VERSLAG VAN DE AVONDRAAD VAN DE GEMEENTE DORDRECHT d.d. 19 FEBRUARI 2008
Dhr. R.J.G. Bandell, voorzitter
Dhr. J.G.A. Paans, griffier
Mw. E. Verveer, notulen
Aanwezig:
Mw. Y.A.J. van den Berg- Pupovic
Mw. J. van den Bergh- Wapperom
Dhr. J.C.C. Bruggeman
Dhr. D.G.E. Cobelens
Dhr. J.J.W. van Dongen
Mw. J. Heijmans
Dhr. A.G. Hoogerduijn
Dhr. A. Karapinar
Mw. D. Koppens- van Leeuwen
Dhr. W. van der Kruijff
Mw. L.J. Kuhlemeier- Booij
Mw. C.M.L. Lambrechts
Dhr. M.P.P.M. Merx
Dhr. W.J.M. Nederpelt

Dhr. D. Pols
Mw. M.C. Ruisch
Mw. K.J. Schellekens- van der Meijde
Dhr. P.H. Sleeking
Mw. N. de Smoker- van Andel
Dhr. W. van der Spoel
Dhr. B. Staat
Dhr. H.J. Tazelaar
Dhr. D.E. Vermeulen
Dhr. H.S. Weidema
Mw. E.C. van Wenum- Kroon
Mw. G. Yanik
Dhr. A.G. van Zanten

Namens het college zijn aanwezig de wethouders F.J. van den Oever, D.A. van Steensel, A.T.
Kamsteeg, J.W. Spigt en J.H. Lagendijk.
Bericht van verhindering is ontvangen van de dames S.M. Wemmers- Wanrooy, C. Safranti,
V.I. Versluis en K.M. Rusinovic en van de heren C.A. van Verk, D.F.M. Schalken- den Hartog,
H. Mostert en H.P.A. Wagemakers. De heer O. Soy komt later.
1. OPENING EN VASTSTELLEN AGENDA
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De agenda wordt
ongewijzigd vastgesteld.
2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN
Op 20 november 2007 heeft de gemeenteraad besloten ten behoeve van het project Funderingen
een werkkrediet beschikbaar te stellen. De raad heeft abusievelijk niet expliciet besloten de
begroting 2007 dienovereenkomstig te wijzigen, wat wel de bedoeling was. Dit is alle
betrokkenen ontgaan. De verklaring hiervoor is dat noch in het raadsvoorstel, noch in het
ontwerpbesluit gerept werd van een begrotingswijziging. Omdat uit het raadsvoorstel en –besluit
onomstotelijk blijkt ten laste van welke gelden het krediet gebracht wordt, wordt op voorstel van
de Agendacommissie aan het raadsbesluit de status van begrotingswijziging meegegeven,
waardoor de begroting 2007 overeenkomstig de bedoeling van het voorstel wordt gewijzigd.
Conform.
II. Ingekomen stukken:
A. BETREKKING HEBBEND OP DE BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD
GRIF/08/105
a. E-mail van de heer H.J. Tazelaar, fractievoorzitter van de VSP, over het beëindigen van het
burgerraadslidmaatschap van mevrouw M.G. Stolk per 1 februari jl.
GRIF/08/115
b. Brief van Deloitte over de wisseling van een lid in het audit-team
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GRIF/08/128
c. Antwoord op vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de heer P.H. Sleeking over
verzorging van dieren in Dordtse parken
De heer Sleeking van de fractie BETER VOOR DORDT wil de antwoorden bespreken; dit verzoek
wordt voorgelegd aan de agendacommissie.
GRIF/08/123
d. Kopie van het tussenbericht aan de heer J.P den Boer met betrekking tot zijn brief over de
herinrichting van de noordelijke Wantijoever
GRIF/08/129
e. Brief van de heer J.P. de Laat over de zaak die hij heeft aangespannen bij de Hoge raad der
Nederlanden met betrekking tot het optreden van het politiekorps Zuid-Holland Zuid ( ligt
vertrouwelijk voor u ter inzage bij de griffie)
Met inachtneming van het onder c vermelde besluit de raad de onder a t/m e genoemde brieven
voor kennisgeving aan te nemen.
GRIF/08/132
f. Voorstel van de PvdA om in maart of april een praktijkseminar te organiseren over
bedrijfsgerichte gebiedsverbetering
De raad besluit het onder f. genoemde voorstel door te geleiden naar de agendacommissie om
een vervolg en een verdere invulling aan het verzoek te geven.
GRIF/08/126
g. Idvoorderaad van de heer J. Vos over het doortrekken van de spoortunnel tot aan het
Tomadohuis
De heer Sleeking van de fractie BETER VOOR DORDT stelt voor dat het college een antwoord
richt aan de briefschrijver.
De voorzitter antwoordt dat de agendacommissie waarschijnlijk besluit deze brief ter afdoening
aan het college door te geleiden.
De raad besluit de onder g genoemde IDvoorderaad door te geleiden naar de agendacommissie.
B. BETREKKING HEBBEND OP DE BEVOEGDHEDEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
SO/08/693
h. Brief van mevrouw M. Wolff over de teloorgang van het winkelbestand aan de Slangenburg
PM/08/228
i. Brief van de bewoners van de Verzetsbuurt (inclusief handtekeningenlijst) over het IVNpilotproject voor de Wantijoever
Mevrouw de Smoker van de fractie ECO-Dordt wil graag een afschrift van het antwoord
ontvangen.
GRIF/08/80
j. Brief van de heer J. Meerhof over energiebesparende maatregelen in hoogbouw
Met inachtneming van het onder i vermelde besluit de raad de onder h. t/m j. genoemde brieven
ter beantwoording in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders.
MO/08/373
k. Subsidieaanvraag van Stichting Kledingbank Drechtsteden
Mevrouw Lambrechts van de fractie VVD wil graag een afschrift van het antwoord ontvangen.
Mevrouw Ruisch van de fractie GroenLinks verzoekt het college om met een warm hart naar het
verzoek te kijken. De heer Van Zanten (PvdA) en de heer Sleeking (B.V. DORDT) sluiten zich daar
bij aan.
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De voorzitter antwoordt dat deze subsidieaanvraag conform de betreffende procedure in
behandeling zal worden genomen.
SBH/08/555
l. Brief van Wegschap Tunnel Dordtse Kil over de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling
Met inachtneming van het onder k vermelde besluit de raad de onder k. en l. genoemde brieven
voor advies in handen stellen van het college van burgemeester en wethouders.
SO/08/688
m. Afschrift van een e-mail van de heer E.R. Boet over verandering van straatnaam van
Piersonstraat in Kasteel Buitenhof
SBH/08/548
n. Afschrift van een brief van IVN afdeling Dordrecht met het verzoek op Bomenplantdag een
boom te mogen planten in de Beekmanstraat
SO/08/834
o. Afschrift van een brief van de heer L. Straver aan de wethouder over het uitblijven van een
antwoord op de brief over trillingshinder in de Prinsenstraat
Mevrouw de Smoker van de fractie ECO-Dordt vraagt waar het antwoord blijft op de eerste brief;
ze verzoekt om een afschrift van het antwoord aan de commissie. De heer Nederpelt had
dezelfde vraag.
Dit wordt toegezegd. De voorzitter kondigt een voorstel aan om krediet te voteren om op een
aantal plekken onderzoek te laten verrichten naar trillingshinder; het college heeft hiertoe een
voorstel opgesteld. Naar aanleiding daarvan zal de brief worden afgedaan.
Met inachtneming van het onder o vermelde besluit de raad de onder m t/m o. genoemde e-mail
en brieven voor kennisgeving aan te nemen.
C. OVERIGE
GRIF/08/121
p. Lijst van ter inzage liggende documenten voor de raad van 19 februari 2008
De raad besluit de onder p. genoemde lijst voor kennisgeving aan te nemen.
3. Vaststellen van de notulen van de raad van 29 januari 2008 en van de adviescommissie van
22 en 29 januari 2008
- raad 29 januari: vastgesteld.
- adviescommissie 22 januari: vastgesteld.
Aanvulling op de presentielijst, blz. 1: de heren Cobelens, Yanik, Van Verk en Van der Spoel en
mevrouw Van den Bergh.
- adviescommissie 29 januari 2008: vastgesteld.
A. Hamerstukken
4. Besluitvorming over de aanbevelingen in het Rekenkamerrapport “Verloren Ambities” (59a*)
De heer Sleeking legt namens de fractie BETER VOOR DORDT een stemverklaring af waarin hij te
kennen geeft dat zijn fractie integraal instemt met de conclusies en aanbevelingen, in egenstelling
tot wat het college doet.
Conform.
5. Vaststellen subsidieverordening verwijderen niet-doorzichtige rolluiken (515)
Conform.
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6. Vaststellen subsidieregeling “Inzet Locatiegebonden Subsidies voor extra stimulans
woningbouw voor 2010” en hoogte subsidiebedrag en delegeren bevoegdheid
subsidieverstrekking (517)
Mevrouw Koppens legt namens de fractie van BETER VOOR DORDT een stemverklaring af,
waarin zij aangeeft dat haar fractie niet kan instemmen met het voorstel waar het gaat om het
delegeren van de bevoegdheid aan het college en de constructie die moet worden bedacht. Er zijn
volgens haar fractie andere constructies mogelijk om projectontwikkelaars te stimuleren dat zij
zich aan hun afspraken houden.
BETER VOOR DORDT wenst geacht te worden tegen te hebben gestemd; de overige fracties
stemmen in.
Conform.
B. Stukken ter kennisneming
7. Raadsinformatiebrief over gronduitgifte Business Resort Amstelwijck (511)
Voor kennisgeving aangenomen.
8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.00 uur.
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