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1. OPENING EN VASTSTELLEN AGENDA
De voorzitter De vergadering is geopend. Afwezig zijn de heren van der Vorm-de Rijke en van der
Kruijff. Onze griffier mevrouw van Hall is voor een paar uur per dag reeds begonnen, maar nu dus
even niet. Zoals u ziet zit hier mevrouw Hendrickx; zij vervangt, naar tevredenheid ook van mij,
haar op deze avond. Het ziet er naar uit dat de griffier op korte termijn weer fulltime aanwezig zal
zijn. Het vaststellen van de agenda. Meneer Schalken.
De heer Schalken Voorzitter, ik heb het al aangekondigd via de griffie en ik heb ook bijna iedereen
gebeld; ik heb volgens mij alleen D66 niet te pakken gekregen. Maar de fractie BETER VOOR
DORDT zou graag, voordat de agenda wordt vastgesteld, agendapunt 4 over de Zuidpolder terug
willen verwijzen naar de agendacommissie om het alsnog te agenderen als bespreekpunt voor de
middagraad. Ik heb daar al een uiteenzetting over gegeven via de mail en met de meeste mensen
er over gesproken. Dat is ons verzoek.
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De voorzitter Het voorstel van de heer Schalken is om dit punt terug te verwijzen naar de
agendacommissie. Meneer Van Verk.
De heer Van Verk Mag ik daar op reageren? Mij verbaast het voorstel, omdat wij, ik meen vorige
week of twee weken geleden, uitgebreid in de agendacommissie over dit onderwerp hebben
gesproken met elkaar en daar in ieder geval 7 van de 8 partijen nadrukkelijk zeiden dat ze het als
een hamerstuk wilden beschouwen en dat de vertegenwoordiger van BETER VOOR DORDT het
blauw-blauw liet, om het maar zo te zeggen. Geen echt standpunt innam, geen ja of nee zei. Ze
dacht dat ze het eigenlijk wel zou willen behandelen, maar het was allemaal niet zo belangrijk. Die
indruk wekte ze in ieder geval. Er is dus met een hele grote meerderheid van de agendacommissie
besloten om het als een hamerstuk neer te zetten omdat wij allen van mening waren dat dit
onderdeel zo langzamerhand definitief moet worden afgesloten, zonder er nog eens een keer een
hoop poeha om te maken. Deze opstelling van BETER VOOR DORDT leidt bij mij wel tot de vraag
wat dan eigenlijk nog de waarde is van een agendacommissie en wat de waarde is van de besluiten
die je neemt en de afspraken die je daar maakt. Ik zou ook de fracties die nu een draai zouden
willen maken om het toch te bespreken, willen vragen om ook eens naar hun vertegenwoordiging
te kijken. Want wat is de waarde van de uitspraken van die mensen als ze voortdurend overruled
worden door andere leden van hun fractie? Dan hoeven we òf geen agendacommissie meer te
houden, of ik wil daar mensen zien die met een mandaat komen van hun fractie en dus uitspraken
kunnen doen en afspraken kunnen maken.
De heer Hoogerduijn Voorzitter, ik heb nog een suggestie. Ik kan me overigens voorstellen dat
daar waar er nogal wat nieuwe raadsleden zijn, ik zal maar zeggen: debutanten, dat dat soms wat
stroef loopt, of niet altijd even duidelijk. Dat moet niet te lang voortduren. Er is vanavond een
cursus “Instrumenten voor raadsleden”, maar ik denk dat het ook hoog tijd is voor een
spoedcursus agendacommissie. Ik denk dat iedereen daar belang bij heeft.
De voorzitter De heer Van Dongen, D66.
De heer Van Dongen Voorzitter, ik vind het wat vervelend om te moeten constateren dat doordat
blijkbaar in de agendacommissie afspraken gemaakt worden die dan weer anders moeten, het zo
is, laatst hebben we over de hondenpoep al een hele discussie gehad, dat er hier in de raad
blijkbaar een soort cultuur ontstaat dat we over dit soort dingen in de raad gaan zitten steggelen.
De reden dat ik er nu toch wat over zeg, is dat ik het nou niet bepaald van de nieuwe bestuursstijl
vind getuigen die ons toegezegd wordt, die nu ten toon gespreid wordt. Ik vind dat we met respect
ook met minderheden om moeten gaan die bepaalde standpunten hebben. En wat dat standpunt
dan ook moge zijn, inhoudelijk heb ik er geen oordeel over, maar ik vind wel dat we met respect
naar elkaars standpunten over de behandelwijze van stukken moeten kijken. Ik denk dat het het
democratisch handelen van deze raad geen goed doet als we elke keer over dit soort dingen
discussie krijgen.
De voorzitter Mevrouw Van Wenum.
Mevrouw Van Wenum Dank u wel, voorzitter. Volgens mij is al voldoende duidelijk gemaakt dat
het niet echt een fraaie oplossing is om het via deze weg te doen. Maar ik begrijp dat de fractie van
BETER VOOR DORDT het bij nader inzien toch zou willen bespreken. Ik zie ook in hoe belangrijk
het onderwerp voor hen is, dus wat ons betreft kan het teruggeleid worden naar de
agendacommissie.
De heer Van Verk Waarom zei die dat dan vorige week niet, mevrouw Van Wenum?
De heer Tazelaar Voorzitter, wij vinden het van onze kant niet nodig dat het nog een keer wordt
besproken, maar ik kan wel begrip opbrengen voor de fractie BETER VOOR DORDT, dat ze dat nog
een keer als bespreekpunt in de raad zouden willen. Maar aangezien de agendacommissie met
meerderheid heeft gekozen; als u daar bij blijft, dan kan dat dus niet.
De voorzitter Eerst mevrouw Ruisch.
Mevrouw Ruisch Dank u wel, voorzitter. Ik wil me aansluiten bij de meeste dingen die gezegd zijn,
en het nut en de functie van de agendacommissie benadrukken. Ik vind de laatste tijd echt dat dat
heel slecht verloopt, dat dingen terug worden gedraaid hier in de raad.
De heer Mos In aanvulling op de opmerking van de heer Van Verk: ik heb indertijd aangegeven dat
ik er in die zin neutraal in zit. Ik heb verder weinig toe te voegen aan het Zuidpolderdossier; het is
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genoegzaam bekend. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat BETER VOOR DORDT daar
anders tegen aan kijkt, evenals misschien een deel van de oppositiepartijen. Maar misschien wordt
daar nu om opportunistische redenen anders over gedacht.
De voorzitter Nog andere opmerkingen?
De heer Van Dongen Ja, voorzitter, neem me niet kwalijk, ik reageer daar toch op. Dat bedoel ik
dus. De ene partij beschuldigt de andere partij van opportunistische redenen hier in de raad. En ik
heb het net over met respect, ik zeg dat ook als nestor, met respect elkaar hier behandelen in de
raad als het gaat om de behandeling van dit soort stukken en ik vind het hier niet passen.
De voorzitter Ik heb het rijke genoegen om zowel voorzitter te zijn van uw raad als van uw
agendacommissie. In uw reglement staat in artikel 10 dat de raad de agenda vaststelt. Dus wat dat
betreft is het dit gremium wat gaat over het vaststellen van de agenda. We hebben vorige keer,
laat me dat er over zeggen, afgesproken naar aanleiding van het nare voorval rondom het
hondenpoepbeleid, en dat is mij ook verweten dat dat niet goed gegaan is, dat we dat eens goed
gaan evalueren met elkaar. Dat zullen we waarschijnlijk gaan doen op de tweedaagse in december.
Ik acht het ook wijs om over het functioneren van de agendacommissie de attitude die we naar
elkaar toe aannemen, of het nou een grote partij is of een kleine partij, dat dat daar ook onderdeel
van gesprek is. Want ik voel hier een punt van irritatie over iets wat over procedures gaat, en ik
zou zo graag bij u bevorderen dat u uw functionele irritatie vooral toont op het moment dat het
over de inhoud gaat, en zo weinig mogelijk over procedures. Dus ik wil in alle neutraliteit
voorstellen om over de inhoud, nut, noodzaak van de agendacommissie, het vaststellen van de
punten ook alhier, op een later moment met elkaar op een goede manier en met een gesprek
bovenal, verder te discussiëren. En ik wil u in alle lenigheid verzoeken of dat u het verzoek van de
fractie BETER VOOR DORDT bij het vaststellen van de agenda om het punt terug te plaatsen naar
de agendacommissie unaniem wilt honoreren om daar verder te kijken hoe u er mee om wilt gaan.
Dat is het verzoek. De heer Van Verk is het daar ook mee eens, in alle lenigheid? Ja? Dank u wel,
meneer Van Verk.
De heer Van Verk Ik heb nog geen ja gezegd.
De voorzitter Maar ik zie aan uw gezicht dat u neigt…
De heer Van Verk Dan interpreteert u dat toch even verkeerd. Ik wilde even horen wat mijn
buurvrouw zei.
De voorzitter Mevrouw Ruisch?
De heer Van Verk Nou, ik kan er mee instemmen. Maar dan krijg je straks in de agendacommissie
hetzelfde verhaal. Een meerderheid zal zeggen: het hoeft voor ons niet, een minderheid zegt van
wel. Ik wil u er aan herinneren dat wij na de vakantie een punt op de agenda hebben opgevoerd
ter bespreking, namelijk de funderingen. Drie partijen wilden dat bespreken, vijf partijen wilden
dat niet en het werd van de agenda afgevoerd. Ik hoop dat de handelswijze dadelijk consistent
blijft in de agendacommissie.
De voorzitter Ik heb net gezegd: we moeten er daar over praten. Maar ik sorteer wel voor met de
opmerking dat de heer Tazelaar de laatste keer een opmerking heeft gemaakt dat sinds enige tijd
het gewoonterecht zoals dat gewoon was, het woord zegt het al, in de agendacommissie wat
verlaten is. Ik citeer meneer Tazelaar. En ik vind het in dat geval dan ook verstandig dat alle
argumenten en alle gevoelens onderdeel zijn van de discussie, en dat we daar dus ook in
zorgvuldigheid over moeten praten. Laten we er nu, want het gaat over een procedure, niet nog
langer over spreken. Er zitten ook mensen op ons te wachten. Meneer Van Verk? Dank u
vriendelijk. Dat is uw goed recht en u heeft het laatste woord. Ik stel voor om het punt van de heer
Schalken aan de orde te stellen om het punt door te verwijzen naar de agendacommissie. Is
iedereen het daar mee eens? Aldus besloten. Het komt in de agendacommissie terug. Verder nog
over de vaststelling van de agenda? Nee? Dan is de agenda vastgesteld.
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2. MEDEDELINGEN, INGEKOMEN STUKKEN EN LIJST TER INZAGE
De voorzitter U heeft vanavond een consultatiebijeenkomst over de terugloop technisch onderwijs
om 21:30 uur; deze bijeenkomst wordt verplaatst naar vergaderzaal 1. Het kaderstellend debat
over het Meerjarenbeleidsprogramma vindt plaats in zaal 3.
BESTUUR EN MIDDELEN
Raadsinformatiebrieven
a. Raadsinformatiebrief over uitwerking Politiek Akkoord (450356)
De raad besluit de Raadsinformatiebrief over de uitwerking van het Politiek Akkoord voor
kennisgeving aan te nemen.
b. Raadsinformatiebrief over Masterplan Essenhof. (479369)
De raad besluit de Raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.
c. Raadsinformatiebrief over Jaarplan Integrale Veiligheid 2009 (480464)
De raad besluit de Raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen en te zijner tijd te
betrekken bij de behandeling van IVP3.
d. Raadsinformatiebrief over Jaarplan Handhaving 2009 (480272)
De raad besluit de Raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen en te zijner tijd te
betrekken bij de behandeling van IVP3.
Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad
e. VNG: raadsledennieuwsbrief augustus 2010
De raad besluit de ledenbrief voor kennisgeving aan te nemen.
f. Drechtsteden: rapportage projectgroep Regionaal Projectmanagement
De raad besluit de rapportage voor kennisgeving aan te nemen.
g. VNG-ledenbrief: contributievoorstel 2011 en inrichting bestuurlijke organisatie
Nederland
De raad besluit de ledenbrief voor kennisgeving aan te nemen.
h. VNG-ledenbrief over invulling vacatures bestuurlijke organisatie VNG
De raad besluit de ledenbrief voor kennisgeving aan te nemen.
i. VZHG-journaal voor de gemeenten jaargang 2010, nummer 7/8
De raad besluit het VGHG-journaal voor kennisgeving aan te nemen.
j. Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van mevrouw M.C. Ruisch namens de fractie
GroenLinks over de 3e Merwedehaven (475703)
De raad besluit dat de vragen worden doorgeleid naar het college van burgemeester en
wethouders met het verzoek om op de gebruikelijke wijze voor beantwoording zorg te dragen.
k. Visie 2010-2013 "Politie Dichtbij" (482011)
Het boekje ligt voor u ter inzage op de griffie.
De raad besluit de Visie 2010-2013 "Politie Dichtbij" door te geleiden naar de agendacommissie.
Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders
l. Actal: persbericht en rapport over aandacht voor regeldruk in coalitieakkoorden
De raad besluit het persbericht en het rapport voor kennisgeving aan te nemen.
FYSIEKE LEEFOMGEVING
Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad
m. Drechtsteden: rapportage milieu in Drechtsteden 2009
De raad besluit de rapportage voor kennisgeving aan te nemen.
Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders
n. Bezwaarschrift van de heer G.J. Wagemans tegen ontheffing geluid Jubal 2010
(474941)
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De raad besluit deze brief ter afhandeling door te geleiden naar het college van burgemeester en
wethouders. Tevens zal op verzoek van de heer Van Wensen van de fractie BVD een afschrift van
het antwoord naar deze fractie worden gestuurd.
o. Brief van de heer J. Vogelaar over het voornemen van de Provincie om onverpakt
storten van asbest toe te staan op stortplaats Derde Merwedehaven (477976)
De raad besluit deze brief ter afhandeling door te geleiden naar het college van burgemeester en
wethouders. Tevens zal op verzoek van de gehele raad een afschrift van het antwoord naar de raad
worden gestuurd.
p. E-loketmelding van de heer en mevrouw Delemarre met het verzoek om dreigende
sloop van pand Vrieseplein 6-7 te voorkomen (481365)
De raad besluit deze brief ter afhandeling door te geleiden naar het college van burgemeester en
wethouders. Tevens zal op verzoek van de heer Van Wensen van de fractie BVD en de heer Staat
van de fractie van ChristenUnie/SGP een afschrift van het antwoord naar deze fracties worden
gestuurd.
q. Zienswijze van Achmea Rechtsbijstand namens fam. Visser op het
ontwerpbestemmingsplan Dubbeldam (476634)
De raad besluit de zienswijze in handen te stellen van het college van burgemeester en
wethouders, zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het
ontwerpbestemmingsplan Dubbeldam.
r. Milieudienst ZHZ: informatie over terugkoppeling Provinciale Structuurvisie
(PSV)/Beleidsplan externe veiligheid-groepsrisico
De raad besluit de informatie voor kennisgeving aan te nemen.
SOCIALE LEEFOMGEVING
Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad
s. Drechtsteden: motie adviescommissie WZI
De raad besluit de motie voor kennisgeving aan te nemen.
t. E-mail van BOD-Groep over factsheet Groepchat Cilio
De raad besluit de email voor kennis aan te nemen.
u. Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de heer B. Staat namens de fractie
ChristenUnie/SGP over de veiligheid van bomen aan de Assumburg (476958)
De raad besluit de vragen door te geleiden naar het college van burgemeester en wethouders met
het verzoek om op de gebruikelijke wijze voor beantwoording zorg te dragen.
Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders
v. Afschrift van een brief van de Partij voor de Dieren aan het college van burgemeester
en wethouders over het plaatsen van schuilstallen voor dieren
De raad besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.
GROTE PROJECTEN
Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad
w. Beantwoording van het college van burgemeester en wethouders van vragen ex art.
40 van mevrouw J. Heijmans namens de fractie PvdA over de opening van de
Sportboulevard (477592)
De raad besluit de beantwoording te betrekken bij de behandeling van dit onderwerp in
adviescommissie en raad.
OVERIGE
x. Lijst ter inzage liggende stukken voor de raad van 14 september 2010
De raad besluit de lijst ter inzage voor kennisgeving aan te nemen.
De raad stemt in met de in de lijst ingekomen stukken genoemde behandeladviezen. Bij de brieven
onder n., o., p. is besloten ook een afschrift van het antwoord te sturen respectievelijk naar de
genoemde fractie(s) of naar de raad.
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3. VASTSTELLEN VAN DE NOTULEN VAN DE RAADSVERGADERING VAN 24 AUGUSTUS
2010
De raad stelt de notulen van de raadsvergadering van 24 augustus 2010 ongewijzigd vast.
Hamerstukken
4. VASTSTELLEN VAN EINDRAPPORTAGE ZUIDPOLDER (471174)
De raad heeft bij de vaststelling van de agenda van de raadsvergadering van 14 september
besloten dit punt van de agenda af te voeren, en terug te verwijzen naar de Agendacommissie. In
de agendacommissie zal worden besproken hoe dit punt in een volgende raad zal worden
geagendeerd.
5. DELEGEREN VAN BEVOEGDHEDEN ART.6 WET BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN
GEBOUWEN (BAG) AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS (471213)
De raad besluit tot het delegeren van bevoegdheden art.6 Wet Basisregistraties Adressen en
Gebouwen (BAG) aan het college van burgemeester en wethouders.
Stukken ter kennisname
6. RAADSINFORMATIEBRIEF OVER DE BESTUURLIJKE INRICHTINGSKADERS
REGIONALISERING BRANDWEERKORPSEN REGIO ZUID-HOLLAND ZUID (456605)
De raad besluit de Raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.
De vergadering wordt gesloten.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 september 2010.
De griffier,

De voorzitter,

M. van Hall

A.A.M. Brok
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