Voorzitter,
We zijn nu halverwege de periode
Sterke wensen + een sterk bestuur maken een sterke stad.
De ingezette koers van dit College toont daadkracht en lef, ondanks het feit dat dit college voor de
tweede keer wordt geconfronteerd met een nieuw te vormen kabinet en alle daarmee gepaard
gaande onzekerheden.
Onze waardering voor een sterk bestuur dat stevig op koers ligt en daaraan vasthoudt.
Met een weerstandsvermogen rond de 0.9 blijven investeringen mogelijk. We moeten wel een sterke
stad blijven, op welke manier denkt het college het weerstandsvermogen weer te kunnen laten
stijgen?
Doen we onszelf niet tekort met een omslagrente van 4% waar de financiële wereld momenteel met
tienden van procenten werkt? In crisistijd moet men constant schakelen.
Wat zijn de effecten op het weerstandsvermogen bij een aanpassing/verlaging van de Interne rente
omslag met 0,50%, 1%, 1,5% of 2% voor 2013. Wij zien een uitwerking hiervan graag vòòr de
begroting tegemoet

Een sterk bestuur sluit de Derde Merwedehaven en restaureert gebouw De Holland, want dat is waar
de stad om vraagt.
Wat betreft de restauratie van de Holland heeft BVD een amendement samen met D66 over de
restauratie van de beeldengroep.
Er worden sterke wensen gerealiseerd!
Neem de jarenlang gekoesterde wens van vele Dordtenaren, een bioscoop, het Filmhuis en
investeringen in Het Hof en Kunstmin.
De Stadswerven wordt een hoogwaardige woonplek. Met de Ark, Dordtyart, Villa Augustus en
museumschip de Siegfried. Morgen zullen we de kaders voor deelgebied B vaststellen. Een brug
tussen de Stadswerven en de Riedijkshaven willen we niet te lang uitstellen om de verbinding met de
binnenstad ook letterlijk te kunnen leggen.
Gezien de reële kans op aanbestedingsvoordelen mag de aanleg wat BVD betreft naar voren gehaald
worden
De levendige binnenstad, een vierde pijler voor dit college. Een uitdaging die we met elkaar aangaan,
in de evenementenstad van 2012. We zien graag een brede betrokkenheid en gedeelde
verantwoordelijkheid van ondernemers en bewoners, om ‘levendig’ en ‘leefbaar’ in een juiste balans
te krijgen.
Over nieuw bouwen in de binnenstad praten we beleidsinhoudelijk verder aan de hand van het
Stadsberaad. Bij onze mooie binnenstad past geen ontsierende graffiti, gerichte aanpak is ook hier

een sterke wens! Wat ons betreft past hierbij ook de aanpak van de verloedering en dan niet beperkt
voor de binnenstad
Stadscentra kampen met leegstand, Dordrecht is geen uitzondering. Voorstraat Noord en
Vriesestraat tonen dat er wel degelijk tegen de stroom in kan worden gezwommen.
Een bij deze tijd passende visie op de binnenstad kan de komende tijd boeiende discussies opleveren
maar we zullen vooral een gezamenlijke inzet van gemeente, vastgoedbezitters, ondernemers en
maatschappelijke partners moeten faciliteren en optimaliseren.
De leefbaarheid van de binnenstad is toegenomen nu het aantal overlastgevers afneemt. De
taskforce boekt successen. Wij ondersteunen van harte dat het college nu gaat doorpakken en de
aanpak breder wil trekken.
Repressie schuwen we niet omdat het de opstap biedt naar sociaal handelen: mensen vanuit een
ogenschijnlijk uitzichtloze situatie weer een perspectief kunnen bieden.
Door convenant afspraken kunnen afsluitingen van drinkwater en huisuitzetting worden voorkomen,
het college heeft daar actief invulling aan gegeven. Volgende stap en sterke wens is om dit tevens te
bereiken voor de nutsvoorzieningen en de zorgverzekeraars
Steeds meer mensen, niet alleen uitkeringsgerechtigden maar ook werkenden met een
dienstverband en kleine ondernemers, hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Het
beroep op schuldhulpverlening neemt toe. Vele organisaties in de stad bieden hierbij hulp aan de
medemens.
Beter Voor Dordt heeft zich breed georiënteerd en organisaties deels tot elkaar gebracht. Er is meer
nodig om de effectiviteit van welwillende organisaties tot een gerichte ketenaanpak te brengen die
mensen in nood tijdelijk ondersteunt en helpt de weg naar zelfredzaamheid terug te vinden. Wij
dienen hiertoe een motie in.
Het onderwerp is ook actueel, vanaf 1 juli is de nieuwe wet mbt gemeentelijke schuldhulpverlening is
ingegaan.
Waar veel gemeenten zich genoodzaakt zien tot verhogen van lokale lasten kan Dordrecht pas op de
plaats maken waardoor de koopkracht van de inwoners niet nog verder afneemt. Zwembad de
Dubbel, manege Crabbehof en een bibliotheekvoorziening in Sterrenburg blijven voortbestaan,
sterke wensen uit de stad en ons programma waar gehoor aan is gegeven. Waar het gratis OV voor
65-plussers betreft kiezen wij voor de variant gratis, maar met een maximaal aantal kilometers zodat
de kosten voor de gemeente in 2013 niet boven de 5 ton uitstijgen.
Het College investeert in het kader van Het University College in het Kennisinstituut EcoShape, wij
zien ook het belang voor Dordrecht.
Voorzitter, u kent BETER VOOR DORDT ook als een partij met aandacht voor de
funderingsproblemen. Er komt op een later moment een eindevaluatie van de aanpak in Dordrecht.
BETER VOOR DORDT vraagt het College het kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek dat er nu
is te ondersteunen om de bestaande kennis te borgen.

Een sterke wens uit de stad waar we de komende twee jaar echt op in moeten zetten is handhaven
op snelheidsovertredingen en dan vooral in de 30 km zones. Er wordt vaak veel tè hard gereden in de
wijken. Meer handhaven zal leiden tot positieve gedragsbeïnvloeding en wie daar niet gevoelig voor
is moet de pijn in de portemonnee maar voelen middels een bekeuring.
We weten hoe lastig het is omdat zeker niet ALLEEN de Gemeente ervan is maar als er investeringen
voor nodig zijn kunnen we als Raad die afweging maken.
Dordrecht wordt steeds duurzamer en de het platform Dordt Duurzaam wordt door ons zeer
gewaardeerd. Een particulier initiatief om Dordrecht steeds meer plastic- tas vrij te krijgen wil BETER
VOOR DORDT graag steunen en gesteund zien door ons College
Wij vragen de Gemeente op dit punt haar duurzame voorbeeldrol te nemen met plastic tas vrije
overheidsinstellingen
Voorzitter, we kraken een aantal kritische noten maar spreken onze oprechte trots uit bij een sterk
bestuur. Dordrecht doet waar veel gemeenten in deze financieel zware tijden alleen maar van
kunnen dromen: investeren in inwoners, stad en toekomst.

