
DORDTSE DINSDAG, VERGADERZAAL 1 JOHAN DE WITT

1 CTOO - werkbezoek Stedelijk Dalton Lyceum (Eulerlaan 51)

2 CTOO - bespreking en meerjarenbegrotingen Openbaar onderwijs in 
Dordrecht (Eulerlaan 51)

3 Hamerraad
Voor besluiten van de Hamerraad zie de desbetreffende vergadering.

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

5 Wensen en bedenkingen voornemen tot vestiging van
asielzoekerscentrum in Dordrecht - Raadsvoorstel
Besluit
Burgemeester en wethouder Van Benschop geven bestuurlijke toelichting op de 
aanleiding, urgentie en strekking van het voorgenomen besluit tot vestiging van AZC en 
principebesluit tot opvang van Oekraïners in het Stadskantoor. College wil regie houden 
op opgave opvang vluchtelingen door nu over vestiging AZC te besluiten, voordat de 
Spreidingswet gemeente hiertoe dwingt. Het raadsvoorstel hangt nauw samen met RIB 
over Principebesluit beschikbaar stellen van een deel van het Stadskantoor voor de 
opvang van Oekrainers in een gemeentelijke opvang GOO en verhuizing deel personeel 
Stadskantoor en college naar andere locaties. De puzzel die het college permanent legt is
het organiseren van opvang voor vluchtelingen en lopende ontwikkelingen in de stad hier
hand in hand mee te laten gaan. Ambtelijk wordt een technische toelichting gegeven op 
beide dossiers. Nadat informerende vragen zijn gesteld door de commissie, wordt de 
eerste termijn van oordeelsvorming doorlopen en maken fracties die dat willen voorlopig 
standpunt kenbaar.
Wethouder Heijkoop zegt toe om, op het moment dat informatie deelbaar is, voor de 
volgende raadsvergadering 7 februari een terugkoppeling te geven van hetgeen 
besproken is bij de volgende regionale regietafel. Het regionale bod moet voor 1 mei zijn 
afgerond.
Commissie besluit het raadsvoorstel samen met RIB Principebesluit opvang Oekraïners 
ter bespreking door te sturen naar de gemeenteraad met een spreektijd van 5 minuten. 
Politieke vraag die ter bespreking wordt opgevoerd: wat vindt de raad van het 
voorgenomen besluit om geen wensen en bedenkingen ter kennis van het college te 
brengen t.a.v. het voornemen tot het mogelijk maken van een asielzoekerscentrum op 
een bedrijvenlocatie in Dordrecht?
Het college neemt naar verwachting op 31 januari een besluit over de locatie. 
Voorgesteld wordt om de raad hierover te informeren en tot donderdag 2 februari in de 
gelegenheid te stellen technische vragen te stellen hierover. Beantwoording hiervan 
wordt voorafgaand aan de raadsvergadering aan dit dossier toegevoegd.

6 Raadsinformatiebrief over Principebesluit beschikbaar stellen van (een
deel van) het Stadskantoor voor de opvang van Oekraïners in een
gemeentelijke opvang (GOO) en verhuizing deel personeel Stadskantoor
en college naar andere locaties - Raadsinformatiebrief
Besluit
Commissie besluit het raadsvoorstel samen met RIB Principebesluit opvang Oekraïners 
ter bespreking door te sturen naar de gemeenteraad met een spreektijd van 5 minuten. 
Politieke vraag die ter bespreking wordt opgevoerd: wat vindt de raad van het 
voorgenomen besluit om geen wensen en bedenkingen ter kennis van het college te 
brengen t.a.v. het voornemen tot het mogelijk maken van een asielzoekerscentrum op 
een bedrijvenlocatie in Dordrecht?

7 Akkoord gaan met Uitgangspunten startnotitie Inclusieve Stad -
Raadsvoorstel



Besluit
Commissie besluit op basis van steun van fracties Op Ons Eiland, BVD, Denk en VVD, een 
oordeelsvormende commissievergadering in te plannen over dit raadsvoorstel.
Raads- en commissieleden stellen vragen over de status van het raadsvoorstel waarin de 
uitgangspunten om te komen tot een startnotitie staan geformuleerd. Wethouder Van 
Benschop geeft aan dat de drie genoemde lijnen en groepen de hoofdlijn zijn waarlangs 
na gesprekken met genoemde groepen in de stad wordt gekomen tot een verfijning. De 
bedoeling is dus om richting te geven aan de startnotitie die nog wordt uitgewerkt. 
Daarna wordt op basis van overleggen met de focusgroepen gekomen tot een 
uitvoeringsagenda, zodat concrete acties en interventies gericht en effectief kunnen 
worden uitgezet. Commissie plaatst vraagtekens bij het ontbreken van de focus op 
levens- en geloofsovertuiging (religie) als groep. Genoemde prioriteiten zijn politieke 
keuze, die zijn gebaseerd op signalen die via verschillende kanalen zijn binnengekomen.

DORDTSE DINSDAG, VERGADERZAAL 3 HUGO MUYS VAN HOLY

1 Agendacommissie

2 Raadsinformatiebrief over Samenwerking met Rijkswaterstaat
Kaderrichtlijn Water Hel- en Zuilespolder - Raadsinformatiebrief
Besluit
De commissie besluit de RIB nogmaals beeldvormend te agenderen, omdat er nog zeer 
veel technische vragen niet gesteld zijn. De technische vragen kunnen aan de griffie 
worden toegestuurd, waarna de beeldvormende sessie aan de hand van deze vragen kan 
worden gericht. Daarnaast een uitdrukkelijk verzoek om deze sessie in Vergaderkamer 1 
te houden.

3 Wethoudersbericht over rechtzaak (civiele procedure) gemeenten-
Chemours (conclusie van repliek)
Besluit
Agendapunt 3 en 4 zijn samen besproken.

4 Voorstel vervolgbespreking Chemours/ DuPont in de
gemeenteraadscommissies 2023
Besluit
De commissie wordt door dhr. Hakkeling van OZHZ meegenomen in bodemkwaliteit in 
Dordrecht in relatie tot Chemours. Ook de vervuiling door lood wordt behandeld. De 
commissie wordt vervolgens door mevr. van den Akker van gemeente Dordrecht 
geïnformeerd over de implicaties van de resultaten van het vervolgonderzoek naar de 
moestuinen. Vragen van commissieleden richten zich op hoe veilig oogst uit eigen tuin is 
en wat het veiligste gebruik is, hoe de diverse partijen in de stad al dan niet worden 
gecommuniceerd met als specifiek voorbeeld de oogst uit de tuin van Villa Augustus, en 
welke bestuurlijk en wetenschappelijke ontwikkelingen er verwacht worden. De 
commissie geeft aan geïnformeerd te willen worden over voortschrijdend inzicht zoals dat
naar de aanwezigheid van PFundA.
De volgende beeldvorming zal gaan over voedsel en water(kwaliteit) en de commissie 
wisselt van gedachten over de behoeften richting de laatste commissievergadering. Een 
richtinggevend document is voorlalsnog het agenderingsverzoek Chemours/PFAS in 
gemeenteraadscommissies 2023. Vraag is of dit een opvolgende beeld- en 
oordeelsvormende vergadering is, wie er moet worden uitgenodigd en welk gesprek moet
worden gevoerd. Dhr. Groenewege doet de suggestie om het gesprek ook langs een 
bestuursrechtelijke lijn te voeren met een beeldvorming hierover. De commissiegriffier 
benadert de raads- en commissieleden bij de uitwerking van deze sessie en voorgesteld 
wordt om te beslissen aan het einde van de volgende sessie, als alle gevraagde 
informatie is gedeeld. De aanwezige raads- en commissieleden wordt daarnaast 
gevraagd om eventuele vragen en suggesties vooraf voor volgend thema (voedsel en 
water) aan de griffie, uiterlijk een week voor de volgende commissievergadering op 21 
februari, door te sturen.



DORDTSE DINSDAG, VERGADERZAAL 5 ADRIAAN VAN BLIJENBURG

1 Inspreker niet geagendeerd onderwerp: Pfizer-rapport
Besluit
De heer Borgers doet een appel op het kritische vermogen van de gemeenteraad als 
onderdeel van het gemeentebestuur bij crises zoals Corona ten opzichte van landelijke 
wetgeving en de wetenschap. Ook geeft hij aan zich als kritische inwoner minder 
vertegenwoordigd te hebben gevoeld ten tijde van de coronamaatregelen. Aanwezige 
commissieleden stellen nog een aantal verduidelijkende vragen hierover.

2 Presentatie stresstest Energiekosten BDO
Besluit
De heer Karsten van accountant BDO presenteert de stresstest zoals opgeleverd aan de 
auditcommissie en stelt de commissie in de gelegenheid om verduidelijkende vragen te 
stellen. Dit rapport komt ook in de auditcommissie langs en wordt door de 
auditcommissie geduid.

3 Initiatiefvoorstel realiseren Knarrenhof in Dordrecht van de fracties VSP
en CDA
Besluit
De commissie besluit het initiatiefvoorstel oordeelsvormend te bespreken rondom de 
volgende politieke vragen:

- Welke kaders kan de raad meegeven om tot besluitvorming over te gaan?
- Hoe past het initiatiefvoorstel binnen de door het college aangekondigde woonbrief?
- Hoe denkt het college dit soort initiatieven te kunnen ondersteunen?

4 Raadsinformatiebrief over Initiatiefraadsvoorstel Knarrenhof -
Raadsinformatiebrief
Agendapunten 3,4 en 5 zijn samen besproken.

5 Brief van inwoners van Dordrecht aan gemeenteraad over Plannen
Knarrenhof
Agendapunten 3,4 en 5 zijn samen besproken.

6 Beantwoorden door het college van artikel 40-vragen RvO van de fractie
VSP over Rattenplaag - Antwoordbrief artikel 40/41
Besluit
De beantwoording door het college wordt ter kennisgeving aangenomen. De wethouder 
zegt toe ernaar te streven aan het einde van dit kwartaal een plan naar de raad te sturen 
hoe met afval wordt omgegaan, waarbij er een inventarisatie van de huidige stand van 
zaken geïncludeerd is. Daarnaast richt dit plan zich onder meer specifiek op de gebieden 
waar de problematiek het hevigst is.


