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1. OPENING EN VASTSTELLEN AGENDA
De voorzitter De vergadering is geopend. Afwezig zijn mevrouw Kuhlemeier, mevrouw
Rusinovic en de heer Groeneweg in verband met de opvoering van zijn zoontje bij ToBe,
sms'te hij me zojuist. Daar dient een vader ook bij aanwezig te zijn. Maar hij komt
waarschijnlijk later. Zijn er nog andere afmeldingen? Dan ga ik verder met de vaststelling
van de agenda. Is de agenda akkoord zoals die hier ligt?

2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN
De voorzitter Dan ga ik naar de mededelingen. De heer van de Poel trakteert en dat
heeft te maken met de hamerstukken 4 en 5 bij de besluitvorming. De taart staat voor u
klaar bij de keukenbalie achter de vergaderzaal. De mensen die inmiddels hun taartje al
gepakt hebben en reeds gegeten hebben, schenden daarmee de integriteitscode van de
gemeente Dordrecht .... en dienen volgende keer zelf te trakteren. Hoe kan je nou toch
een taartje eten voordat het besluit gevallen is over iets waar iemand over trakteert? Dat
is erg hebzuchtig. Gelukkig was er maar één raadslid die zich daar aan bezondigd heeft.
Nee... dat het u allen moge smaken. Ik meld u tevens dat er een live weergave is van
datgene wat u zegt. Dus als u op het knopje drukt en u wordt opgenomen, dan wordt dat
ook zo verankerd voor het nageslacht.
De griffier Het is nog een testfase, maar hou er rekening mee. Heel Nederland kan u
zien.
De voorzitter O, het is nog een test. Pas op wat u zegt. Kijk eens aan.
De griffier Kijk, daar is het beeld zoals het nu op internet te zien is.
De voorzitter Nou, ik geef dat door aan mijn moeder, en dan ....
Mevrouw Van Benthem Wie is die man?
De voorzitter Mevrouw Van Benthem is net terug van vakantie en haar korte
termijngeheugen laat haar in de steek. De derde mededeling is: er zijn wat wijzigingen in
voorzitters geweest in de agendacommissie die zo dadelijk volgt. Denkt u aan de
raadsleden die zich zo soepel als vervanger hebben aangemeld? Een vierde mededeling
is: in de Kamer schoolzwemmen vanavond wordt een advies van de sportraad
uitgedeeld, dat u desgewenst bij de bespreking kunt betrekken. Het laatste punt is nog
twee punten over de vergadering van volgende week. Er is een interpellatieverzoek en
het tijdstip van de aanvang is onderwerp van gesprek. Sommigen hebben dat reeds via
de mail kunnen volgen. En de agendacommissie zal over beide zaken beslissen en u
daarover nog berichten. We moeten nog even goed stroomlijnen hoe we dat gaan doen.
Het gaat over het wel of niet om 13:00 uur beginnen volgende week in verband met de
druk, maar ik stel voor dat we die discussie kort na vanavond afronden en morgen op de
mail zetten. En in de weekbundel zal dan het besluit verkondigd worden voor eenieder. Is
dat goed? Prima. Dan ga ik met u naar de ingekomen stukken.

BESTUUR EN MIDDELEN
Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders
a. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: informatiebeveiliging en
bescherming persoonsgegevens bij gebruik Suwinet (868269)
U wordt voorgesteld de onder a. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen.
De voorzitter Is dat akkoord?
De heer Van Antwerpen Voorzitter, ik heb er nog één vraag over. Hij hoeft wat mij
betreft niet naar de agendacommissie, maar in die brief staat dat de beveiliging van
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persoonsgegevens voor de uitvoering van de sociale zekerheid bij een aantal gemeenten
onvoldoende is. Mijn vraag is of de wethouder kan laten weten wat de stand van zaken is
voor Dordrecht c.q. voor de Drechtsteden. Dat is de enige vraag die ik erover heb.
De voorzitter Ik denk niet dat de wethouder er in slaagt daar nu een antwoord op te
geven. Meneer Van de Burgt, kunt u daar nu antwoord op geven? Want dan proberen we
daar even pragmatisch in te zijn.
Wethouder Van de Burgt Nee.
De voorzitter Nee. U krijgt op een andere manier antwoord op die vraag. Vindt u dat
goed? Voor de rest conform.
FYSIEKE LEEFOMGEVING
Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad
b. Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van mevrouw J.
Heijmans namens de fractie PvdA over bruggen Plan Tij (870597)
U wordt voorgesteld de onder b. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen.
De voorzitter Is dat akkoord?
Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders
c. Bewonersraad Woonbron Dordrecht: kopie voorlopig advies restwarmte
(869074)
U wordt voorgesteld de onder c. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen.
De voorzitter Is dat akkoord? Akkoord.
SOCIALE LEEFOMGEVING
Raadsinformatiebrieven
d. Raadsinformatiebrief over ondernemersfonds binnenstad (867182)
U wordt voorgesteld de onder d. genoemde raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan
te nemen.
De voorzitter Is dat akkoord?
De heer Schalken Voorzitter? De fractie van BETER VOOR DORDT wil hem graag
doorgeleiden naar de agendacommissie.
De voorzitter Vindt u dat goed? Ja? Akkoord. Dank u wel.
Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad
e. Stedelijk Dalton Lyceum: jaarrekening en bestuursverslag 2011 (870182)
U wordt voorgesteld de onder e. genoemde brief voor advies in handen te stellen van het
college van burgemeester en wethouders.
De voorzitter Is dat akkoord? Prima.

3. VASTSTELLEN VAN DE NOTULEN VAN DE BESLOTEN KAMER OVER HET
FILMHUIS VAN 10 APRIL 2012, DE NOTULEN VAN DE COLLEGECARROUSEL,
HAMERRAAD EN ADVIESCOMMISSIE VAN 29 MEI 2012, EN DE NOTULEN VAN DE
BESLOTEN KAMERS FC DORDRECHT EN GRONDBEDRIJF VAN DIE DATUM
De voorzitter Heeft iemand een opmerking over een van die verslagen? Dat is niet het
geval. Conform.
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Hamerstukken
4. TOESTEMMING VERLENEN TOT VORMING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING
PUBLIEKE GEZONDHEID EN JEUGD EN TOETREDING TOT GEMEENSCHAPPELIJKE
REGELING OMGEVINGSDIENST ZUID-HOLLAND ZUID EN VASTSTELLEN VAN DE
TEKSTEN VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN (843052)
Mevrouw De Smoker Voorzitter? Een korte stemverklaring. Ik denk dat na het proces
van...
De voorzitter Wilt u even wachten? Want er wordt op verschillende plaatsen opnieuw
gepraat, dus we wachten even. Volgens mij kunt u het nu opnieuw proberen.
Mevrouw De Smoker Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, een hele korte stemverklaring
van mijn kant. We hebben hier in diverse commissievergaderingen over gesproken. En ik
denk dat mede dankzij de inzet van het raadsledenplatform er een mooie situatie is
geschetst, dat de voorwaarden die de raad heeft gesteld om goed betrokken te blijven bij
de gemeenschappelijke regeling, verankerd worden in een aanhangsel aan de
reglementen. En ik wil mijn waardering in ieder geval uitspreken voor de wijze waarop
dat is gegaan. Dank u wel.
De voorzitter Akkoord. Dank u vriendelijk.

5. INDIENEN ZIENSWIJZE OP DE BEGROTING 2013 GEMEENSCHAPPELIJKE
REGELING PUBLIEKE GEZONDHEID & JEUGD (861608)
De voorzitter Wenst iemand daarover nog een opmerking te maken? Nee? Aldus
besloten.
6. AFWIJZEN VERZOEK OUDERS VAN LEONARDO VOOR PLAATSING OP HET
PLAN VAN SCHOLEN 2013-2018 VAN DE LEONARDOSCHOOL (861589)
De voorzitter Is dat akkoord? Akkoord.
7. ZIENSWIJZE ONTWERPBEGROTING 2013 EN JAARSTUKKEN 2011 GR
PARKSCHAP NAT. PARK DE BIESBOSCH (867106)
De voorzitter Is dat akkoord? Akkoord.
8. BESCHIKBAAR STELLEN VAN HET RESTERENDE KREDIET DEEL POST
ONVOORZIEN ENERGIEHUIS (867364)
De voorzitter Kan dat op uw instemming rekenen? Ja? Dank u wel.
9. VASTSTELLEN VAN DE GEWIJZIGDE TARIEVENTABEL BIJ DE
HEFFINGSVERORDENING ESSENHOF 2012 (866153)
De voorzitter Is dat akkoord? Akkoord. Aldus besloten.
10. BESCHIKBAAR STELLEN VAN C l , 8 MILJOEN VOOR TRANSITIE-EN
FRICTIEKOSTEN MEE DRECHTSTEDEN/DWO EN DE VRIJVALLENDE MIDDELEN
VOOR ACCOMMODATIES TEN GUNSTE VAN HET FINANCIEEL PERSPECTIEF TE
VERWERKEN MET INGANG VAN DE BEGROTING 2013 (856412)
De voorzitter Is dat akkoord? Akkoord.
11. KENNISNEMEN VAN HET ONTWERPPRINCIPE KRUISPUNTAANPASSING
VRIESEWEG - ORANJEPARK EN EEN KREDIET AD C 65.000 VOOR DE
UITVOERING BESCHIKBAAR STELLEN (854913)
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De voorzitter Is dat akkoord? Ja? Akkoord.
12. ACCORDEREN EXTRA BUDGET VAN €250.000,- (TE DEKKEN IN DE
GRONDEXPLOITATIE LEERPARK) VOOR MEERWERK OPENBARE RUIMTE
LEERPARK (823374)
De voorzitter Is dat akkoord? Aldus besloten.
Stukken ter kennisname
13. RAADSIN FORMATIE BRIE F OVER AANPASSING COFFEESHOPBELEID
(841481)
14. RAADSIN FORMATIE BRIE F OVER ONTVLECHTING DWO (836892)
15. RAADSIN FORMATIE BRIEF OVER INZET INTERCITYKWALITEIT DORDRECHT
(823406)
De voorzitter Daarvan neemt u kennis? Akkoord? Aldus. De vergadering is gesloten.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 11 september 2012.
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