Besluitenlijst Agendacommissie 20 september 2011
1

Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Besluit
De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames De Smoker, Ruisch
en Van Hall (griffier) en de heren van Verk, Seme, Schalken, Tazelaar,
Hoogerduijn, van Beusekom en Brok (voorzitter). Er zijn geen mededelingen en
de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

Vaststellen besluitenlijst agendacommissie d.d. 13 september 2011
Besluit
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v. de lijst geeft mevrouw De Smoker aan dat haar het besluit van de
agendacommissie m.b.t. het voorbereiden van het werkbezoek aan Brussel heeft
verbaasd. Het is geen snoepreisje dus het lijkt haar vanzelfsprekend goed
voorbereid aan te starten. De overige leden geven aan geen behoefte te hebben
aan een kamer ter voorbereiding op dit bezoek maar een inhoudelijke
voorbereiding (los van de logistieke voorbereiding door de griffie) toch op prijs te
stellen. Een voorbereidingsgroep bestaande uit mevrouw De Smoker, de heer
Van Beusekom, de voorzitter, de adjunct-griffier en ambtelijke ondersteuning zal
tot een paper komen waarin de context waarin het bezoek moet worden gezien,
wordt geschetst. Vervolgens roept de griffier alle leden op hun fractiegenoten te
vragen zich op te geven, dan wel zich af te melden. Voor de logistieke
organisatie is het essentieel te weten wie er wel en niet mee gaan. Tot op heden
zijn er slechts 12 aanmeldingen. De heer Van Verk geeft zich ter plekke op. De
heer Schalken geeft impliciet nog eens zijn worsteling met het verplichte karakter
van het werkbezoek aan.
Eveneens n.a.v. de besluitenlijst vraagt mevrouw De Smoker hoe een en ander
is gelopen m.b.t. de presentatie in de blokken van RTV Dordt. Geconstateerd
wordt dat de agendacommissie op 17 mei jl. heeft besloten op verzoek van
meerdere fracties dat er behoefte is aan een presentatie door hoogleraar Rutten,
zoals door de portefeuillehouder aangeboden. De inhoudelijke behandeling van
de raadsinformatiebrief zou dan op een ander moment plaatsvinden. Vervolgens
zijn presentatie en behandeling op verzoek van de portefeuillehouder
doorgeschoven tot na het zomerreces en is de presentatie geagendeerd voor 13
september. Hier is de onduidelijkheid ontstaan. Zowel doordat de presentatie
door de heer Rutten niet meer expliciet op de agenda vermeld stond als ook
doordat de verlenging naar twee blokken per abuis de inhoudelijke behandeling
op een ander moment heeft doen vervallen. De griffier zal extra alert zijn op een
duidelijke vermelding op de agenda van de bedoeling van het blok, door de
agendacommissie gewenste presentaties, gasten, etc.
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3

Behandelsuggesties verstrekt tussen 8 en 15 september 2011 (Zie bijlage)

4

Voorbereiden agenda raadsvergadering d.d. 27 september 2011 (mondeling)
Besluit
De griffier geeft aan dat de bespreekpunten voor de Middagraad van 27
september a.s. zijn: instemmen met de bezuinigingen op Cultuur, raadsvoorstel
Achterom en RTV Dordrecht. Hier kunnen uiteraard nog zaken uit de kamers van
vanavond bij komen.
De voorzitter meldt dat, conform bespreking in de agendacommissie, hij de tijden
wat strikter zal hanteren (17.00 uur stoppen tenzij de vergadering binnen een half
uur kan worden afgemaakt). Ook zal hij wat strakker sturen op de hoeveelheid
interrupties. Tot slot wordt de afspraak herhaald dat iedereen zijn stukken voor
de agendacommissie meeneemt aangezien deze aansluitend aan het
middaggedeelte zal plaatsvinden.

5

In concept voorbereiden agenda adviescommissie d.d. 11 oktober 2011
Besluit
De brief van mevrouw Hogewoning blijft staan, wanneer zij hier nog behoefte aan
heeft. De griffier vraagt dit na. Is dat het geval, dan wordt voor dit Sprekersplein
ook het Leger des Heils uitgenodigd. Om tijdsdruk te voorkomen wordt de
bespreking van de ontwikkelingen rondom het DAC doorgeschoven naar de
eerste Dordtse Kamers na de begrotingsbehandeling.
Aan de agenda worden de volgende punten toegevoegd:
- De Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan "De Nieuwe Dordtse
Biesbosch" (693223) met bijbehorend raadsvoorstel zoals bij punt 3 besproken
(één blok).
- De Bestuursrapportage zoals aan het begin van het jaar besloten in het kader
van de P&C Cyclus (één blok).
- Op verzoek van de voorzitter wordt de van het college te verwachten informatie
m.b.t. de ambtelijke proeftuinen in de regio geagendeerd voor een nadere
toelichting (één blok).
- Op verzoek van de fracties D66, CDA, GL, PvdA en BVD wordt de
Raadsinformatiebrief over de integrale jeugdgezondheidszorg / toeomst GGD
ZHZ en financiële situatie, zoals vandaag op de Lijst ingekomen stukken van
raad stond vermeld, geagendeerd. Deze wordt gecombineerd met de presentatie
door de heer Van der Poel zoals bij agendapunt 6 voorgesteld. Beiden krijgen
één blok. De GGD in aanwezigheid van wethouder Wagemakers en de
ontwikkelingen ZHZ in aanwezigheid van de voorzitter.
De brief m.b.t. het Beleidsproces WMO-Beleidsplan 2011-2014 wordt
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geagendeerd voor de eerste Dordtse Kamers na de begrotingsbehandeling.
De griffier zal deze onderwerpen toevoegen en de agenda wordt volgende week
vastgesteld.
6

Ontwikkelingen binnen de Regio Zuid-Holland Zuid. (702827)
Besluit
Op verzoek van de fracties D66, CDA, GL, PvdA en BVD wordt de
Raadsinformatiebrief over de integrale jeugdgezondheidszorg / toeomst GGD
ZHZ en financiële situatie, zoals vandaag op de Lijst ingekomen stukken van
raad stond vermeld, geagendeerd. Deze wordt gecombineert met de presentatie
van de heer Van der Poel. Beiden krijgen één blok. De GGD in aanwezigheid
van wethouder Wagemakers, de ontwikkelingen ZHZ in aanwezigheid van de
voorzitter.

7

Brief van Sintercity Expres met het verzoek geld beschikbaar te stellen voor een
Sinterklaastrein
Besluit
De agendacommissie staat sympatiek tegenover dit voorstel. De griffier krijgt
mandaat hierop positief te reageren wanneer de bijdrage van de Dordtse Raad
maximaal € 1.000,- bedraagt. Gaat de bijdrage over dit bedrag heen, dan komt
de griffier hier volgende vergadering op terug.

8

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

9

Rondvraag
Besluit
De heer Van Verk roept de collega's, en in het bijzonder de heer Schalken, op
om in de vacature in de regionale agendacommissie te voorzien nu de heer Van
Antwerpen per 1 oktober a.s. stopt. De heer Hoogerduijn is eventueel bereid
deze vacature in te vullen wanneer de heer Schalken zwaarwegende
argumenten heeft om dit binnen zijn fractie niet te kunnen organiseren.
Afgesproken wordt dat hierover 22 september 2011 in het presidium een besluit
wordt genomen. De griffier zal dan ook paraat hebben hoe de huidige verdeling
over de polititieke families in de regionale agendacommissie er uit ziet.
De heer Van Verk geeft vervolgens aan dat er afspraken zijn gemaakt m.b.t. de
komende Drechtstedendinsdagen. De vergadering van 6 december 2011 is een
volle avond Drechtraad met algemene beschouwingen. De avond van 10 januari
2012 is bestemd voor een bespreking van de PALT afspraken en een
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behandeling van de regionale en provinciale woonvisie. Dit gehoord hebbende
wordt afgesproken dat de voorzitter zal proberen de Dordtse Nieuwjaarsreceptie
alsnog te verschuiven naar maandag 9 januari 2012. Ook hierover zullen
definitieve afspraken worden gemaakt in het presidium van 22 september 2011.
Mevrouw De Smoker geeft aan dat een raadsinformatiebrief die nog niet voor de
raad beschikbaar is gesteld wel is toegevoegd aan de stukken voor de
adviesraad detailhandel. Dit vindt zij een zorgelijke ontwikkeling dat een brief
naar buiten gaat die nog geen fiat van het college heeft. De voorzitter neemt dit
mee naar het college en komt hier de volgende vergadering op terug.
Vervolgens vraagt mevrouw De Smoker of het symposium Binnenstad dat op 21
september 2011 zou plaatsvinden en nu is geannuleerd, kan worden gehouden
op de al gereserveerde avond van 12 oktober 2011. Het debat kan dan later
plaatsvinden. De griffier vraagt dit bij de portefeuillehouder na en komt hier op
terug.
De heer Schalken vraagt naar de gang van zaken op 15 september jl. tijdens de
cultuuravond. Aan het begin schijnt de voorzitter te hebben gevraagd welke
stukken men als bespreekpunt voor de raads wil benoemen. Gelet op het grote
aantal stukken oordeelt de agendacommissie dat dit een goede vraag van de
voorzitter was. Op deze wijze kon hij al vroeg prioritering in de behandeling van
de stukken aanbrengen.
De griffier vraagt tot slot hoe men de invulling van de extra kamer op 25 oktober
a.s. over de begroting had gedacht, zoals aan het begin van het jaar bij het
vaststellen van de P&C Cyclus is afgesproken. De agendacommissie besluit hier
een raadsbrede, avondvullende kamer van te maken in het Stadhuis. De griffier
zal dit in een agenda gieten en deze komt volgende keer terug.
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Behandelsuggesties verstrekt tussen 8 en 15 september 2011
-

Brief van Werkorganisatie De Waard over ontwikkeling bij Drechtwerk in verband
met inkooprelatie met ingang van 01-01-2012 (694326)
Besluit
De heer Schalken geeft aan dat zijn fractie deze brief voor kennisgeving aan wil
nemen en de inhoud wil betrekken bij een volgende kamer over Drechtwerk.
Hiermee stemt de agendacommissie in. De griffier verzoekt de heer Schalken dit
in het vervolg bij de vaststelling van de Lijst Ingekomen Stukken aan te geven ipv
doorverwijzing naar de agendacommissie te vragen, aangezien dit voor de griffie
onnodig extra werk betekent. De heer Schalken zal hier in het vervolg rekening
mee houden.

-

Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan "De Nieuwe Dordtse
Biesbosch" (693223)
Besluit
De heer Hoogerduijn geeft aan dat de raad op 22 augustus jl. door de wethouder
in vroegtijdig stadium is bijgepraat over dit onderwerp. Dit waardeert hij zeer.
Deze sessie had een besloten karakter maar de informatie betrof zowel
financiële ontwikkelingen als ontwikkelingen m.b.t. de inhoud van de plannen. Hij
zou graag op basis van een voorstel de huidige stand van zaken bespreken. De
heer Van Verk valt hem bij en geeft aan dat zijn fractie deze zelfde behoefte
heeft om bij dit plan wensen en bedenkingen te kunnen aangeven en dit project
te kunnen afwegen tegen overige claims. De voorzitter concludeert dat het
college gevraagd wordt met een raadsvoorstel te komen waarin harde, actuele
gegevens worden weergegeven die door de raad kunnen worden gebruikt om
sturing te geven aan dit project. De bestemmingsplanprocedure wordt tot die
behandeling opgeschort. Doel is dit onderwerp 11 oktober 2011 te agenderen
voor een adviescommissie. Dit betekent dat uiterlijk 5 oktober a.s. het voorstel bij
de griffie binnen moet zijn voor verzending aan de raad. De griffier vraagt na of
dit haalbaar is en koppelt hierover volgende vergadering terug.

-

Raadsinformatiebrief over Drechtwerk NV-vorming en financiën (688656)
Besluit
De heer Schalken geeft aan dat zijn fractie deze brief voor kennisgeving aan wil
nemen en de inhoud wil betrekken bij een volgende kamer over Drechtwerk.
Hiermee stemt de agendacommissie in. De griffier verzoekt de heer Schalken dit
in het vervolg bij de vaststelling van de Lijst Ingekomen Stukken aan te geven ipv
doorverwijzing naar de agendacommissie te vragen, aangezien dit voor de griffie
onnodig extra werk betekent. De heer Schalken zal hier in het vervolg rekening
mee houden.

-

Raadsinformatiebrief over Voortgang besluitvorming financiering project
Noordoevers ROM-D (685833)
Besluit
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De heer Van Verk geeft aan dat dit onderwerp in de regio nog niet is
geagendeerd aangezien regionaal de gestelde vragen nog niet zijn beantwoord
(in tegenstelling tot lokaal). Afgesproken wordt dit onderwerp lokaal aan te
houden (in combinatie met de overige aangehouden ROM-D stukken) totdat
helderheid is over de behandeling in de regio. De heer Van Verk komt hier na de
volgende vergadering van de regionale agendacommissie op terug.
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