Besluitenlijst Agendacommissie 22 februari 2011
1

Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Besluit
De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames Ruisch, De Smoker,
Van Wenum, Hendrickx (wnd. griffier) en De Roo (verslag) en de heren Brok
(voorzitter), Van Verk, Klous, Hoogerduijn, Tazelaar en Mos. Er zijn geen
mededelingen. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

Vaststellen besluitenlijst agendacommissie d.d. 15 februari 2011
Besluit
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag
stelt de heer Van Verk de vraag of de griffier al een reactie heeft gekregen van
wethouder Sleeking over de ontwikkelingen van het theehuis aan de
Reeweg-oost. De griffier deelt mee dat zij die nog niet heeft gekregen.
Dhr. van Verk vraagt wanneer de voorraadlijst wordt besproken in het
driehoeksoverleg. De griffier antwoordt morgen woensdag 23 februari 2011.
Tevens wil dhr. Van Verk weten of er al een datum bekend is voor de excursie
naar het buitengebied.

Bespreken van de agendavoorraad aan de hand van:
3

Vaststellen besluitenlijst adviescommissie d.d. 15 februari 2011
Besluit
De besluitenlijst van de adviescommissie wordt ongewijzigd vastgesteld.

4

Behandelsuggesties verstrekt tussen 10 februari 2011 en 17 februari 2011 (Zie
bijlage)

5

Voorraadlijst d.d. 17 februari 2011
Besluit
De brief van de Drechtsteden over discrepantie GRD en het Reglement van orde
Drechtraad kan geagendeerd worden voor de hamerraad van 15 maart 2011.
Alle fracties hebben zich unaniem uitgesproken voor een stemverhouding van
50%.

6

Vaststellen conceptagenda adviescommissie d.d. 15 maart 2011
Besluit
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De agendacommissie stelt de concept-agenda voor 15 maart a.s. gewijzigd vast.
Bij de collegecarrousel worden de heren Van Steensel en Van den Oever
verwijderd als portefeuillehouders. Dhr. Van de Burgt wordt toegevoegd.
In de eerste en tweede ronde onder de pijler fysiek bij het sprekersplein over
vaststellen Structuurvisie Maasterras inclusief bijbehorende oplegnotitie wordt
dhr. Merx kamervoorzitter i.p.v. mevr. De Smoker. Het derde blok onder de pijler
fysiek bij het vaststellen bestemmingsplan "Provincialeweg" wordt een kort
sprekersplein ingelast van 15 minuten, daarna een korte schorsing, waarna de
behandeling wordt voortgezet.
In het eerste blok onder de pijler sociale leefomgeving wordt de
raadsinformatiebrief over onderzoeksrapportages toeristisch bezoek aan steden
2009 en het toeristisch inmago onderzoek 2010 en de brief van wethouder Van
den Oever met informatie naar aanleiding van raadsvragen over Serious
Request geagendeerd.
In het tweede blok onder de pijler sociaal wordt het initiatiefvoorstel GroenLinks
over huwelijksdwang behandeld. Blok drie blijft ongewijzigd.
7

In concept voorbereiden agenda adviescommissie d.d. 29 maart 2011
Besluit
De agendacommissie stelt de concept-agenda voor 29 maart a.s. gewijzigd vast.
Bij de collegecarrousel worden de heren Van Steensel en Van den Oever
verwijderd als portefeuillehouders. Dhr. Van de Burgt wordt toegevoegd.
In de eerste en tweede ronde onder de pijler fysiek bij het sprekersplein over
vaststellen Structuurvisie Maasterras inclusief bijbehorende oplegnotitie wordt
dhr. Merx kamervoorzitter i.p.v. mevr. De Smoker. In de eerste ronde onder de
pijler sociale leefomgeving wordt het beschikbaar stellen van een krediet voor het
continueren (tot 31 december 2011) van gratis openbaar vervoer voor 65+ in
2011 geagendeerd.
In de tweede ronde onder de pijler sociaal wordt een blok geagendeerd voor het
CTOO.
In de derde ronde worden geagendeerd onder de pijler Bestuur en Middelen de
Toekomst van de Rekenkamer en onder de pijler sociaal de brief van de
stichtingen Varna, Bamenda, Dordrecht-Zuid Afrika en Fair Trade aan het college
van de burgemeester en wethouders over het faillissement van het COS.
De portefeuillehouder kondigt een memo aan, waar de stand van zaken over de
stedenbanden wordt geschetst. Indien antwoordbrief beschikbaar is wordt deze
betrokken bij dit agendapunt.
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Memo: Behind the scenes van Weizigt NMC
Besluit
De agendacommissie besluit de rondleiding behind the scenes van Weizigt NMC
te combineren met de zomer bbq van de raad- en commissieleden op donderdag
30 juni 2011. De griffie wordt gevraagd of het mogelijk is de bbq naar vrijdag te
verzetten. Inmiddels is gebleken dat dit geen optie is, waardoor de huidige datum
van 30 juni 2011 blijft staan.
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Memo: Agendering P&C-stukken in Adviescommissie
Besluit
De agendacommissie stemt in met voorgestelde behandelwijze en heeft ten
aanzien van de behandeling van de programmabegroting 2012 gekozen voor de
avond van 25 oktober 2011 (aansluitend op de middagraad).

10

Melding aangemelde insprekers
Besluit
Er hebben zich geen nieuwe insprekers aangemeld.

Tenslotte
11

Rondvraag
Besluit
Mevrouw De Smoker geeft aan het te betreuren dat de raad geen uitnodiging
heeft gekregen voor het afscheid van dhr. Koetsenruijter.
Dhr. Hoogerduijn vraagt of het weer mogelijk is je te abonneren op stukken voor
de verzending, zodat je niet alle stukken thuis gestuurd krijgt. De griffier geeft
aan dat dit in het presidium van 24 februari wordt besproken.
Mevr. Ruisch vraagt of er een uitslagenavond voor de Provinciale verkiezingen
wordt georganiseerd op 3 maart a.s.. De voorzitter geeft aan dat in de hal van
het Stadskantoor zal zijn. Het persbericht over deze avond wordt nogmaals naar
de raads en commissieleden gestuurd.
Dhr. Klous deelt mee, dat bij het werkbezoek op 15 maart a.s. naar
UWV-gebouw en Post 120 (oude postkantoor) 4 personen van de fractie Beter
Voor Dordt aanwezig zullen zijn.
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Behandelsuggesties verstrekt tussen 10 februari 2011 en 17 februari 2011
-

Vaststellen bestemmingsplan "Provincialeweg" (571565)
Besluit
De agendacommissie besluit dit raadsvoorstel te agenderen voor de
adviescommissie van 15 maart 2011 inclusief een sprekersplein van 15 minuten,
waarna een korte schorsing zal plaatsvinden om daarna de behandeling van het
raadsvoorstel voort te zetten.

-

Vaststellen bestemmingsplan "Partiële herziening regeling begripsbepaling
"wonen/woondoeleinden" in bestemmingsplannen Dordrecht" (567866)
Besluit
De agendacommissie besluit dit raadsvoorstel te agenderen voor de
adviescommissie op een nader te bepalen datum. (1 blok).

-

Brief van de stichtingen Varna, Bamenda, Dordrecht-Zuid Afrika en Fair Trade
aan het college van burgemeester en wethouders over het faillissement van het
COS (566341)
Besluit
De agendacommissie besluit de brief te agenderen voor de adviescommissie van
29 maart 2011.

-

Al dan niet uiten wensen/bedenkingen en beschikbaar stellen krediet Transactie
Nijverheidsstraat 95 / Eerste Tolstraat 2-10 i.v.m.reconstructie van de Mijlweg
(571540)
Besluit
De agendacommisie besluit dit raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor
de gemeenteraad van 15 maart 2011.
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