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1. OPENING EN VASTSTELLEN AGENDA, MEDEDELINGEN
De voorzitter De vergadering is geopend. Ik heet u allemaal van harte welkom, zowel
leden van de gemeenteraad als commissieleden als mensen op de publieke tribune,
medewerkers, waar u ook vandaan komt. Fijn dat u er allemaal weer bent. Onze eerste
raadsvergadering na de zomer. We hebben al ons informele treffen gehad, maar we gaan
nu dan echt beginnen. Laten we er met elkaar een goed politiek seizoen van maken, in
het belang van onze stad en ook met elkaar de juiste dingen doen voor onze stad.
Afwezig zijn de heer Staat en mevrouw Stolk en vanuit het college wethouder Van de
Burgt en wethouder Lambrechts in verband met aanwezigheid elders. Zijn er nog andere
afmeldingen? Meneer Maarten? Meneer Burggraaf is ook afwezig. Mevrouw Mous is ziek.
Van harte beterschap.
Dan gaan we naar de vaststelling van de agenda. Kan dat zo? Zijn er mededelingen
vanuit de raad? Zijn er mededelingen vanuit het college?
Wethouder Mos Misschien een persoonlijke mededeling. Dank voor alle berichtjes die ik
heb gehad, mensen die zorg hebben geuit. Het leek me goed om in ieder geval te melden
dat er weer geluid uit komt en mijn diagnose is dat mijn stembanden aangetast zijn door
een virus, waar ik iets te lang mee rondgesjouwd. Nou, dat is allemaal niets ernstigs, er
zijn veel ergere dingen in de wereld, maar je hebt er zo'n drie tot zes maanden last van.
Her en der zal ik mijn mond houden, al dan niet op doktersadvies. Ik zeg zelf steeds: we
zijn op de goede weg, voor een procent of 80 hersteld, het gaat de goede kant op, maar
zingen, schreeuwen en andere gekkigheid zit er nog niet in, voorzitter.
De voorzitter Prima. Ook nog een goed herstel in de laatste fase dan toegewenst.
Anderen nog met mededelingen vanuit het college? Dan heb in ieder geval de opmerking
dat de raad- en commissieleden die dat nog niet hebben gedaan, worden verzocht zich
aan te melden voor de stages in de stad. Deze stages zijn in de maanden september en
oktober gepland in aanloop naar de begroting, zodat de raad- en commissieleden de
mogelijkheid hebben om bij instellingen en maatschappelijke organisaties ervaring op te
halen met de veranderende rol van de overheid. Ik meld u ook nog dat in het presidium
van 16 april is afgesproken dat u zich kunt aanmelden voor tenminste één stage, maar u
mag ook meerdere stages lopen en u kunt het aanmeldingsformulier invullen. Dat kunt u
krijgen bij de commissiegriffier op deze avond. Uw voorkeur voor datum en organisatie
kunt u op dat formulier kenbaar maken en we zien uit naar uw aanmeldingen.
Dan heb ik ook nog een andere mededeling: dat ik hedenmiddag gebeld ben door de
president van onze rechtbank. Vandaag zou de raad voor de rechtspraak een besluit
nemen over het meerjarenplan voor de rechtspraak 2015 - 2020 en de president van de
rechtbank, mevrouw de Lange-Tegelaar heeft mij laten weten dat dit plan niet is
vastgesteld vandaag en dat er een termijn volgt van nadere consultatie, ook met de
burgemeester van Dordrecht, maar dat geldt ook voor de zes burgemeesters met de
andere zes gemeenten waar een rechtbankfunctionaliteit gaat afnemen
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en pas daarna zal besluitvorming plaatsvinden. Het is gepland om in ieder geval voor 28
september een nader overleg met elkaar te voeren. Ik spreek hier mijn waardering uit
voor dit besluit van de raad van de rechtspraak en zie ook uit naar nader overleg over
deze belangrijke zaak voor onze regio en stad.
Dan heb ik nog een andere mededeling. Vandaag heeft ons college gesproken over de
aanhoudende stroom vluchtelingen die Europa binnenkomt. In de afgelopen tijd heeft
Nederland ook vluchtelingen opgenomen en de vraag die rijst, is of er niet meer mensen
moeten worden opgevangen. Daarom zijn er vanuit het ministerie van Veiligheid en
Justitie, maar ook vanuit het COA oproepen gedaan aan gemeenten om extra
vluchtelingen op te vangen. Onze gemeente heeft tot nu toe geen concrete vraag van het
COA ontvangen en dat betekent dat wij op dit moment niet naar concrete opvang aan het
zoeken zijn. We weten ook niet wat voor opvang er voor welke groepen nodig is en deze
regisserende rol ligt bij het COA. Wat wij willen doen is het volgende. Wij hebben reeds
contact met het COA over de huisvesting van statushouders. Dat is een heel ander
onderwerp. Ook al lijkt het op elkaar, het gaat bij deze taakstelling, vergeef mij het
woord, echt om een andere doelgroep. Zoals u wellicht weet, hebben wij een achterstand
in de huisvesting van statushouders en we proberen die op dit moment in te lopen. In
overleg met diverse andere partijen, corporaties en particuliere eigenaren zoeken we
naar huisvesting, waarbij we ook bekijken wat de consequenties kunnen zijn voor de
woon- en leefomgeving. Denk daarbij ook aan begeleiding, integratie en scholing. In dat
verlengde van het contact willen wij aan het COA vragen of de gemeente Dordrecht
binnenkort een concrete vraag kan verwachten ten aanzien van de opvang van
vluchtelingen. We willen op dit onderdeel ook de verbinding binnen de Drechtsteden
zoeken en ik zal daartoe ook contact met mijn collega's zoeken, alsmede met de
verantwoordelijke wethouders. Wethouder Lambrechts is vanuit de gemeente Dordrecht
de eerste persoon die de zaken betreffende vluchtelingen coördineert, alhoewel meerdere
portefeuillehouders hierbij betrokken zijn. Tot zover deze mededeling.
De heer Van Verk Voorzitter, zou u de tekst die u hier net zo keurig voorleest kunnen
opnemen in een brief in de richting van de raad, die met de grootst mogelijke spoed naar
de raad komt, zodat wij volgende week deze brief kunnen agenderen in een van de
raadscommissies zodat de raad daar standpunten over kan innemen en wellicht richting
college ook wat kaders zou kunnen meegeven om te kijken hoe we dat probleem kunnen
lenigen.
Mevrouw De Smoker Voorzitter, de heer Van Verk haalt de woorden uit mijn mond; ik
ondersteun dat verzoek volledig.
Mevrouw Kruger GroenLinks uiteraard ook, temeer ook omdat wij ook al vragen aan het
college hebben gesteld omtrent dezelfde problematiek.
De voorzitter Anderen nog? De tekst zoals ik die zojuist namens het college als
mededeling heb gedaan, ligt nu bij de griffier en die zal, de griffier kennende,
waarschijnlijk morgen al uw kant opkomen in briefvorm opdat u de tekst nog eens na
kunt lezen. Akkoord? Andere mededelingen nog? Nee?
2. VASTSTELLEN VAN DE NOTULEN VAN DE MIDDAGRAAD VAN 16 JUNI 2015 EN
VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN VAN 23 JUNI 2015, INCLUSIEF DIE VAN
DE BESLOTEN COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING VAN DIE DATUM
De voorzitter Is dat akkoord? Akkoord.
Benoemingen / Aanwijzingen
3. BENOEMEN GRIFFIER PER 26 OKTOBER 2015 (1554694)
De voorzitter Dan gaan we naar misschien wel het piece de résistance van vanavond,
zonder afbreuk te doen aan de mededelingen die gedaan zijn en dat is de benoeming van
uw griffier per 26 oktober 2015. Wat is daarop uw antwoord? Kunnen we dat bij
acclamatie doen? U mag applaudisseren, (applaus) Mevrouw Wepster is de gelukkige.
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Wilt u even staan? Kijk eens. Dat is nou onze nieuwe griffier. Geweldig. Wij zien uit naar
samenwerking. De formele installatie zal in de middagraad, eind deze maand
plaatsvinden. Dat zal ook op een feestelijke manier gebeuren, met alles wat daarbij
hoort. Het is nu de formele benoeming, maar u bent bij acclamatie aangesteld.
Dordrecht krijgt daarmee een echte Dordtse griffier, verankerd in onze samenleving en
reeds nu wens ik u alle goeds toe, ook de komende weken in de voorbereiding van
datgene wat komen gaat. Gefeliciteerd.
Mevrouw Wepster Hartelijk dank.
De voorzitter U mag zo dadelijk in de schorsing allemaal van dichtbij kijken en
verbinding zoeken met mevrouw Wepster.
4. HERBENOEMEN MEVR. EVENBOER TOT LID RAAD VAN TOEZICHT VAN HET
STEDELIJK DALTON COLLEGE (1531016)
De voorzitter Is dat akkoord? Ja? Ook van harte gefeliciteerd. Aldus besloten.
Hamerstukken
5. VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN 2E HERZIENING REELAND (1551137)
De voorzitter Is dat akkoord? De heer Veldman, SGP/CU.
De heer Veldman Ik zou graag een stemverklaring afleggen. Wij zijn akkoord met deze
herziening, maar wij zijn wel van mening dat de evenementenregeling als zodanig
onduidelijk blijft op het punt dat een evenement ook op meer dan één avond plaats kan
vinden en we verzoeken het college om die regeling te verduidelijken.
De voorzitter Anderen nog? Dan nemen we kennis van deze stemverklaring en deze
wordt verankerd in het verslag. Verder akkoord.
6. VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN 2E HERZIENING DORDTSE KIL LOCATIE
DRECHTWERK (1551080)
De voorzitter Akkoord? Aldus.
7. VASTSTELLEN WIJZIGING VERORDENING STRAATNAMEN EN HUISNUMMERS
(1551052)
De voorzitter Akkoord? Akkoord.
8. VASTSTELLEN VERORDENING MARKTGELD 2016 (1550746)
De voorzitter Akkoord? Akkoord.
9. BEKRACHTIGEN VAN DE DOOR HET COLLEGE OPGELEGDE GEHEIMHOUDING
VAN BIJLAGEN BEHOREND BIJ RAADSVOORSTEL VERKOOP REEWEG OOST 123
(RIS 1531474) (1533242)
De voorzitter Akkoord? Akkoord.
10. UITEN VAN WENSEN EN/OF BEDENKINGEN OVER VERKOOP REEWEG OOST
123 EN HET VASTSTELLEN VAN DE GRONDEXPLOITATIE EN DE BEGROTING
CONFORM TE WIJZIGEN (1531474)
De voorzitter Akkoord? Akkoord.
11. VASTSTELLEN IE HERZIENING STRUCTUURVISIE DORDRECHT 2040 KASSENCOMPLEX OUDENDIJK (1523267)
De voorzitter Akkoord? Akkoord.
12. INDIENEN ZIENSWIJZE BEGROTING 2016 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING
DRECHTSTEDEN (GRD) (1494777)
De voorzitter Akkoord? Akkoord.
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Stukken ter kennisname
13. RAADSIN FORMATIE BRIEF OVER VASTSTELLING WIJZIGINGSPLAN POLDER
STEDEDIJK (1551159)
14. RAADSIN FORMATIE BRIEF OVER CONTRACTBEHEER (1550748)
15. RAADSIN FORMATIE BRIEF VAN DE BURGEMEESTER OVER SAMENSPEL
(1549398)
16. RAADSIN FORMATIE BRIEF VAN DE VOORZITTER OVER VERONDERSTELDE
SCHENDING GEHEIMHOUDING (1530998)
17. RAADSIN FORMATIE BRIEF OVER 7E WIJZIGING VAN HET ALGEMEEN
MANDAATBESLUIT DORDRECHT (1527364)
18. RAADSIN FORMATIE BRIEF OVER OUDE BOUWVERGUNNINGEN (1527218)
19. RAADSIN FORMATIE BRIEF MOTIE M l SECOND OPINION DORDTSE
STEENHOUWERIJ (1523409)
20. RAADSIN FORMATIE BRIEF OVER AANWIJZING VAN OBJECTEN/COMPLEXEN
IN HET BUITENGEBIED, IE TRANCHE (1518986)
21. RAADSIN FORMATIE BRIEF OVER VOORGENOMEN AANWIJZING VAN
OBJECTEN/COMPLEXEN IN HET BUITENGEBIED, 2E TRANCHE (1518984)
22. RAADSIN FORMATIE BRIEF OVER VERZOEK TOT AANWIJZING PARK
LOUTERBLOEMEN ALS GEMEENTELIJKE MONUMENT (1518979)
23. RAADSIN FORMATIE BRIEF OVER VOORTGANG GRAFFITI
SCHOONMAAKREGELING BINNENSTAD EN 19E-EEUWSE SCHIL (1518973)
24. RAADSINFORMATIEBRIEF OVER DERDE MERWEDEHAVEN (1515288)
25. RAADSIN FORMATIEBRIEF OVER ONTWERPUITWERKINGSPLAN SMITSWEG
(1515252)
26. RAADSINFORMATIEBRIEF OVER ONTWERPBESTEMMINGSPLAN DORDTSE
KIL, LOCATIE DRECHTWERK (1515242)
De voorzitter Heeft u daar kennis van kunnen nemen en bent u akkoord met de
voorstellen die daar mee gemoeid zijn? Akkoord.
De vergadering is gesloten.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 13 oktober 2015.
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