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1. OPENING, MEDEDELINGEN EN VASTSTELLEN AGENDA
De voorzitter Goed, goedenavond allemaal; welkom in de commissie bestuur en
middelen. Hiermee verklaar ik de vergadering voor geopend. Ik wil eerst vragen aan de
commissie of er mededelingen zijn. Dat is niet het geval. Dank u wel. Dan wil ik u
meenemen in het vaststellen van de agenda. De agenda wordt enigszins gewijzigd, met
uw goedvinden en ik neem dat even stap voor stap met u door. Bij agendapunt 3 wordt
toegevoegd agendapunt 3b. Er is ongeveer in september een mail verschenen van de
heren Kelly. Die hebben spreekrecht aangevraagd. De mail is uitgezet, ook richting het
college. We zullen daar vanavond een korte reactie op krijgen en we willen de heren in
staat stellen om hun woordje tot ons te richten. Dat zal met uw instemming dan bij 3b
gebeuren. Ik zie geen tegengeluiden; dank u wel. Dan attendeer ik u er op dat
agendapunt 4 in beslotenheid zal plaatsvinden. We zijn gewend om eigenlijk besloten
agendapunten aan het einde van de vergadering te doen, maar dat is nu niet mogelijk
omdat de aanwezigheid van wethouder Mos straks in de commissie Fysiek wordt
gevraagd. Dus tegen de tijd dat we bij agendapunt 4 zijn, dan zal ik nog een keer alle
namen noteren en aan degenen achter mij die ambtshalve er niet horen te zijn,
verzoeken om even weg te gaan. Dat wat betreft agendapunt 4. Als laatste het verzoek
om agendapunt 9, de raadsinformatiebrief over voortgang intensieve aanpak overlast in
het Lijnbaangebied en de Vogelbuurt naar voren te halen en na agendapunt 5 te
behandelen. Dit is op verzoek van de portefeuillehouders zelf. Ik wil enkel van de
commissie weten of u misschien met woordvoerders zit? Dat is niet het geval. Dus deze
voorstellen, wijzigingen op de agenda, kunnen uw goedkeuring krijgen? Dank u wel.
2. VASTSTELLEN BESLUITENLIJST ADVIESCOMMISSIE VAN 27 OKTOBER 2015
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De voorzitter We gaan over naar agendapunt 2. Het vaststellen van de besluitenlijst
adviescommissie 27 oktober. Heeft iemand opmerkingen, aanmerkingen op de
besluitenlijst? Naar aanleiding van? Dat is niet het geval. Dank u wel.
3. VRAGEN AAN HET COLLEGE
De voorzitter Agendapunt 3. Vragen aan het college. Zijn er vragen aan het college? De
heer Reumers, D66, gaat uw gang.
De heer Reumers Het gaat over de kleine subsidies en is in die zin gericht aan de heer
Mos, in welke commissie we het voorstel wat gaat komen vanuit het college gaan
behandelen. Hebt u daar ideeën bij?
Wethouder Mos Voorzitter, dank. Zeker nu meneer Van Verk in de zaal zit moet ik
zeggen: u gaat over wat u agendeert, wat u bespreekt en hoe u dat bespreekt. Ik kan
me zo voorstellen dat het een combinatie van, zal zijn, want het gaat nu steeds over het
middel en het middel is subsidies, maar het doel is uiteindelijk een beleidsdoel waar we
het over willen hebben. Dus bestuur en middelen kan, maar ik kan me niet aan de indruk
onttrekken dat u ook vanuit sociaal met name daar iets van zult willen vinden als het
gaat om subsidies in de hoek van welzijn, maar ook jeugd, sport en dergelijke. Dus mijn
suggestie zou zijn een gecombineerde commissie als het even kan, om te voorkomen dat
je parallel over hetzelfde onderwerp praat; bij financiën misschien zelfs minder boeiend
dat wat er inhoudelijk achter weg gaat. Dus het eerste kwartaal komt er een stuk aan.
Dat ziet overigens, kan ik alvast toevoegen, zowel op het afsluiten van oud als een
doorkijk ook naar nieuw, zodat we tegelijkertijd ook met het melden naar de huidige
ontvangers wat we niet meer gaan doen, er moet formeel nog een bericht uit, ook
kunnen melden hoe het kader er in hoofdlijnen uit gaat zien.
De voorzitter Wethouder, dank u wel. Nou, om dit punt dan maar gelijk met elkaar af te
kaarten, de suggestie die de wethouder doet, heeft dat de instemming van de
commissie, om dat te zijner tijd in gezamenlijkheid met de commissie sociaal te
behandelen? Mooi, dank u wel. Zijn er andere vragen aan het college? Dat is niet het
geval.
3b. SPREEKRECHT HEREN KELLY
De voorzitter Dan gaan we over naar agendapunt 3b. Ik weet niet of de wethouder
eerst behoefte heeft om het één en ander toe te lichten, of dat u het prettiger vindt om
onze insprekers eerst aan het woord te laten?
Wethouder Mos Dat laatste lijkt mij, want ze moeten gewoon ongehinderd gebruik
kunnen maken van hun recht om in te spreken. Dus ik zou zeggen: de insprekers zijn
aan het woord.
De voorzitter Goed, dan wil ik graag de heren Kelly uitnodigen om plaats te nemen.
Meneer Kelly, bij het spreekrecht werkt het zo: u krijgt vijf minuten tijd om uw punt toe
te lichten. Dan kunnen er vervolgens vragen komen vanuit de commissie, aan u gericht
en misschien dat de wethouder nog een toelichting geeft, dat hangt ervan af en dan
ronden we het punt af. U wenst beiden het woord?
De heer Kelly Wij kiezen voor één spreker.
De voorzitter Oké, gaat uw gang.
De heer Kelly Goed. Geachte commissieleden, dank voor uw tijd om ons te ontvangen.
Mijn broer Martin en ikzelf, Johan Kelly, vertegenwoordigen een ambulante
horecagelegenheid, de Satélounge. Sinds een jaar actief op braderieën, evenementen.
Wij zijn al een heel lange tijd, vanaf eind juni, bezig om een aanvraag in te dienen, of in
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ieder geval antwoorden te krijgen op de vragen die we gesteld hebben naar aanleiding
van een afwijzing die we gekregen hebben voor deelname aan de Kerstmarkt in
Dordrecht 2015. Een klein stukje historie. Vorig jaar hebben wij ons ook al aangemeld.
Toen kregen wij te horen dat wij te laat waren, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in
telefonisch contact met de stichting Marketing Dordrecht, één van de initiators van de
Kerstmarkt Dordrecht. Ons werd toen verzocht om een prima presentatie op te sturen,
waarbij wij uiteindelijk ons bedrijf uiteen zetten. Dat hebben we gedaan, via de website.
Vervolgens op 29 juni hebben we die aanvraag ingediend voor een marktkraam,
ambulante horecahandel nogmaals, en wat schetst onze verbazing? Ondanks dat de
inschrijving tot 1 oktober open stond, kregen wij twee dagen na dato, op 1 juli, al te
horen dat er geen plaats voor ons was. Ik citeer even mevrouw Tatiana Jochems,
evenementencoördinator van de stichting Marketing Dordrecht "Hartelijk bedankt voor de
interesse in deelname Kerstmarkt Dordrecht 2015. Helaas kunnen wij u geen plaats
aanbieden. Wij hebben het product dat u wilt verkopen al voldoende op de markt
vertegenwoordigd. Wellicht weer een ander jaar; veel succes." Dat riep enkele vragen bij
ons op, dat wij zomaar uiteindelijk geweerd werden. Wij hebben uiteindelijk gezegd,
"mevrouw Jochems, dank u voor uw mail hedenmiddag. U gaf aan dat u geen plaats had.
Dit omdat ons product al voldoende op de markt is vertegenwoordigd, maar het laatste
roept een aantal vragen bij ons op die wij graag aan u voorleggen." Nou, tot op heden
hebben wij op deze negen aankomende vragen die ik u graag wil voorleggen en zeker
ook meneer Mos, waar wij ook helaas nog geen antwoord van hebben gehad. Die vragen,
die gaan eigenlijk als volgt. Vraag één. Wat is de verdeling in het aantal kramen tussen
food en non-food voor 2015? Vraag twee. Wat is de indeling in de aantallen per
productgroep van de food kramen voor 2015? Vraag drie. Hoeveel standhouders staan
gepland om saté te verkopen op de Kerstmarkt van 2015? Vraag vier. Wat is het quotum
van het aantal satékramen en wat is de reden en onderbouwing hiervan? Vraag vijf, wat
is de reden dat er op voorgaande Kerstmarkten meer dan één hamburgerverkoper, meer
dan één worstverkoper, meerdere frietkramen en anderszins meerdere aanbieders van
food in dezelfde productgroep wel werden toegelaten? Vraag zes. Hoe verhoudt zich het
antwoord op vraag vijf tot het antwoord op vraag drie en vier? Vraag zeven. Kunt u ons
de beleidsuitgangspunten doen toekomen waaruit blijkt dat er voor ons geen plaats is?
Concreet: wat zijn de vooraf bepaalde criteria voor indeling van de Kerstmarkt met
betrekking tot food? Vraag acht. Eigenlijk eerder ook een opmerking. Tijdens een eerder
telefonisch contact hebben wij vernomen dat een weloverwogen keuze op basis van de
presentatie die door de deelnemers wordt ingezonden, werd gemaakt. Daar inschrijving
tot oktober plaats kan vinden, is onze vraag: op welk moment heeft de selectie op basis
van de presentatie plaats gevonden? Dit omdat u binnen één dag heeft gereageerd met
de mededeling dat er voor ons geen plaats is. Vraag negen. In hoeverre is er rekening
gehouden met regionale deelnemers boven landelijke deelnemers ter bevordering van de
gewenste bevordering van economische groei in de Drechtsteden?"
Nou, daar hebben wij geen antwoord op gekregen. Een heel onbevredigend antwoord in
ieder geval wel van mevrouw Jochems. "De organisatie van de Kerstmarkt is een project
waar heel veel belangen spelen, waarin wij proberen een goed samenhangend concept
neer te zetten. Wij als organisatie maken daarin keuzes die misschien niet voor iedereen
positief uitpakken, maar als organisatie mogen wij deze keuzes maken. Ik denk dat wij u
helaas geen bevredigend antwoord kunnen geven, wat voor argumentatie we ook op uw
vragen zouden aandragen. Het is zoals het is. Sorry." Punt. Daar begon een lichte
irritatie bij ons te ontstaan en wij hebben uiteindelijk via het secretariaat ook gevraagd:
nou, wie kan ons hier antwoord op geven? Via de wethouder hebben we uiteindelijk
gevraagd: kunt u ons antwoord geven? Nou, evenveel geheimzinnigheid als geen
antwoorden in ieder geval en tot op de dag van vandaag kan niemand ons antwoord
geven welke speciale en belangrijke belangen er spelen. Onze vraag is nu eigenlijk:
kunnen wij antwoord krijgen op onze negen reëel gestelde vragen? Wij als startend
ondernemer hebben geen kans op market entry op deze manier. We verkopen een
prachtig product. We zijn al bij verschillenden braderieën en evenementen bejubeld door
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organisatoren. Op de één of andere manier krijgen wij niet de gelegenheid om de markt
te betreden als zelfstandig startend ondernemers.
De heer Kelly Wat ik hier nog even aan toe wil voegen, is dat op de site van de
Kerstmarkt op dit moment nog openstaat dat er plekken voor horecaondernemers
beschikbaar zijn. Nou, dan gaat de verbazing alle kanten op.
De voorzitter Heren, dank u wel voor uw bijdrage. Leden van de commissie, heeft u
vragen? De heer Schalken, gaat uw gang.
De heer Schalken Ja, voorzitter, volgens mij zijn de vragen van de heren duidelijk en
sluiten ze eigenlijk aan op vragen die eerder door het CDA zijn gesteld over een
kaaskraam, volgens mij, waar het eigenlijk een beetje vaag bleef wat nu de criteria zijn.
Dus ik denk dat we het best het antwoord van de wethouder kunnen krijgen op de reële
vragen die er zijn.
De voorzitter Meneer Schalken, dank u wel. De heer Portier.
De heer Portier In aanvulling daarop denk ik dat er een aantal zaken spelen. Aan de ene
kant natuurlijk: wat is inderdaad de ruimte voor regionale aanbieders en mag of kan je
die eerder toegang geven dan landelijke aanbieders? Wat naar mijn idee echt ook speelt
is: hoe ga je om met je burgers? Hoe open en transparant ben je in je criteria? Hoe
beantwoord je vragen? Ik denk dat dat inderdaad ook een beetje op het bordje van de
wethouder ligt om daar antwoorden op te geven. Bij mij roept het in ieder geval grote
vraagtekens op hoe dit kennelijk gelopen is.
De voorzitter Anderen nog uit de commissie? Dat is niet het geval. De heer Mos, kunt u
reageren?
De heer Mos Ja, dat kan ik. Ik heb net nog even in mijn mailbox zitten graven. Ik heb
daar geen mail kunnen vinden, anders dan de mail die door de heer Merkuur eerder is
gesteld, vooruitlopend op de artikel 40 vragen over de procedure rond de Kerstmarkt.
Dus als er geen antwoord is gekomen, dan is voorlopig mijn analyse: ik heb ook geen
directe mail in mijn mailbox gehad, wat niet wil zeggen dat die ergens kan zijn gaan
rondzwerven. Mogelijk is het adres verkeerd geweest, want anders zou ik kunnen
zeggen, ik heb hem wel gehad, maar ik heb hem niet beantwoord. Ik kan hem hier in
ieder geval niet vinden, dus het zou mij helpen als ik daar een datum of een afschrift van
heb wanneer die gestuurd is. Want doorgaans, de heer Portier had het over een open
bestuursstijl: vragen worden uiteraard beantwoord, nog los van de vraag of die
bevredigend beantwoord is. Als we het hebben over het proces, heb ik niet heel veel
méér te melden voor nu dan al in de raadsinformatiebrief is gemeld over het
plaatsingsproces. Er zit altijd een arbitrair gebied in. Wat voor soort horeca wil je? Welke
kramen, welke balans wil je daarin? We hebben ervoor gekozen om dat bij stichting
Dordrecht Marketing te beleggen en ons daar in die zin niet mee te bemoeien. Dat is niet
zozeer om weg te duiken, maar zij runnen het concept van de Kerstmarkt en geven daar
ook invulling aan. Dus we geven daar op voorhand in ieder geval geen criteria op mee,
anders dan dat het natuurlijk mooi is om zoveel mogelijk variëteit te hebben en ook
lokale ondernemers op die markt. Zeker bij gelijke geschiktheid hebben we sowieso
natuurlijk een voorkeur voor iets wat lokaal is. Over wie, wat, waar en de verhouding
exact tussen het aantal kramen, daar geven we geen opdracht in mee bij het verzoek om
de Kerstmarkt te organiseren. Dat zit ingebakken in de subsidiebeschikking die de
gemeente afgeeft. Dat stond overigens ook reeds in de beantwoording van de artikel 40
vragen.
De heer Kelly Mag ik hier nog kort op reageren?
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De voorzitter Uiteraard mag u hier nog kort op reageren, meneer Kelly.
De heer Kelly Nou, meneer Mos, dank voor uw antwoord, maar nogmaals: niet
bevredigend. Wij hebben op vrijdag 11 september van u een persoonlijk antwoord
gekregen via de e-mail. Waarschijnlijk is die per ongeluk in uw prullenmand verdwenen.
Ik citeer: "Geachte heer/mevrouw Kelly, via mijn secretaresse mevrouw Blauw werd uw
mail onder mijn aandacht gebracht. Ik begreep van haar dat u in aanvulling op uw mail
vooral uw onvrede heeft uitgesproken over de toonzetting van de communicatie en niet
zozeer het feit dat Dordrecht Marketing als zelfstandige stichting en organisator een
eigen afweging maakt in de organisering op het aanbod van de Kerstmarkt. Los van de
financiële bijdrage", tralala. Ik heb hier uiteindelijk op gereageerd dat het inderdaad
geen bevredigend antwoord was en dat wij hebben gezegd "uit onderzoek op de website
van Dordrecht Marketing staat duidelijk beschreven, letterlijk, dat de stichting in
opdracht van de gemeente Dordrecht opereert en dat verantwoording dient te worden
afgelegd aan B&W van Dordrecht." Dus ik begrijp eigenlijk niet zo goed dat u zich niet
kunt herinneren dat u ons geen mail heeft gestuurd, want wij hebben een directe mail,
een persoonlijk antwoord, van u dan wel uw secretariaat ontvangen. Dus ik kan me
voorstellen dat u hierover ingelicht bent.
De voorzitter Anderen nog uit de commissie? Meneer Schalken.
De heer Schalken Misschien even los op deze specifieke situatie denk ik dat het, samen
met de vraag die er eerder vanuit het CDA is geweest, misschien wel goed is om
inderdaad een keer met elkaar in gesprek te gaan om te kijken hoe dat nu allemaal
geformuleerd is in de opdracht die wij hebben uitgezet naar Dordrecht Marketing, waarbij
inderdaad nu lijkt dat er sprake zou zijn van willekeur en dat moeten we met zijn allen
niet willen. Dat moet niet de bedoeling zijn. Dus ik denk dat op een ander moment daar
misschien nog eens op teruggekomen moet worden, maar dat helpt de heren Kelly op dit
moment natuurlijk niet.
De voorzitter Meneer Tazelaar.
De heer Tazelaar Ja, voorzitter. Helpt het op dit moment niet? Het is nog geen
Kerstmarkt, dus als we er nu snel aan werken, dan zou er misschien nog een oplossing
kunnen komen voor de beide heren. Als het blijkt dat er inderdaad 1 juli al gezegd is, 1
juli de aanvraag en gelijk al terug een mailtje van 'dat gaat niet door, wantje hebt geen
plaats enzovoorts, enzovoorts', dan zal het toch een fout zijn die intern toch bij, in dit
geval, B&W ligt. Ik zou daar maar snel aan werken.
De voorzitter Meneer Tazelaar, dank u wel. De heer Staat.
De heer Staat Voorzitter, dank u wel. Ik sluit me bij de twee voorgaande sprekers aan.
In die zin, omdat ook de heer Kelly opmerkte in zijn betoog zo even dat er heden ten
dage klaarblijkelijk op de website van de Kerstmarkt nog steeds staat aangegeven dat er
ruimte is voor kramen vanuit de horecahoek. Dan denk ik: ja, hoe verhoudt zich dat met
elkaar? Met de hele snelle afwijzing die ontvangen is en dat dit nu nog steeds op de
website publicerend, klaarblijkelijk.
De voorzitter Meneer Van Verk.
De heer Van Verk Voorzitter, wat ik een beetje onbevredigend in het antwoord van de
heer Mos vind, is dat hij ook in zijn beantwoording in de richting van de heren Kelly zegt:
het staat in de beschikking beschreven die wij verstrekken aan de stichting die het moet
gaan doen. Je kan niet van de eerste de beste burger verwachten dat die weet wat er in
zo'n beschikking staat. Dus een citaat even plakken en knippen in het verhaal had
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misschien al meer duidelijkheid gegeven. Ik vind dit toch wel echt 'je er met een Jantje
van Leiden vanaf maken.'
De voorzitter De heer Heijkoop.
De heer Heijkoop Ja, voorzitter, dank u wel. Wat ik bij mijn collega commissieleden
bespeur en wat bij mij zelf toch ook wel overheerst, is toch een tikkeltje katerig gevoel
op deze specifieke casus, omdat er toch wat misverstanden lijken te ontstaan in de
communicatie, waar nu al een ondernemer dreigt de dupe van te zijn. Dus ik sluit me ook
aan bij het verzoek om nog eens even goed naar deze casus te kijken. Wat is hier nu mis
gegaan? Zeker als, wat de heer Staat aangeeft en wat de heren aangeven, dat het nog
steeds open staat voor food exploitanten om op de Kerstmarkt te staan. Dan zou ik er
toch wel voorstander van zijn om daar nog eens goed naar te kijken. Ik steun ook het
verzoek van collega Schalken om nog eens goed met elkaar te praten over: wat willen
we nou precies met die Kerstmarkt, wat willen we met die programmering? Welke
doelstellingen worden aan Dordt Marketing meegegeven, zonder daarbij gelijk helemaal
op de stoel te willen zitten, maar goed, het gaat wel over de profilering van onze stad en
ook de branchering en de lokale ondernemers, die ons toch allemaal, zoals wij hier bij
elkaar zitten, aan het hart gaan. Dus ik steun het verzoek van de heer Schalken om daar
op een later moment nog eens met elkaar over door te praten en op dit moment even te
kijken naar deze specifieke casus. Hoewel ik wel van mening ben dat wij als raad altijd
moeten oppassen om echt op specifieke situaties in te gaan, maar hier voelt het
inderdaad wat wrang. Daar sluit ik mij wel aan bij de collega's die dat eerder hebben
aangegeven.
De voorzitter Meneer Heijkoop, dank u wel. Anderen nog? Dat is niet het geval. De
wethouder.
Wethouder Mos Voorzitter, dank. Ik heb inderdaad nog even op een ander trefwoord
gezocht. Het klopt, het is via het secretariaat binnengekomen, dus die zit niet direct in
mijn eigen mailbox. Dus u heeft gelijk. U heeft ook een reactie gehad; u heeft ook
aangegeven die onbevredigend te vinden. Wat ik voorstel dat ik met de heer Baaij
contact opneem om meer tekst en uitleg te geven. Het is jammer dat niet vooraf bekend
was van het inspreken, want ik had hem hier ook graag bij gehad. Ik heb hem net nog
even een berichtje gestuurd. Hij wist in ieder geval niet van het inspreken zelf af, want
dan had u gelijk hier plenair kunnen horen hoe het één en ander zit. Maar om te
voorkomen dat we anders een hele 'ik denk dat' of'ik neem aan dat' discussie krijgen,
lijkt het me handig om Dordt Marketing te vragen om hier tekst op te leveren. Ook of het
klopt dat nog steeds op de website staat dat er behoefte is aan horecakramen, want naar
mijn weten is het aantal kramen reeds vergeven. Maar ik sluit niet uit dat er voor een
specifiek onderdeel nog wel plek is. Eerst maar even de feiten op een rij wat de stand
van zaken nu is, want doorgaans rond deze tijd zijn de meeste kramen al vergeven of
zijn alle kramen al vergeven. Dus het zou me verbazen als het er op staat. Maar
nogmaals, ik stel voor om dat bij de heer Baaij na te vragen. De suggestie van de heer
Heijkoop: uiteraard kunnen we het erover hebben welke opdracht wordt meegegeven
aan de organisatie.
De voorzitter Een interruptie van mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger Dank u wel. U zegt dat op dit moment de kramen vergeven zijn, maar
helemaal aan het begin, de insprekers hadden het erover dan ze in juni dit jaar al een
verzoek hebben ingediend en ik kan me niet voorstellen dat er dan al kramen vergeven
zijn en wel iets over een lijst die dan samengesteld wordt van aantallen. We hebben het
natuurlijk al eerder gehad over kramen op een markt; dan hebben we het over de
gewone markt gehad, dat er dan met degenen die er altijd staan en de nieuwkomers, ik
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weet niet of dat ook voor de Kerstmarkt geldt, waardoor dit in een vroeg stadium al
afgewezen is.
Wethouder Mos Voorzitter, zonder hier in te gaan op de branchering kan het evengoed
zo zijn dat in juni al het idee was van: we hebben op een bepaald onderdeel voldoende
aanmeldingen en we willen een andere balans in die samenstelling van de markt. De
vraag van de heer Kelly is in die zin terecht: doe meer tekst op branchering, of aantallen,
of waar moet ik aan denken? Bij de gewone markt hebben we gewoon een branchering
en kun je ook opvragen: hoeveel AGF kramen zijn er ongeveer toegestaan, hoeveel
anderen? Daar kan je ook uit afleiden of er nog marktruimte is, nog los van de vraag of
er nog kraamruimte is. Dus ook dat lijkt me handig. Maar het zit deels al in de
beantwoording van de artikel 40 vragen opgenomen, om daar gewoon met de heer Baaij
of iemand van Dordrecht Marketing meer tekst op te leveren en u die te doen toekomen.
De voorzitter En het tweede verzoek van de commissie om toch eens goed met elkaar
door te spreken wat wij met elkaar voorstellen van de Kerstmarkt, et cetera?
Wethouder Mos Ja, altijd. Als u dat wilt agenderen? Wij als gemeente zijn
opdrachtgever. U kunt meegeven wat u wilt. Er zijn hoogstens inhoudelijke
tegenargumenten op te verzinnen. De opdracht die daar bij hoort is nu vooral:
organiseer een Kerstmarkt met een aantal kaders in het kader van de marketing. Prima
om daar een keer met de raad over te spreken welke opdracht wij aan Dordrecht
Marketing meegeven en er moet nog bezuinigd worden, dus dan kunnen we die ook
gelijk meenemen.
De voorzitter Kunt u er een termijn aan hangen wanneer wij dat met elkaar gaan doen?
Wethouder Mos Wanneer we de heer Baaij uitnodigen kan dat volgens mij de
eerstvolgende gelegenheid wanneer de raad ruimte heeft. Er zit niet meer aan vast dan
de uitnodiging doen en eventueel de subsidiebeschikking of de voorwaarden inzichtelijk
maken, maar goed, die is gewoon aanwezig. Dat kan per eerstvolgende gelegenheid.
De voorzitter Goed, wethouder, dank u wel. Ik constateer dat u twee toezeggingen
heeft gedaan. U gaat met de heer Baaij inzake deze casus van de heren Kelly contact
opnemen en u zult met elkaar kortsluiten hoe het één en ander tot stand is gekomen,
waarbij wij mogen aannemen, denk ik, dat de vragen die open staan dan beantwoord
kunnen worden. Dat is de ene toezegging inzake deze casus. De andere toezegging is dat
de commissie de heer Baaij bij de eerstvolgende agendering van onze eigen
commissieagenda kan uitnodigen, zodat wij gezamenlijk eens een keer doorspreken wat
wij ons voorstellen bij het evenement Kerstmarkt en wat daar alle benodigdheden die we
daarvoor nodig hebben, zoals de subsidieverordening, de beschikking et cetera rondom
dit evenement voor ons toegankelijk zijn. Meneer Staat?
De heer Staat U gaf een keurige samenvatting; daar wil ik niet aan toe- of afdoen,
behalve dit nog. Wat betreft die eerste toezegging: kunnen wij daar als commissie ook
over geïnformeerd worden? Ik ga er van uit dat dat op hele korte termijn gaat
plaatsvinden, maar....
De voorzitter Ik hoor hiernaast bevestiging dat wij daarover geïnformeerd worden.
Kunnen wij met de wethouder afspreken dat wij dat per mail vernemen? Via de griffie?
De wethouder Dat kan via de griffie of rechtstreeks. Ik weet niet wat het snelste is,
maar u kunt erover geïnformeerd worden.
De voorzitter Meneer Van Verk heeft nog iets op te merken.
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De heer Van Verk Ja, toch nog even een nabrander. Het is zo fijn met die elektronica
datje ook gelijk kan gaan kijken wat er is. Tot mijn verbazing zie ik, ik citeer van de
website van de Kerstmarkt "er zijn echter in bepaalde productcategorieën, ook voor de
horeca, nog enkele plekken beschikbaar". Heden ten dage, 17 november, om 20.45 uur.
De voorzitter Waarvan akte. Dank u wel. Beste commissie, mag ik hiermee concluderen
dat wij dit hiermee voldoende met elkaar hebben doorgesproken? Allebei de heren, dank
voor uw inbreng. Ik hoop dat u zo spoedig mogelijk in gesprek bent met elkaar.
De heer Kelly Bedankt voor uw tijd en aandacht.
De voorzitter Graag gedaan.
De heer Heijkoop Voorzitter, nog een hele kleine opmerking bij de tweede toezegging:
als we het gaan bespreken met de heer Baaij, Dordrecht Marketing, om daar dan ook de
beantwoording van de vragen van het CDA bij te betrekken.
De voorzitter Het staat u altijd vrij om dat erbij te betrekken natuurlijk, meneer
Heijkoop.
Agendapunt 4 wordt in beslotenheid behandeld.

5. VASTSTELLEN BELEIDSNOTA GARANTSTELLINGEN EN LENINGEN
De voorzitter Goed, inmiddels zijn we weer in de openbaarheid beland en iedereen
neemt weer plaats. We gaan verder met agendapunt 5, dat is het vaststellen van de
beleidsnota garantstellingen en leningen. Deze nota is voor de eerste keer in september
hier in deze commissie behandeld, nadat hij daarvoor in de auditcommissie is behandeld.
Er is een addendum toegevoegd; dat treft u aan in iBabs bij de stukken en er is vorige
week door de gemeenteraad een motie aangenomen. Dan is mijn vraag: wie wil hier als
eerste een woordvoering over doen? Ik zie de heer Burggraaf. Gaat uw gang.
De heer Burggraaf We hebben vorige week in de raad een motie ingediend en die is,
meen ik mij te herinneren, unaniem aangenomen door de gemeenteraad, waarin wij
hadden gevraagd met betrekking tot de sportgaranties nog eens het één en ander uiteen
te zetten over de mogelijkheden om het waarborgfonds Sport te betrekken. Ik heb even
gekeken wat we daar nou precies in hadden staan. Toen was dit stuk ons nog niet
bekend. Daar hebben we gezegd: geef aan welke wijzigingen nodig zijn in het beleid van
Dordrecht om dat waarborgfonds in te kunnen zetten. Het tweede was, geef ons wat
keuzemogelijkheden om dat waarborgfonds in te zetten. Ik zou graag langs die lijn
hierop in willen gaan en ik ben vooral ook nieuwsgierig hoe de rest van de commissie
daar dan inzit, want ik denk dat het daar in ieder geval mee begint: dat we eerst even
hier voelen of een meerderheid hier er voor voelt om dat waarborgfonds inderdaad in
Dordrecht mogelijk te maken. De VVD-fractie lijkt het in ieder geval een erg mooi
instrument. Omdat, wat doet het?
De voorzitter Meneer Burggraaf, even ter onderbreking, voordat u helemaal gaat
uitweiden over het sport waarborgfonds: de motie is aangenomen. Die is ondersteund
door de hele raad. Dus de vraag die u nu stelt aan uw collega's wordt een herhaling van
zetten van vorige week. Dat acht ik overbodig, met steun.
De heer Burggraaf Ja, hoor, dat ben ik helemaal met u eens, maar wat ik eigenlijk net
benoemde, is dit een procesmatig verhaal. We kunnen hier ook met elkaar concluderen
dat deze brief hier niet voldoende antwoord op geeft. Als de meerderheid van de
commissie dat vindt, ja, dan moeten we überhaupt de nota nu niet behandelen en dan
moeten we zeggen: zet dat eerst nog weer eens op papier en dan hebben we een
discussie. Ik wilde proberen om te kijken of we aan de hand hiervan voldoende hebben
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om wel de inhoudelijke discussie met elkaar te voeren. Dus dat wilde ik eigenlijk gaan
voorstellen.
De voorzitter Goed, u doet nu een voorstel van orde, begrijp ik. Ja, in feite wel. U zegt
van: de motie is wat dat betreft nog niet genoeg vertaald, zeg maar, in het stuk wat
voorligt, dus hoe gaan we dan nu om met bespreking? Ik wil graag aan de leden van de
commissie vragen hoe u daarmee om wenst te gaan. Meneer Reumers.
De heer Reumers Dank u wel, mevrouw De Smoker. Op zich vind ik het een goede
suggestie van de heer Burggraaf. Echter, deze nota borgstellingen, garantstellingen en
leningen hebben we eerder ook besproken in de auditcommissie. Het lijkt me zinvol dat
als we die brief nog een keer laten terugkomen, dat we wel met elkaar vaststellen of die
opmerkingen die eerder gemaakt zijn, nu in voldoende mate in dit stuk verwerkt zijn.
Want anders komt hij straks terug en dan gaan we ze nog een keer maken en dan gaan
we echt in herhaling vallen met elkaar. Dus ik zou toch wel graag willen vaststellen hier
of die eerdere opmerkingen die we gemaakt hebben in de breedste zin, of die verwerkt
zijn. Indien niet, dan kunnen die gelijk worden meegenomen in dit stuk. Dus ik hoop dat
we dan ..
De voorzitter Meneer Reumers, als ik u goed begrijp, doet u zeg maar een schepje
bovenop het ordevoorstel van de heer Burggraaf. Dat u zegt van: punten vanuit de
auditcommissie wil ik ook langslopen of die voldoende verwerkt zijn?
De heer Reumers Klopt.
De voorzitter Anderen? Meneer Van Verk.
De heer Van Verk Voorzitter, ik steun de heer Burggraaf in zijn ordevoorstel om het van
de agenda te halen en in afwachting van antwoorden even terzijde te leggen. Het
voorstel van de heer Reumers kan ik wel volgen, maar vind ik wel tot verwarring leiden
want voor je het weet ga je toch het hele verhaal zitten bespreken terwijl, volgens mij, je
kan toetsen als elk lid van de auditcommissie of het wel of niet is uitgevoerd en daar
even een mailtje aan wijden, zodat de wethouder en de heren ambtenaren dat alsnog
kunnen meenemen. Zonder daar over te beraadslagen.
De voorzitter Anderen? De heer Soy.
De heer Soy Voorzitter, ik voel hem al aankomen dat we de nota vanavond niet gaan
bespreken en dat hij toch uitgesteld gaat worden. Ik heb namens BVD bij de
auditcommissie een aantal punten gemaakt, voornamelijk over het moment van
informatie richting de gemeenteraad. Wij hebben toen uitgesproken dat wij voorstander
zijn om alle garantstellingen, voordat die verleend worden, de revue te laten passeren bij
de gemeenteraad. Toen werd het antwoord gegeven dat dat vaak niet haalbaar is omdat
er snel besloten moet worden, of althans, de besluitvorming daardoor vertraagd kon
worden. Nu lees ik in de nota dat een garantstelling doorgaans een doorlooptijd heeft
van ongeveer twee maanden. Dus als je er toch twee maanden over doet om dat te
beoordelen, intern, dan heb je ook tijd zat om de gemeenteraad op de hoogte te brengen
van 'deze verzoeken liggen op tafel, wij zijn wellicht voornemens om die garantstellingen
te gaan verlenen.' En een Raadsinformatiebrief....
De voorzitter Meneer Soy, mag ik u onderbreken? Want u gaat nu inhoudelijk in op uw
punt.
De heer Soy Ik wil voorkomen dat we de nota op een ander moment gaan bespreken en
dat ik dit weer niet heb kunnen meegeven. Dus als we hem toch gaan bespreken op een
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later moment, wellicht dat de commissie op dit moment, als ze daartoe bereid is, op dit
punt toch een uitspraak kan doen dat dat meegenomen kan worden.
De voorzitter Nou, het ordevoorstel wordt steeds zwaarder, zeg maar.
De heer Soy Dan hebben we in ieder geval iets inhoudelijks gedaan vanavond.
De voorzitter We hebben iets inhoudelijks gedaan? Nou, dank u wel, zeg.
De heer Soy Op dit punt, dan, hè.
De voorzitter Ja, meneer De Looze, ik zie u, maar ik probeer heel even in beeld te
brengen wat wij nu met elkaar aan de orde stellen. De motie van het sport
waarborgfonds is nog niet in de nota verwerkt. Bij een aantal fracties zijn er punten
waarvan ze zeggen: die hebben we in de auditcommissie meegegeven en die zien we ook
nog niet voldoende verwerkt. De heer Soy heeft iets specifieks geduid. De heer Reumers
heeft het nog, zeg maar, globaal genoemd, dat hij er een aantal heeft. Ik voel misschien
aankomen dat de heer De Looze daar nog wat aan toe te voegen heeft?
De heer De Looze Voorzitter, dank u wel. Wij zijn voor de VVD-variant, dus we hebben
niet méér punten als al genoemd.
De voorzitter Dan stel ik voor, zonder dat we helemaal op de inhoud ingaan, hoe gaan
we ermee om? Kijk, de motie moet nog verwerkt worden. Een aantal punten, u heeft er
één benoemd. Meneer Reumers, u heeft er?
De heer Reumers Nou, ik heb er vier opgeschreven. Maar goed, als ik de commissie zo
hoor, dan blijven er misschien één of twee over, maar ik zou daar toch graag even een
toelichting op willen geven om te kijken of ik de collega's kan overtuigen.
De voorzitter Nee, want dan gaan we hem inhoudelijk behandelen. Ik ben nu echt met
een ordevoorstel bezig, om dat even te inventariseren. Dan zou mijn voorstel zijn dat het
stuk mee teruggaat en er nog naar gekeken wordt. Het gaat mij even over de manier
waarop u die punten nu aanlevert, zonder inhoudelijk met elkaar het debat aan te gaan,
want dan zitten we hem alsnog weer te bespreken. We waren met een ordevoorstel
begonnen wat steeds zwaarder werd.
De heer Burggraaf Het stuk begint een beetje aan te voelen als een soort sneeuwbal,
wat in januari klein begon en inmiddels na drie, vier behandelingen steeds groter is
geworden en zo meteen zó groot wordt dat het uit elkaar valt en we het overzicht
helemaal niet meer hebben. Mijn voorstel was eigenlijk om te proberen aan de hand van
de informatie die er nu lag, te voorkomen dat dit zo'n lang proces wordt, toch inhoudelijk
op dat waarborgfonds in te gaan. Maar goed, ik proef dat daar het overzicht onvoldoende
voor is, dus dat we dan terugkomen, maar ik wil wel de oproep hier doen dat we dan met
elkaar in ieder geval nu aangeven welke dingen we nog expliciet missen en op die manier
inderdaad borgen dat we niet een volgende keer weer zitten met de conclusie dat we het
stuk nog steeds niet kunnen behandelen.
De voorzitter Nou, dat was nou precies de bedoeling, meneer Burggraaf, dank u wel,
waar ik mee bezig was. Mag ik u voorstellen: u wilt verwerkt hebben, dat mag ik
aannemen dat de gehele commissie dat draagt, de motie die vorige week is aangenomen
rondom het waarborgfonds sport? Dat ten eerste. Dan punten uit de auditcommissie en
daarin heeft de heer Soy specifiek benoemd dat de fractie BVD alle garantstellingen, de
aanvragen daarvoor, langs wil zien komen. De heer Reumers heeft nog vier punten en
als hij die gewoon in vier zinnen kan noemen, graag. Dan geven we dat mee terug aan
de wethouder, dan wachten wij het volgende addendum af en dan richten wij met elkaar
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de bespreking op die punten die nu genoemd worden. Want anders wordt het inderdaad
de sneeuwbal die weer groter wordt. Mag ik het zo voorstellen?
De heer Heijkoop Voorzitter? Ik denk dat nu het grootste probleem van de commissie is
dat het overzicht even kwijt is. We hebben dit stuk nu vier keer besproken; het heeft in
ieder geval vier keer op de agenda gestaan, waaronder in de auditcommissie twee maal
en ook in de commissie bestuur en middelen. We hebben best wel een aantal zaken
meegegeven. Ik ben zelf ook kritisch geweest in het verleden, maar ik zie wel degelijk
dat er heel veel stukken zijn toegevoegd. Er zijn heel veel vragen beantwoord. Er is ook
aangegeven, geel gearceerd, wat er met de opmerkingen uit de auditcommissie is
gedaan. Het sport waarborgfonds, daar is toch ook uitgebreid op ingegaan in één van de
toelichtende memo's. Dus ik vind het prima om het op een ander moment te bespreken,
maar wat mij betreft had het ook gewoon nu gekund, want met al deze informatie bij
elkaar opgeteld kan ik er wel wat van vinden. Maar ik respecteer vanzelfsprekend de
opvatting van mijn collega's. Alleen, dan ook wel de oproep aan onszelf om dat even
goed scherp in kaart te brengen en niet opnieuw opdrachten mee te geven, want daar
wordt het alleen maar complexer mee. Laat ik voor mezelf spreken, ik heb nu voldoende
informatie. Wellicht nog een aanvulling inderdaad in hoeverre de motie van de VVD nog
een soort van ingevlochten kan worden in het verhaal wat nu voorligt. Die vraag heb ik
nog wel, maar voor de rest is het voor de CDA-fractie voldoende welke vraag op tafel ligt
en als er nog aanvullende nieuwe inzichten zijn, dan houd ik me daarvoor aanbevolen,
maar die heb ik op dit moment niet.
De voorzitter Volgens mij is dat steeds waar ik mee bezig ben: om het aantal punten te
inventariseren die nog open staan. CDA heeft geen punten verder die nog open staan,
behalve wat de VVD had aangegeven. BVD heeft al aangegeven, dat wat hen betreft nog
open staat. Mevrouw Kruger, heeft u nog punten toe te voegen? Dank u wel. Meneer
Reumers, heeft u nog punten om toe te voegen?
De heer Reumers Ja, vier zinnen had ik. Ik vind in ieder geval dat de wensen en
bedenkingen van de raad op momenten dat HVC een eventuele financieringsaanvraag
doet voor lokale duurzame energieprojecten, dat vind ik te eng. Blijkbaar kan HVC
bredere financieringsaanvragen doen, waar de raad dan blijkbaar, als het over niet lokale
projecten gaat, niks over hoeft te zeggen. Dus ik zou daar het woordje 'lokale'
doorgestreept willen zien. Dat waren overigens al meer dan vier zinnen. Verder sluit ik
me aan voor wat betreft de besluitvorming in de raad en dat we die stukken altijd te zien
krijgen, want wij vinden dat juist een heel belangrijk signaal naar de stad ook, welke
aanvragen wel gehonoreerd worden en welke aanvragen niet. Dat maakt ook dat we de
willekeur kunnen vermijden daarin. Er is er toch nog eentje die bij mij zweeft: dat er een
financiële grens in het stuk staat op de garantstellingen die gegeven worden. Daar
hebben we eerder opmerkingen over gemaakt en ik ben het ook wel met het college
eens, met dit voorstel, dat er een grens gesteld moet worden, dus het moet niet
onbeperkt zijn, maar drie ton is onze geste, is aan de lage kant. Dus nogmaals, ook de
vraag aan de collega's of we daar niet anders naar kijken en of die grens iets hoger zou
moeten zijn. We hebben zelf een voorstel gedaan van zes ton. Overigens ook
ongefundeerd, maar iets breder dan zes ton zou nuttig kunnen zijn, want dat we
mogelijk anders daar later tegen problemen aan gaan lopen omdat hier drie ton op
papier staat en dat willen we niet. Tot zover.
De voorzitter Dank u wel. Meneer Van Verk, wilt u nog punten meegeven? Nee? Dank u
wel. De heer Tazelaar? De heer Portier?
De heer Portier Volgens mij hebben we nog steeds ruimte gelaten voor waarborgen en
dergelijke, ook voor betaald voetbal. Dat willen wij er uit, maar goed, daar komen we
dan wel met een amendement, eventueel.
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De voorzitter Meneer Portier, dank u wel. CU/SGP had zich al aangesloten bij de
woordvoering van de VVD. Goed, dan hebben we in ieder geval alle punten
geïnventariseerd. Dan is de vraag aan de wethouder wanneer wij dus, alles doorvlochten
et cetera, hier terug kunnen verwachten in de commissie.
Wethouder Mos Voorzitter, het lijkt me handig als we gewoon een compleet nieuw
voorstel maken. Want ik vind een aantal wijzigingen dusdanig ingrijpend dat ik daar eerst
met mijn college over wil spreken, omdat je en passant anders ook een ander
grondbeleid gaat vaststellen en een aantal waarborgen gaat inbakken. Dan moeten we
volgens mij eerst eens even kijken hoe dat integraal zit. Ook om in het RIS later nog een
eenduidig stuk te kunnen vinden op basis waarvan je ook kan zeggen, als beginnend
raadslid: ik heb het stuk erbij en ik weet ook wat het beleid van de gemeente is. Want
anders heb je een ratjetoe, vergeef me het woord, aan memo's, addenda en
besprekingen waar iemand al dan niet in een commissie iets geroepen zou hebben. Dus
dat lijkt me handig. Blijft voor mij overigens wel de vraag, als u de beantwoording eerder
had gehad, of u nog steeds met de motie had ingestemd, maar goed. Mijn onvrede over
het proces heb ik al eerder geuit. Het lijkt me handig als het college gewoon een nieuw
stuk opstelt. Ik kan alvast verklappen over het betrekken van de raad, dat wil ik alvast
wel meegeven, dat het vooral zo opgenomen is zoals het er in zit omdat twee maanden
doorlooptijd inclusief een commissiebehandeling en een plenaire raad inclusief de
zomermaanden, twee maanden doorlooptijd voor een kleine garantstelling, om
praktische redenen gezegd is: laten we in kleinere gevallen de collegebevoegdheid tot
drie ton opnemen. Dus die drie ton zag ook niet op totale garantstellingen. Het voorstel
was dat u veel meer had kunnen doen, waar u ook een raadsbesluit over neemt. Ik
verwacht om die reden dat dat niet in het voorstel is aangepast, om alvast de
verwachtingen te managen. Tenzij u een suggestie heeft van een reële doorlooptijd die
we kunnen verwerken, maar twee maanden lijkt me praktisch gezien onmogelijk.
Richting de heer Portier: het SWS heeft eerder meegekeken bij de betaald voetbalclub bij
een lening en dat heeft niet kunnen verhoeden dat daar dingen zijn misgegaan. Maar
goed, dat is een stukje historie. Wij komen met een herzien voorstel.
De voorzitter Kunt u aangeven op welke termijn wij een nieuw voorstel kunnen
verwachten?
Wethouder Mos Dan moet ik ook even in doorlooptijden denken, want de feestdagen
komen eraan, het Kerstreces. Dat zal met een maand of twee, denk ik, drie bij u liggen.
Vóór de Kadernota, meneer Van Verk. Maar ik wil er nog wat aan toevoegen. We gaan
als gemeente ook een aantal dingen op een andere manier vormgeven in het kader van
Agenda voor de Stad. Er is mij in ieder geval vanuit financiën veel aan gelegen, als we
vooraf heldere kaders hebben over als we het één niet meer gaan doen, wat we op het
andere vlak dan wel gaan doen. Dus.
De voorzitter Nou, dat is voor ons allen een uitdaging om dat helder aan te geven. Ik
concludeer dat er een aantal punten is meegegeven. U zal te zijner tijd daar het nieuwe
voorstel op beoordelen en dan is daar nog altijd de weg richting de raad hoe u daar mee
om wenst te gaan. De wethouder heeft aangegeven dat er binnen twee/drie maanden
een nieuw voorstel zal liggen, ook om de integraliteit van het hele stuk te bevorderen.
De heer Heijkoop Voorzitter? Het lijkt mij een goed plan om een nieuw integraal
voorstel te maken, want anders gaan we opiniëren op basis van een samenhang van
elementen, maar komt dit stuk dan ook eerst weer in de auditcommissie of komt het dan
gelijk weer naar de commissie bestuur en middelen? Het lijkt mij namelijk niet
onverstandig om het eerst te agenderen in de auditcommissie.
De voorzitter Ik zie een aantal collega's fronsend kijken c.q. nee schudden. Met welke
argumentatie wilt u het eerst in de auditcommissie, meneer Heijkoop?
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De heer Heijkoop Omdat het een nieuw stuk is. Het is een nieuw stuk, dus ik ken de
inhoud niet en net zo goed als we het vorige stuk ook op techniek hebben willen
beoordelen, wil ik dit stuk dan ook, of wellicht kunnen we het bij de agendabepaling met
elkaar bespreken of we het eerst nog in de auditcommissie willen bespreken, maar ik ken
het stuk niet.
De heer Van Verk Ik vind daar wel een logica aan zitten, voorzitter.
De heer De Looze Voor mij hoeft het niet, hoor.
Mevrouw Kruger Meneer Van Verk vindt het logisch. Mij ontbreekt de gehele logica. Het
zal een nieuw stuk zijn, maar ik kan niet verwachten dat het een totaal nieuw stuk is. Er
worden een aantal zaken bij betrokken en er wordt gekeken al, eigenlijk wat een
auditcommissie doet, of dingen kloppen. Ik zie niet de noodzaak om het opnieuw in de
auditcommissie te doen.
De heer Portier Vanuit de argumentatie dat het een nieuw stuk is, vind ik het in ieder
geval wel logisch om het naar de auditcommissie te sturen. Als die dan geen problemen
daarmee zien, dan zijn ze snel klaar met de behandeling. Dan kan het in één minuut
klaar zijn.
De heer Burggraaf Wat de VVD-fractie betreft willen we het proces niet nog verder
vertragen, dus wat ons betreft zou dit gewoon meteen in bestuur en middelen kunnen.
De voorzitter Ik zag dat ook van de heer Soy.
De heer Soy Inderdaad, ik had al eerder nee geknikt. Ik zit in de lijn van GroenLinks en
VVD wat dat betreft. Ik verwacht ook niet dat het een heel nieuw stuk zal zijn. In de
commissie bestuur en middelen kan je ook aangeven van, de punten die we hebben
benoemd, die zijn wel of niet opgenomen en de discussie gewoon hier voeren.
De heer Reumers Ik sluit me aan bij de laatste woorden van de heer Soy.
De voorzitter Meneer Heijkoop, ik constateer dat uw voorstel - u bent strijdend ten
onder gegaan, hoor ik weleens een voorzitter zeggen, maar helaas. Zoals gezegd, wij
verwachten het eerste kwartaal 2016 het nieuwe stuk in onze commissie. Daarmee
hebben wij agendapunt 5 afgerond. Ik stel voor dat we even 10 minuten pauze nemen.
PAUZE
9. RAADSIN FORMATIE BRIEF OVER VOORTGANG INTENSIEVE AANPAK
OVERLAST IN HET LIJNBAANGEBIED EN DE VOGELBUURT
De voorzitter Goed, aan de orde, met uw goedvinden, is agendapunt 9. Aangeschoven
zijn inmiddels de heer Brok en wethouder Reynvaan. Gezien de besluitvorming voor
morgen in het college lijkt het mij goed om eerst even te beginnen met een korte
toelichting, alvorens wij over gaan tot de politieke vraag zoals die geformuleerd is. Wie
mag ik het woord geven? De heer Brok. Gaat uw gang.
Burgemeester Brok Ja, dank u wel. Het college heeft hedenochtend het besluit genomen
met betrekking tot het ook aan kunnen brengen van camera's in het Lijnbaangebied om
het Energiehuis, maar ook op andere plaatsen en daar is ook een kredietaanvraag voor
nodig. Het zou heel erg fijn zijn als de kredietaanvraag ook daadwerkelijk in uw
raadsvergadering van 15 december aanstaande behandeld zou kunnen worden. Dat heeft
ook te maken vervolgens met levertijden van het één en het ander. Kan het niet
behandeld worden, dan kunnen we niet eerder overgaan tot het aanbrengen van die
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camera's. Daaruit spreekt de hoop, dus, dat ik hoop dat de politiek ook steunt het
aanbrengen van die camera's, maar dan is dus wel dat krediet nodig. Dus dat zou ik
graag even ingebracht willen hebben, bij deze.
De voorzitter Meneer Brok, dank u wel. Mevrouw Kruger, u wilt reageren?
Mevrouw Kruger Als ik gewoon de politieke vraag had gelezen, ging het toch ook over
met name: wat zijn de mogelijkheden om cameratoezicht in te zetten? Ik hoor dat die
mogelijkheid er dus was en dat dus al besloten is om camera's in te zetten, of begrijp ik
het verkeerd?
De voorzitter Iemand aanvullend op deze vraag van mevrouw Kruger? De heer Staat.
De heer Staat Ja en nee; het is ook een reactie op wat de burgemeester toelicht op het
collegebesluit vanochtend en ook gezien het persbericht wat we net in de mailbox
aantroffen, dus het is wel een beetje in het verlengde daarvan. In het persbericht wordt
gesproken over in totaal 11 camera's en dat met name voor de camera's bij het
Energiehuis nog toestemming van de gemeenteraad is vereist. Dus de camera's die in
het Lijnbaangebied elders geplaatst gaan worden, begrijp ik uit dit persbericht, daar is al
financiële dekking voor geregeld? Dat is mijn vraag.
Mevrouw Kruger Voorzitter? Dank u wel. Ik raak steeds meer verbaasd. Meneer Staat,
over welk stuk in de mailbox? Ik heb mijn mailbox open staan, daar staat niks in.
De voorzitter Mevrouw Kruger, voordat er onduidelijkheid komt in de commissie. Er is
vanmiddag om 17.12 uur een persbericht vanuit de gemeente verstuurd dat
burgemeester Brok zojuist heeft toegelicht, wat vandaag in het college is besloten.
Meneer Bronkhorst.
De heer Bronkhorst Voorzitter, misschien even een aanvulling. Ik heb dat mailtje ook
niet gekregen. Mijn collega David Schalken heeft hem wel weer ontvangen, dus het kan
zijn dat hij bij sommige wel gewoon verstuurd is en bij anderen niet. Iets waar je je voor
aan moet melden.
Mevrouw Kruger Persberichten, daar ben ik voor aangemeld, die krijg ik allemaal. Dus ik
vind het heel vreemd dat ik hem nu niet heb.
De voorzitter Ik constateer dat het persbericht niet bij iedereen is aangekomen. Wij
hadden zelf ook al de constatering, had ik al eerder gehoord. Desalniettemin, er is een
collegebesluit genomen vanmorgen. We hebben deze raadsinformatiebrief geagendeerd
met een politieke vraag. Mijn vraag aan u, commissie, is: in hoeverre is de politieke
vraag nog geldend? Ik wil dan eerst de gelegenheid geven aan de heer Bronkhorst, want
die had het voortouw genomen. Gaat uw gang.
De heer Bronkhorst Dank u wel, voorzitter. Op zich is de vraag op grote delen
beantwoord. Wij hebben destijds inderdaad gevraagd: wat zijn de juridische en financiële
mogelijkheden? Voor het Lijnbaangebied is dat gewoon keurig nu uitgevoerd, daar zijn
we erg blij mee. We zijn blij dat er nu een aanvullende aanpak vanuit cameratoezicht
mogelijk is. Wat wij wel missen, is de aanpak rondom het Vogelplein. We hadden
eigenlijk ook verwacht dat het Vogelplein meegenomen zou worden in het proces.
Eigenlijk willen we ook weten wat de mogelijkheden zijn om daar eventueel
cameratoezicht te plaatsen, dus daar wil ik eigenlijk ook nog wel even een reactie van de
portefeuillehouder op hebben.
De voorzitter Meneer Bronkhorst, dank u wel. Hiermede heeft u eigenlijk de aftrap
gegeven voorde inhoudelijke behandeling van de raadsinformatiebrief en de zojuist
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mondeling toegelichte informatie vanuit het college. Wie mag ik daar verder het woord
over geven? De heer Heijkoop en daarna mevrouw Kruger.
De heer Heijkoop Ja, voorzitter. Wij zijn blij met het voorstel van het college; wij
steunen het ook. Wij steunen ook het verzoek om het kredietvoorstel in de raad van
december te behandelen en wat ons betreft is daarmee de politieke vraag ook
beantwoord. Ik begrijp van mijn collega Merkuur dat het Vogelplein op zich wel in de
planning zit waar het gaat over cameratoezicht, maar wellicht kan de portefeuillehouder
daar nog een toelichting op geven.
Mevrouw Kruger Voorzitter, dank u wel. Bij het voorbereiden op dit agendastuk ben ik
kennelijk op een verkeerd been gezet, of heb ik het allemaal iets anders geïnterpreteerd.
De vraag was of het mogelijk was. In ieder geval, het flexibele cameratoezicht is niet
mogelijk, want dat moet dan nog behandeld worden in de Eerste Kamer. Het andere was
eventueel wel mogelijk, maar als ik de raadsinformatiebrief lees, dan wordt het vooral
ingezet 'als reeds benutte instrumenten niet het gewenste resultaat op hebben geleverd'.
Dan gaan we cameratoezicht overwegen, om dat in te zetten. Er wordt een aantal
instrumenten genoemd: screenen van aspirant-huurders, huisbezoeken, handhaving
scholingsverbod, nauw contact met bewoners, straatfeest. Volgens mij, als ik dat lees,
heeft dat toch ook wel bepaalde resultaten opgeleverd. Ik vraag me echt af waar dan
precies die camera's komen te staan en wat die voor toegevoegde waarde hebben. Ik
weet, bij het Energiehuis staat al een camera, juist op de plek waar allerlei ellende vaak
gebeurt en dat heeft zijn meerwaarde wel gegeven, maar ik zie niet zo goed in waar ze
nu allemaal komen en wat dat voor meerwaarde heeft. Dan bijvoorbeeld ook wordt
gesproken over zeven jongeren die tijdens de jaarwisseling problemen hebben
opgeleverd, afgelopen jaar. Is er dan geen andere mogelijkheid om juist die jongeren
dan, het klinkt een beetje raar, maar, huisarrest te geven tijdens de nieuwjaarwisseling?
Want dan haal je de angel uit het geheel. Want alsmaar camera's ophangen: ik vraag me
af, als je de echte relschoppers zou willen pakken, die weten waar de camera's hangen
en zullen zich daar beslist niet gaan bevinden. Ik hou me buiten de criminele activiteiten
die plaatsvinden, want die hebben daar ook plaatsgevonden. Die haal je ook niet naar
boven met het cameratoezicht. Dus ik vraag me steeds meer af wat nu de toegevoegde
waarde is van het plaatsen van al die camera's en dan nog wel acht.
De voorzitter Mevrouw Kruger, dank u wel. Eerst de heer Portier, dan de heer Staat.
De heer Portier Voorzitter, ik vind dat er altijd evenwicht moet zijn tussen aan de ene
kant een repressieve aanpak, want op het moment dat er ernstig overlast is, laat staan
criminele activiteiten, dan mag daar wat mij betreft best stevig tegen opgetreden
worden. Aan de andere kant moetje ook altijd een evenwicht bewaren met de vrijheid
van mensen om zich te bewegen, om niet ieder moment van de dag bespied te worden
vanuit staatsorganen. Je moet ook gaan kijken naar alternatieve activiteiten voor
jongeren. Als we gaan kijken naar het feit dat op dit moment in ieder geval mobiel en
flexibel cameratoezicht nog niet mogelijk is: wat houdt mobiel en flexibel cameratoezicht
in? Dat overal waar je loopt er ineens een camera kan komen te staan, maar als je dan
een hele wijk vol gaat hangen met camera's, want zo vat ik het plaatsen van 11 camera's
toch wel op, dan bereik je eigenlijk precies hetzelfde als watje wilt bereiken met mobiele
camera's wat nog niet is toegestaan, en naar mijn idee met hele goede redenen. Dus ik
ben er niet zo'n voorstander van om op deze schaal dit instrument in te zetten. Ik zeg
niet dat er nooit ergens een camera mag hangen, let wel, maar een hele wijk daar vol
mee hangen zodat je geen stap meer kan zetten in de buurt zonder in de gaten
gehouden te worden, dat gaat wat mij betreft echt veel te ver. Daarnaast speelt ook het
probleem dat er volgens mij echt geen plek is voor de jongeren in de buurt. Er was een
hangcontainer; die is verwijderd omdat hij overlast veroorzaakte. Nu vind ik een
hangcontainer sowieso al niet echt de plaats in kunnen nemen van een buurthuis of een
plek waar jongeren een beetje kunnen biljarten, wat kunnen kaarten et cetera. Ik
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constateer dat dat gewoon een gemis is in de buurt, terwijl er wel fors wordt ingezet op
repressie en dat is wat mij betreft niet in evenwicht. Dan wil ik nog één opmerking
maken over het repressieve beleid. Er is onlangs een theehuis gesloten voor een heel
aantal maanden omdat er één zakje cocaïne is aangetroffen; waarschijnlijk door een
bezoeker onder de tafel geplakt. Ik denk van: iedere ondernemer kan eigenlijk op die
manier in zijn voortbestaan bedreigd worden en ik vraag me af, gezien de functie van
zo'n plek in de buurt, of je daarmee niet een heleboel kwaad bloed zet waardoor je meer
schade aanricht aan watje wilde bereiken, namelijk een goede buurt die voor iedereen
leefbaar is, als dat je daar voordeel van hebt. Dank u wel.
De voorzitter Meneer Portier, dank u wel. Ik wil er wel bij aantekenen dat de sluiting
van het theehuis nu eigenlijk niet onderwerp is van bespreking.
De heer Portier Nou ja, het gaat om de overlast en hoe we dat aan willen pakken, dus.
De voorzitter Meneer Staat.
De heer Staat Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, reeds vorige week met de algemene
beschouwingen hebben wij ons in zijn algemeenheid uitgesproken voor de aanpak van
het veiligheidsbeleid zoals dat gebeurt in onze stad de afgelopen jaren. De lijn die
uitgezet is, daar kunnen wij goed in meegaan. Vorige week is dat ook door mijzelf, ook
door andere partijen al genoemd, dat wij het ook belangrijk vinden om naar voren te
brengen dat, het begint al bij de opvoeding. Want helaas moeten we dus constateren dat
er echt heel veel jongeren ontsporen. Ook in de Lijnbaan, ook in de Vogelbuurt en dat we
niet kunnen nalaten te benadrukken dat een goede opvoeding heel erg belangrijk is.
Vorige week is dat, ik dacht dat de heer Heijkoop het ook naar voren bracht bij de
algemene beschouwingen en dat wil ik toch nogmaals onderstrepen. Wij kunnen dus
meegaan in de lijn die nu is ingestoken.
De heer Heijkoop Voorzitter?
De voorzitter Interruptie de heer Heijkoop.
De heer Heijkoop U refereert aan de algemene beschouwingen van vorige week. Toen
heb ik dit punt inderdaad gemaakt en toen heb ik ook aangegeven dat meer
opvoedondersteuning bij verenigingen wellicht een adequate oplossing zou kunnen zijn.
Hoe kijkt u daarnaar?
De heer Staat Dat lijkt mij een prima suggestie als we daar echt concreet handen en
voeten aan kunnen geven. U vindt mij op uw pad, om het zo te zeggen. Zeker.
Mevrouw Kruger Voorzitter?
De voorzitter Mevrouw Kruger, interruptie.
Mevrouw Kruger Ja, dank u wel. U heeft het over goede opvoeding. Dat is natuurlijk
aardig. Ik zou weleens willen weten wat dat is. Want als we kijken naar cijfers van de
overlastgevers, dat zijn dan ook vroegtijdig schoolverlaters, het zijn het schoolverzuim,
ja, je kan afvragen waardoor dat komt. Dat hoeft niet altijd door een slechte opvoeding
te zijn. Het kan ook zijn doordat er op de school het één en ander aan de hand is. Ik
denk dat we het hebben over een totaalpakket. Om het alleen op de goede opvoeding,
ja, wat is goede opvoeding, te gooien vind ik een beetje mager.
De voorzitter Meneer Staat.
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De heer Staat Ja, u kunt dat mager vinden, mevrouw Kruger. Ik vind dat niet mager.
Het zal u toch niet verbazen dat wij als ChristenUnie/SGP nadrukkelijk inzetten op goede
begeleiding vanuit de ouders? Dat vinden wij heel erg van belang. Natuurlijk, de school
speelt daar ook een rol. Dat begrijp ik ook en de maatschappij speelt daar ook een rol in,
maar het begint wat ons betreft thuis.
De heer Tazelaar Voorzitter? Ik kan met de woorden van meneer Staat natuurlijk wel
meegaan, maar u bent ook opgevoed in die opvoeding en u hebt dat doorgegeven. Er
zijn ook een heleboel mensen die toch een beetje van het pad afgedwaald zijn en die dat
niet meer kunnen. Dan moetje toch wel sterk staan als ouders om dat nog te kunnen
doen.
De voorzitter Mevrouw Kruger, afsluitend op deze discussie.
Mevrouw Kruger Dank u wel. Nu gaat het weer alleen over of je opgevoed bent in een
gezin. Ik bedoel, daar ben ik uiteraard ook voor. De verantwoording ligt in eerste
instantie bij ouders. Maar op een gegeven moment, kinderen gaan naar buiten en dan
speelt er op straat ook zich heel wat af. Je hebt te maken met peer groepen, noem
allemaal maar op. Ik kan er heel diep op ingaan, zal ik nu niet doen, mevrouw de
voorzitter, maar ik denk dat het met heel veel meer te maken heeft dan alleen maar de
opvoeding vanuit het gezin.
De heer Heijkoop Voorzitter?
De voorzitter Nee, ik heb gezegd, het was het laatste punt op deze interruptie. De heer
Staat vervolgt zijn woordvoering.
De heer Heijkoop De heer Staat maakt wel een essentieel punt waar het gaat om de
veiligheid in het Lijnbaangebied, want dan is de opvoeding zeer bepalend. Daar kan ik
me niet meer dan bij aansluiten. Natuurlijk is het lastig definiëren wat precies een goede
opvoeding behelst en het is ook niet alleen die goede opvoeding. Maar wat in ieder geval
niet van een goede opvoeding getuigt, is als je je kinderen op een zeer jeugdige leeftijd
tot zeer laat in groepjes op straat laat hangen en hen niet aanspreekt en hen niet
opvoedt op het moment datje ze laat rondzwerven en niet binnenhaalt. Dan bent u toch
wel met me eens dat dat niet echt de opvoeding is die ertoe bijdraagt dat deze kinderen,
zoals de heer Tazelaar zorgvuldig uitdrukt, van het padje af geraken.
De heer Tazelaar Voorzitter? Voorzitter?
Mevrouw Kruger Ik wil daar toch even een antwoord op geven, want het wordt
rechtstreeks...
De voorzitter Dit is dan echt de laatste reactie, want ik vind ook dat de heer Heijkoop
dit punt anders had mee kunnen nemen in zijn eigen woordvoering.
Mevrouw Kruger Oké. Meneer Heijkoop, ik ben het met u eens dat zeker zeer jonge
kinderen, maar ik denk ook dat we het hier niet alleen over zeer jonge kinderen hebben,
maar ook over hele andere groepen, oudere jongeren en dan praat ik vanaf puberteit.
Dan kan je niet alleen maar meer hebben dat ouders hun kinderen naar binnen moeten
halen.
De heer Tazelaar Voorzitter?
De voorzitter Meneer Staat vervolgt.
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De heer Heijkoop Voorzitter, even in zijn algemeenheid. Het is toch wel zo dat we een
debat met elkaar mogen voeren, hè en dat op het moment dat ik mijn woordvoering heb
gehouden, dat mij dan niet meer wordt toegestaan mij enthousiast aan te sluiten bij
sprekers of juist in debat te gaan met gewaardeerde collega's die het niet met mij eens
zijn.
De voorzitter U mag altijd het debat met elkaar voeren, meneer Heijkoop. Dat weet u
net zo goed als ik. Maar u weet ook dat er op de agenda nu staat de raadsinformatiebrief
en eigenlijk het besluit wat het college zojuist heeft toegelicht. U begint met zijn allen in
hetzelfde kringetje te draaien en dan heeft u uw standpunten met elkaar uitgewisseld. De
heer Staat vervolgt.
De heer Staat Voorzitter, nog één opmerking en één vraag. De opmerking is deze. Dat ik
het toch wel wat - laat ik zo zeggen, ik begrijp dat het college vanochtend een besluit
heeft genomen en dat dan vanmiddag om vijf uur dat persbericht wordt gepubliceerd.
Alle waardering voor de plannen, maar ik had het netter gevonden als dat persbericht
morgen was gepubliceerd. Ook in relatie tot de politieke vraag die wij gevraagd zijn om
te beantwoorden. Tenslotte sluit ik me aan bij de vraag die de heer Bronkhorst stelt; de
nadruk ligt nu vooral op de Lijnbaan. Blijft er ook voldoende aandacht voor de aanpak in
de Vogelbuurt?
De voorzitter Meneer Staat, dank u wel. De heer Tazelaar.
De heer Tazelaar Ja, voorzitter, ik sta wel achter het besluit van burgemeester en
wethouders. Dat zal zeker de leefbaarheid in die wijk wel ten goede komen. Maar mijn
vraag is: wanneer worden ze weer weggehaald? Wanneer gaat u nou meten dat die
leefbaarheid in de wijk op een dusdanig niveau is, datje zegt: nou, nu gaan we de
camera's weghalen en dan kunnen ze weer eens normaal op straat zonder dat ze
bekeken worden door iedereen. Dat is mijn vraag.
De voorzitter Meneer Tazelaar, dank u wel. De heer Van Verk.
De heer Van Verk Dank u, voorzitter. De PvdA heeft al sinds enige tijd als beleidslijn:
hart met ballen. Oftewel, zacht waar het kan en hard waar het moet. Als ik naar het
Lijnbaangebied kijk, dan concludeer ik dat daar eigenlijk al 15 jaar lang, minimaal,
problemen zijn. Leefbaarheidsproblemen. Dat betekent dat ingrijpen daar hard
noodzakelijk is. Het instellen van cameratoezicht, daar zijn wij nooit een enthousiast
aanhanger van geweest, maar ik denk dat in dit besloten gebied cameratoezicht
bijzonder effectief kan zijn, mits je het doet zoals dat in Engeland gebeurt en je alle
straten helder en duidelijk in beeld hebt, het zogenaamde cctv-principe, waarbij je ook
feitelijk in de nachtelijke uren moet kunnen meekijken, want anders schiet het nog niet
op. Dat is de harde kant. Tegelijkertijd zou ik ervoor willen pleiten dat er ook, en ik weet
dat dat gebeurt en het wordt ook altijd wel verteld, maar het staat niet helder en
duidelijk in de stukken, dat er sprake is van een preventieve aanpak. Dat de mensen, de
jongeren, mogelijkheden krijgen in die wijk om zich te ontspannen. Dat de stenen
woestijn die die wijk eigenlijk vormt, ook eens misschien qua ruimtelijke inrichting wordt
bekeken en wat kind- en mensvriendelijker wordt gemaakt. Een ander punt wat ik naar
voren wil brengen, is dat de maatregelen die worden voorgesteld in de brief en wellicht
ook in relatie staan tot het voorstel wat net mondeling is gedaan - in Nederland heeft
minister Blok de Rotterdamwet van toepassing verklaard voor geheel Nederland, in de zin
dat daar waar sprake is van ernstige overlast in een beperkt gebied, er een verzoek kan
worden gedaan bij de minister om die Rotterdamwet van toepassing te verklaren. Die
Rotterdamwet geeft de burgemeester en het gemeentebestuur grote en vele
mogelijkheden om de wijk aan te pakken in zijn totaliteit, zowel in preventieve als in
repressieve zin. Ik zou het college willen verzoeken eens ernstig na te denken of die
Rotterdamwet daar niet van toepassing moet worden verklaard. Een laatste punt is de
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regievoering. Als je beide zaken wilt doen, repressief en preventief, dan moet er wel een
goede regievoering worden gedaan vanuit de gemeente en kan het niet zo zijn dat
mensen die zich preventief willen inzetten, bijvoorbeeld Veilig Thuis, vervolgens
belemmerd worden door mensen die voor de repressie zijn en die zeggen van: waar
bemoei je je mee? Alle takken van sport zullen daar voluit moeten worden ingezet om de
problemen in die wijk, de leefbaarheidsproblemen, op te lossen.
De voorzitter Meneer Van Verk, dank u wel. Meneer Bronkhorst, interruptie?
De heer Bronkhorst Nou, niet zozeer een interruptie. Mag ik aan het einde van de
woordvoering van collega's ook nog een aanvulling doen? De heer Van Verk mocht
behoorlijk uitweiden. We hadden een politieke vraag en de heer Van Verk gaat iets
verder. Dus ik wil zo meteen ook nog een kleine aanvulling doen als dat mag.
De voorzitter U mag aan het eind van deze termijn iets korts toevoegen.
De heer Bronkhorst Ja, ik kan iets korts toevoegen.
De voorzitter Meneer Reumers, gaat uw gang.
De heer Reumers Ja, dank u wel, voorzitter. Voor D66 staat in ieder geval voorop de
veiligheid van de mensen in het Lijnbaangebied en in de Vogelbuurt. Wij staan in ieder
geval achter het cameratoezicht, omdat we denken dat het toch een bijdrage levert aan
de veiligheid aldaar. Laat onverlet dat ook D66 wel zorgen heeft over de privacy
gevoeligheid, het volgen van mensen en de wijze waarop we daar mee omgaan. We zijn
dan ook blij om terug te vinden in de nota dat uiteindelijk op het moment dat de
veiligheid is vastgesteld, dat dan de camera's ook weer werden weggenomen. In die zin
is de vraag van de heer Tazelaar ook nog wel opportuun hoe we daar naar kijken en
welke criteria daarvoor gehanteerd worden, wanneer die camera's weer verwijderd
worden. Voorzitter, tot zover. Dus we stemmen in en we zien het kredietvoorstel graag
tegemoet.
De voorzitter Dank u wel. De heer Burggraaf.
De heer Burggraaf Voorzitter, aangaande het cameratoezicht. Daar heeft de VVD wel
vertrouwen in dat het een middel is dat goed werkt. We hopen alleen wel dat in die
afweging om het op bepaalde plekken dan weer weg te halen, dat het niet het
experiment wordt om te ontdekken of cameratoezicht het verschil had gemaakt om die
straat veiliger te maken. Want ja, dan gaan we vervolgens elke keer als we hem ergens
weghalen, creëren we weer een nieuw probleem. Dus ik sluit aan bij die vraag: wat zijn
nou precies dan die afwegingen om op een bepaald moment te kunnen zeggen: nu kan
dat cameratoezicht weer weg zonder dat we weer terugvallen in de oude situatie?
Verder, wat de VVD opviel in die raadsinformatiebrief, er wordt ook een stukje
geschreven over de communicatie. Er wordt gezegd dat bewoners via verschillende
communicatiekanalen worden geïnformeerd over de aanpak en dat vindt onze fractie wel
heel erg eenzijdig klinken, in de zin van communiceren vanuit de gemeente wat zij doen.
Wij zijn drie weken geleden met Whatsapp buurtpreventie begonnen; inmiddels uit de
Vogelbuurt, over de hele buurt hebben we aanmeldingen gekregen. Dat is nou juist een
aanpak waarbij je ook de signalen van de bewoners op kan pakken, direct, waar die
problemen zitten. Dat missen we nog heel erg in zoals het hier in ieder geval verwoord
is. We zijn wel nieuwsgierig hoe de portefeuillehouder tegen die aanpak aankijkt en in
hoeverre dat nog extra kan bijdragen in de buurt tot een veiligere situatie.
De voorzitter Meneer Burggraaf, dank u wel. Meneer Bronkhorst, laatste toevoeging
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De heer Bronkhorst Even een rechtstreekse vraag aan de voorzitter. Oud en Nieuw en
de jaarwisseling komt er zo meteen weer aan. In de voorgaande jaren is het niet echt
een al te plezierige plek geweest, de Vogelbuurt en het Lijnbaangebied. Ik wou van de
burgemeester eigenlijk ook graag horen of er nog concreet aanvullende maatregelen
getroffen worden. Wij denken bijvoorbeeld ook aan die mobiele toezichtposten die wij op
verschillende plaatsen inzetten. Zou dat eventueel een meerwaarde kunnen hebben
tijdens de jaarwisseling? Dat is even een aanvullende vraag die ik stel.
Mevrouw Kruger Voorzitter? Ja, ik wil graag even, want ik heb dat net natuurlijk ook al
genoemd: je hebt ook met andere soorten criminaliteit of misdrijven, dat ze dan vooraf
gewoon huisarrest krijgen. Of misschien met een enkelband. Misschien is dat ook
mogelijk.
De voorzitter Mevrouw Kruger, dank u wel. De burgemeester. Gaat uw gang.
Burgemeester Brok Ja, voorzitter, ik zal mij ook houden dichtbij de vraagstelling zoals
die geweest is en proberen om daar ook een beetje toe te beperken, om ook recht te
doen aan uw eigen vraagstelling. Om met het belangrijkste te beginnen. Enige tijd
geleden is deze brief natuurlijk al uitgebracht vanuit het college. Het is u niet ontgaan
dat het college in de breedte en de diepte probeert in te zetten op een aanpak in
desbetreffende wijken. Vandaag heb ik in mijn leesmap een uitgewerkt plan van aanpak
gezien wat ik hoop volgende week te kunnen bespreken, op 23 november staat mij bij,
met de medewerkers, wat een uitwerking weer is, een aanscherping is van de eerdere
informatie die u heeft gekregen. Daarin wordt ook gewoon weer dieper en breder
ingegaan op de maatregelen die ertoe bij moeten dragen om daar tot een effectieve
totaalaanpak te komen. Opnieuw hoor ik hier vanavond, dat is terecht, want dat hebben
de wethouder en ik ook vorige week bij dat werkbezoek uitgedragen en dat doen we ook
op andere plaatsen, dat de totale aanpak in balans moet zijn, dat repressief nooit zonder
preventief kan en dat de aanpakken dus ook bij elkaar aan moeten sluiten. Dat zult u ook
in die uitwerking weer terugzien. Wij geloven er ook in dat alleen als je het zo aanpakt,
dat er sprake is van een duurzame aanpak waar je daadwerkelijk dingen om kunt buigen
en in de structurele zin beter kunt laten worden. We hopen dus ook in het verlengde van
onze bespreking u ook op korte termijn op de hoogte te brengen van het nog méér
aanbrengen van focus in tal van maatregelen zoals die daar te nemen zijn in het
desbetreffende gebied. De VVD verwijst naar de app. Het moge duidelijk zijn dat wij ons
ook - een prachtig initiatief trouwens, prima, maar wij laten ons natuurlijk ook
informeren door bewoners als we daar fysiek ook zijn; als we ons daar laten informeren
door mensen die daar professioneel bezig zijn, maar ook mensen die wonen en werken in
die wijk. Dan moet ik u heel eerlijk zeggen dat ik de eerste nog tegen moet komen die
niet een groot voorstander is van cameratoezicht daar in de wijk. Mensen zien er echt
naar uit, omdat zij als ervaringsdeskundigen het ook als een hele effectieve maatregel
zien in de totale aanpak. Wat we hier doen: ik kan zelfstandig besluiten tot die camera's
en een deel is daar al voor gedekt. Een ander deel moet dus nog een dekking hebben en
daar wordt met dit voorstel, wat dan ook vandaag genomen is, in voorzien. Dan kunnen
we tot een totaalaanpak komen en ook op korte termijn overgaan tot de realisatie daar
van die camera's. Helaas heeft het recente verleden uitgewezen dat het ook echt
noodzakelijk is daar, om die camera's toe te voegen. Temeer ook nu de dynamiek, ook
de positieve dynamiek in de wijk zal gaan toenemen nu er tal van voorzieningen
toegevoegd worden en ook bezoekersstromen zullen toenemen. Dan is het verstandig om
ook voor die tijd alles goed op orde te hebben. Er wordt ook gesproken over jongeren.
Dat zijn er niet zoveel, zegt één woordvoerder. De andere vraagt nadrukkelijk om een
analyse wat met Oud en Nieuw, met maatregelen daarbij. Ik wil daar voorzichtig in
blijven. Ik vind in zijn algemeenheid en ik blijf dat herhalen, in ieder geval de laatste zes
jaar, dat we relatief rustige Oud en Nieuws hebben gehad in de stad. Laten we ook hopen
dat dat zo blijft. De uitwassen zijn gering. Het is inderdaad waar dat vorig jaar hier en
daar het een beetje verkeerd leek te gaan lopen. Op dit moment laat ik me nader
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informeren over de maatregelen die effectief zouden kunnen zijn voor Oud en Nieuw. Een
aantal dingen willen we ook niet meer met Oud en Nieuw; daarover heb ik al uitlatingen
gedaan. Er mag heel veel ook wel, maar wel dingen die ook passen bij dit tijdvak. Mocht
het nodig zijn in relatie tot een aantal specifieke personen om met maatregelen te komen
waarin ik een causaliteit zie tussen die maatregelen en het afnemen van overlast,
mogelijk in die Oud en Nieuwnacht, dan sluit ik zeer zeker niet uit dat die maatregelen
genomen moeten worden. Ook daarvan vind ik: alles moet proportioneel zijn en niet
buitenproportioneel zijn. Maar die informatie zal ik ook de komende weken tot mij
krijgen. Dan toch even naar meneer Portier, voorzitter. De totale aanpak voorziet erin
dat ook de horeca en zaken daar aangepakt worden die zich gewoon niet aan de regels
houden. U zegt, er is één zakje cocaïne gevonden. Dat is niet waar. Er zijn twaalf zakjes
cocaïne gevonden.
Mevrouw Kruger Dat is ook één.
Burgemeester Brok Twaalf ponypacks. Ik ben heel erg van de paarden, dat weet u, maar
er is dus meer gevonden. U doet dat voorkomen alsof, 'ja, dat gebeurt'. Ik heb dus
eerder al gezegd wat ik daarvan vind. In ieder geval, er is voldoende grond geweest om
daar bestuurlijk op aan te pakken en de rechter was dat ook met mij van mening, dus
het is niet zo dat er toevallig één zakje was en dat je op basis van één zakje ook maar
een zaak voor een halfjaar kan sluiten. Dan de heer Tazelaar over 'wanneer wordt het
weggehaald?'. Ja, als het beleid effectief is gebleken en in de structurele zin er sprake is
van een veiligheidssituatie. Dat hebben we dus ook bewezen dat we dat kunnen doen,
want in de Colijnstraat hebben we natuurlijk met partners in de keten een paar jaar
geleden besloten tot een integrale aanpak met het één en het ander; hebben we ook
cameratoezicht toegepast en daar halen we nu de camera's ook weg omdat ook de cijfers
laten zien dat dat kan en dat ook verdedigbaar is. Dus het college schroomt ook niet om
terug te komen van het inzetten van dit instrument, mocht de situatie daar in de
structurele zin ook uitnodiging toe geven. Dan nog wat minister Blok - de Rotterdamwet
wordt toegepast. Ik vind het prima wat de heer Van Verk zegt: daar waar de
Rotterdamwet in zijn geheel of in onderdelen toegepast kan worden in de stad, wordt dat
ook niet uitgesloten. We hebben daar ook in het verleden ervaring mee opgedaan en dat
kan in voorkomende gevallen ook zeer zeker een effectief instrument blijken te zijn.
De heer Van Verk Voorzitter, bij interruptie. Betekent dat dan dat er ook concreet een
aanvraag is gedaan bij de minister om toepassing van die Rotterdamwet?
Burgemeester Brok Nee, in dit geval niet.
De heer Van Verk Want dat zou namelijk de ketenpartners kunnen helpen in een aantal
maatregelen.
Burgemeester Brok Ik heb onderdelen, maar dan moet ik even hardop denken, lukt niet,
maar ik heb geloof ik afgelopen jaar onderdelen van de Rotterdamwet tot de
Rotterdamwet zelf, wel gebruikt voor een aanpak. Maar in dit geval de aanvraag zoals u
die duidt voor dit gebied, die is niet gedaan. Ik zal even me daarover nader laten
informeren. Dan het Vogelplein, voorzitter.
De voorzitter Meneer Tazelaar, interruptie.
De heer Tazelaar Ik wil nog even wat vragen over die camera's. Worden die nou
gehuurd, geleased, of aangekocht? Dat is ook wel belangrijk. Als ze aangekocht worden,
worden die camera's van de Colijnstraat dan al gebruikt, want stel voor datje zegt, die
elf camera's, die gaan weg. Gooien we die weg of gaan we die nog gebruiken?
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Burgemeester Brok Nee, we gooien niks weg. De camera's in het Lijnbaangebied, die
worden gehuurd en later worden ze aangeschaft. De eerlijkheid gebiedt te zeggen, met
het gebruik van het instrument en ook de toename van het gebruik datje het natuurlijk
niet gaat aanschaffen als je denkt dat je het even later niet weer elders kunt gebruiken.
Ik sluit zeer zeker niet uit dat die camera's ook weer op een ander moment, dat hoop ik
allemaal nog mee te maken met u, ook weer elders in de stad ingezet kunnen worden in
gebieden waar het dan weer het meest relevant is.
De heer Tazelaar Dank u wel. Dan wordt het steeds goedkoper, eigenlijk.
Burgemeester Brok Vogelplein, voorzitter, daar loopt nog overleg met de politie over
kortstondige inzet van camera's. De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat de urgentie
voor het Vogelplein op basis van de cijfers zoals wij die nu hebben, niet direct een
uitnodiging is om een zelfde aanpak te doen zoals op de Lijnbaan en het Energiegebied.
Daaruit blijkt ook in ieder geval vanuit het college de proportionaliteit van: we pakken
het aan en we voegen het toe daar waar wij denken dat het een effectief instrument is,
maar we laten het ook nog even achterwege als we vinden dat daar ook reden toe is. Dat
was het, voorzitter.
De heer Bronkhorst Voorzitter, mag ik? Even een snelle vraag aan de
portefeuillehouder. Heeft u het over de meest recente cijfers of heeft u het over de cijfers
van de eerste zes maanden?
De voorzitter Voor de notulen: de meest recente cijfers, wordt geantwoord. Wethouder
Reynvaan, heeft u nog iets toe te voegen? Dat is niet het geval. Oké, dank u wel. De
tweede termijn, mevrouw Kruger en daarna de heer Portier.
Mevrouw Kruger Voorzitter, dank u wel. Ik blijf toch nog wat terughoudend bij het
inzetten van cameratoezicht. Wat niet wil zeggen dat ik er helemaal tegen ben, mocht
het zo overkomen. Wat ik wel wil vragen, die camera's die geplaatst worden, worden die
direct uitgelezen? Dus worden die direct gevolgd? Of worden die uitgelezen na een
bepaalde tijd, waardoor je dus als er iets heeft plaatsgevonden, de daders achteraf kan
arresteren. Dat maakt voor mij ook nog wel uit, wat voor effect het zou gaan hebben op
het bestrijden van de overlast.
De voorzitter Mevrouw Kruger, dank u wel. De heer Portier.
De heer Portier Twee vragen. Eerst wil ik wel weten van de niet repressieve kant, het
scheppen van voorzieningen voor jongeren in de buurt. Wat gebeurt er nou op dat
terrein? Dan wil ik toch even reageren op de kwestie van het theehuis. Hoeveel is er nou
gevonden? Kijk, als je een zakje wiet ziet, dan kun je zeggen: het is acht gram of het is
één zakje wiet. In dit geval was het in ieder geval één pakket dat door één bezoeker, zeg
maar, onder de tafel geplakt was. Dan is er een discussie in de media over geweest. U
heeft gezegd, als horecaondernemer moet je je bezoekers toch kennen. Ik vind het
gewoon niet reëel datje als horeca-uitbater al het bezoek wat in je zaak komt, kent.
Kennelijk is het dan een zaak waar nooit een nieuw iemand binnenkomt, maar zelfs al
zou je iedereen kennen, dan weet je nog niet van iedereen of die mogelijkerwijs weleens
of niet drugs gebruikt of bij zich heeft. Het is wat mij betreft gewoon verkeerd om
iemand te straffen die eigenlijk niets kan doen aan wat er gebeurd is. Dan weet ik dat de
zaak bij de rechter is geweest, maar waar kijkt de rechter naar? Die kijkt van: heeft een
burgemeester bevoegdheid om dit te doen? Ja, die heeft de bevoegdheid om dit te doen
en daarmee is de kous natuurlijk af voor zo'n rechter. Die gaat niet kijken: is dit wel of
niet rechtvaardig?
De voorzitter Meneer Portier, dank u wel. Anderen nog? Dat is niet het geval.
Burgemeester.
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Burgemeester Brok Een rechter toetst altijd op de proportionaliteit en alles wat daar ook
achter zit. Er is hier natuurlijk een heel traject aan vooraf gegaan. Ik vind de wijze
waarop u het schetst, komt het wel heel erg sneu over, laten we dat woord maar
gebruiken, voor de uitbater. Iedereen die een horecavergunning krijgt in dit land, dus
ook in onze stad, moet aan een aantal voorwaarden voldoen, ook van goed
gastheerschap en goed ondernemerschap en het feit dat er ook in de breedte en ook in
de diepte al focus was op hetgeen wat daar gebeurde en ook op soortgelijke
etablissementen, geeft ook al aan dat je daar het nodige als uitbater van mag
verwachten. Ik vind wel degelijk dat iedere horeca-uitbater die een vergunning krijgt, die
heeft hij onder voorwaarden en als blijkt dus dat daar in die zaak iemand is die zóveel
cocaïne bij zich heeft, dan is er iets in het snotje, is mijn veronderstelling. Dat is de
reden voor mij in de totale aanpak die er is, het beleid wat wij daarover hebben
vastgesteld, dat heel gelaagd is wanneer er wat gebeurt, want het gebeurt niet zomaar,
daar gaat echt iets aan vooraf - het is dus getrapt genomen, is er een rechtszaak
ontstaan en daar heeft de rechter gezegd: alles wikkende en wegende op basis van het
beleid zoals dat is, de zorgvuldigheid die toegepast is, steun ik de stellingname van de
overheid, in dit geval van de burgemeester. Uw stellingname ontbeert in ieder geval een
aantal elementen die ook daadwerkelijk van toepassing zijn geweest alvorens de rechter
tot een honorering van de sluiting is overgegaan. Dus u vergeet een aantal elementen;
dat vind ik jammer. Over dat uitkijken: het is èn, èn. Een deel kan achteraf bekeken
worden, een deel kan direct bekeken worden.
De voorzitter Mevrouw Reynvaan nog? Gaat uw gang.
Wethouder Reynvaan Ja, voorzitter. Ik zal nog even iets zeggen over de preventieve
kant of de zachte kant of hoe we hem ook maar willen noemen. In beide gebieden is
jongerenwerk zeer actief; is het zo dat het jeugdhonk er inderdaad niet meer is, of de
container, zoals u hem noemde. Maar het is ook niet gezegd dat jeugdactiviteiten per se
op die locatie moeten plaatsvinden. Er worden jeugdactiviteiten aangeboden; er wordt
gekeken naar waar dat mogelijk is. Er zijn initiatieven. Er is onlangs een soort huiskamer
geopend in een ruimte van Trivire die gebruikt kan worden voor bewoners voor
initiatieven in het Lijnbaangebied. We hebben contact met scholen, met onderwijs, om te
kijken wat er gebeurt. Gaan ze wel naar school, gaan ze niet naar school? Hoe kunnen
we dat aanpakken? Er is bijvoorbeeld ook contact met de voetbalvereniging. Dus er
wordt wel degelijk ook aandacht gegeven aan activiteiten en opvang voor jongeren.
De voorzitter Wethouder, dank u wel. Ik heb de burgemeester één ding horen zeggen:
dat hij zich nader laat informeren over de mogelijkheden van de Rotterdamwet. Wanneer
kunnen wij die informatie verwachten?
Burgemeester Brok Ik heb iets anders gezegd. Ik heb gezegd dat de Rotterdamwet al
wordt toegepast, maar in hoeverre de Rotterdamwet zoals de heer Van Verk die
toepasbaar acht voor het Lijnbaangebied, dat ik daar nader over zal informeren. Die
rapportage die de wethouder en ik 23 november gaan bespreken en daarna ook
afgescheiden zal gaan worden in een bepaalde vorm - ik stel voor dat ik dit punt daar in
mee zal nemen, dus die wordt ambtelijk genoteerd. Er wordt al ja geknikt, dus dat moet
goed komen. De eerstvolgende rapportage dus.
De voorzitter Fijn, dank u wel. Ik zie de heer Van Verk ook ja knikken. Dan wil ik het
heel even hebben over hoe we nu verder gaan. Dit is een raadsinformatiebrief over de
voortgang intensieve aanpak overlast in Lijnbaangebied en Vogelbuurt. Ik neem aan dat
we die Raadsinformatiebrief na deze bespreking ter kennisgeving naar de raad kunnen
sturen. Ik zie iedereen knikken. Want er is ook aangekondigd dat er een voorstel komt
rondom cameratoezicht op de Lijnbaan. Mag ik er vanuit gaan dat dat voorstel ons voor
de agendering zeer zeker de 8e heeft bereikt, zodat wij op 8 december dat kunnen
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agenderen richting de raadsvergadering van 15 december? Dat is het geval. Dan is nog
de vraag aan de commissie hoe wij dat dan op 15 december in de raad daar weer willen
agenderen. U heeft daar twee smaken in, hamerstuk of bespreekstuk. Ik geef u mee, we
kennen het stuk niet van tevoren, dus misschien is het wijs om te zeggen: we voeren het
op als bespreekstuk. Mocht het zo zijn dat bij het vaststellen van de agenda dat u zelf als
raad aangeeft, we behandelen hem op dat moment anders, korter in plaats van
bespreken, dus bijvoorbeeld stemverklaringen, die mogelijkheid, dan zien we dat op 15
december. Is dat zo goed? Mevrouw Kruger en de heer Van Verk.
Mevrouw Kruger Mag ik dan ook toch nog even vragen, als u dan toch een stuk
produceert, om daar dan in aan te geven waar die camera's komen? En wat dan ook al
eigenlijk, want dat werd daarnet aan mevrouw Reynvaan gevraagd en daar heeft ze heel
goed eb zorgvuldig op geantwoord, wat er allemaal al is en wat dat ook voor resultaten
heeft gehad en wat dan in feite de toegevoegde waarde is van die camera's. Zoveel.
De voorzitter Meneer Van Verk.
De heer Van Verk Ik heb geen aanvullende vraag. Ik zal alleen te denken: als we half
december dat voorstel hebben, dan kunnen we toch in de commissie besluiten hoe we
het verder afhandelen? Dan hoeven we daar toch niet de raad al te reserveren als
bespreekstuk?
De voorzitter Dat kan ook. Ja. Dank u wel voor de suggestie. (...) Met dien verstande,
hoor ik de burgemeester zeggen, dat er wel een kredietaanvraag moet zijn voor 15
december.
De heer Van Verk Dat kan. Als we op 8 december vaststellen dat we er niet over hoeven
te spreken, dan kan het afgehamerd worden.
De voorzitter Goed. Wij verwachten in ieder geval het stuk zodat wij op 8 december in
onze commissie kunnen bespreken hoe we het gaan agenderen en de toevoeging van
mevrouw Kruger, neemt u die mee, mevrouw Reynvaan? Dat dat inzichtelijk is?
Wethouder Reynvaan Dat wat we hebben, zullen we u doen toekomen.
De voorzitter Oké. Dan is hiermee agendapunt 9 afgehandeld. Dank u wel.
6. KENBAAR MAKEN ZIENSWIJZE VOORGENOMEN BESLUIT
MEERJARENPERSPECTIEF VEILIGHEIDSREGIO ZHZ
7. VEILIGHEIDSREGIO ZHZ:VOORGENOMEN BESLUIT MEERJARENPERSPECTIEF
2016-2020
8. KENNISNEMEN VAN CONTRABESLUITVORMING REGIONALISERING
BRANDWEERKAZERNES EN KENBAAR MAKEN VAN DE ZIENSWIJZE
De voorzitter Dan wil ik overgaan naar de agendapunten 6 tot en met 8 en dat is het
meerjarenperspectief Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid inclusief de regionalisering van
de brandweerkazernes. U heeft een flink aantal stukken ontvangen. Het is belangrijk dat
wij in verband met de zienswijze vanavond hier wel een uitspraak over doen met elkaar.
Er zijn twee zienswijzen in concept; die treft u aan bij de stukken. De één gaat over de
regionalisering van de brandweerkazernes en de andere over het meerjarenperspectief.
De politieke vraag die destijds geformuleerd is door D66 luidt: tot hoe ver mogen de
bezuinigingen de realisatie van de brandweernormen raken? Inmiddels is de heer
Hoeksma aangeschoven en de heer Reedijk. Welkom. Meneer Reumers, aangezien u de
politieke vraag heeft geformuleerd: gaat uw gang.
De heer Reumers Voorzitter, dank u wel. Ja, we hebben eigenlijk net de begroting van
Dordrecht vastgesteld en ziedaar, het eerste probleem is daar. De begroting van de
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Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid krijgen we niet dicht door verder te bezuinigen, want
dan gaan we absoluut de veiligheid van de Dordtse burgers raken en de mensen in de
Veiligheidsregio. We zijn dan ook heel blij met de voorzet die vanuit het bestuur, vanuit
de Veiligheidsregio, gedaan is: niet aan de veiligheidsnormen komen. Ook absoluut niet
verder bezuinigen op de middelen die de brandweer ter beschikking staan om te voorzien
in zijn taken. Maar goed, dat geeft ons wel in Dordrecht een probleem waar we hier aan
deze tafel nog niet meteen een oplossing voor hebben. Zoals geschetst wordt in de
notitie die als bijlage is meegestuurd, loopt het probleem op voor Dordrecht tot 755.000
euro. Dat is wel fors. Die taakstelling die we hebben opgenomen, die niet te realiseren is
door de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe de
collega's hier tegenaan kijken, gegeven de vastgestelde begroting, hoe we dit gat wat
hier ontstaat gaan oplossen. Want overduidelijk is dat het niet gaat over de begroting en
de uitvoering van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. In ieder geval D66 is er niet
vóór om te tornen aan de brandweernormen, de manier waarop we daarin voorzien en de
middelen die we daarvoor ter beschikking stellen. Uiteindelijk ligt er een voorstel, wat
ook in de stukken staat, om op een andere manier te kijken naar de tweede
brandweerpost in de stad Dordrecht, waar wij ook achter staan, om die gewoon te
behouden, maar te kijken naar een andere invulling. Uiteindelijk zal dat wellicht het
probleem voor de Veiligheidsregio een stukje lichter maken. Maar voor de stad Dordrecht
lijkt het geen oplossing omdat het betreffende pand waar we het nu over hebben gewoon
in eigendom is van de stad Dordrecht en leegstand daar eigenlijk het probleem van het
budgettaire probleem gewoon verplaatst en het blijft gewoon hier binnen Dordrecht.
Kortom, wij zien een probleem. Wij willen niet tornen aan de brandweernormen en de
middelen die ter beschikking staan. We kunnen ons dan ook absoluut niet vinden in de
brief zoals die nu voorligt voor deze raad om het probleem terug te leggen bij de
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Dus de manier waarop dat nu verwoord is in de
zienswijze, daar kunnen wij ons niet in vinden. We zijn heel erg benieuwd naar de
reacties van de collega's hier, want wij vinden dit niet de manier om dit op te lossen.
De voorzitter Meneer Reumers, dank u wel. Anderen? Meneer Van Verk en daarna de
heer Portier.
De heer Van Verk Ja, voorzitter, voor mij is het dossier nieuw. Ik zit hier vanavond voor
het eerst sinds lange tijd. Wat ik wel weet, is dat de brandweerdossiers al een lange
periode achter zich hebben waarbij bezuinigingen heel dikwijls niet konden plaatsvinden
omdat we niet willen tornen aan de veiligheidsnormen. Op zich een correcte constatering,
denk ik, ware het niet dat je je moet afvragen hoe hoog die veiligheidsnormen in deze
regio moeten zijn. Ik heb weleens begrepen dat we tot de meest veilige regio's op dat
punt behoren en dat we een vrij hoge norm hanteren. Dat leidt bij met wel tot de vraag:
als we nu met zijn allen, en ik zeg niet dat ik dat niet vind, maar als we met zijn allen
vinden dat die veiligheidsnormen zo hoog moeten zijn, wat betekent dat dan? Omdat het
de brandweer is die fysiek branden blust, vinden we dat we er niet aan moeten tornen.
Als het jeugdzorg betreft die minder fysiek zaken blust, maar wellicht ook crisissituaties
te lijf gaat en ook slachtoffers voorkomt, dan gaan wij op een gegeven moment wel met
alle gemak zeggen: ja, dan moeten we toch maar eens even bezuinigen.
De heer Reumers Voorzitter, bij interruptie.
De voorzitter Meneer Reumers.
De heer Reumers Dan toch een vraag aan de heer Van Verk. Er is met de
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid ook overeengekomen dat de trap op/trap af
taakstelling gewoon gehandhaafd wordt. Dat gaat om 3,9 miljoen euro. Daar is de
Veiligheidsregio nu mee aan de slag. Waar we het hier over hebben, is of we bovenop die
3,9 miljoen nog aanvullend 4,7 miljoen willen besparen op de Veiligheidsregio. Daarvan
zegt D66 op dit moment: dat gaat ons absoluut te ver. Daar heeft de Veiligheidsregio ook
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een prachtig tabelletje opgeleverd wat dat gaat betekenen als die taakstelling ook nog
moet worden ingevuld. Wij trekken hier een streep en zeggen: dat gaat ons ook te ver.
Daar volgen wij uiteindelijk het bestuur van de Veiligheidsregio en vinden niet dat we die
taakstelling dan nog een keer moeten wegzetten. Hoe kijkt u daar tegenaan?
De heer Van Verk Ik begrijp dat u uw woordvoering herhaalt met de gedachte dat dat
niet tot mij doorgedrongen was. Nou, die heb ik best wel begrepen. Wat ik schets, is een
moreel dilemma. We zijn in geval van fysieke veiligheid niet bereid om daar op te
bezuinigen en ik zeg u ook, dat zei ik al bij mijn inleiding, dat dat een terechte
constatering kan zijn datje daar niet op wilt bezuinigen, maar daar waar het de
veiligheid in de jeugdzorg betreft, daar gaan wij, voorspel ik u....
De heer Reumers Ja, voorzitter, bij interruptie dan toch, want we hebben het hier over
de brandweerzorg...
De voorzitter Meneer Reumers, u moet wel even meneer Van Verk uit laten praten en
dan kunt u nog één keer reageren.
De heer Van Verk Bij de jeugdzorg en ik herhaal wat ik ook eerder heb gezegd, daar
bezuinigen we wel. Waar ook slachtoffers in het geding kunnen zijn. Ik zou weleens juist
over dit soort zaken een principiële discussie willen voeren. Voor de rest heb ik geen
oordeel, meneer Reumers, als u dat wilt. Ik behoud mijn oordeel nog voor tot ik alles heb
gehoord en een afweging kan maken. Voor wat betreft die brandweerkazerne, daar heb
ik wel het gevoel, maar het is een gevoel, dat we een oor aangenaaid worden. Want stel
dat ik mijn huis zou willen verkopen en dat komt niet helemaal rond, maar die koper
zegt, ik wil het wel huren, maar dan alleen de onderste etage waardoor ik de andere drie
etages niet meer kan gebruiken. Dan zit ik volgens mij met een schadepost en vind ik
dat dat niet eenzijdig kan worden neergelegd bij de gemeente Dordrecht. Ik weet niet of
deze beeldspraak geheel en al opgaat; vast niet, maar het gaat wel om de gedachte dat
ik vind dat als je iets overeengekomen bent, namelijk verkoop, dat kan veranderen,
maar dan hoeft niet de schade die daardoor wordt geleden bij de gemeente Dordrecht
eenzijdig te worden afgewenteld. Maar misschien zie ik dat te gemakkelijk.
De voorzitter Meneer Van Verk, dank u wel. Anderen?
De heer Reumers Toch nog even een reactie op dat eerste punt van de heer Van Verk,
dat we niet spreken over de brandweernormen. Het staat me bij, maar dat is misschien
ook voor de portefeuillehouder straks, dat uiteindelijk in de taakstelling die de
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid geaccepteerd heeft waar wel degelijk een kijk is op
hoe zij de brandweerzorg invullen en welke consequenties dat heeft, daar hebben we hier
in deze commissie eerder ook bij stilgestaan, dat er ook minder mensen in de
brandweerauto's komen te zitten, nu al. Dus ik wil hier toch het beeld wegnemen dat we
daar niet over spreken hoe we die taakstelling invullen en wat dat doet met die mensen
zelf die de zorg moeten uitvoeren. Ook is er afgesproken dat we kijken dat de brandweer
veel meer aan preventieve zorg gaat doen die veel goedkoper is. Dus dat punt en de
vergelijking met de jeugdzorg, dat wil ik hier wel wegnemen, dat we daar nog niet over
gesproken hebben, want dat beeld, dat deel ik niet zo.
De heer Van Verk Voorzitter, ik wil daar kort op reageren. Ik begrijp dat de heer
Reumers een enorme lans breekt voor de brandweer en dat mag hij. Dat is ook helemaal
hartstikke goed. Ik heb een dilemma geschetst over alle twee vormen van veiligheid
waarbij de ene wat meer zichtbaar en helder is en waarbij de ander wat minder zichtbaar
en misschien indirecter is, maar het gaat in beide gevallen om het voorkomen van
slachtoffers.
Mevrouw Kruger Voorzitter, ter interruptie op meneer Van Verk
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De voorzitter Mevrouw Kruger ter interruptie.

Mevrouw Kruger Het snijdt hout als u zegt: we moeten eens gaan praten over wat
bezuinigingen teweeg brengen in bepaalde dossiers. Want als u nou jeugdzorg erbij
haalt, dan kunnen we ook wel de ouderenzorg en de thuiszorg en alles erbij halen. Maar
volgens mij zitten we hier nu bij bestuur en middelen en hebben we het over de
brandveiligheid. Ik vind het leuk om allemaal vergelijkingen te treffen, maar dan kun je
op een gegeven moment nergens meer over praten omdat alles tegelijk en alles met
elkaar te maken heeft.
De heer Van Verk En dat laatste betekent dan datje dat vooral maar niet moet doen?
De voorzitter Meneer Portier, u heeft het woord.
De heer Portier Korte opmerkingen. Het kan zijn dat de normen voor brandweerzorg die
we hanteren hoog zijn. Ja, we zitten ook in een gebied met enorm veel chemische
industrie. Binnenkort nog meer goederentreinen, ook met chemicaliën, dwars door onze
stad heen als de intercity's verdwijnen. Aanleg van een Kil 4 die op de planning staat.
Een hele oude binnenstad met duizend monumenten die beschermd moeten worden. Ik
denk ook dat het volkomen gerechtvaardigd is dat we de lat een beetje hoger leggen. Ik
vrees, wat de heer Reumers zegt, als we inzetten op preventie, dat dat op zichzelf geen
geld uit gaat sparen. Wantje kan een heleboel branden voorkomen door een goede
preventie; je kan wat ontploffingen van fabrieken voorkomen. Dat is heel mooi in het
voorkomen van slachtoffers, maar als er een brand is, als er een ontploffing is, dan heb
je toch een bepaalde aanrijtijd nodig voor de brand, of een bepaalde capaciteit om een
calamiteit te voorkomen. Of die calamiteit nou eens in de 10 jaar of eens in de 20 jaar
zich voordoet, die capaciteit moet er zijn. Dus ook al voorkom je een heleboel met
preventie, wat geld kost, dat doe je om slachtoffers te voorkomen, om problemen te
voorkomen, maar niet om geld uit te sparen, want dat bereik je daar niet mee. Dus ik
ben het er in ieder geval mee eens dat de extra bezuinigingen die opgelegd dreigen te
worden, daar moeten we gewoon niet aan beginnen. Ik vrees dat het niet genoeg
opbrengt om het in te ruilen tegen niet inzetten van camera's, dus we zullen denk ik toch
de gemeentebegroting, waar we toch al tegen gestemd hadden, aan moeten passen om
het geld hiervoor op tafel te leggen.
De voorzitter Het is toch mooi hoe u alles weer aan elkaar knoopt. Meneer Staat, u had
om het woord gevraagd.
De heer Staat Voorzitter, dank u wel. Ja, voorzitter, we hebben het vanavond hier over
de brandweer, de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en niet over jeugdzorg. We hadden
het net wel over camera's, maar we hebben het nu weer over de brandweer. Dat zijn dus
echt allemaal losse dossiers, om het zo maar te zeggen. Dank voor de vele informatie die
we gekregen hebben, maar het maakt het er niet makkelijker op, moet ik u zeggen. Wat
betreft die zienswijze over de kazerne, zienswijze contrabesluitvorming
brandweerkazernes, daar sluit ik mij geheel aan bij de eerdere woordvoeringen daarover.
Ik denk dat we snel aan de slag moeten om voor het Oranjepark een andere huisvesting
zien te vinden, omdat het Oranjepark natuurlijk nog maar heel beperkt in gebruik is voor
de brandweer en volgens mij nog een klein stukje voor de meldkamer als ik het wel heb.
De heer Reumers Voorzitter, bij interruptie.
De voorzitter Meneer Reumers.
De heer Reumers Ziet de heer Staat als hij zegt, een alternatieve invulling of iets
dergelijks, denkt hij dan misschien ook nog aan een parkeergarage of zo?
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De voorzitter Meneer Staat vervolgt.

De heer Staat Waarom nou weer gelijk een parkeergarage of zo? Ik weet niet, we
hebben hier projectontwikkelaars in deze stad die zo'n plek op een hele mooie manier
kunnen invullen. Of wellicht hebben we als gemeente zelf nog een mooie gedachte
daarover. Dat gaat helemaal goed komen, meneer Reumers. Parkeergarage? Mwah, nee,
daar denk ik niet gelijk aan op dit punt, maar dat het op een leuke manier te gelde is,
dat moge duidelijk zijn. Volgens mij valt daar wel wat te verdienen, maar ik hoor graag
daar nog een toelichting over vanuit de burgemeester en de brandweer. Ten aanzien van
de maatregelen waarop al bezuinigingen zijn besloten, de zogenaamde lage
impactmaatregelen, we hebben het stuk natuurlijk allemaal gelezen over de maatregelen
die een hogere impact hebben of een middel impact en daar staan ook bedragen bij
genoemd in de tabel: ja, ik ben het met de vorige sprekers eens. We zitten natuurlijk in
een knooppunt van transportbewegingen over de rivier, over de spoorlijn, over rijksweg
A16. Dus dat maakt een goed brandweerapparaat meer als noodzakelijk. Dat moge
duidelijk zijn. Dat is de ene kant van de medaille. Aan de andere kant hebben we ook
bezuinigingen afgesproken met elkaar en daar is volgens mij eerder ook door de
Veiligheidsregio mee ingestemd. Ja, dat vind ik het lastige, maar dan denk ik, er moeten
toch oplossingen te verzinnen zijn. Is het niet linksom, is het niet rechtsom, maar dat er
toch bespaard gaat worden. Ik vind het heel lastig, want ik onderschrijf ook de noodzaak
van een goed en doelmatig brandweerapparaat. Dus vooralsnog kan ik vinden in de
zienswijze zoals die er ligt.
De voorzitter Meneer Reumers.
De heer Reumers Toch de vraag aan de heer Staat. Er staat in de notitie verwerking
taakstelling Veiligheidsregio dat de Veiligheidsregio gewoon invulling geeft aan de 3,9
miljoen die uit de trap op/trap af afspraak is voortgekomen. Dus die wordt gewoon
ingevuld. De extra taakstelling waar u het nu over heeft, die ontstaat omdat de
brandweerzorg geconfronteerd wordt met onvoorziene kostenstijgingen, eigenlijk buiten
eigen doen en laten om. Dus het heeft te maken met overheidsregelgeving. Dan kunnen
wij dat wel willen afwikkelen terug op de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, maar dat
lijkt in deze niet een heel haalbare kaart. Want ik hoor u ook niet zeggen: als we dan
tabel 2 erbij pakken, maar goed, dan gaan we heel erg in op de inhoud, ik hoor u niet
zeggen, dan zou ik die of die keuze willen maken. Dat komt er ook niet uit. Dan vind ik
wel, dan moet u ook de brandweer als u die suggestie neemt, een concrete suggestie
kunnen meegeven waar wij dan denken dat te kunnen halen.
De voorzitter Meneer Staat.
De heer Staat Meneer Reumers, u moet mij niet euvel duiden als ik niet in detail kan
aangeven van: joh, de ChristenUnie/SGP spreekt zich hier voor uit of spreekt zich voor
die maatregel uit. Er staat daar een heel scala van maatregelen, mogelijke maatregelen,
aangegeven. Ik vind dat lastig om dat zelf inhoudelijk echt goed te kunnen beoordelen.
Feit is dat er nog meer bespaard moet gaan worden. Dat hebben we met elkaar
afgesproken. Eén aspect wat ik zou willen noemen, daar lees je weleens over in de krant
en ik hoor daar graag dadelijk meneer Hoeksma over, dat dat met name in de ons
omringende dorpen, maar goed, nou moet ik al op gaan letten op mijn woorden, want
dat ligt in sommige gemeenten erg gevoelig, maar wellicht dat er toch nog eens naar
bepaalde posten in de ons omringende dorpen gekeken kan worden. Maar goed, ik
begrijp dat dat ook weer met allerlei mitsen en maren is verbonden.
De heer Reumers Nog één vraag aan u. Waar hebben wij met elkaar afgesproken dat de
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid deze taakstelling helemaal moet uitvoeren, ook van
die 4,7 miljoen? Volgens mij hebben we gevraagd in eerste instantie: maak inzichtelijk
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aan welke knoppen we kunnen draaien. Nou, die liggen nu op tafel. Dat lijkt mij
bijzonder moeilijk. Die afspraak, die ken ik niet zo. We hebben gevraagd: maak het
inzichtelijk. Dus, hoe ziet u dat?
De heer Van Verk Voorzitter?
De voorzitter Meneer Staat reageert en daarna meneer Van Verk.
De heer Staat Misschien ben ik dan iets te kras in mijn aanduiding om te zeggen dat we
dat met elkaar afgesproken hebben. We hebben dat inderdaad aan de Veiligheidsregio
gevraagd. OK. Daar heeft u een punt.
De voorzitter Meneer Van Verk.
De heer Van Verk Voorzitter, is wat de heer Reumers schetst juist niet de uitvoering van
de Mos-norm? Namelijk dat je, als je overschrijding hebt, je dat binnen je eigen
begroting oplost.
De heer Reumers Ja, maar dan wil ik daar gelijk tegen inbrengen dat we ook een
Sleeking-doctrine kennen, volgens mij. Dat is dat we collegiaal samenwerken in het
college en dat we dan breder kijken als het ergens niet opgelost kan worden, dan wil ik
die doctrine eigenlijk wel aanhouden. We hebben daar niet over besloten, vorige week.
De heer Van Verk Ah... u wisselt net zo makkelijk van schoenen als ik.
De voorzitter Goed, meneer Staat, u was klaar? Dank u wel. De heer Bronkhorst.
De heer Bronkhorst Even een hele kleine aanvulling op de eerdere sprekers; een deel in
ieder geval. Wij zijn het vanuit BVD eens dat we niet moeten tornen aan de
brandweernormen. Op zich hebben we niet zo heel veel moeite met de zienswijze die
geformuleerd is. Dat heeft er vooral mee te maken dat vooral onderzocht wordt of er
eventuele mogelijkheden zijn. Vandaar dat wij zeggen: wij kunnen daar wel mee
instemmen, maar we zijn het wel eens met het standpunt, wees in ieder geval
voorzichtig met de brandweernormen, dat dat niet ten koste gaat van de veiligheid van
de inwoners en ook de mooie historische panden die wij in het centrum hebben.
De heer Reumers Maar voorzitter, ter interruptie dan naar de heer Bronkhorst.
De voorzitter Meneer Reumers.
De heer Reumers Er wordt toch echt wel opgeroepen tot verdergaande bezuinigingen in
de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid met deze zienswijze die aan deze raad wordt
voorgelegd. Er wordt nu een keus aan ons gevraagd om die Veiligheidsregio met een
opdracht weg te sturen die dan uiteindelijk uitgevoerd zal moeten worden. De vraag hier
ligt voor: hoe wegen wij de informatie die we nu gehad hebben? Ik hoor u daar, net als
meneer Staat, niet echt een keuze in maken.
De voorzitter Meneer Bronkhorst.
De heer Bronkhorst In reactie op de heer Reumers. Ik kijk nu puur sec even naar de
zienswijze formulering. Kijk, nogmaals, een aantal elementen hebben we helemaal
uitgezocht. Dat gaat vooral over de lage impact-varianten. De hoge impactvarianten
hebben we wel een algemene schets gekregen van wat de consequenties kunnen zijn.
Alleen zoals ik de zienswijze duid, interpreteer ik gewoon dat we nog even verder
onderzoek moeten doen. Kijk, het is een feit dat we op die lage impact daar in ieder
geval de besparing kunnen realiseren, maar je hebt toch wel een verplichting naar je
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begroting toe om te kijken of je toch nog ergens iets vandaan kunt halen. Dat kun je wel
realiseren, vinden wij, met nader onderzoek. Dus het gaat niet zozeer om bepaalde
keuzes, maar je doet er nooit verkeerd aan om even een iets verder onderzoek uit te
voeren.
De voorzitter Mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger Dank u wel, voorzitter, want als GroenLinks hadden we nog geen
stelling genomen. Ik kan volledig de woordvoering van D66 van de heer Reumers
onderschrijven, temeer ook naar aanleiding van verschillende woordvoeringen, ook van
de burgemeester zelf, die ook had aangegeven dat de bezuinigingen toch wel het matje
waren wat er tot nu toe geweest was en dat we niet kunnen tornen aan in ieder geval de
inzet, laat ik het zo zeggen, de inzet van de brandweer zelf. Misschien dat er nog punten
te vinden zijn; dat heeft meneer Bronkhorst dan net genoemd, op huisvesting of iets
dergelijks, maar gezien de veiligheid, dan denk ik, dan wil ik me toch eerder scharen aan
de zienswijze van de Veiligheidsregio zelf. Als zij aangeven van: tot hier en niet verder,
dan zal ik daar volledig achterstaan en gaan we niet nog verder bezuinigen.
De voorzitter Mevrouw Kruger, dank u wel. Meneer Tazelaar.
De heer Tazelaar Ja, voorzitter. Wij kunnen dus ook wel instemmen met dit voorstel om
inderdaad alles op peil te houden. Zeker nu wij ook weer van de brandweer eisen, van
handhaven, ook met andere stichtingen. Want wij hebben ons scootmobielprobleem weer
aangesneden en daar zouden we toch wel eens even op in willen zetten en dat kost
gewoon geld. Al die appartementen, die moeten bekeken worden of ze wel inderdaad
brandveilig zijn. Dat is toch in het belang van de bewoners en de burgers in de stad. Het
gaat niet over verzorgingscentra of bejaardenwoningen, maar gewone zorgcomplexen
waar ze in de gangen staan. Degene die het nu hoort, die is er helemaal van op de
hoogte, maar er zullen toch maatregelen moeten genomen worden en dat hangt ook van
een beetje centen af, heb ik begrepen. Ik dank u.
De voorzitter Meneer Tazelaar, dank u wel. Anderen nog? Meneer Merkuur.
De heer Merkuur Voorzitter, ik heb nog een aanvullende vraag naar aanleiding van een
punt dat de heer Staat maakte. Hij stipte terecht aan dat we iets zullen moeten doen met
het Oranjepark. Mijn vraag aan de portefeuillehouder is of het niet financieel rendabeler
zou kunnen zijn om het Oranjepark gewoon plat te gooien en daar een x aantal huizen in
een hogere prijsklasse neer te zetten, die het financiële plaatje een stuk zonniger maken.
De heer Reumers Voorzitter, bij interruptie. Ik zou toch ook graag van het CDA
vernemen, van de heer Merkuur, hoe hij dan naar de zienswijze kijkt zoals die er nu ligt.
De heer Merkuur Dan ga ik denk ik in herhaling vallen van hetgeen de heer Staat en de
heer Bronkhorst al...
De voorzitter Meneer Merkuur, dank u wel. Meneer Burggraaf nog? Nee? Dank u wel.
Burgemeester, gaat uw gang.
Burgemeester Brok Er lopen in deze discussie heel veel dingen door elkaar heen.
Inderdaad de trap op/trap af systematiek, waarbij we bij alle verbonden partijen een
consequente redenering er op na willen houden, waarbij iedereen zich daaraan moet
houden. Plus nog eens een keer bezuinigingen zoals die ook gekoppeld zijn voor de
brandweer. Laat er over één ding geen misverstand bestaan: er wordt de komende jaren
en ook de afgelopen jaren heel veel bezuinigd bij de brandweer. Is dat te
rechtvaardigen? Ik vind van wel, omdat iedereen moet bezuinigen en het zou gek zijn als
je bezuinigingen eenzijdig ofte eenzijdig neer zou leggen. Ook de brandweerorganisatie,
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of de Veiligheidsregio moet ik zeggen, moet daar een aandeel in leveren. Als je dat
echter cumuleert en je telt het bij elkaar op en je ziet ook wat het totale bedrag is wat de
Veiligheidsregio op zou moeten brengen - op de totale begroting is dat echt een heel
groot bedrag. Daarvan heeft het algemeen bestuur in verschillende bijeenkomsten
gezegd, in meerderheid: ja, dat is ons echt te gortig. Dat moeten we niet doen. Men is
uitgekomen op een aantal modaliteiten, meneer Reumers schetst dat denk ik heel erg
goed en binnen die modaliteiten wordt de toekomst ingekleurd. Ik zeg u daar wel bij dat
dat betekent, in concreetheid, dat voor de repressieve taken we ook hier in Dordrecht
teruggaan naar het niveau van de jaren '80. Dus het betekent wel wat, de maatregelen
die genomen zijn. Zijn ze onverantwoord? Het is spannend, hier en daar. We moeten dat
ook niet mooier maken dan dat het is. Het is best wel spannend. Tegelijkertijd stel ik ook
vast dat de professionaliteit van de brandweer, van de organisatie en hoe alles ingericht
is ook al anders is dan weer in de jaren 80, maar desalniettemin, de ruimte die we in het
verleden gehad hebben, die is er gewoon niet meer. De heer Van Verk zegt, we zitten in
de meest veilige regio's. Nou, nee. We zitten in de regio's met het hoogste risicoprofiel
van het land. Er is nergens een gebied in Nederland waar zoveel buizen, wegen, treinen,
water met een risicoprofiel bij elkaar komen als hier. Tegelijkertijd is het ook zo en ik
citeer de benchmark: dat we één van de beste, nummer drie, veiligheidsregio's hebben,
best functionerende veiligheidsregio's. Dat kan dus samengaan. Maar dat wil ik ook
graag, als voorzitter van de Veiligheidsregio, dat dat zo blijft in de nabije toekomst. De
zienswijze, laten we het daarover hebben, die zienswijze komt enigszins streng over,
maar ik vind ook dat de gemeente die ruimte mag hebben vanuit de stellingname uit het
verleden. Daarmee zet je die discussie in het bestuur van de Veiligheidsregio ook gewoon
goed scherp naar de toekomst toe. Overigens zeg ik in de passage die aan het eind van
de zienswijze is gebruikt, die correspondeert ook met de stellingname van het algemeen
bestuur dat er een blijvende opdracht moet zijn om te kijken naar waar je kostenefficiënt
kunt werken en ook met bezuinigingen kunt komen. Dus ik denk dat daar niks mis mee is
om die zienswijze zo in te dienen. Het is natuurlijk wel zo, dat weet u: het is een
gemeenschappelijke regeling waarbij ook bij meerderheid wordt besloten. Gezien het
voortraject en zorgvuldigheid zoals die daar ook geweest is, heeft het bestuur van de
Veiligheidsregio wel als stellingname: het moet wel binnen de context van wat we nu
geschetst hebben, want anders lopen we tegen problemen aan waarbij de veiligheid
verder onder druk komt te staan en dat model staat het bestuur van de Veiligheidsregio
niet voor. U zegt het nodige over de normen. Helder. Daar ben ik ook blij mee, dat u die
stellingname neemt. U zegt ook iets over de tweede post; daar ben ik helemaal blij mee.
Mijn voorganger, de heer Bandell die zich nadrukkelijk ook ingezet heeft voor die tweede
post - het is ook ondenkbaar dat er geen tweede post in de stad komt, maar je moetje
wel afvragen of de kosten inclusief de kapitaallasten en alles wat daarbij hoort voor die
tweede post, of dat zo kan blijven. Daarvan is de stellingname: nee, dat kan niet. Kan
het goedkoper? Ja, het kan nog goedkoper. Temeer ook omdat de meldkamer landelijk
wordt geconcentreerd op 10 plaatsen, dus die gaat hier uit het Oranjepark. Er komt
enorm veel ruimte vrij. Ook door andere omstandigheden komt er heel veel ruimte vrij
en dan staat er een heel groot inefficiënt object wat vervreemd moet worden. Wat ook
prachtige nieuwe functionaliteiten kan krijgen. Op die locatie, of in de belendendheid van
die locatie of op een andere locatie is veel goedkoper een tweede uitrukpost mogelijk. Ik
vind dus ook, als die tweede goedkope uitrukpost er is, dat dat voordeel natuurlijk ook
terug te vinden moet zijn in de begroting van Dordrecht. Daar is ook het handelen op
gericht. Daar is de heer Van Hengel ook heel druk mee bezig en anderen trouwens ook,
om op een zo kort mogelijk moment na de dag van vandaag dat ook te realiseren, want
naarmate dat sneller gerealiseerd kan gaan worden is er ook eerder een voordeel daarop
in te boeken en dat is gewoon op een kostenbewuste manier omgaan met dingen, wat
mij betreft. Dan is er ook nog stedenbouwkundig een buitengewoon boeiende
ontwikkeling waar we de stad ook weer de voordelen van kunnen laten zien. Zo ligt het
er in feite bij. Het één kan dus met het ander. Wij hadden dat voordeel eigenlijk al
ingeboekt. Nou, dat ziet er dus ogenschijnlijk nadelig uit, maar we hebben ook tekst
geleverd bij de begroting en op andere momenten, hoe we denken dat toch om te
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kunnen buigen. Niet weg te poetsen, dat kan niet. Ik bedoel, iets watje inboekt,
tegenvalt door besluitvorming elders, heeft zijn consequentie, ook voor ons, maar wij
denken in ieder geval met de inspanningen die geschetst zijn, ook bij de begroting, dat
we in ieder geval dat gat dusdanig kunnen dichten dat we er toch op een hele
verstandige en afgewogen manier mee om kunnen gaan. Voorzitter, daarmee heb ik
recht gedaan aan de opmerkingen zoals die gemaakt zijn zonder te veel in details te
vervallen, of zonder te veel terug te komen op eerdere discussies. Want we hebben
natuurlijk al minstens drie keer over dit thema gesproken in bepaalde modaliteiten.
De voorzitter We durven bijna niks meer te zeggen, geloof ik. Meneer Reedijk wil nog
een toevoeging geven.
De heer Reedijk Wat nog relevant is met betrekking tot de beide zienswijzen is dat, het
valt mee hoor, echt waar, de algemeen bestuursvergadering van de Veiligheidsregio
vindt volgende week plaats en daar liggen deze stukken voor. Dus er moet wel nog iets
worden geregeld.
De voorzitter Ik heb vanavond zoveel voorzitters, maar ik ben het me bewust.
Allereerst na de toelichting van de heer Brok: heeft de commissie nog behoefte aan een
kleine toevoeging of wat dan ook? Dat is niet het geval. Dan liggen er twee punten voor.
Twee zienswijzen. Ik zal ze maar even splitsen voor het gemak. Allereerst de zienswijze
rondom de regionalisering van de brandweerkazernes. Die zienswijze. Heeft het uw
instemming dat dat zo mondeling medegedeeld kan gaan worden in de AB-vergadering
van 25 november aanstaande? Ja? Dank u wel.
De tweede zienswijze, het meerjarenperspectief Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Heeft
het uw instemming dat dat zo mondeling ingediend kan worden in de algemeen
bestuursvergadering van 25 november aanstaande? Ik hoor niemand nee zeggen.
Meneer Reumers.
De heer Reumers Nou ja, voorzitter, ik heb daar toch nog steeds moeite mee vanuit
D66 om daar zo op deze manier mee om te gaan, dus om die taakstelling daar weg te
zetten. In alle redelijkheid lijkt me dat gewoon heel moeilijk om dat daar aan die kant te
doen en wordt het ook tijd, denk ik, dat we dat hier in Dordrecht gaan accepteren dat dat
niet in die mate verder meer kan. Alleen, ja goed, ik ben maar D66, denk ik dan. Dus ik
Mevrouw Kruger Voorzitter, mag ik me daar als GroenLinks dan volledig bij aansluiten?
De voorzitter Fijn, mevrouw Kruger, dan voelt meneer Reumers zich niet zo alleen.
De heer Tazelaar Dat doen wij als VSP ook. We moeten zorgvuldig omgaan en meneer
Reumers heeft het goed verwoord. Ik heb alle respect voor je studie ervan.
De voorzitter Dan stel ik vast dat de zienswijze zoals die nu geformuleerd is mondeling
ingebracht gaat worden in het algemeen bestuur van Zuid-Holland Zuid en dat daarbij
D66, GroenLinks, de VSP en de SP aantekenen daar andere gedachten bij te hebben. U
kunt natuurlijk altijd als dit nog op de raadsvergadering staat, daar een stemverklaring
over afleggen. Zo maar doen, dan? Goed.
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10. RONDVRAAG
De voorzitter Dan ben ik toe aan het einde van de vergadering en ik vergeet heel vaak
de rondvraag, maar heeft er iemand nog iets voor de rondvraag? Dat is niet het geval.

11. SLUITING
De voorzitter Dan sluit ik bij deze de vergadering en ik wens u allen wel thuis. Dank u
wel.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 15 december 2015.

De griffier,

De voorzitter,
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