
DORDTSE DINSDAG, VERGADERZAAL 1 JOHAN DE WITT 
 
1 Vragenhalfuur 
 
2 Duidingsgesprek onderzoek raadsondersteuning voor fractievoorzitters 
 
3 Raadsinformatiebrief over Samenwerking met Rijkswaterstaat Kaderrichtlijn Water  
Hel- en Zuilespolder - Raadsinformatiebrief 
Besluit 
De commissie concludeert dat er nogmaals een beeldvormende technische sessie 
wordt ingepland, waarbij er verschillende technische vragen zijn afgegeven om 
deze sessie te richten. 
 
4 Vaststellen integraal beleidsplan en verordening sociaal domein - Startnotitie 
Besluit 
Commissie wordt geïnformeerd over de knoppen waar gemeenteraad kan draaien 
bij toepassing van de Wet maatschappelijke ondersteuning:  
(1) toegang, (2) eigen bijdrage, (3) pgb, waarbij de vraag wordt gesteld waarom deze groep zo 
klein is in omvang, (4) collectief vervoer. Voorbereidend op het hierop volgende 
rondetafelgesprek met maatschappelijke partners over de resultaten van de evaluaties en de 
inhoudelijke uitgangspunten van de startnotitie op 7 maart aanstaande, verzoekt de 
commissie om de volgende informatie: 
•  verhouding meerpersoonshuishoudens onder AOW-leeftijd versus 
 eenpersoonshuishoudens onder AOW-leeftijd. 
•  uitwerking van casussen, zodat commissie een beeld krijgt van de 
 uitwerking van keuzes in praktijk. 
•  inzicht in de omvang personeelstekort, waarbij de achterliggende vraag is: 
 wat is de impact op de uitvoering op lange termijn als bepaalde keuzes in 
 verordening worden gemaakt?  
 

DORDTSE DINSDAG, VERGADERZAAL 3 HUGO MUYS VAN HOLY 
 
1 Vertrouwenscommissie 
 
2 Agendacommissie 
 
3 Beschikbaar stellen van Investeringskredieten verduurzaming 
maatschappelijk vastgoed - Raadsvoorstel 
Besluit 
Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk doorgestuurd naar de raad, waarbij slechts over 
eventuele moties of amendementen wordt gesproken met twee minuten spreektijd, tenzij er 
geen moties of amendementen worden ingediend. In dat laatste geval wordt het voorstel als 
hamerstuk doorgestuurd naar de raad. De SP kondigt een amendement aan om een maximale 
terugverdientijd van 20 jaar in het programma op te nemen. Daarnaast kondigt de SP een 
amendement aan om zonnepanelen op alle daken geschikt te maken. De partij voor de Dieren 
overweegt nog een motie waarin het college wordt opgeroepen te streven naar volledige 
klimaatneutraliteit van a het maatschappelijk vastgoed in 2040.  



De wethouder heeft toegezegd de voortgang van het meerjarenplan van het revolverend 
fonds jaarlijks te monitoren. 
 
4 Akkoord gaan met Uitgangspunten startnotitie Inclusieve Stad - 
Raadsvoorstel 
Besluit 
Wethouder Van Benschop doet de volgende drie toezeggingen: 
1. Het raadsvoorstel en de focusgroepen die hierin genoemd zijn gaan over emancipatie van 

LHBTIQ-ers, mensen met een migratieachtergrond en mensen met een beperking in de 
stad. De Opgave Inclusieve Stad wordt uitgebreid met de toevoeging van een stadsbreed 
anti-discriminatiebeleid, gericht op alle groepen, waaronder ook geloof- of 
levensovertuiging. 

2. De raad wordt actief betrokken bij de totstandkoming van de startnotitie Inclusieve Stad. 
De voorkeursvariant van het college, te noemen variant 2 Begeleidingscommissie vanuit 
de raad, wijzigt in twee opzichten: de gesprekken met doelgroepen vinden plaats op de 
Dordtse Dinsdag en raads- en commissieleden kunnen in wisselende samenstelling 
aansluiten bij deze niet-politieke gesprekken. Er worden beknopte verslagen gemaakt, 

 zodat geïnteresseerden die niet konden aansluiten hier kennis van kunnen nemen. 
Vergaderen op het Stadskantoor kan drempelverhogend werken, dus de gesprekken 
worden mogelijk op locatie in de stad georganiseerd. 

3.  Suggestie om gevraagd en ongevraagd advies te laten geven door een in te  stellen 
adviescommissie met vertegenwoordigers uit de stad wordt meegenomen in de 
uitwerking van de startnotitie. 

 
Wethouder geeft aan de startnotitie naar verwachting eind april/ in mei in het 
college te kunnen presenteren, waarna het besluit vervolgens wordt doorgezet 
naar de raad. 
 
Fractie VVD kondigt aan te overwegen een amendement in te dienen over het 
toevoegen van het uitgangspunt om geen positieve discriminatie toe te passen. 
 
Daarom besluit de commissie het raadsvoorstel ter bespreking te agenderen bij de 
gemeenteraad, waarbij alleen wordt gesproken over het amendement (standaard 2 
min spreektijd). Aangezien de toezeggingen van de wethouder de strekking van 
het raadsvoorstel wijzigen, voegt de griffie dit toe aan het dossier.  
 

DORDTSE DINSDAG, VERGADERZAAL 5 ADRIAAN VAN BLIJENBURG 
 
1 Duidingsgesprek onderzoek raadsondersteuning voor raadsleden 
 
2 Begeleidingscommissie Draagvlakonderzoek Winkeltijdenverruiming 
Besluit 
De begeleidingscommissie kiest uit drie offertes één uit voor de uitvoering van het onderzoek. 
In overleg met het bureau wordt de onderzoeksaanpak vormgegeven. 
 
 
 
 



3 Insprekers niet geagendeerd onderwerp: Participatie veilige en leefbare 
woonomgeving 
Besluit 
De insprekers de heer Korteweg en mevrouw Eisinga-Brussé delen hun zorgen over de 
veiligheid van vaccinaties en andere coronamaatregelen met de aanwezige commissie- en 
raadsleden, die er kennis van nemen. 
 
4 Vaststellen Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 - Raadsvoorstel 
Besluit 
De raadscommissie brengt het voorlopige oordeel op het Integraal Veiligheidsplan over. Het 
Integraal Veiligheidsplan kan als hamerstuk door naar de gemeenteraad van 14 maart a.s. 
Burgemeester Kolff doet daarbij de volgende toezeggingen: 
-  Er volgt een RIB over de aanpak van Dordrecht-West en de wijze waarop de raad wordt 

betrokken bij de inspanningen (o.a. van het Nationaal Programma) in de desbetreffende 
wijken. 

-  Aan agenten werkzaam in Dordrecht wordt een gratis Dordtpas verstrekt. 
-  De burgemeester doet onderzoek wat de gemeente extra kan doen tegen het in inloop zijn 

van cash geld. 
-  Er komt een nieuwe ontmoetings- en informatieavond voor de raads- en commissieleden 

met de districtschef, teamchef veiligheid, etc. 
 
5 Chemours/DuPont 5: Water(kwaliteit) en voedselproductie 
Besluit 
Na het inspreken door mevrouw Kamphuis en presentaties van de heer Schakel (Waterschap 
Hollandse Delta), mevrouw Vink (Evides), dr. Biesta en dr. Ossendorp (NVWA) over 
respectievelijk waterkwaliteit en voedselproductie, buigt de raad zich over het gevolg. 
 
De raadscommissie besluit tot een zesde beeldvormende vergadering (1,5 uur) waarbij een 
expert vanuit wetenschappelijk-bestuurskundig perspectief de commissie informeert over 
haar handelingsperspectief. De al geplande oordeelsvorming vindt daarna plaats. De 
raadscommissie ontvangt namens wethouder De Jonge een memo met een matrix waarin de 
tot nu toe verstrekte informatie wordt samengevat conform het agenderingsverzoek van de 
griffie van 7 december. 


