestuurd. Het CDA
kondigt aan het woord 'Knarrenhof' in het initiatiefvoorstel ook te willen verbreden
naar andere coöperatieve woonvormen voor senioren. De wethouder herhaalde de
zinsnede uit de Raadsinformatiebrief om de gemeenteraad in de eerste helft van
2023 te informeren over de resultaten.

4 Raadsinformatiebrief over Initiatiefraadsvoorstel Knarrenhof - Raadsinformatiebrief
Besluit
Het initiatiefvoorstel wordt als hamerstuk doorgestuurd naar de raad. De
raadsinformatiebrief wordt ter kennisname naar de raad gestuurd. Het CDA
kondigt aan het woord 'Knarrenhof' in het initiatiefvoorstel ook te willen verbreden
naar andere coöperatieve woonvormen voor senioren. De wethouder herhaalde de
zinsnede uit de Raadsinformatiebrief om de gemeenteraad in de eerste helft van
2023 te informeren over de resultaten.

5 Consultatie Actualisatie Groeiagenda 2023
Besluit
Agendapunten 5 en 6 zijn gezamenlijk besproken. Naar aanleiding van de derde
vraag uit het Agenderingsverzoek stelt de raad meerdere vragen over definities,
zoals de definitie van groei, sociaal-economische sprongen en de ambitie op het
gebied van wonen. De raad toets op de samenhang met de lokale agenda en
eventuele spanning met de regioagenda. Meerdere accenten worden meegegeven
aan het college, met name op het thema mobiliteit. In regioverband wordt het
contourendocument verder uitgewerkt waarna het via het college aan de raad
aangeboden wordt. De betrokken RIB wordt doorgestuurd aan de gemeenteraad.

6 Raadsinformatiebrief over Groeiagenda 2030 - Monitoringbrief najaar 2022 - 
Raadsinformatiebrief
Besluit
Deze raadsinformatiebrief is betrokken bij het vorige agendapunt en kan voor
kennisgeving doorgestuurd worden aan de gemeenteraad.
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1 Informatievoorziening en afhandeling Wet open overheid (Woo)-verzoeken n.a.v. 
RKC-rapport inzake DoeMee onderzoek
Besluit
Commissie gaat in gesprek met dhr. Jaquet (stadsjurist), mw. Menheere 
(contactpersoon Woo) en wethouder Merx over de derde aanbeveling uit het RKC-rapport 
over de wensen met betrekking tot de informatievoorziening over de afhandeling van 
Wob/Woo-verzoeken. Commissie geeft aan dat het afleggen van verantwoording over de 
uitvoering in de jaarrekening voldoende is, want de informatie wordt vooruitlopend op de 
wettelijke verplichting daartoe op verzoek van de raad actief gepubliceerd op website en dus 
openbaar.

2 Raadsinformatiebrief over Wet open overheid - Raadsinformatiebrief
Besluit
Commissie besluit raadsinformatiebrief ter kennisgeving naar de raad te sturen.

3 Agendacommissie

4 Kennisnemen van Maatschappelijke businesscase Toekomstbeeld binnenstad Dordrecht 
'Slijpen aan een diamant' - Raadsvoorstel
Besluit
De heer Naaktgeboren en een adviseur van Decisio lichten de Maatschappelijke
Businesscase toe. Hier worden diverse vragen over gesteld, met name over
mobiliteit. Er wordt een bestuurlijke memo toegezegd omdat er een omissie in de
cijfers in de bijlage maatschappelijke businesscase zit. De correcte informatie is
weergeven op slide 6 van de presentatie. Een verzoek uit de raadscommissie is om
een tijdlijn toe te voegen later, de heer Naaktgeboren geeft aan dat dit bij de
verdere uitwerking hoort en dus zal volgen.

De commissie besluit het raadsvoorstel oordeelsvormend te agenderen met de
volgende politieke vragen:

1. Is er voldoende aandacht voor de balans tussen een leefbare binnenstad om in
te wonen en een bruisende binnenstad voor bezoekers?

2. Wordt met het plan gezorgd dat bewoners van de binnenstad voldoende
parkeerplaatsen tot hun beschikking houden?

3. Is de Dordtse groeiambitie over wonen en woningbouw voldoende en voldoende
Financieel verwerkt in de maatschappelijke businesscase en het raadsvoorstel met
raadsbesluiten?

5 Instemmen met Actualiseren Ambities, doelen en beleid voor evenementen in Dordrecht -
Startnotitie
Besluit
Het raadsvoorstel en concept amendement van de PVDD worden besproken. De commissie 
stuurt het voorstel, gezien het amendement, door naar de gemeenteraad als bespreekstuk.



De wethouder zegt toe de volgende speerpunten vanuit de oordeelsvorming mee te nemen in
de totstandkoming van nieuw beleid of in uitgangspunten: evenementen in de wijk, betrekken
en bevragen jongeren, borgen inclusie/toegankelijkheid via onder andere het bevragen van de
WMO-raad. De raadscommissie wordt nog geïnformeerd of en welke natuurorganisaties 
worden betrokken bij dit beleid.

6 Vaststellen Startnotitie Programma mobiliteit 2040: uitwerking van het
politiek akkoord - Startnotitie
Besluit
Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk doorgestuurd naar de raad. Daarnaast zijn
er twee toezeggingen gedaan:

- De wethouder zegt toe morgen met een agenderingsverzoek te komen bij de
griffie om beeldvormend te spreken over de afhandeling van de motie '30 in z'n
drie'.

- De wethouder zegt toe bij elke pilot om straten tijdelijk te vergroenen in gesprek
te gaan met bewoners om te kijken of er voldoende draagvlak voor de pilot is,
waarbij de pilot niet wordt uitgevoerd als er een meerderheid van de bewoners
tegen de pilot is.

Het CDA kondigt aan in de volgende raadsvergadering met een initiatiefvoorstel te
komen om het fietsgebruik in Dordrecht dusdanig te stimuleren dat het gebruik
van de fiets een volwaardig vervoersalternatief wordt.
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1 Auditcommissie

2 Vaststellen Evaluatie en herijking dierenbeleid - Startnotitie
Besluit
Commissie gaat met elkaar in debat over de startnotitie en twee concept-moties
en het concept-amendement die de Partij van de Dieren reeds heeft verspreid. Discussie 
wordt gevoerd over de verantwoordelijkheid van de gemeente m.b.t. het welzijn van 
huisdieren en landbouwdieren, het al dan niet betrekken van jagers (wildbeheer) bij deze 
gesprekken over dierenbeleid, de randvoorwaarden die de gemeente kan stellen m.b.t. het 
toestaan van dieren op evenementen, de recreatieve en educatieve functie van dieren en in 
het verlengde hiervan ook de inzet van dieren voor mensen zoals blindengeleidehonden, 
hulphonden in verzorgingstehuizen, het al dan niet inzetten op het keurmerk voor betrekken 
van politiehondenschool bij herijking en tot de rol van dieren in de lokale voedselvoorziening. 
Laatste onderwerp komt terug in de voedselvisie.
Wethouder De Jonge zegt toe dat ook huisdieren en landbouwdieren mee worden genomen 
als gespreksonderwerp. Ook de recreatieve en educatieve functies van dieren worden 
meegenomen in de gesprekstafels met de stad.
In het participatietraject worden geen partijen uitgesloten, maar een open uitnodiging 
versturen zodat alle geïnteresseerden deel kunnen nemen. Dan kan ook worden gesproken 
over de randvoorwaarden waaronder inzet van dieren bij evenementen.



PvdD geeft aan moties te willen indienen en hierover te willen spreken in de raad. Steun van 
GroenLinks en BVD. Commissie besluit het raadsvoorstel als bespreekstuk te agenderen voor 
de raad met 2 minuten spreektijd. Bespreking beperkt zich tot moties en amendementen.

3 Beantwoorden artikel 40-vragen PvdD Kooien met dieren op Bijenmarkt - Antwoordbrief 
artikel 40/41
Besluit
De antwoorden op de artikel-40-vragen worden betrokken bij de
oordeelsvormende vergadering over de Startnotitie evaluatie Dierenbeleid.

4 Beantwoorden artikel 40-vragen PvdD Stop de levende kerststal op de Kerstmarkt - 
Antwoordbrief artikel 40/41
Besluit
De antwoorden op de artikel-40-vragen worden betrokken bij de
oordeelsvormende vergadering over de Startnotitie evaluatie Dierenbeleid.

5 Beschikbaar stellen van een budget voor aanbieden schoolmaaltijden - Raadsvoorstel
Besluit
Commissie stelt verhelderingsvragen over met name de beoogde uitwerking,
concrete doelstelling, verwachte resultaten en lange termijn visie. Eerste lessen die
zijn getrokken uit proeven met scholen worden toegelicht. De langtermijnvisie op
voedselhulp vanuit het Rijk laat op zich wachten. Commissie verzoekt op de hoogte
te worden gehouden van de voortgang van de landelijke ontwikkelingen en
daarmee de lokale vertaling rondom de schoolmaaltijden. En, wanneer er
duidelijkheid komt over de langetermijnvisie van het Rijk, de gestelde technische
vragen schriftelijk worden beantwoord: hoe wordt hiermee verder gegaan,
mogelijk inpasbaar in onderwijsvisie en/ of armoedebeleid? Hoe wordt dit
raadsvoorstel mogelijk ingepast in het Nationaal Programma Leefbaarheid en
Veiligheid Dordt West?
Commissie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de
gemeenteraad.

6 Raadsinformatiebrief over Actuele stand van zaken ontwikkelingen doelgroepenvervoer 
Dordrecht - Raadsinformatiebrief
Besluit
Commissie gaat met elkaar in gesprek over de stellingen die het college heeft
voorbereid over de keuzes die moeten worden gemaakt doelgroepenvervoer
doordat verwachte groei een nog groter beroep gaat doen om beperkte capaciteit.
Wethouders Van Benschop en Heijkoop geven aan dat de opbrengst van dit
gesprek inhoudelijk wordt meegenomen in de raadsvoorstel(len) die worden
voorbereid over herijking Wmo. Leerlingvervoer hier parallel aan laten lopen.
Commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisgeving naar de raad te sturen.
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