Besluitenlijst van de gemeenteraad van 26 oktober 2010
1

Opening en vaststellen agenda
Besluit
Burgemeester Brok opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Mevrouw K.M. Rusinovic en de heren M.P.P.M. Merx, E.A.M. Nederhof, I. Eski, J.H.
Lagendijk zijn met kennisgeving afwezig. Mevrouw De Smoker zal eerder vertrekken
vanwege verplichtingen elders.
Gasten van de raad
De burgemeester heet de leerlingen van het Dalton Lyceum welkom als gasten van de
raad.
Raadsjubileum Nelleke de Smoker
Burgemeester Brok spreekt Nelleke toe en feliciteert haar met haar 12,5 jarig
raadsjubileum.
Mededeling Zeehavengebied
Na afloop van de raadsvergadering wil wethouder Van den Oever in beslotenheid een
mededeling doen aan de woordvoerders die het Zeehavengebied in portefeuille hebben
in de B&W-kamer.

2

Mededelingen, ingekomen stukken en lijst ter inzage (Zie bijlage)
Samenvatting besluit:
De raad stemt in met de in de lijst ingekomen stukken genoemde behandeladviezen. Bij
de brieven onder q.,s.,w.,z.,aa.,ac.,ad.,ag.,ah.,al.en am., is besloten tot een van het
behandeladvies afwijkende behandeling.

3

Vaststellen van de notulen van de gemeenteraad van 21 september en van de
adviescommissie van 14 en 21 september 2010
Besluit
De heer Schalken-den Hartog staat abusievelijk niet vermeld bij de aanwezigen in de
notulen van de adviescommissie van 14 september jl. Met inachtneming van deze
wijziging stelt de raad de notulen van de adviescommissie van 14 september vast. De
notulen van de gemeenteraad van 21 september en van de adviescommissie van 21
september 2010 worden ongewijzigd vastgesteld.

4

Afscheid van de heer P.J. van der Eijk als lid van de gemeenteraad
Besluit
Burgemeester Brok spreekt zijn dank uit voor de inzet van de heer Van der Eijk als
raadslid en kamervoorzitter en respecteert de principiële bezwaren die aan het afscheid
ten grondslag liggen. De heer Van der Eijk licht in zijn afscheidsrede toe dat hij aftreedt
om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Hij roept de raadsleden op in te
zetten op een selectievere onderwerpkeuze en harmonieuzere manier van debatteren.
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5

Onderzoek geloofsbrieven van mevrouw D.A. Kensenhuis
Besluit
Tot lid van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven worden benoemd:
Mevrouw M.C. Ruisch (voorzitter), mevrouw N. de Smoker en de heer S. Seme.
Mevrouw Ruisch meldt dat de commissie geen beletselen heeft aangetroffen om
mevrouw D. A. Kensenhuis toe te laten tot de gemeenteraad.
De raad besluit conform het advies van de commissie.

BENOEMINGEN / AANWIJZINGEN
6

Beëdigen van mevrouw D.A. Kensenhuis als lid van de gemeenteraad
Besluit
Mevrouw D.A. Kensenhuis wordt beëdigd als lid van de gemeenteraad.

Hamerstukken
7

Vaststellen Vierde wijziging Parkeerbelastingenverordening Dordrecht (493898)
Besluit
De raad stelt de Vierde wijziging Parkeerbelastingenverordening Dordrecht vast.

8

Vaststellen Brandveiligheidsverordening 2010 (493998)
Besluit
De raad stelt de Brandveiligheidsverordening 2010 vast.

9

Wijzigen Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Dordrecht (494041)
Besluit
De raad wijzigt de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente
Dordrecht.

10

Vaststellen 5e wijziging GR Drechtsteden (486741)
Besluit
De raad stelt de 5e wijziging GR Drechtsteden vast.

11

Vaststellen startnotitie en instemmen met voorbereidingskrediet project actualiseren
komgrenzen Dordrecht (494035)
Besluit
De raad stelt de startnotitie vast en stemt in met het voorbereidingskrediet project
actualiseren komgrenzen Dordrecht.

12

Wijzigingen begroting 2010 conform de 2e verzamelwijziging 2010 (494033)
Besluit
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De raad wijzigt de begroting 2010 conform de 2e verzamelwijzing 2010.
13

Benoemen openbare ruimte woningproject Wilgenwende (486537)
Besluit
De raad stemt in met het benoemen van straatnamen in het nieuwe woningbouwproject
Wilgenwende.

14

Vaststellen fractievergoeding 2009 (482776)
Besluit
De heer J. Mos van de VVD-fractie legt een stemverklaring af, waarin hij opmerkt dat de
VVD kan instemmen, maar aandacht vraagt voor de geconstateerde onregelmatigheden,
zeker als een accountantsrapport Eur. 6.500,- heeft gekost. Het credo van de VVD luidt:
geen bon, geen declaratie.
De heer Schalken-den Hartog van de fractie BVD zegt deze stemverklaring te
ondersteunen.
Met inachtneming van bovengenoemde stemverklaringen stelt de raad de
fractievergoeding 2009 vast.

Stukken ter kennisname
15

Raadsinformatiebrief over rapportage vernielingen 1e marapperiode 2009 (273961)
Besluit
De raad besluit de Raadsinformatiebrief over rapportage vernielingen 1e marapperiode
2009 voor kennisgeving aan te nemen.

16

Jaarverslag Rekenkamer 2009 (405819)
Besluit
De raad neemt het Jaarverslag Rekenkamer 2009 voor kennisgeving aan.

17

Rekenkamerrapport "Sturen met de Buren" (264577)
Besluit
De raad neemt het Rekenkamerrapport "Sturen met de Buren" voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking
Samenvatting besluit:

18

Vaststellen Bestuursrapportage 2010
(486550)
Besluit
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Er is raadsbrede waardering voor de snelle en heldere bestuursrapportage, waarin de
9maandsrapportage en de Interimnota zijn samengevoegd.
De raad vraagt toelichting en aandacht voor:
-prognose Grondbedrijf, en weerstandsvermogen komende jaren
-dalend aantal bouwvergunningen, maar geen vermindering werkgelegenheid?
-uitlatingen in de krant van wethouder Van Steensel over de Sociale Dienst en
re-integratiebeleid
-doelen SMART stellen met nadruk op beleid en programmakaarten erbij betrekken
- aantrekkelijke binnenstad faciliteren
- boekhoudkundige erreurs en omissies, bijv. bij Sportboulevard, en motie gratis
fietsenstalling later als post onvoorzien opnemen, en misrekening bouwleges
- de extra 6 miljoen voor uitkeringen is nog niet in de prognose verwerkt
- zorg voor wegvallen subsidies bij bijv. vervoer van leerlingen met een handicap
- subsidies van totaal 33 miljoen bij Drechtsteden.
Beantwoording college.
Wethouder Van Steensel
-er was sprake van een millennium bug: de optellingen zijn wel goed alleen verschrijving
in toelichting met abusievelijk dezelfde bedragen die dat niet zijn. In de begroting van
2011 komt dat niet meer voor. Kapitaallasten geven de komende jaren een veel rustiger
beeld. Er wordt 2 miljoen toegevoegd aan het weerstandsvermogen.
De bestuursrapportage is eerder gemaakt dan de begroting dus de te verwachten
bezuiniging van 20 miljoen is inmiddels al opgelopen tot 26 miljoen in
meerjarenperspectief.
Reactie op krantenartikelen inz. SDD
Wethouder Van Steensel merkt op dat verschillende teksten uit verschillende interviews
zijn geknipt en geplakt, zodat zowel de inhoud alsook de context niet overeenstemmen
met de realiteit. Dit betreurt hij zeer en geeft een onjuist beeld. Hij zegt hierop terug te
komen in de Drechstedendinsdag van 2 november a.s.
Wethouder Sleeking
- de wethouder zal terugkomen op de schijnbare tegenstrijdigheid in hetzelfde aantal
bouwvergunningen tegenover dalende legesinkomsten en zou werkgelegenheid ook
moeten teruglopen wat niet het geval is. Dit wordt een punt van aandacht in de Begroting
volgend jaar.
-de taskforce bij de politie is nog niet overbodig. Er is sprake van hoge werkdruk, uitval
personeel en er is extra capaciteit nodig. De wethouder zal hier in beslotenheid op
terugkomen.
Wethouder Van den Oever
- Parkeergarage Achterom is sinds enkele weken op zaterdag vol, mede vanwege
sluiting andere garage.
- Egalisatiereserves uitsluitend inzetten voor parkeren, terwijl bijv. invalideparkeren
wenselijk is. Dus als de tarieven niet mogen stijgen lukt dit niet. Discussie over winst die
naar stad en niet naar parkeren terugvloeit, is een discussie die college en raad nog
gaan voeren.
-een presentatie over de prognose Grondbedrijf staat voorlopig geagendeerd in de
adviescommissie van 30 november a.s.
Wethouder Reynvaan
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- de wethouder gaat in op financiële vragen over de Sportboulevard en zegt te
verwachten dit budgetneutraal op te lossen. Binnenkort ontvangt de raad een
raadsvoorstel waarin een krediet wordt gevraagd.
De raad stelt de Bestuursrapportage 2010 vast.
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Besluitenlijst van de lijst van ingekomen stukken voor de vergadering van de gemeenteraad
van
dinsdag 26 oktober 2010.

Samenvatting besluit:
De raad stemt in met de in de lijst ingekomen stukken genoemde behandeladviezen. Bij
de brieven onder q.,s.,w.,z.,aa.,ac.,ad.,ag.,ah.,al.en am., is besloten tot een van het
behandeladvies afwijkende behandeling.

BESTUUR EN MIDDELEN
Raadsinformatiebrieven
a

Raadsinformatiebrief over voortgang verwerven titel Fairtrade
gemeente (494855)
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

b

Raadsinformatiebrief over reorganisatie GR Drechtwerk (500356)
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder a. en b. genoemde raadsinformatiebrieven
voor kennisgeving aan te nemen.
Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad
c

Brief van raadslid P.J. van der Eijk waarin hij zijn
raadslidmaatschap beeindigt
Besluit
De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

d

VNG-ledenbrief over CAO Wsw: Uitwerking maandelijkse
betaling werkgeversbijdrage vakbondscontributie
Besluit
De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

e

VNG-ledenbrief over meer invloed van gemeente op de politie;
rapport sleuren of sturen
Besluit
De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

f
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VNG: agenda van de buitengewone algemene ledenvergadering
d.d. 12-11-2010
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.
g

VNG-ledenbrief over toegankelijkheid overheidsinformatie en
webrichtlijnen
Besluit
De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

h

VNG -ledenbrief over Kernbeleid Veiligheid (499202)
Besluit
De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

i

VNG-ledenbrief over de Rijksbegroting 2011
Besluit
De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

j

Gemeente Goedereede: motie samenwerking gemeenten
bestuurlijke zelfstandigheid
Besluit
De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

k

Gemeente Mook en Middelaar: motie over het begrotingstekort
2012-2014
Besluit
De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

l

VZHG: journaal voor de gemeenten (496670)
Besluit
De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

m

Deloitte: Aanvullende brief inzake bevindingen SiSa-bijlage 2009
(499363)
Besluit
De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder c. t/m m. genoemde brieven voor
kennisgeving aan te nemen.

n
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Alternatieve begroting 2011 (499313)
Besluit

De raad besluit de alternatieve begroting te betrekken bij de
begrotingsbehandeling van 9 en 10 november 2010.

U wordt voorgesteld de onder n. genoemde brief te betrekken bij de
behandeling van de begroting op 9 en 10 november 2010.
o

Brief van de wnd. directeur Rekenkamer over stopzetten
onderzoek bestuurlijk netwerk (505982)
Besluit
De raad besluit deze brief ter behandeling door te geleiden
naar de Auditcommissie.

p

Plan van aanpak accountantscontrole 2010 (505301)
Besluit
De raad besluit dit plan ter behandeling door te geleiden naar
de Auditcommissie.

U wordt voorgesteld de onder o. en p. genoemde brieven ter behandeling
door te geleiden naar de auditcommissie.
Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders
q

E-mail van de heer R. Hamburger over niet werkende
straatverlichting Burg. De Raadtsingel (499209)
Besluit
Inmiddels heeft de wethouder de zaak mondeling met de
schrijver van deze e-mail besproken en afgehandeld. Derhalve
besluit de raad deze e-mail voor kennisgeving aan te nemen.

U wordt voorgesteld de onder q. genoemde brief ter afhandeling in handen
te stellen van het college van burgemeester en wethouders.
FYSIEKE LEEFOMGEVING
Raadsinformatiebrieven
r

Raadsinformatiebrief over overgang ondergrondse containers
Binnenstad naar containers met toegangscode en een grotere
inhoud (494878)
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

s
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Raadsinformatiebrief over voorontwerpbestemmingsplan
"Polder Stededijk" (493625)

Besluit
Op verzoek van de heer Van Verk (PvdA) besluit de raad dit
stuk ter behandeling door te geleiden naar de
Agendacommissie.
t

Raadsinformatiebrief over intensivering van de inzameling van
kunststof verpakkingen
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder r. t/m t. genoemde raadsinformatiebrieven
voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen van het
Voorontwerpbestemmingsplan Polder Stededijk liggen ter inzage bij de
griffie.
u

Raadsinformatiebrief over notitie "aanpak bestemmingsplannen
en momenten behandeling in de raad" (493854)
Besluit
De raad besluit deze raadsinformatiebrief ter behandeling door
te geleiden naar de agendacommissie.

U wordt voorgesteld de onder u. genoemde raadsinformatiebrief door te
geleiden naar de agendacommissie.
v

Raadsinformatiebrief over resultaten inspraakprocedure en
overleg inzake het voorontwerpbestemmingsplan "1e herziening
Kombipark, locatie Hostel" en vervolg van de procedure (503365)
Besluit
De raad besluit deze brief voor nu voor kennisgeving aan te
nemen en te betrekken bij de behandeling van het
Raadsvoorstel krediet hostel (dosnr. 502890) in de raad van 9
en 10 november en de adviescommissie van 16 november
2010.

U wordt voorgesteld de onder v. genoemde raadsinformatiebrief voor nu
voor kennisgeving aan te nemen en te betrekken bij de behandeling van het
Raadsvoorstel krediet hostel (dossiernr. 502890).
Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad
w

Afschrift van de beantwoording van vragen ex art. 40 Reglement
van Orde van mevrouw M. Ruisch namens de fractie GroenLinks
over storten onverpakt asbest 3e Merwedehaven (493887)
Besluit
De raad besluit op verzoek van mevrouw Catsburg (CU/SGP)
dit stuk i.c.m. de stukken onder z. (wethoudersbrief inz. stort
onverpakt asbest Derde Merwedehaven) en aa. (zienswijze
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provincie inz. milieuvergunning Derde Merwedehaven) ter
behandeling door te geleiden naar de agendacommissie.
x

Afschrift van de beantwoording van vragen ex art. 40 Reglement
van Orde van de heer B. Staat namens de fractie
ChristenUnie/SGP over veiligheid bomen Assumburg (495524)
Besluit
De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

y

Brief van het Landelijk Veren Platform over het voornemen te
bezuinigen op veerdiensten (497524)
Besluit
De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder w. t/m y. genoemde brieven voor
kennisgeving aan te nemen.
Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders
z

Brief van wethouder P.H. Sleeking met informatie over de stort
van onverpakt asbesthoudend afval op de Derde Merwedehaven
(498441)
Besluit
De raad besluit op verzoek van mevrouw Catsburg (CU/SGP)
dit stuk i.c.m. de stukken onder w. en aa. ter behandeling door
te geleiden naar de agendacommissie.

aa

Brief van wethouder P.H. Sleeking met de zienswijze van het
college op de ontwerpbeschikking van de provincie inzake
wijziging van de milieuvergunning Derde Merwedehaven
(503498)
Besluit
De raad besluit op verzoek van mevrouw Catsburg (CU/SGP)
dit stuk i.c.m. de stukken onder w. en z. ter behandeling door
te geleiden naar de agendacommissie.

ab

VNG-ledenbrief over Model beheerregeling Wabo (499222)
Besluit
De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder z. t/m ab. genoemde brieven voor
kennisgeving aan te nemen.
SOCIALE LEEFOMGEVING
Raadsinformatiebrieven
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ac

Raadsinformatiebrief over Programmaplan Arbeidsmarktbeleid
2010-2014 (494883)
Besluit
Op verzoek van mevrouw Van Wenum (CDA), mevrouw De
Smoker (D66) en de heer Mos (VVD) besluit de raad deze brief
ter behandeling door te geleiden naar de agendacommissie.

ad

Raadsinformatiebrief over Welstands- en
Monumentencommissie: Jaarverslag 2009 en Jaarverslag
Uitvoering Welstandstoezicht 2009 (494818)
Besluit
De raad besluit op verzoek van de heer Van Wensen (BVD) dit
stuk ter behandeling door te geleiden naar de
agendacommissie.

ae

Raadsinformatiebrief over het aanwijzen van gemeentelijke
monumenten in de binnenstad (503383)
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder ac. t/m ae. genoemde raadsinformatiebrieven
voor kennisgeving aan te nemen.
af

Raadsinformatiebrief over voortgangsnotitie huisvesting
arbeidsmigranten (497606)
Besluit
De raad besluit deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving
aan te nemen en de inhoud te betrekken bij de
commissiebehandeling van de Taskforce huisvesting
arbeidsmigranten op een nader te bepalen datum.

U wordt voorgesteld de onder af. genoemde raadsinformatiebrief voor
kennisgeving aan te nemen en de inhoud te betrekken bij de behandeling
van de Taskforce huisvesting arbeidsmigranten (dos. 493613).
Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad
ag

Afschrift van de beantwoording van vragen ex art. 40 Reglement
van Orde van mevrouw N. de Smoker-van Andel namens de
fractie D66 over Motie 45+ (495528)
Besluit
De raad besluit op verzoek van mevrouw De Smoker (D66) dit
stuk te betrekken bij het Programmaplan Arbeidsmarktbeleid
(dos. 494883), welke wordt doorgeleid naar de
Agendacommissie.

ah
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Afschrift van de beantwoording van vragen ex art. 40 RvO van de

heer D.T. van Antwerpen namens de fractie Beter Voor Dordt
over inhuur externen bij SDD (503903)
Besluit
Op verzoek van de heer Van Wensen (BVD) besluit de raad dit
stuk ter behandeling door te geleiden naar de
Agendacommissie.
ai

de Bibliotheek van A tot Z: informatie over strategisch kader
2011-2014
Besluit
De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder ag. t/m ai. genoemde brieven voor
kennisgeving aan te nemen.
aj

Johan de Witt-gymnasium: begroting 2011 (490627)
Besluit
De raad besluit de begroting voor advies door te geleiden naar
college van burgemeester en wethouders.

U wordt voorgesteld de onder aj. genoemde brief voor advies in handen te
stellen van het college van burgemeester en wethouders.
ak

Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de heren B. Staat en
P. Verhoeve namens de fractie ChristenUnie/SGP over
handhaving kraakverbod (502593)
Besluit
De raad besluit deze vragen ter beantwoording door te
geleiden naar het college van burgemeester en wethouders.

U wordt voorgesteld de onder ak. genoemde brief door te geleiden naar het
college van burgemeester en wethouders om op de gebruikelijke wijze voor
beantwoording zorg te dragen.
Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders
al

Landelijk Platform GGz: informatie over compensatie eigen
bijdrage AWBZ (496699)
Besluit
De raad besluit deze brief ter afhandeling door te geleiden naar
het college van burgemeester en wethouders. Tevens zal een
afschrift van het antwoord naar de fractie CU/SGP worden
verzonden.

am
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Stichting Museum 1940-1945: rapport omtrent (her)huisvesting

aan de Nieuwe Haven 27-28 (499386)
Besluit
Op verzoek van mevrouw Van Benthem (VVD) besluit de raad
a. dit stuk ter afhandeling door te geleiden naar het college van
burgemeester en wethouders
en
b. dit rapport plus het antwoord en de notitie van het college
inzake het Kindertheater+ ter behandeling samen in de
agendacommissie te agenderen.
Het college zal voor 1 januari 2011 bovengenoemde notitie
m.b.t. een stellingname inzake het Kindertheater+ aan de raad
aanbieden.

U wordt voorgesteld de onder al. en am. genoemde brieven ter afhandeling
in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders.
an

Brief van wethouder mevr. Reynvaan-Jansen over de
parkeerregeling Sportboulevard (493989)
Besluit
De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder an. genoemde brief voor kennisgeving aan te
nemen.
GROTE PROJECTEN
Raadsinformatiebrieven
ao

Raadsinformatiebrief over voortgang Energiehuis (494864)
Besluit
Op verzoek van mevrouw Van Benthem (VVD), mevrouw De
Smoker (D66), de heer Van Wensen (BVD), de heer Van Verk
(PvdA) en de heer Tazelaar (VSP) besluit de raad dit stuk ter
behandeling door te geleiden naar de agendacommissie.

U wordt voorgesteld de onder ao. genoemde raadsinformatiebrief voor
kennisgeving aan te nemen.
OVERIGE
ap

Lijst van ter inzage liggende stukken
Besluit
De raad besluit deze lijst voor kennisgeving aan te nemen.
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U wordt voorgesteld de onder ap. genoemde lijst voor kennisgeving aan te
nemen.

De griffier,

De voorzitter,

M. van Hall

A.A.M. Brok
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