Besluitenlijst agendacommissie 12 juni 2013
1

Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Besluit
De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames Ruisch, Witsen
Elias, De Smoker en Van Hall (griffier) en de heren Heijkoop, Hoogerduijn, Van
Verk, Klous en Brok (voorzitter). Er zijn geen mededelingen en de agenda wordt
ongewijzigd vastgesteld.

2

Vaststellen besluitenlijst agendacommissie van 28 mei 2013
Besluit
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v. de lijst meldt de griffier dat bij dossier 1063491 is besloten na het reces
een Sprekersplein te organiseren over inkoop- en aanbestedingsbeleid. De
herijking van dit beleid is dan al in een vergevorderde fase. Er wordt dan ook
voorgesteld dit Sprekersplein niet te organiseren maar aan te sluiten bij een
ronde tafel gesprek op 11 juli. De griffier zal dit op 18 juni opnieuw inbrengen in
de agendacommissie met nadere informatie over plaats en tijd.
N.a.v. punt 9 van de besluitenlijst meldt de griffier dat het bezoek aan Provinciale
Staten zal worden voorbereid op 9 juli van 18.00 - 19.00 uur in het Stadskantoor.
De afgevaardigden namens de fracties hebben hiervoor een uitnodiging
ontvangen.

3

Behandelsuggesties verstrekt tussen 30 mei en 6 juni 2013 (Zie bijlage)

4

Vaststellen agenda adviescommissie van 18 juni 2013
Besluit
De agendacommissie besluit de volgende dossiers te agenderen:
Eerste ronde 20.30 - 21.15 uur
Inhoudelijke behandeling bestemmingsplan Zeehavens (1064913)
Eerste deel van de bespreking van de stukken m.b.t. Drechtwerk (1073259 en
1026637)
Deels besloten vergadering over WDO en Dordtse Kil IV (1078051 en 1078046)
Tweede ronde 21.30 - 22.15 uur:
Zienswijze GR Gezondheid en Jeugd (1079017)
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Vervolg van de behandeling van de stukken over Drechtwerk (1073259 en
1026637)
De behandeling van het rapport van Rekenkamercommissie over Grondbeleid
Derde ronde van 22.15 - 23.00 uur
Inhoudelijke behandeling bestemmingsplan Dordtse Kil (1068405)
Uitvoeringsagenda Windenergie (1072439)
Afrondende commissiebehandeling Richting Kiezen ter voorbereiding op de
raadsbehandeling op 25 juni (1079036, 982345, 1058158 en voorstel Kromhout)
5

In concept voorbereiden agenda adviescommissie van 9 juli 2013
Besluit
De agendacommissie besluit in concept de volgende zaken te agenderen voor 9
juli:
Eerste ronde van 20.30 - 21.15 uur
Opslag van ziekenhuisafval (1036687 en 1004136)
Eerste deel van de bespreking van Gladheidsbestrijding en de Wegennota
(1076240, 952965 en 1053733)
Eerste deel van de Nota Verbonden Partijen incl. de brief van de
Rekenkamercommissie hierover
Tweede ronde van 21.30 - 22.15 uur
Eerste deel van de besloten presentatie van de GREX en de PEX
Vervolg van de behandeling van Gladheidsbestrijding en de Wegennota
(1076240, 952965 en 1053733)
Vervolg van de behandeling van de Nota Verbonden Partijen inclusief de brief
van de RKC
Derde ronde van 22.15 - 23.00 uur
Vervolg van de besloten presentatie over de GREX en de PEX
Standpunt van het college over regionale samenwerking, reactie op de brief van
het ONS-D over de netwerkorganisatie, het vervolg van de proeftuinen en
onderbouwing van de ingeboekte bezuiniging in de Kadernota vanwege
verdergaande regionale samenwerking.
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Besloten bespreking van de brief over de OPOD (1077857)
6

Voorkeursscenario Krommedijk ten aanzien van onderzoek staatssteun FC
Dordrecht
Besluit
De agendacommissie oordeelt unaniem dat er geen inhoudelijk antwoord is
gegeven op de twee vragen die aan het college zijn gesteld en welke voor de
raad een randvoorwaarde zijn voor agendering. Dit stuk wordt op de voorraadlijst
geplaatst in afwachting van deze informatie.

7

IDvoorderaad Gasmaskers
Besluit
Er is bij de raad geen belangstelling dit ID te adopteren.

8

Intrekken van het initiatiefvoorstel Straatmuzikant
Besluit
De agendacommissie neemt kennis van de melding van de PvdA.

9

Oproep Nacht van de Nacht 26 oktober 2013
Besluit
De agendacommissie staat positief tegenover dit initiatief. De griffier wordt
gevraagd het college te vragen welke activiteiten worden ontplooid voor dit
evenement en de raad hierover te informeren.
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Rondvraag
Besluit
De heer Hoogerduijn komt terug op de bespreking in de carrouselbijeenkomst
Bestuur van gisteren in de Drechtsteden. Hier stond o.a. de verdergaande
ambtelijke samenwerking in de Drechtsteden op de agenda en werd opgeroepen
dit lokaal te bespreken tussen college en raad om hierover een standpunt te
formuleren. Hij zou dit graag op korte termijn agenderen aangezien dit project in
de komende weken een vervolg krijgt en hij wil weten wat de insteek van het
Dordtse College is over regionale samenwerking, de reactie op de brief van het
ONS-D over de netwerkorganisatie, het vervolg van de proeftuinen en
onderbouwing van de ingeboekte bezuiniging in de Kadernota vanwege
verdergaande regionale samenwerking. De agendacommissie kan hier unaniem
mee instemmen en richt hiervoor een blok in op 9 juli a.s. De griffier wordt
gevraagd de secretaris te melden dat de raad voor 3 juli a.s. een brief met het
standpunt van het college verwacht.
De heer Van Verk vraagt of de uitnodiging welke de raadsleden hebben
ontvangen voor de bijeenkomst Dordtse Wateren op 4 september a.s. hetzelfde
is als de themabijeenkomst waarover de agendacommissie al eerder heeft
besloten. De andere leden antwoorden bevestigend.
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Voorzitter: A.A.M. Brok
Griffier: M. van Hall
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Behandelsuggesties verstrekt tussen 30 mei en 6 juni 2013
-

Instemmen met de voorgestelde uitgangspunten voor het herzien van projecten
(eerste resultaat Richting Kiezen) (1079036)
Besluit
De agendacommissie heeft grote moeite met de volledige staat van
geheimhouding op dit dossier. Zeker gelet op het feit dat het college wel
mededelingen doet in de pers over de projecten die hieronder vallen. De griffier
wordt gevraagd het college te melden dat de raad voor 18 juni een aangepast
ontwerpbesluit wenst te ontvangen waarin duidelijk wordt gemaakt welke zaken
daadwerkelijk geheim zijn en welke zaken ondertussen ind e openbaarheid
kunnen worden besproken. Zeker gelet op de wens van de raad een deel van de
raadsbehandeling op 25 juni in de openbaarheid te houden. Het voorstel wordt
geagendeerd voor één blok Dordtse Kamers op 18 juni in gezamenlijkheid met
de voorstellen over Maasterras, Kromhout en Noordoevers.

-

Vaststellen rapportage 'prognose Reserve EPV 2013' en beschikbaar stellen
kredieten (1078140)
Besluit
De agendacommissie besluit 9 juli hiervoor één blok te reserveren waarin de
actualisatie van de GREX en de PEX wordt gepresenteerd.

-

Kredieten beschikbaar stellen voor de aanpak verkeersknoop A16/N3 & Dordte
Kil IV (WDO) (1078051)
Besluit
De agendacommissie besluit voor dit voorstel en dossier 1078046 één blok te
reserveren op 18 juni a.s. wat deels in beslotenheid wordt gehouden vanwege de
GREX.

-

Vaststellen Grondexploitatie (GREX) Zuidwesthoek Dordtse Kil III en beschikbaar
stellen krediet (1078046)
Besluit
De agendacommissie besluit voor dit voorstel en dossier 1078051 één blok te
reserveren op 18 juni a.s. wat deels in beslotenheid wordt gehouden vanwege de
GREX.

-

Vaststellen zienswijze begroting 2014 en jaarstukken 2012 Parkschap Nationaal
Park de Biesbosch (1073260)
Besluit
De agendacommissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de
raadsvergadering van 18 juni a.s.

-

Indienen zienswijze ontwerpbegroting 2014, concept jaarrekening 2012 en het
liquidatieplan van de GR Drechtwerk (1073259)
Besluit
De agendacommissie besluit hiervoor twee blokken te reserveren op 18 juni a.s.
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-

Beantwoording van aanvullende vragen art. 40 Reglement van Orde van de
fractie WEK over de Nieuwe Dordtse Biesbosch (1068580)
Besluit
Dit stuk wordt aangehouden tot de volgende agendacommissie waar mevrouw
Witsen Elias de politieke vraag zal formuleren.

-

Raadsinformatiebrief over Factsheet Initiatieven maatschappelijke
ondersteuning 2013/2014 (1065016)
Besluit
De agendacommissie besluit op voorstel van de fracties van het CDA, de PvdA
en GL dit stuk te agenderen voor een blok na het zomerreces om kaderstellend
met dit belangrijke thema bezig te zijn.

-

Raadsinformatiebrief over beleidsvoornemen bij aanleg van geleidelijnen
(1064995)
Besluit
De fractie BVD geeft aan nadere informatie te hebben ingewonnen en geen
behoefte meer te hebben aan bespreking. De agendacommissie besluit deze
brief voor kennisgeving aan te nemen.

-

Raadsinformatiebrief over Derde Merwedehaven (1064916)
Besluit
De agendacommissie besluit op voorstel van D66 dit stuk op de voorraadlijst te
plaatsen in afwachting van de beantwoording van de art. 40 vragen welke D66
over dit onderwerp heeft gesteld.

-

Raadsinformatiebrief over uitwerking aanbevelingen van het Stadsberaad
(1064910)
Besluit
De agendacommissie besluit bijna unaniem (met uitzondering van de PvdA)
hiervoor na het zomerreces een kamer te reserveren.

-

Raadsinformatiebrief over initiatieven maatschappelijke ondersteuning
2013-2014 (964920)
Besluit
De agendacommissie besluit op voorstel van de fracties van het CDA, de PvdA
en GL dit stuk te agenderen voor een blok na het zomerreces om kaderstellend
met dit belangrijke thema bezig te zijn.
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