VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN
D.D. 8 DECEMBER 2015
Kamer 1

Voorzitter: de heerTazelaar
Commissiegriffier: mevrouw Geerts
Verslag: Erna Verveer, bureau Getikt! af audio
Aanwezig:
De heer De Looze, ChristenUnie/SGP
De heer Staat, ChristenUnie/SGP
De heer Engelberts, VVD
De heer Burggraaf, VVD (ag.pt. 7)
Mevrouw De Smoker, D66
De heer Reumers, D66
De heer Stam, Beter voor Dordt
De heer Bronkhorst, BVD
De heer Schalken-Den Hartog, BVD
De heer Merkuur, CDA
De heer Heijkoop, CDA
Mevrouw Stevens, PvdA
De heer Van Verk, PvdA (ag.pt. 7)
De heer Blokland, VSP
Mevrouw Kruger, GroenLinks
De heer Portier, SP
Portefeuillehouders: burgemeester Brok, wethouder Sleeking
1. OPENING, MEDEDELINGEN EN VASTSTELLEN AGENDA
De voorzitter Dank u wel. Ik open de vergadering, we zijn al 10 minuutjes over tijd. We
hadden een presidium bespreking. Excuus daarvoor. We gaan naar punt 1, opening en
vaststellen van de agenda. Kunnen we de agenda zo vaststellen?
2. VASTSTELLEN BESLUITENLIJST ADVIESCOMMISSIE VAN 24 NOVEMBER 2015
De voorzitter Dan gaan we naar punt 2, vaststellen besluitenlijst adviescommissie van
24 november. Zijn daar op- of aanmerkingen?
Mevrouw De Smoker Voorzitter, op pagina 1 onder 3, vragen aan het college was er de
vraag van de VVD rondom Goed Af en de commissiegriffier zal dit verder oppakken. We
zijn inmiddels twee weken verder. Heeft u al een stand van zaken te melden?
Mevrouw Geerts Ik heb daar nog geen reactie op ontvangen. Ik weet dat ze in de
commissie Fysiek daar mogelijk vanavond op terugkomen.
Mevrouw De Smoker Oké, dan sluit ik het wel kort met mijn collega van Fysiek.
Voorzitter, als ik mag? Pagina 2 over de aanpak leegstand binnenstad. Naar aanleiding
van de bespreking twee weken geleden heeft D66 samen met de VVD daar vragen over
gesteld aan de wethouder. Die heeft de wethouder beantwoord. Dat ging met name over
wie welke bevoegdheden heeft en het budget. De vragen zijn beantwoord. In het
antwoord geeft de wethouder aan de mogelijkheid om een evaluatie van het programma
Levendige Binnenstad vóór de Kadernota met de raad te bespreken. Wij willen graag
gebruik maken van dat aanbod en dat ruimschoots in ieder geval voor de Kadernota
doen. Want anders wordt het weer één van de onderwerpen, met alle respect, bij de
Kadernota, in plaats van dat het onderwerp gewoon eens goed tot zijn recht komt. De
politieke vraag die wij er dan aan willen hangen is: er is een budget gegeven voor vier
jaar. Waar staan wij in 2018?

De voorzitter Dank u wel. Zijn er mensen, partijen die daarmee instemmen?
De heer Engelberts Voorzitter, dat wilde ik net aangeven, dank u.
De voorzitter Dan wordt dat op de agenda gezet, mevrouw De Smoker.
3. NIEUWE BEHANDELVOORSTELLEN
De voorzitter Welkom meneer Portier en meneer Staat. We gaan naar de nieuwe
behandelvoorstellen.
a. Gemeente Barendrecht: brief over raadsonderzoek naar het functioneren van
To B e(1605430)
b. Vaststellen 3e verzamelwijziging 2015 en wijzigen van de begroting
(1604311)
c. Naar voren brengen zienswijze geactualiseerde begroting 2016 GRD
(1604275)
d. Beschikbaar stellen van een krediet voor uitbreiding cameratoezicht
Energiehuis en het Lijnbaangebied (1600411)
e. Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid: beleidsplan periode 2017-2020
(1599292)
f. Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie VVD
over Aanpakken Autokraken (1597867)
g. Instemmen met Initiatiefvoorstel van de Fractie Beter voor Dordt 'Open de
deuren' (1597270)
h. Drechtraad: toetreding Hardinxveld-Giessendam tot de Drechtsteden en
overzicht van alle door de bestuursorganen ingebrachte punten (1595151)
i. Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie CDA
over selectieprocedure Kerstmarkt (1594672)
j. Provincie Zuid-Holland: Begroting 2016 en jaarrekening 2014 Veiligheidsregio
Zuid-Holland Zuid (1594319)
k. Raadsinformatiebrief over voortgang ondernemersfonds (1592321)
l. Raadsinformatiebrief over voortgangsbericht Agenda voor de Stad - van
Kadernota naar Begroting (1592303)
m. Raadsinformatiebrief over wijkverboden (1592270)
n. Toestemming verlenen aan het college het 3e wijzigingsbesluit GR
Omgevingsdienst ZHZ vast te stellen (1587778)
o. Vaststellen Wijziging van de GR Parkschap Nat. Park De Biesbosch (2e
wijziging) (1587603)
p. Gemeenschappelijke regelingen: Planning Begroting 2017 (1574362)
q. Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie PvdA over
(feest)verlichting Binnenstad (1608384)
r. Voortgangsupdate Jeugdraad Dordrecht (30 november 2015) (1608615)
s. Vaststellen wijziging van de Verordening inzake kwijtschelding gemeentelijke
belastingen (le wijziging) (1608514)
t. Vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Legesverordening 2016
(le wijziging) (1608352)
De voorzitter Punt A. Gemeente Barendrecht. Brief over raadsonderzoek naar het
functioneren van ToBe. U wordt voorgesteld de brief voor kennisgeving aan te nemen. Is
dat akkoord? Akkoord.
B. Vaststellen derde verzamelwijze 2015 en wijziging van de begroting. U wordt
voorgesteld, een hamerstuk voor de raadsvergadering van 15 december. Akkoord?
C. Naar voren brengen van zienswijze geactualiseerde begroting 2015 GRD. Ook die
wordt voorgesteld als hamerstuk voor te dragen. Akkoord? Akkoord.
D. Beschikbaar stellen van een krediet voor een uitbreiding cameratoezicht Energiehuis.
U wordt voorgesteld als hamerstuk te agenderen. De heer Portier.
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De heer Portier Wij willen dit bespreken. Eigenlijk willen we het krediet gewoon afwijzen
omdat we de noodzaak niet zien van zo'n grote hoeveelheid camera's. Dus daar willen we
een discussie over.
De voorzitter Zijn er meer partijen die daar mee instemmen?
Mevrouw De Smoker Voorzitter, ik heb een vraag van andere orde in deze kwestie. Dat
is een vraag aan de portefeuillehouder. In al de stukken hebben wij de privacy impact
analyse niet terug kunnen vinden. Of die er is en of die naar ons toegestuurd kan
worden.
De voorzitter De heer Brok.
Burgemeester Brok Daar kan in voorzien worden.
De voorzitter De heer Portier wil een bespreekstuk hierover. Kunnen we dat agenderen
voor de volgende, dat zal wel in januari worden. Is dat mogelijk of zijn we dan te laat?
Naar de middagraad? Dan naar de middagraad. Wordt genotuleerd.
E. Veiligheidsrisico regio Zuid-Holland Zuid. Beleidsplan periode 2017-2020. Deze brief
voor kennisgeving aannemen, is dat akkoord?
F. Beantwoording door het college van vragen artikel 40 fractie VVD over het aanpakken
autokraken. Voor kennisgeving aannemen? Meneer Engelberts.
De heer Engelberts Dank u, voorzitter. Wij zouden dit graag willen bespreken in de
raad. Commissie, sorry. Omdat wij zien dat er een toename is van de auto-inbraken van
23 procent hier in Dordrecht en in de rest van de regio is het juist met 2 procent
gedaald. Dat vinden wij een zorgwekkende ontwikkeling. De politieke vraag zou wat ons
betreft zijn: worden er voldoende maatregelen genomen om één van de speerpunten van
het Dordtse Integraal Veiligheidsplan, zijnde het verlagen van het aantal auto-inbraken in
Dordrecht, te verwezenlijken? Dus: worden er voldoende maatregelen genomen dit te
verwezenlijken, dit speerpunt?
De voorzitter Dank u wel. Wordt in de raadsvergadering meegenomen.
De heer Engelberts Commissie. Foutje mijnerzijds.
De voorzitter Sorry, commissievergadering. De volgende commissievergadering. Prima.
Punt G. Instemmen met het initiatiefvoorstel van de fractie BVD. De commissie wordt
geadviseerd het voorstel te bespreken.
Mevrouw De Smoker Voorzitter, wat ons betreft mag het direct naar de raad.
De voorzitter Nog iemand daarover?
De heer Bronkhorst Daar sluiten we ons graag bij aan, aangezien het ons voorstel is.
We willen het zo snel mogelijk bespreken.
Mevrouw Stevens Voorzitter, daar sluiten we ons ook bij aan.
De heer Portier Dat zullen wij ook maar doen.
De voorzitter Oké, dan wordt het in de raad besproken. Genotuleerd. Sorry.
H. Toetreding Hardinxveld-Giessendam tot de Drechtsteden.
Overzicht van alle bestuursorganen en het voorstel is voor kennisgeving aannemen.
Akkoord?
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I. Beantwoording door het college van vragen artikel 40, dat is punt I, fractie CDA. U
wordt voorgesteld deze brief voor kennisgeving aan te nemen.
De heer Merkuur Voorzitter, we hebben twee of drie weken besloten om dit te betrekken
bij een nieuwe bespreking over de Kerstmarkt, dus wat ons betreft akkoord om dit voor
nu voor kennisgeving aan te nemen.
Mevrouw De Smoker Voorzitter, naar aanleiding van
op de hoogte gesteld worden van de stand van zaken
geleden. Dat zou de wethouder ons terugrapporteren
waarschijnlijk? Nee? Dus of de commissiegriffier daar
alstublieft. Dank u wel.

wat het CDA opmerkt wil ik graag
na de bespreking van twee weken
en ik heb de mail gemist,
even achteraan kan gaan,

De voorzitter De griffier heeft het genotuleerd? Dank u wel. U wordt op uw wenken
bediend.
J. Provincie Zuid-Holland, begroting 2016, jaarrekening 2014 Veiligheidsregio. U wordt
voorgesteld de brief voor kennisgeving aan te nemen. Is dat akkoord? Akkoord.
K. Raadsinformatiebrief over de voortgang Ondernemersfonds, deze raadsinformatiebrief
aan te houden in afwachting van de informatie. Is dat akkoord? Mevrouw De Smoker.
Mevrouw De Smoker Voorzitter, ik vind de raadsinformatiebrief van dusdanige kwaliteit
dat ik zelf dus nu op zoek moet gaan als raadslid en het bestuur van het
Ondernemersfonds moet gaan bevragen. Dat is niet de bedoeling. Wij geven een subsidie
aan het Ondernemersfonds van 65.000 euro, naast de belasting die wij doorsluizen. Ik
verwacht dat het college rapporteert wat de effecten zijn van dit eerste jaar. Ik zou de
raadsinformatiebrief met die boodschap eigenlijk terug willen sturen.
De voorzitter Oké. De kwaliteit van de rapportage is te mager en gaat terug naar het
college.
De heer Staat De fractie ChristenUnie/SGP sluit zich daarbij aan, voorzitter.
De voorzitter Ik dank u wel, meneer Staat.
De heer Portier Ik heb hier nog wel een vraag over, want er wordt ook gezegd dat,
aangezien de opbrengsten van de reclamebelasting tegenvallen, er alvast een voorschot
gegeven gaat worden aan de ondernemersvereniging bovenop die 65.000 euro. Ik vind
het prima om het daar later over te gaan hebben, maar het kan niet betekenen dat we
daar nu mee instemmen, met eigenlijk een extra subsidie, wordt het dan naar mijn idee.
De voorzitter Er wordt gevraagd aan te houden in afwachting van deze informatie, maar
dan krijgen we andere informatie. We hoeven niet in te stemmen. We wachten op nieuwe
informatie. Akkoord?
Mevrouw De Smoker Voorzitter, als ik dan de heer Portier beluister, wil de heer Portier
eigenlijk gewoon meer weten van: in hoeverre valt dan de belasting tegen? Dat is dan
een concrete vraag inzake het voorschot wat gegeven wordt.
De heer Portier En ook: op het moment dat de belastingopbrengst tegenvalt, gaan wij
dan automatisch aanvullen tot de oorspronkelijke verwachte opbrengst vanuit de
gemeente? Want dan heb je een soort automatische extra subsidie. Dat vind ik wel een
buitengewoon fenomeen.
De voorzitter Uw voorstel is opgenomen en ik denk dat de ambtenaren dat wel
meenemen, dan, in de nieuwe uitvoering van dit punt.
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L. , Raadsinformatie over voortgangsbericht Agenda voor de Stad, Kadernota en
begroting. Deze brief is op 11 november verzonden aan de raadscommissies ter
bespreking van de begroting op 10 november. U wordt voorgesteld deze brief voor
kennisgeving aan te nemen. Is dat akkoord?
Mevrouw De Smoker Nee, voorzitter. Voorzitter, ik zou graag van het college gewoon
concretere informatie willen hebben dan de gang tussen de Kadernota en de begroting.
Want zo dreigt Agenda voor de Stad, wat wij met zijn allen graag willen dat het een
veranderingsmechanisme is, eigenlijk te verzanden in een gewone bezuiniging. Ik vind
het te weinig concreet en ik zou graag wat meer houvast willen hebben dan enkel de
cijfers. Dus ik wil dit sowieso bespreken en ik verzoek het college ook om met
aanvullende informatie hierover te komen.
De voorzitter Dank u wel. Is genotuleerd.
M. Raadsinformatie over wijkverboden, voorstel. U wordt voorgesteld deze voor
kennisgeving aan te nemen.
Mevrouw Stevens Voorzitter, dit stuk willen wij graag bespreken omdat ik denk, als je
een mandaatregeling uit handen geeft, datje gaat van wetgeving eigenlijk naar
uitvoering. Dus ik wil dit stuk graag bespreken.
De voorzitter U wilt het bespreken in de commissievergadering?
Mevrouw Stevens Ja, in de commissievergadering.
Mevrouw Kruger Wij ondersteunen dit, voorzitter.
De voorzitter De politieke vraag?
Mevrouw Stevens De politieke vraag is dat ik graag zou willen dat er wat meer criteria in
zouden komen te staan, omdat je eigenlijk vanuit je wetgeving naar uitvoering gaat. Ik
vind dat er te weinig criteria bij beschreven zijn.
Mevrouw De Smoker Voorzitter, wij hebben dit toch al aangepast in onze verordening?
Ik heb er geen behoefte aan om de zaken achteraf dan nog een keer te gaan bespreken.
Want dit is al een aangepaste verordening. Het is een uitvloeisel van de aanpassing in de
verordening.
De heer Bronkhorst In feite wordt het nu teruggelegd in de ambtelijke organisatie. Kijk,
de burgemeester kan niet altijd de wijkverboden zelf opleggen. Dan lijkt het me dat het
heel praktisch is dat bepaalde ambtenaren dit namens de burgemeester kunnen doen.
Dus wij zien daar geen probleem in.
De voorzitter Wilt u het mee terugnemen naar de fractie om het daar te bespreken?
Mevrouw Stevens Ik wil het graag mee terugnemen naar de fractie, ja.
De voorzitter Oké. Genotuleerd.
Punt N. U wordt verzocht het stuk als hamerstuk te agenderen. Akkoord?
Punt O. Vaststellen wijziging GR Parkschap Nationale Biesbosch. U wordt voorgesteld het
ook als hamerstuk te agenderen. Akkoord? Akkoord.
Punt P. Gemeenschappelijke regelingen, planning begroting 2017. U wordt voorgesteld
deze brief voor kennisgeving aan te nemen. Akkoord.
Q. Vragen artikel 40 Reglement van Orde van de fractie PvdA over de feestverlichting. U
wordt voorgesteld deze door te geleiden naar het college van burgemeester en
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wethouders om op de gebruikelijke wijze voor beantwoording zorg te dragen. Is dat
akkoord?
Mevrouw Kruger Ja, voorzitter, prima dat hij doorgeleid wordt, maar we gaan nu de
feestperiode tegemoet en als ik denk aan de beantwoording van toch een periode van
zes weken, dan hebben we in januari de feestverlichting bespreking. Dat is leuk
natuurlijk voor volgend jaar, maar ik denk dat er nu ook wat aan de hand is. Dus ik
hoop, ik wil toch benadrukken dat dit toch wel eerder in het college of waar dan ook
besproken gaat worden.
De voorzitter De voorzitter van de raad zit erbij, dus hij neemt daar notitie van, denk ik.
Horen wij dat nog wel snel? Of niet?
Punt R. Voortgangsrapportage jeugdraad Dordrecht, 30 november 2015. Brief voor
kennisgeving aan te nemen. Akkoord? Is akkoord.
S. Vaststellen wijziging van de verordening inzake kwijtscheldingen gemeentelijke
belastingen. Als hamerstuk te agenderen voor de raad van 15 december. Is dat akkoord?
Akkoord.
T. Vaststellen van de verordening tot wijziging van de legesverordening. U wordt
voorgesteld dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raad van 15 december 2015. Is
dat akkoord? Akkoord. Dank u wel.
4. BESPREKEN OPENSTAANDE VOORRAAD
De voorzitter Punt 4. Bespreken openstaande voorraad. Kunnen we die opschonen?
Nou, dat zijn er nogal wat. Willen we dat allemaal één voor één opnoemen? Of hebben
jullie een idee om al doorlezende wat punten naar voren te halen? Dan beginnen we
maar met nummer 1579834, bestuursrapportage 2015 Gezondheid en Jeugd. Meneer
Van der Linden, agendacommissie 27/10. Wat gaan we daar mee doen? Wat is jullie
voorstel? Afvoeren?
De heer Reumers Is dit bestuursrapportage 2? Of 1 nog?
De voorzitter Bestuursrapportage 2015 dienst Gezondheid & Jeugd en regionale
ambulancevoorzieningen Zuid-Holland Zuid. Het is de eerste. Bestuur en Middelen; Rik
van der Linden is de portefeuillehouder.
De heer Reumers [zonder mie]
De voorzitter Afhalen? Ja, hoor ik de griffie zeggen. Punt 2, raadsinformatiebrief over de
aanpak van de hennepplantages in woningen en andere panden. Wat gaan we hiermee
doen?
De heer Portier Het lijkt me goed om daar een keer een bespreking over te hebben,
want we zien dat er steeds meer ontruimingen zijn, dus kennelijk helpt de repressieve
aanpak niet. Dus het lijkt me goed om daar als raad een keer een discussie over te
hebben met elkaar.
De voorzitter Bespreking komt nog een keer op de agenda.
De heer Heijkoop Voorzitter, met dezelfde constatering kom ik tot een andere conclusie
dan de heer Portier. Als we dit gaan bespreken, kunnen we daar wellicht ook de
raadsinformatiebrief over het coffeeshopbeleid bij betrekken. Die staat als laatste op de
agendavoorraad. Dat lijkt me een redelijk natuurlijke combinatie.
De voorzitter Die kom ik nog tegen? Coffeeshopbeleid. Oké.
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Mevrouw De Smoker Voorzitter, als we dan toch alles in één keer willen doen zou ik
toch ook graag het rapport wat vorige week verschenen is vanuit de VNG hierbij willen
betrekken, waarin staat dat het gedoogbeleid, kort samengevat, zijn langste tijd heeft
gehad. Dan hebben we de discussie, meneer Brok, weer in één keer gehad.
Mevrouw Stevens Voorzitter, daar kan ik me helemaal bij aansluiten.
De voorzitter Mevrouw Stevens sluit zich daarbij aan. PvdA. Dan hebben we hier op de
lijst in ieder geval drie agendapunten die daarmee te maken hebben. Dat is 673 en 843
aan de achterkant en 822.
De heer Bronkhorst Voorzitter, kunnen we niet een coffeeshopavond maken?
De voorzitter Dat kan ook. Op locatie vergaderen, bedoelt u?
De heer Bronkhorst Eentje die gesloten is.
De voorzitter We gaan door. Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid begroting 2018.
De heer Portier (zonder mie) .... Want daar boven staat nog de ...???
De voorzitter Dat laten we toch staan?
De heer Portier Oké. Ik had een vraag en opmerking erover. De vraag aan het college is
van: wanneer komt er een antwoord? De opmerking is: misschien is dit onderwerp
zodanig groot dat het de moeite waard is om een keer met de hele raad er een soort
thema-avond over te beleggen. Van: wat doen we met gemeentebelastingen en dat soort
zaken. In ieder geval willen we het graag besproken hebben, even los van of het in een
thema-avond of in een commissie komt, voordat we weer een nieuwe Kadernota gaan
bespreken en maken.
Mevrouw De Smoker Voorzitter, we zouden het verzoek van de heer Portier willen
ondersteunen, in de zin van dat het college best wel wat vaart kan maken met een
reactie op het voorstel van de SP en dat we dan zullen beoordelen hoe we het verder
behandelen inderdaad. Commissievergadering of themavergadering.
De heer Engelberts Dat lijkt mij een prima suggestie.
De voorzitter Hij blijft op de lijst staan. De omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, de
begroting, in afwachting van antwoorden college op technische vragen van BVD. Die zijn
nog niet binnen, die technische vragen? Dan wachten we dat nog af.
Mevrouw De Smoker Voorzitter, kan er dan een appèl uit? Want dit staat open vanaf 31
augustus?.
De voorzitter Inderdaad, 31 augustus. Dus wij verzoeken het college daar snelheid mee
te maken en de heer Mos er op aan te spreken dat het meer dan zes weken heeft
geduurd. Dan gaan we naar de volgende.
De heer Bronkhorst Voorzitter? Even snel een vraag. Mij is niet helemaal helder welke
technische vraag daarmee bedoeld wordt. Ik kan me herinneren dat we in augustus wat
vragen gesteld hebben over de APV, maar ik kan me niet herinneren dat we naar
aanleiding van de begroting vragen gesteld hebben.
De voorzitter Over de omgevingsdienst? Wat wilt u daar verder mee?
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De heer Bronkhorst De vraag is nu: welke vraag bedoelen ze hier eigenlijk? Want ik kan
me helemaal niet herinneren dat wij een technische vraag over de begroting gesteld
hebben.
De voorzitter U spreekt namens uw partij? Dan gaan we die van de lijst afhalen? Is
akkoord, we halen hem eraf. Dan gaan we naar de raadsinformatiebrief over het verslag
van de gemeentearchivaris omtrent het toezicht op de informatiehuishouding van de
gemeente Dordrecht. Agenderen voor najaar 2015. Het is nu najaar. Op 10/6 ingediend
bij de heer Sleeking. Is agendering nog gewenst op dat punt, voor die archivering? Wie?
Mevrouw De Smoker Voorzitter, ik kan me herinneren dat wij een keer over onze
archivering met elkaar hebben gesproken en dat we de laatste keer bij de Kadernota,
toen Provinciaal Toezicht uitkwam hebben geconstateerd dat we op hetzelfde niveau
zaten: nog weinig verbetering. Dus om nu er hierop te laten staan - voor mij hoeft het
niet.
De heer Bronkhorst Nee en we komen binnenkort weer op een nieuw jaar uit en dan
komt dat punt waarschijnlijk ook gewoon weer terug.
De voorzitter Dan voeren we deze ook af.
De heer Engeiberts Mag ik daar nog wel bij aanvullen, zoals mijn collega zegt: het komt
waarschijnlijk terug. Volgens mij moeten we dan wel met zijn allen afspreken dat we
verwachten dat het ook daadwerkelijk terugkomt. Daarvoor is het onderwerp... Het komt
sowieso terug? Oké.
De voorzitter Vaststellen beleidsnota garantstellingen en leningen. Die blijft staan, maar
we krijgen hiervoor een nieuwe nota. Samenspel van dualisering van gemeente en
provinciebestuur. Dat wordt er ook afgehaald, hoor ik. Ministerie van BZ&K, onder andere
wijziging van de wet gemeenschappelijke regelingen in verband met de dualisering van
het gemeente- en provinciaal bestuur. In afwachting advies college. Er staat geen datum
bij.
Mevrouw Geerts Ik zal een appèl sturen.
De voorzitter Oké. De griffie verzorgt dat. Blijft. Dan punt 936, indienen zienswijze
inzake contrabesluitvorming regionalisatie brandweerkazerne. Wat gaan we daarmee
doen?
Mevrouw De Smoker Die mag eraf. Die hebben we de vorige keer besproken.
De voorzitter Die gaat er ook af. 843 hebben we behandeld. 860 raadsinformatie over
het jarenplan integratie handhaving 2014. Ja, 2014 staat er. We hebben hier nog 2014
staan, of het moet een typefout zijn.
Mevrouw De Smoker Laten we hem er maar afhalen en we wachten 2015 wel af.
De voorzitter Ja, er ook af. Het laatste punt hebben we besproken. Dat is een
bespreekpunt. Dan hebben we deze doorgenomen en opgeschoond, mevrouw De
Smoker.
Mevrouw De Smoker Voorzitter, nog één vraag naar aanleiding van. We hebben onze
laatste thema-avond ingevuld met Grip op de Verbonden Partijen. Binnen mijn fractie
bestaat toch de behoefte om daar toch weer wat meer vorm aan te geven richting onze
verbonden partijen. Dus hoe gaan wij daar mee verder? Gaat de werkgroep eerst wat
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voorbereiden die er toen voor in het leven was geroepen, of kunnen wij daar een keer
met elkaar in de commissie over van gedachten wisselen?
De voorzitter Wie heeft daar een mening over? Wilt u dat nog verder uitwerken,
mevrouw De Smoker?
De heer Staat Wat mij betreft blijven de jaargesprekken, nee, het heten geen
jaargesprekken, die blijven toch gewoon gehandhaafd? Dat gaat vanaf nu toch staand
beleid worden in de commissie? Maar of we daar bovenop nog een verdiepingsslag
moeten doen? Dat is uw vraag?
De heer Engelberts Voorzitter, mag ik voorstellen dat we dit de volgende keer van
bestuur en middelen kort even agenderen hoe we hiermee omgaan, zodat we ons allen
even voor kunnen bereiden op de vragen?
De voorzitter U bedoelt bij de volgende vergadering? Niet de volgende ronde, maar de
volgende vergadering?
De heer Engelberts De volgende vergadering. Ja.
De voorzitter Akkoord.
5. VRAGEN AAN HET COLLEGE
De voorzitter Vragen aan het college. Er is één verzoek gekomen van BETER VOOR
DORDT. Ik geef het woord aan de heer Bronkhorst.
De heer Bronkhorst Voorzitter, dank u wel. AD De Dordtenaar bracht vandaag verslag
uit over een schietincident in onze Biesbosch. Zware illegale volautomatische wapens zijn
tientallen keren afgevuurd. Ongeruste angstige omwonenden hebben daarop de politie
gebeld, waarop hen werd geantwoord dat er geen tijd was om te reageren op de
melding. Heel bijzonder. Dat de politie aangeeft dat de werkdruk als zo hoog te ervaren
is en zij op dat moment niet konden komen vindt BVD een meer dan alarmerend signaal.
Ook dat de Biesbosch wordt gebruikt als oefenterrein voor Kalasjnikovs levert een groot
gevoel van onveiligheid op. Wij willen graag opheldering over deze situatie van de
portefeuillehouder. Twee vragen voor de portefeuillehouder. Kunt u aangeven waarom er
niet adequaat gereageerd is na de melding van het afvuren van schoten? Twee. Kan de
portefeuillehouder aangeven welke maatregelen hij het gaat treffen om de aanwezigheid
van wapens in Dordrecht aan te pakken? Dank u wel, voorzitter.
De voorzitter Dank u wel. Heeft meneer Brok er behoefte aan om daarop te reageren?
Gaat uw gang.
Burgemeester Brok Ja. Ik wil ook opheldering en een aantal vragen die u heeft, heb ik
ook. Ik vind dat op een dergelijke melding adequaat en doortastend gereageerd moet
worden. Maar dit zijn typisch van die thema's die ik ook in mijn bilateraal met de politie
uitvoerig wil bespreken om ook gewoon te horen hoe precies de melding is
binnengekomen. Want ik reageer dan ook vervolgens op hetgeen wat u zegt en/of wat ik
daarover in de krant lees. Maar het is gezien ook de ernst van de stellingname zaak dat
ik daar bilateraal face to face over praat. Ik zeg u toe dat ik u over het verloop van dat
gesprek schriftelijk zal informeren wat er uitgekomen is. Met betrekking tot het tweede
punt over vuurwapens en illegaal vuurwapenbezit en hoe daar op te controleren weet u
dat ik zelf voorstander ben bij wapenbezit om preventief te fouilleren. Dat is één actie.
Met betrekking tot wat daar de taak is van de politie kan ik u zeggen dat de hele
coördinatie en controle en dergelijke niet een basistaak is van de basispolitie in
Dordrecht, maar dat ligt in hogere echelons. Daar heeft u misschien ook een beeld bij,
hoe dat zit. Die verantwoordelijkheid ligt dus elders, maar die is wel goed belegd. Daar
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waar signalen zijn, wordt daar in mijn beleving ook altijd heel goed en adequaat op
gereageerd en/of gehandeld. Als u ook daar informatie over wenst te hebben, meer
inhoudelijk, kan ik u die geven, maar niet op dit moment en niet in de openbaarheid van
deze setting.
De heer Bronkhorst Dank u wel. Duidelijke reactie, voorzitter. Nogmaals, op zich ook
gewoon wel een keer goed om daar op een later moment over te praten. We wachten uw
reactie af. Alvast bedankt.
De voorzitter Ik denk dat deze reactie alle politieke partijen aangaat. Kunnen we die
allemaal krijgen? Dank u wel.
STUKKEN TER BESPREKING
6. EVALUATIE VAN HET VOORZITTERSCHAP VAN DE COMMISSIE DOOR
RAADSLEDEN
De voorzitter Evaluatie van het voorzitterschap van de commissie door de raadsleden.
De vraag is: hoe gaat het nu? Gaat het beter? Of wat dan ook. Alleen donderdagavond
10 december is er ook nog een terugkoppeling gepland over dit onderwerp. Ik weet niet
wie er nu het woord wil voeren hierover, of dat we tot 10 december gaan wachten om
ons uit te spreken?
Mevrouw De Smoker Even voor de goede orde. Volgens mij is het nu de bedoeling dat
de commissie reageert op dit nieuwe model en inderdaad, aanstaande donderdag 10
december komen de voorzitters bij elkaar om de evaluaties verder door te spreken en te
leren et cetera van elkaar.
De voorzitter Ik geef het woord aan de commissie. Wie wil er op ingaan? Ik kijk naar
links. Mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger Dank u wel. Heel goed, links, meneer de voorzitter. Ik vind, want ik
kan natuurlijk alleen vanuit mezelf spreken in deze commissie, dat ik het voorzitterschap
als zeer prettig ervaar. Ik vind dat de voorzitters adequaat zijn voorbereid. Soms vind ik
wel dat er iets meer ruimte zou mogen zijn voor discussie, voor debat, voor zover dat
ook mogelijk is bij bestuur en middelen, want deze commissie vind ik af en toe weinig
levendigheid geven als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld een commissie Sociaal. Maar in
het algemeen genomen ben ik zeer tevreden en ben ik blij dat we het op deze manier
uitvoeren.
De voorzitter Dank u wel. Doen we een poging om het te verlevendigen, straks, bij de
commissievergaderingen. Leuk. Wie wil daar verder nog iets over zeggen? Meneer
Bronkhorst.
De heer Bronkhorst Voorzitter, dank u wel. Op zich zijn wij erg tevreden over het
functioneren van de voorzitters. Jullie weten wel hoe BVD er in staat met externe
voorzitters. Daar hoef ik niet over uit te weiden. We kunnen eventueel wel een
experiment proberen, net als Zwijndrecht, maar voor de rest ik vind dat de voorzitters
het goed doen. Inderdaad, ze bereiden het goed voor. Bepaalde momenten zou de
discussie inderdaad wel iets meer ruimte kunnen krijgen. Aan de andere kant zitje wel
met het punt dat je toch voor 11 uur, dus een beetje op tijd klaar wilt zijn. Het is dus
continu een afweging maken, maar over het algemeen gaat het gewoon eigenlijk goed,
dus complimenten daarvoor.
De voorzitter Dank u wel. Wie verder? De heer Staat.
De heer Staat Voorzitter, dank u wel. Ook de fractie ChristenUnie/SGP herkent zich in de
lovende woorden die uitgesproken zijn aan het adres van onze voorzitters. Het gaat
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goed; ik kan er niet anders van maken. De wijze hoe discussies geleid worden: prima en
ook de voorbereiding vanuit de voorzitters, daar heb ik echt geen enkele aanmerking op.
Kortom, tevreden over deze werkwijze.
De voorzitter Dank u wel. SP.
De heer Portier Voorzitter, ik denk ook dat het bij een volwassen raad hoort om ook bij
commissies zelf voor te zitten en dat gaat erg goed, dus ik ben wat dat betreft tevreden.
Wat betreft het experiment uit Zwijndrecht: ik denk dat er andere experimenten in
Zwijndrecht zijn die ik liever in Dordrecht herhaald zou zien. Dank u wel.
De voorzitter Dank u wel. Verder nog iemand? Mevrouw Stevens.
Mevrouw Stevens Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat ik aan kan sluiten bij de lovende
woorden, dat het gewoon prima is en wij tevreden zijn.
De voorzitter Prima. Dan voel ik me ook gevleid, want ik ben ook voorzitter. Dank u
wel.
De heer Engelberts Ik wilde nog zeggen, voorzitter, indachtig de doelmatige wijze
waarop wij vergaderen: ik sluit mij aan bij de vorige sprekers.
De voorzitter Prima voor de lovende voorzitter, dan gaan we gewoon zo verder. Hoeven
we daar verder niet over te praten. We komen toch donderdag nog even bij elkaar en
dan zullen we dit meenemen. Dank u wel.
7. STAND VAN ZAKEN TOBE
De voorzitter Dan de stand van zaken ToBe. De heer Sleeking zou daarvoor aanwezig
zijn. Een vraag is, moet dat in het geheim worden besproken? We hebben al een mail
gekregen in geheimhouding. Misschien dat de heer Sleeking nog iets wil zeggen over
ToBe? Hoewel we de mail al hebben gelezen, vanmiddag.
Wethouder Sleeking Het kan in openbaarheid. Ja.
De voorzitter Het kan in openbaarheid. Ik geef het woord aan de heer Sleeking.
Wethouder Sleeking Dank u, voorzitter. Ja, ik wil nog wel een korte toelichting geven op
de informatie die u ondertussen ontvangen heeft en ook openbaar is wat ons betreft,
gezien het feit dat vandaag ook met de medewerkers van ToBe is gesproken en de
persbijeenkomst is geweest, dus daarmee wordt de vertrouwelijkheid ook ongedaan
gemaakt. Een hele precaire situatie voor ToBe op dit moment. Ik heb u daar eerder in
vertrouwelijkheid over bijgepraat, dat dit een scenario was dat zich aan het ontwikkelen
was. Wij hebben tot vorige week ook op bestuurlijk niveau overleg gehad met de
gemeente Barendrecht, vanuit een delegatie van subsidiënten met een
vertegenwoordiging van het college van Barendrecht. Maar er is gebleken geen enkele
ruimte te zijn bij de gemeente Barendrecht om tot een ander besluit te komen, of om te
komen tot een opening die voor ons een aanknopingspunt zou zijn om die gesprekken
aan te gaan. Zij blijven bij het standpunt dat zij zich niet gebonden achten aan de
statuten en daarmee dus ook geen bijdrage willen leveren in de tekorten van ToBe, zoals
statutair is vastgelegd en ook geen bijdrage willen leveren aan het herstelplan. Nou, u
kent allemaal de afspraken die wij met elkaar hebben gemaakt: dat wij ook niet bereid
zijn om voor tekorten van andere gemeenten te gaan opdraaien. Zonder de bijdrage van
Barendrecht is het herstelplan van ToBe ook niet uitvoerbaar. Dat heeft er toe geleid dat
de directie van ToBe de Raad van Toezicht van ToBe heeft gevraagd om uitstel van
betaling aan te vragen, gisteren. Daarop is meteen een bewindvoerder aangesteld die ik
vanmiddag al gesproken heb. De eerste zorg is vanzelfsprekend de zorg voor het
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personeel van ToBe dat nu in grote onzekerheid verkeert. A. Krijg ik deze maand mijn
salaris nog wel? En B, voor de cursisten van: gaan de cursussen nog wel door? Dat zal
ook denk ik de eerste inzet worden, om te voorkomen dat daar deze maand zich nog
grotere problemen gaan voordoen. We hebben zowel afgelopen vrijdag als komende
vrijdag wederom overleg met de subsidiënten van ToBe. Ik weet niet zeker of ook
Barendrecht daar bij aanwezig zal zijn. De bewindvoerder zal daar wel bij aanwezig zijn
om te kijken wat er op korte termijn nodig is aan financiële bijdrage om in ieder geval
deze maand te kunnen overbruggen. Er is een inschatting gemaakt van de omvang van
het budget wat daartoe noodzakelijk is. Ik heb ook intern de vraag uitgezet om te
checken of er mandaat is binnen de besluitvorming van de raad en de statuten waaraan
wij nog steeds gebonden zijn, om te voorkomen dat de mensen zonder salarissen komen
te zitten. Dus dat zou betekenen dat er toch voor deze maand een financiële regeling
getroffen moet worden om in ieder geval dat te overbruggen en ook om te waarborgen
dat de cursussen worden voortgezet. Onze insteek is steeds geweest om een
faillissement te voorkomen; door de opstelling van Barendrecht is ons dat eigenlijk
onmogelijk gemaakt, maar de inzet blijft wel nog steeds om voor continuïteit te zorgen.
Wij willen door met een culturele instelling; of die nou ToBe heet, of ToBe 2.0 of straks
een andere naam krijgt, dat is ons om het even, maar de verantwoordelijkheid ook
richting cursisten en richting activiteiten blijft aanwezig, evenals het subsidiebedrag dat
voor komend jaar aanwezig is. We zullen richting vrijdag meer duidelijkheid moeten
krijgen over ook de positie van Barendrecht. Ook de curator gaat daarmee aan de slag.
Dat is ook één van zijn eerste prioriteiten: om alle stukken tot zich te nemen en te kijken
of Barendrecht ook gedwongen kan worden om financieel bij te dragen aan het tekort, in
ieder geval om de acute financiële situatie bij ToBe in goede banen te leiden en dat
allemaal binnen de kaders die met elkaar zijn afgesproken. Vervolgens komt de vraag
aan de orde: hoe gaan we verder met ToBe? Welke partijen willen zich daar ook voor de
langere termijn aan blijven verbinden? Daar zijn wij nog niet uit, op dit moment. De
afspraak die wij met elkaar hebben gemaakt, die stond natuurlijk ook in verband met de
besluitvorming volgende week rondom het Energiehuis. Want het mogelijk faillissement
van ToBe, want er is nog geen sprake van een faillissement, maar van uitstel van
betaling, kan natuurlijk wel leiden tot een andere positie van ToBe binnen het hele
Energiehuis. Ik heb u eerder gezegd dat dat werd ingeschat op enkele tienduizenden
euro's. Mocht blijken dat ToBe in afgeslankte vorm doorgaat, dan zal ToBe in ieder geval
een aantal kantoormeters gaan afstoten. Dat wordt nu geraamd op een bedrag van
tussen de 20.000 en 30.000 euro die op één of andere manier opgevangen zal moeten
worden. Onze insteek blijft om volgende week besluitvorming rondom het Energiehuis te
verkrijgen. U snapt dat er bij Kunstmin in de huidige situatie ook zorg is, gezien de
positie waarin ToBe verkeert. Ook daarmee zijn we in gesprek om hen in ieder geval
voldoende vertrouwen te geven dat de gemeente Dordrecht verder wil met een culturele
organisatie, met een cultureel aanbod vanuit het Energiehuis en dat de afspraken die zijn
vastgelegd in de overeenkomst zoals die volgende week ter besluitvorming in de raad
geagendeerd is, om die ook te bevestigen en zullen we de komende weken en ook
meteen de weken daarna tot 1 januari benutten om in gesprek met Kunstmin de open
eindjes met elkaar te bespreken. Het is natuurlijk wel als één van risico's aangeduid in
die overeenkomst dat, mocht de situatie zich voordoen dat één van de betrokken partijen
om zou vallen, dat in gezamenlijkheid gezocht zou worden naar een oplossing. Dat dient
zich wat eerder aan dan wij hadden verwacht; dat kunt u ook begrijpen, maar daar staan
wij wel met elkaar voor aan de lat, zal ik maar zeggen. Wat een faillissement van ToBe of
wat de huidige situatie van ToBe precies financieel gaat betekenen, dat wordt nader
geanalyseerd. Door het uitstel rondom besluitvorming rond het herstelplan en het nemen
van de exploitatieverliezen zijn die verliezen de afgelopen maanden sowieso opgelopen.
Dat betekent het opnieuw doorlichten van het plaatje van ToBe en dan ligt straks ook de
vraag voor: willen wij op dezelfde voet door met ToBe, of leidt dat ook bij de gemeente
Dordrecht tot een bijstelling van de vraag naar ToBe? Eventueel ook een afgeslankte
vraag. Volgens mij is dit het op dit moment even, voorzitter en anders schiet het me
misschien straks nog wel te binnen. Ik zou me kunnen voorstellen dat er vragen zijn.
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Vanzelfsprekend, als er in de loop van de week of in ieder geval tot aan de
raadsbehandeling van volgende week rondom het Energiehuis zich nieuwe feiten
voordoen, dan zullen we u ook daarover meteen informeren, zodat u volgende week ook
de meest actuele situatie volledig in beeld heeft voordat die besluitvorming aan de orde
is.
De voorzitter Ik dank u wel. Er is toch nog een vraag. Mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger Ja, dank u wel. Wat een verhaal! Als ik het goed begrepen heb, heeft
Barendrecht nu definitief besloten om niet meer mee te willen werken aan het
herstelplan van ToBe? Want ja, ik snap het gewoon niet. Als ik dan ook weer een brief zie
waarbij ze wel mee willen doen aan het onderzoek, daar zelfs een bepaald budget voor
beschikbaar stellen, dan denk ik: schiet mij maar lek.
De voorzitter Even een vraagje. Heb je de laatste mail gelezen vanmiddag? Daar staat
het hele verhaal in.
Mevrouw Kruger Ik wil gewoon even daar verduidelijking over, voorzitter. Even ook mijn
verbazing uitspreken en ook naar de wethouder, meneer Sleeking even ook ter
ondersteuning. Van: ik vind het een behoorlijk verhaal, want één en één is bijna vijf op
dit moment als ik dit zo... dan weet ik gewoon niet hoe we er volgende week over moeten
praten. Maar ik wil gewoon even heel duidelijk hebben, Barendrecht, die is er dus, in
feite zeggen ze: wij doen niet meer mee. Tegelijkertijd zeggen ze wel: we hebben er een
X bedrag voor over om het onderzoek mee te... Ik snap 'm niet zo en ik snap ook niet
goed de rol van Barendrecht als ik denk van... als we kijken naar het hele faillissement of
tenminste de weg daar naartoe, hoe slecht het gaat. We hebben zelf al gesproken over
onze eigen rol, hè, dat we soms misschien ook niet te duidelijk zijn geweest, niet te snel
hebben ingegrepen of aangepakt of doorgevraagd. Daar heeft Barendrecht ook bij
gezeten. Om dan nu te zeggen: jongens, we stappen eruit, dat vind ik vreemd. Dat wou
ik gewoon toch even zeggen.
Mevrouw De Smoker Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, om even in te gaan op de
laatste vraag van mevrouw Kruger rondom de opstelling van Barendrecht, dat zij wel
mee willen doen aan een raadsonderzoek: ik denk dat dat aan ons is om te beslissen als
raad, want het is een raadsonderzoek. Ik zal alvast dan aangeven hoe wij er vanuit D66
tegenaan kijken. Wat ons betreft is het ons raadsonderzoek en blijft het daarbij. Ook
vanuit dien verstande: of je zegt volledig ja en je werkt mee aan herstel, maar als je nu
ineens na 22 jaar de statuten niet meer erkent, dan hoefje van mij ook niet mee te doen
aan een raadsonderzoek, want dan erken je daar de uitkomsten ook al niet van.
De voorzitter Die stelling is duidelijk, van D66. De heer Van Verk.
De heer Van Verk Voorzitter, zou het mogelijk zijn dat dit onderwerp volgende week
geagendeerd wordt op de raadsagenda zodat we daar ook het debat verder kunnen
voeren over voortgang, maar ook over de vraag zoals mevrouw Kruger en mevrouw De
Smoker die met elkaar uitwisselen over de positie van Barendrecht in zo'n
onderzoekscommissie? Dus kortom, de vraag is: kunnen we het volgende week
agenderen?
De voorzitter Ja, ik vraag het aan de commissieleden. Wie is daar voor?
De heer Heijkoop Ja, voorzitter. Zoals de wethouder terecht aangeeft: de toekomst van
ToBe kun je niet los zien van de toekomst van het Energiehuis, dus ik vind het bijna
vanzelfsprekend dat we dat met elkaar bespreken.
De voorzitter In de eerste raadsvergadering?
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De heer Heijkoop Ja, het staat voor volgende week op de agenda en daar zullen we dit
bij betrekken, wat mij betreft.
De voorzitter Oké. Er is voldoende steun; dan komt het op de raadsvergadering. Dank u
wel, meneer Van Verk. Verder nog iemand?
De heer Staat Voorzitter, ik herinner mij na de mededeling van wethouder Sleeking de
vorige keer, twee weken geleden, toen sprak u ook over de mogelijkheid van een kort
geding. Daar lees ik niks meer van. Volgens mij heb ik daar verder ook niet over
gehoord, maar wat is daar nog de stand van zaken van?
De voorzitter De heer Portier nog even een vraag, dan kunnen ze alle twee
meegenomen worden.
De heer Portier Nou, blij dat we het met elkaar gaan bespreken. Ik zou haast zeggen,
het afwijzen van het voorstel van Barendrecht, het onderzoek dat ze daaraan mee willen
doen, dat kan bijna als hamerstuk. Ja technisch zal het niet kunnen, maar ik denk dat we
het er allemaal wel over eens zijn dat dat echt absurd is dat ze dat nog voorstellen.
De heer Burggraaf De wethouder refereerde al aan de kaders die in de raad zijn
meegegeven bij de besluitvorming hoe verder te gaan met ToBe, waar ook een motie
onder lag. Eén van die zaken was dat we uiteindelijk niet méér zouden betalen als
Dordrecht dan de andere gemeentes zouden gaan bijdragen in het geheel. In dat kader
ben ik nog wel geïnteresseerd naar de positie van de huidige verhuurder van het
Energiehuis. De nieuwe stichting is er nog niet hoor ik u net zeggen, die contracten
liggen er nog niet, maar in hoeverre is de huur van ToBe bij, heeft u daar inzicht in,
richting de nu nog bestaande verhuurorganisatie? De reden dat ik dat vraag is omdat
uiteindelijk de gemeente Dordrecht, als dat niet betaald wordt, wel de rekening
gepresenteerd krijgt. Dus ik ben wel nieuwsgierig hoe u dat ziet en wat daar de stand
van zaken is, omdat ik mij voor zou kunnen stellen, als Dordrecht zegt: we gaan
uiteindelijk samen met degenen die doorgaan, wel salarissen betalen en die cursussen
laten doorgaan, dat je uiteindelijk, als daar de huur het kind van de rekening wordt, dat
je via een omweg alsnog als Dordrecht meer mee gaat betalen in deze huidige situatie.
Het tweede is of u al een indicatie kan geven van wanneer u denkt een stuk voor te
kunnen leggen met een nieuwe scenarioanalyse in de mogelijke opties voor die doorstart
en de inzet richting de bewindvoerder.
De voorzitter Dat zijn heel wat vragen. Zijn er nog aanvullende vragen uit de
commissie? Zo niet, wil meneer Sleeking daar op reageren, of wacht u tot de raad?
Wethouder Sleeking Ja, voorzitter. Ten aanzien van het kort geding is dat inderdaad een
overweging geweest, maar uiteindelijk is getaxeerd dat behandeling en afhandeling van
een kort geding zoveel tijd zou vragen voordat je daar uiteindelijk een definitieve
uitspraak over zou hebben, met alle onzekerheden van dien, dat daartoe in ieder geval
op dit moment nog niet is overgegaan. Ik sluit niet uit dat de bewindvoerder wel in de
positie is om daartoe over te gaan. Het zal duidelijk zijn dat er van onze kant geen enkel
begrip is voor de opstelling van Barendrecht. In het verlengde van het hele traject wat
we het afgelopen jaar met elkaar hebben gehad is voortdurend in ieder geval het signaal
afgegeven dat men aan alle verplichtingen zou voldoen. Los van de vraag of men
deelnemer zou blijven of zou willen uittreden, maar wel dat de afspraken die met elkaar
gemaakt zouden zijn, ook omtrent eventueel uittreden, dat men daaraan zou voldoen.
Dus voor ons is het ook totaal gissen wat zich daar heeft plaatsgevonden. Aangezien
alles zich daar in het geheim heeft voltrokken, hebben wij ook geen enkel inzicht
gekregen in de argumenten op basis waarvan deze besluitvorming is geschied. Men wilde
zich daar ook niet over uitspreken. De financiële verplichtingen ten aanzien van de
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stichting, ook voor wat betreft de huur is ToBe in ieder geval tot en met november
nagekomen. ToBe heeft ook geen schuldeisers, naast de verplichtingen naar de
gemeenten en de cursisten om producten te leveren. Als er geen liquide middelen meer
zijn in december, zal men ook de huur niet kunnen voldoen. Dat lijkt ook logisch, dus dat
zal onderdeel uitmaken van een mogelijk overbruggingskrediet voor die maand
december. Een indicatie wanneer een nieuw scenario voor ToBe beschikbaar kan zijn,
kan ik u op dit moment echt niet geven, want alles daaromtrent zou speculeren zijn. Het
blijft wel de inzet, want zo heeft de raad zich ook uitgesproken, dat wij gaan voor
continuïteit van de culturele activiteiten van ToBe, ToBe 2.2, of hoe dat ook moge heten,
in de locatie Energiehuis. Ik sluit natuurlijk niet uit dat dat een afgeslankte organisatie
zal zijn met financiële gevolgen van dien, die tot nu toe vrij beperkt van omvang zijn,
zoals ze nu worden geraamd, als ze minder meters gaan afnemen, los van de vraag wat
wij dan voor toekomstbeeld met ToBe hebben voor de komende periode. Op dit moment
achten wij ons nog wel gewoon gebonden aan de statuten. Dus daarin liggen ook
verplichtingen besloten richting de subsidieverleners, maar ik zal nog even laten checken
of dat ook het mandaat is waarin wij kunnen handelen en eventueel dat
overbruggingskrediet met elkaar, met andere gemeenten, kunnen ophoesten. Maar er
moet wel even worden vastgesteld of dat inderdaad allemaal volgens de regels gebeurt.
De voorzitter Ik dank de heer Sleeking voor deze beantwoording en dan wachten we
het debat in de raad af voor de volgende mededelingen. Meneer Sleeking, dank u wel.
Wethouder Sleeking Nog één toevoeging. Er is intern, maar dat zult u wellicht begrijpen,
wel een project opgetuigd die dit traject de komende tijd gaat begeleiden met een
controller en een jurist en iemand die hier inhoudelijk in zit, omdat Dordt als grootste
subsidiënt hierin ook het grootste belang heeft.
8. WERKPROGRAMMA REKENKAMERCOMMISSIE
De voorzitter Dank u wel. Dan gaan we naar punt 8 en 9. Ik heb hier staan:
gezamenlijke bespreking, maar het zijn twee verschillende onderwerpen. Ik nodig dan
ook uit de heer Jeroen Kersenboom naar voren te komen. Meneer Kersenboom zal een
korte presentatie geven en aangeven welke onderwerpen geselecteerd zijn. De vraag is
welke drie onderwerpen komend jaar onderzocht dienen te worden. Deze vraag moet
door de commissie vanavond worden beantwoord. Meneer Kersenboom, ik geef aan u het
woord.
De heer Kersenboom Goedenavond.
De voorzitter Punt 9 heeft een andere uitwerking. Ik kom er zo op terug.
De heer Kersenboom Precies, dus we doen het werkprogramma eerst, voorzitter. Voor
het werkprogramma heb ik geen presentatie of toelichting voorbereid. Ik kan alleen
zeggen: nadat we het jaarlijkse rondje langs de fracties hebben gedaan, hebben we een
shortlist gemaakt van vijf onderwerpen. Die hebben we u gestuurd, vorige week. We
kunnen komend jaar twee a drie onderzoeken starten en we hebben er nu vijf. Eigenlijk
is de vraag: zet ze in de goede volgorde. De Rekenkamercommissie kiest natuurlijk zelf
welk onderzoek ze start en hoe ze dat gaat doen, maar we doen die onderzoeken voor u,
dus het zou natuurlijk gek zijn als wij zonder u te raadplegen zouden kiezen.
De voorzitter Er zijn vijf onderzoeken voorgesteld; we hebben ze allemaal gelezen. Ik
wil van de commissie weten welke uw voorkeur heeft. Wie kan ik het woord geven? De
heer Reumers.
De heer Reumers Dank u wel, voorzitter. D66 heeft een grote voorkeur in ieder geval
voor de eerste twee. Het maakt me niet uit welke dan op 1 of op 2 staat. In ieder geval
over sturen met subsidies en de efficiency grote projecten in de openbare ruimte. Ik
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denk dat dan voor ons op 3 staat zorg voor leerlingen. Die andere twee is vrij om te
kiezen, 4 of 5 lijkt dan toch niet redelijk dat die nog uitgevoerd worden. Tot zover.
De voorzitter Dus u blijft bij 1-2-3?
De heer Reumers Ja.
De voorzitter Wie kan ik het woord geven? De heer Bronkhorst.
De heer Bronkhorst Voorzitter, voor ons geldt eigenlijk hetzelfde. Inderdaad volgorde 1,
2 en 3.
De heer Kersenboom Voorzitter?
De voorzitter Gaat uw gang.
De heer Kersenboom Dus dan staat op 1 sturen met subsidies en op 2 staat externe
inhuur?
De heer Reumers Nee, nee niet externe inhuur. Efficiency grote projecten en openbare
ruimte. Dat was mijn nummer 2.
De heer Kersenboom Precies, want die staat in het stuk namelijk op 4, dus ik dacht, ik
check even. Tenminste, de versie die ik heb.
[praten door elkaar]
De heer Kersenboom Volgens mij in het stuk dat vandaag op de agenda staat, staat
volgens mij op 2, dus als tweede genoemd, externe inhuur. Daarop zegt BVD, dat is ook
onze top twee en D66 zegt, onze nummer 2 is efficiency grote projecten. Dat klopt, he?
Ja.
De voorzitter Meneer De Looze.
De heer De Looze Dank u wel, voorzitter. Wij sluiten ons aan bij BVD. Sturen met
subsidies als 1 en 2 die externe inhuur omdat we daar tijdens de begroting ook al
opmerkingen over gemaakt hebben.
De voorzitter Wie volgt? VVD, de heer Engelberts.
De heer Engelberts Dezelfde volgorde als de vorige spreker.
De voorzitter Zo wordt het wel makkelijker. Wie heeft er een andere mening?
De heer Heijkoop Deels, voorzitter. Onze voorkeur gaat uit ook naar sturen met
subsidies en als tweede gaat onze voorkeur uit naar burgerparticipatie. Dat is onze
tweede keus. Dus sturen met subsidies als eerste en burgerparticipatie als tweede.
De voorzitter Mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger Wij hadden dezelfde keuze als het CDA.
De voorzitter Nog andere meningen? De VSP gaat ook mee met 1, 2 en 3. Dank u wel.
Dan is dit onderwerp afgelopen en kunt u aan de slag.
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De heer Kersenboom Dank u wel. Sneller dan verwacht. Ik denk, als we de scores bij
elkaar optellen dat het nog niet zo heel evident is. Het zou best zo kunnen zijn dat we op
een gedeelde derde plaats uitkomen, maar dat maakt niet uit. Dan weten we in elk geval
wat er op 1 en op 2 staat. Dus daar komen we wel uit.
De voorzitter Wij krijgen als commissie nog even een bericht wat u dan als keuze heeft
gemaakt voor de komende tijd.
De heer Kersenboom Klopt. Wij sturen u voor het eind van het jaar of anders in de
eerste week van het nieuwe jaar ons werkprogramma op en daar staat precies in wat we
gaan doen en hoe we het willen gaan doen.
De voorzitter Dat wachten wij dan af.
9. BESPREKEN AANBEVELINGEN REKENKAMERCOMMISSIE: VEILIGHEID
De voorzitter Dan gaan wij naar punt 9. Meneer Kersenboom is aanwezig om te horen
hoe de commissie wenst om te gaan met de aanbevelingen uit het rapport inzake
veiligheid. Kan het raadsvoorstel als hamerstuk naar de raad, of wenst u nog wat te
bespreken hierover? Wie? De heer Reumers.
De heer Reumers Dank u wel. Externe veiligheid. Ik vind het toch opvallend om te lezen
hoe uiteindelijk de rekenkamercommissie en het college en vice versa elkaar tegen de
haren in strijken, zeg maar, als het gaat over bepaalde aanbevelingen die zijn gedaan
over hoe het rapport gelezen zou moeten worden. Wij denken vanuit D66 dat er een
aantal relevante punten benoemd zijn en dat we daarover het gesprek zouden moeten
voeren, in plaats van in de uiteindelijke uiteenzetting in de samenvatting een paar
vliegen af te vangen over proces en hoe de rekenkamer zijn beschouwing gedaan heeft.
Dat vonden wij niet zo relevant. Dat is eigenlijk jammer van het proces en het doet
tekort aan de toegevoegde waarde van de rekenkamercommissie. Verder constateren we
dat er veel gedaan wordt. Alleen de hamvraag is dan inderdaad: komt overal de
communicatie over de externe veiligheid wel bij iedereen goed binnen? In dit geval
spreken we dan over de bewoners. Goed, als het college dan erkent dat het beter moet,
laten we er dan vooral bij stilstaan hoe we dat gaan doen samen, ook in samenhang met
de Veiligheidsregio. Dus daar zouden we nog wel een reactie op willen zien van het
college, hoe we dat dan verder oppakken en handen en voeten gaan geven. Tot zover.
De voorzitter Dus voor u kan het stuk niet als hamerstuk naar de raad? U wilt eerst nog
wat mededelingen. Zijn er nog meer opmerkingen? Dan was dat de enige. De
burgemeester was niet aanwezig en zal daar ook geen antwoord op kunnen geven, neem
ik aan. Of heeft u een expliciete vraag gelijk naar de burgemeester toe?
De heer Reumers Voor mij hoeft het niet als bespreekstuk naar de raad. De constatering
is meer dat uiteindelijk in de verwoording van de rekenkamercommissie in de
samenvatting en in de conclusies er wat heen en weer gepingpongd wordt over de
rechtmatigheid en de wijze waarop de conclusies tot stand zijn gekomen, terwijl er
gewoon een aantal relevante dingen in zitten, waaronder de communicatie naar de
burgers die blijkbaar op punten net iets beter kan. Dan is de wedervraag: hoe pakken we
die handschoen dan op?
De voorzitter De heer Kersenboom vindt dat duidelijk en wil daar graag op antwoorden.
Gaat uw gang.
De heer Kersenboom Dank u wel, voorzitter. Ja, misschien een toelichting geven. We
hebben gemerkt tijdens het onderzoek dat veiligheid een heel gevoelig onderwerp is,
omdat het zoveel mensen raakt, natuurlijk, maar ook omdat het college en de
Veiligheidsregio al ontzettend veel doen op dit terrein. Wij hebben geprobeerd om in ons
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rapport aan te geven dat er inderdaad ontzettend veel wordt gedaan, maar we hebben
ook wel gemerkt dat op onderdelen waar wij verbetering zagen, dat het gewoon een heel
gevoelig onderwerp is, omdat natuurlijk niemand het verwijt wil krijgen dat er niet
genoeg gedaan is aan het veiligheidsdossier. Ik hoop dat wij in ons rapport voldoende
hebben duidelijk gemaakt dat het college van Dordrecht zelfs meer doet dan zou moeten.
Want een belangrijk deel van de risicocommunicatie moet eigenlijk bij de Veiligheidsregio
vandaan komen. Dordrecht doet er veel meer aan dan het zou moeten. Volgens mij
schrijven we dat ook op, maar wat we ook opschrijven, omdat we dat ook echt
geconstateerd hebben, is dat als je aan de burgers vraagt: wat merkt u ervan, dat dan
een groot deel van de burgers zegt: wij merken er niet zo heel veel van. Dus dat maakt
natuurlijk wel nieuwsgierig naar wat het effect is van al die activiteiten, waarmee we dus
nadrukkelijk niet zeggen dat die activiteiten er niet zijn. Dat is wel een belangrijke
nuance.
De heer Bronkhorst Voorzitter? Mag ik daar even een vraag over stellen? Ik vind het
een hele interessante dat u aangeeft dat de burgers er weinig van merken. Je zou hem
ook even andersom kunnen draaien en dan de conclusie trekken: het gaat goed, op veel
situaties en dat is de reden waarom de burgers er ook weinig van merken. Want eigenlijk
is een crisisorganisatie en een rampenorganisatie bedoeld om extreme situaties zeg maar
aan te pakken. In een situatie dat het goed gaat, dan heb je eigenlijk ook niet zo heel
veel qua kenbaarheid, wat de burgers aangeven. Dus ik zou hem ook een beetje om
willen draaien.
De heer Kersenboom Dat kan inderdaad ook. Dan denk ik datje een verschil moet
maken tussen communicatie over wat burgers moeten doen als er iets aan de hand is en
waarover je zou moeten communiceren als er daadwerkelijk iets aan de hand is. Wij
hebben met name naar dat eerste gekeken. Dan is volgens mij de geruststellende
conclusie dat de meeste inwoners aangeven dat zij weten wat ze moeten doen, namelijk
ramen en deuren gesloten houden en radio aanzetten. Maar als je dan aan burgers
vraagt: hebben jullie het gevoel, want veiligheid is natuurlijk ook voor een deel gevoel,
dat jullie weten waar hier de grootste risico's zijn? Dan zien we bijvoorbeeld dat de
meeste inwoners aangeven dat zij het grootste risico zien in vervoer van gevaarlijke
stoffen over spoor en over de weg, terwijl in Dordrecht misschien nog wel een veel groter
risico het water is, bijvoorbeeld en daar weten de mensen niet zoveel van. Nou is dit
rapport van juli; inmiddels zijn er natuurlijk alweer een aantal acties geweest om burgers
daarvan op de hoogte te stellen. Het heeft ook te maken met: hebben mensen het
gevoel dat ze veilig zijn, dat ze weten wat er aan de hand is? Dat is, ondanks dat het een
gevoel is, ook reëel.
De voorzitter Dank u wel. Is er nog iemand die daar verder op in wil gaan? Mevrouw
Kruger.
Mevrouw Kruger Voorzitter, nog een dingetje. Kijk, ramen dicht en radio aan - een
beetje vervelend als er totaal geen stroom op dat moment is. We weten allemaal, bij
calamiteiten, ziekenhuizen en dergelijke hebben een noodaggregaat, maar die heb ik
echt niet in mijn huis. Dus dan wordt het een beetje lastig om dan nog enig bericht te
ontvangen. Er wordt ook wel gesproken over: kijk op je computer en noem alles maar
op, maar dat soort dingen gebeuren. Hoe worden burgers dan geïnformeerd?
De voorzitter Er wordt ook gesproken over dat wij allemaal een radiootje met batterijen
in huis zouden hebben.
Mevrouw Kruger Voorzitter, ik vraag het even aan de rekenkamer als u het niet erg
vindt.
De voorzitter Nee, dat is goed. Ik geef het door aan de rekenkamer.
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De heer Kersenboom Officieel is het zo: in de inventaris die het ministerie van BZK
suggereert voor een noodrantsoen, zit een radio en batterijen, maar we zeggen ook in
ons rapport: maak meer gebruik van social media. Want de meeste mensen hebben wel
een mobiele telefoon en ook als er een ramp is, doet die het vaak nog wel een aantal
uren.
De voorzitter Goede tip. Zijn er nog die daar op in willen gaan?
De heer Blokland Als er geen stroom is, werken die sirenes dan?
De heer Kersenboom Ik durf het niet te zeggen, maar ik mag hopen dat die op een
andere stroombron zijn aangesloten.
De heer Bronkhorst Het luchtalarmsysteem wordt binnenkort afgeschaft. Misschien
moeten we daar toch nog even over nadenken, dat we dat toch maar niet zo snel gaan
doen.
De heer Staat Toch blijf ik het een heel lastig punt vinden hoe we dit nu verder moeten
gaan aanpakken. Als blijkt uit het onderzoek dat de burgers enerzijds wel weten wat ze
moeten doen als zich iets voordoet, anderzijds het gevoel hebben dat ze er toch te
weinig van weten, blijkt uit het onderzoek van de rekenkamercommissie - uit het
onderzoek blijkt ook dat de gemeente zich meer dan voldoende inspant op dit gebied, ja,
dat lijken wel tegenstrijdige dingen, om het dan zo maar te zeggen. Dan denk ik, hoe
kan je hier dan handen en voeten aan geven om daar in te kunnen verbeteren? In te
kunnen ontwikkelen? En is dat nodig? Want anderzijds, nogmaals, geven de inwoners
aan, we weten er genoeg van af.
De heer Kersenboom Voorzitter, om op de vraag van meneer Staat in te gaan. De
burgers weten wat ze moeten doen, maar dat wat ze weten, weten ze vooral van de
landelijke campagnes. Dus: ga naar binnen, hou ramen en deuren gesloten. Die hebben
niet heel veel met de specifiek Dordtse situatie te maken, dus dat is meer een soort
algemene wijsheid, zal ik maar zeggen. Maar als je kijkt naar de specifieke risico's op dit
eiland, dan zeggen veel mensen dat ze niet weten wat die risico's zijn. Als we dan
vragen: wat denkt u dat de grootste risico's zijn, dan komen de meeste mensen met
'spoor en weg'.
De heer De Looze Pas hebben we het toch heel uitgebreid over wateroverlast en dat
soort zaken gehad en een onderzoek gedaan? Ik herken het niet persoonlijk, hoor.
De voorzitter De meningen zijn verdeeld. Heeft u nog een opmerking erover, meneer
Kersenboom?
De heer Kersenboom Ja, we hadden een persconferentie toen we ons rapport
uitbrachten in juli. Daarin zeiden we dat Dordtenaren zich niet realiseren, volgens ons
onderzoek, hoe snel en hoe diep het eiland onderloopt als het echt mis gaat. We hebben
natuurlijk de afgelopen maanden het project MERWE gehad, Meerjarig Expertisenetwerk
Ruimte en Water Eiland van Dordrecht; dat voorziet volgens mij precies in dat punt. Dus
als je daar gaat kijken, dan weet je precies hoe het gaat, maar dat was er nog niet ten
tijde van ons onderzoek. Ik zeg ook niet dat het komt vanwege ons onderzoek, maar het
klopt dat er inderdaad de laatste tijd specifiek op het waterdossier - ook als je op
dordrecht.nl/hoogwater kijkt, vind je ook een schat aan informatie. Maar je moet het
weten te vinden. Dus als je weet dat er een site bestaat die dordtveilig.nl heet, dan ga je
daar heus wel kijken, maar wie weet dat die site bestaat?
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De voorzitter Dank u wel. Ik weet het wel. Ik sta vier meter onder water, heb ik gezien.
Het voorstel is om het raadsvoorstel als hamerstuk door te laten gaan, maar wij als
commissie willen daar misschien toch nog uitgebreider bij stilstaan. Of gaan we het als
hamerstuk door laten gaan?
De heer Reumers Dat is het bijbehorende voorstel dan als hamerstuk, neem ik aan? Niet
zozeer het rapport an sich, toch?
De voorzitter Nee, dat klopt. Zijn er verder nog aan- of opmerkingen? Dan schors ik nu
de vergadering.
De heer Portier Voorzitter? Niet over dit punt, maar ik wilde nog wel een mededeling
doen.
De voorzitter Een mededeling? Oké. Gaat uw gang.
De heer Portier Voorzitter, gisteren is er een actie ook wijd in het nieuws geweest, op
het stadhuis waarbij de FNV samen met schoonmakers aandacht vroeg voor het
aanstaande ontslag. Deze actie is gierend uit de hand gelopen, waardoor met name door
het toedoen van de FNV vele raadsleden, zeker van een aantal fracties, zich op een
bepaald moment zeer onveilig hebben gevoeld. Wat de SP betreft veroordelen wij de
manier waarop deze acties door de betreffende FNV-medewerkers opgezet zijn. Wij
zullen ook bij de FNV erop aandringen om maatregelen te nemen tegen de betreffende
medewerker. In het kader van die acties zijn ook vragen gesteld over hoe de SP bij deze
acties betrokken is geweest. Als fractie en als SP waren wij niet van tevoren van de
acties op de hoogte. Wel waren een raadslid van ons en een prominent partijlid aanwezig
bij een vergadering van de FNV met de schoonmakers, waar ze te horen kregen dat er
tot actie werd overgegaan. Eén van onze raadsleden is met de actievoerders meegelopen
en heeft uiteindelijk ook de toegang verschaft tot het politiek centrum, waarna, zeg
maar, de hele actie zich verder ontrold heeft, met ook de manier waarop het gegaan is,
waardoor mensen zich bedreigd hebben gevoeld. Op deze plaats wil ik namens de SPfractie onze excuses aanbieden aan de raadsleden voor wat er op die manier gebeurd is.
We zullen ook intern nog in overleg gaan wat dit voor gevolgen moet hebben, maar dit
had nooit zo mogen gebeuren.
De voorzitter Dank u wel. Hier gaan we verder geen vragen over stellen. Ik schors de
vergadering tot half negen; dan hebben we een thema-avond. Is dat te kort? Dan vijf
over half negen terug. Meneer Kerseboom, dank voor uw aanwezigheid en tot de
volgende keer.
PAUZE
10. THEMA-AVOND OVER VEILIGHEID
De voorzitter Dames en heren, ik heropen de vergadering. We gaan verder met de
thema-avond. De thema-avond gaat over veiligheid. De thema-avond wordt begeleid
door Hermien Jansens; ze zal de avond leiden. Zij is beleidsmedewerker van de
gemeente Dordrecht, ze zal alle sprekers die hier naar voren komen aankondigen en
nadien zullen wij nog de rondvraag behandelen en het sluiten van de vergadering. Ik
geef het woord aan Hermien Jansens.
Mevrouw Jansens Hallo. Welkom, bedankt. Deze avond is op initiatief van een
werkgroep van de commissie bestuur en middelen. Op een gegeven moment is er vanuit
een aantal leden, onder andere Willem Bronkhorst bedacht om een thema-avond te
organiseren. Samen met de werkgroep, partijen uit het maatschappelijk veld en de
ambtelijke organisatie is deze avond georganiseerd. We hebben zoals jullie weten
allemaal een brief gehad waarin staat wat we gaan doen. We hebben twee onderwerpen.
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Het eerste onderwerp is de aanpak overlast en het tweede onderwerp is geweld in
huiselijke kring; dat is volgens mij de nieuwe term. Daar beginnen we mee om 10 uur.
We hebben voor elk onderwerp een uur, dus het is nu al tien minuten na half 9. Dus alle
tijd die we meer nodig hebben na half 10 gaat van de pauze af, want ik wil heel graag
om 10 uur met het tweede onderwerp beginnen.
De voorzitter Die pauze hoeven we niet in te lassen als we gewoon doorgaan.
Mevrouw Jansens Oké, of geen pauze, maar een pauze is ook altijd wel heel fijn. Ik zal
de sprekers uitnodigen en elke keer weer eventjes de stand van zaken geven waar we
zijn. Als eerste spreker is Els van Leeuwen van de sector maatschappelijke ontwikkeling
en die gaat ons iets vertellen over de aanpak overlast en de ontwikkeling die dat heeft
doorgemaakt de afgelopen jaren.
Mevrouw Van Leeuwen Dank je wel. Goedenavond. Ik ga u inderdaad in een notendop
nog even bijpraten over de overlastaanpak zoals we dat de afgelopen jaren ingezet
hebben, wat we daarin bereikt hebben en waar we op dit moment staan. De
overlastaanpak zoals we die in 2010 startten met de taskforce overlast. Na decennialang
enorme problemen in de overlast, met name Colijnstraat en de binnenstad, zijn we
gestart met de taskforce overlastgevende groepen. Dat was in de Colijnstraat met name
gericht op 140 Antilliaanse overlastgevers en in de binnenstad vooral gericht op de dak
en thuislozen en de overlast die daardoor veroorzaakt werd. Er gaan wat onderwerpen
voorbij komen die u al vaker gehoord heeft, maar dat is even om het geheugen op te
frissen en om de context te schetsen. Goed. In die vier jaar hebben we door middel van
een intensieve aanpak en een integrale aanpak met een aantal instrumenten heel veel
bereikt. De aanpak richtte zich erop dat we fysieke maatregelen troffen; we waren met
zorgpartijen bezig en een zorgaanbod. Individuele aanpak, maar ook de groepsaanpak en
in verschillende buurten. Naast de Colijnstraat en in de binnenstad zijn we op een
bepaald moment ook verder gegaan in Stadspolders, maar ook op het Heijeplein en op
het Gouverneurplein. Steeds weer waren wij bezig om de aanpak te verfijnen en
maatwerk te leveren. In die vier jaar hebben we veel geleerd. We hebben diverse
instrumenten in kunnen zetten, zoals cameratoezicht. Met partijen, vooral de verbinding
tussen veiligheid en zorg was een belangrijke les, maar ook hebben we daardoor veel
bereikt. Dat niet alleen, andere instrumenten zoals fouilleeracties, de
risicoveiligheidsgebieden. Steeds weer nieuwe resultaten en goede resultaten. Zoals u
weet, is de overlast in de Colijnstraat zo goed als nul. Ook in de binnenstad is de aanpak
van de overlast succesvol en is de overlast verminderd. Ook een belangrijk instrument
wat we benut hebben, is de kerngroep en het handhavingsteam. Steeds weer waren wij
zorg en veiligheid aan het verbinden, dus bij de overlastgevers werd een zorgaanbod
gedaan en werd dat zorgaanbod niet geaccepteerd, dan gingen we met een
handhavingsteam op pad. Goed. Eind vorig jaar hebben we de taskforce overlast
beëindigd en hebben we de lessen uit deze aanpak gecombineerd met de overlastaanpak
jeugd, oftewel de BEKA aanpak en zijn we gekomen tot een intensieve aanpak overlast.
Daarbij hebben we een aantal gebieden geprioriteerd. Dat doen we samen met
burgemeester, politie en jongerenwerk op basis van cijfers. Vorig jaar, ruim een jaar
geleden, zijn de Vogelbuurt en de Lijnbaan geprioriteerde gebieden geworden. Wat zien
we dan in deze buurten? Wat is anders dan in de andere buurten? Soms zeggen we wel
eens tegen elkaar 'het was zo simpel in de Colijnstraat'. Nou, dat is het dus niet, want
daar waren we wel drie jaar bezig, maar de problematiek waar we nu tegenaan lopen in
deze buurten is na de, zal ik maar zeggen 'gewone overlastgevers' komen we een flinke
groep jongeren tegen, soms nog erg jonge mensen, die absoluut wars zijn van iedere
vorm van gezag, die zeer respectloos zijn en die dus een andere aanpak nodig heeft. Wat
we hier dus ook zien, is echt ondermijning en ondermijnend gedrag. Daarin merken we
dat in de aanpak dus weer een verschuiving nodig is; in plaats van niet alleen richten op
de overlast, maar ook zeker dat ondermijnende aspect aanpakken. Voordat ik daar nog
verder over ga vertellen en dan weet ik niet of ik Hermien daarin stoor, hebben wij
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iemand in ons midden die veel meer over ondermijning kan vertellen en dan gaan we zo
dadelijk daarmee door, om vooral de mensen uit de praktijk te bevragen van wat zij
daarin merken. Edward, dan zou ik graag aan jou het woord willen geven. Misschien wil
jij daar nog wat aan toevoegen, Hermien.
Mevrouw Jansens Eigenlijk niet. Edward van der Torre gaat ons iets vertellen over het
thema 'ondermijning'. Edward, ga je gang.
De heer Van der Torre Dat doe ik graag. Ik zal u een aantal dingen vertellen over
ondermijnende criminaliteit en hoe je dat zo aan kan pakken. Ik zal een paar dingen
vertellen over wat dat nou is, ondermijnende criminaliteit; dan wat algemene inleidende
opmerkingen en dan een aantal vragen en succesvolle richtingen of aanpakken die je
aantreft door het land heen, waarvan ik denk, met wat ik gehoord heb, dat het relevant
kan zijn voor Dordrecht. Ik sta hier niet omdat ik de expert ben van Dordrecht en wat
daar precies gebeurt, maar we hebben op eerdere momenten wel begrepen dat daar
voldoende raakvlakken zijn. Dat is dan ook voor u de opdracht om datgene eruit te
pikken wat hier het meest interessant is. Dit zijn dus de drie onderwerpen. Eerst even
wat het nou is: ondermijning of ondermijnende criminaliteit. Ik zou zeggen dat het in
ieder geval georganiseerde misdaad is, maar niet alle georganiseerde misdaad. Heel veel
georganiseerde misdaad, daar zien we niet zoveel van. Het is georganiseerde misdaad
die dichtbij komt in het dagelijks leven; die zichtbaar wordt. Dat lijkt misschien een ver
van mijn bed-show, maar dat is het totaal niet. Een simpel voorbeeld: een amateur
voetbalclub die drie keer achter elkaar kampioen wordt en die betaalde trainers heeft.
Het zou natuurlijk kunnen dat er een verschrikkelijk mooie sponsor is geacquireerd die
daar bereid is geld in te stoppen, maar ik tref vaak genoeg aan dat dat dan niet zo is.
Eigenlijk is het zo dat als je dingen ziet die te mooi zijn om waar te zijn, dan moet je
eigenlijk de vraag stellen waarom het kan. Bijvoorbeeld een horecaketen die net begint
en die menu's aanbiedt voor een hele lage prijs. Kan dat? Waar komt dat vandaan? Mijn
dochtertje is gaan paardrijden. Wilde niet voetballen, wilde niet tennissen. Als je op een
manege een beetje rondkijkt, dan hoefje echt geen politieogen te hebben om dingen te
zien die te mooi zijn om waar te zijn. Die contant gaan in plaats van giraal. Dat zijn
zaken waarvan je denkt: dat kan niet - er zou weleens wat meer aan de hand kunnen
zijn. Ik vind dat het georganiseerde misdaad is als het misdrijven zijn, uiteraard, als je
daar een dag of 4 in de week mee bezig bent en pak 'm beet 80 procent van je inkomen
uit haalt. Want dan is het een hoofdzaak. Wat is nu een overeenkomst tussen die
ondermijning, wat dichtbij komt en georganiseerde misdaad? Nou, georganiseerde
misdaad heeft een paar belangrijke kenmerken. Het eerste is dat het om geld gaat; het
gaat niet om andere dingen. Het gaat ons om status, kennis, dat soort dingen en
inkomen. Het gaat in die kringen om geld. Ik heb in Rotterdam weleens de grap gehoord,
dan werd er gevraagd aan een groep mensen: wie is nou de meest geslaagde Marokkaan
in Rotterdam? Dan raadt u misschien het antwoord, maar dan zegt de burgemeester zelf:
nou ja, ik heb in ieder geval niet de duurste auto. Dus dan is het maar net welke criteria
je aan de dag legt. Een kenmerk van mensen die in de criminaliteit zitten is dat geld een
overheersend motief is voor datgene wat ze doen en wat ze laten. Dat ook die misdaad
een kans is om sociale mobiliteit te maken, economische vooruitgang te boeken. Ik heb
een boekje gemaakt met Pieter Tops en dat ging over de zogenaamde wijkenaanpak, zeg
maar de Vogelaar-aanpak. Dan zie je dat daar successen worden geboekt; met
renovaties, met kansen bieden, met sociaal beleid, met woonruimteverdeling, met
onderwijsbeleid, met de aanpak van overlast, maar je ziet ook dat ze tegen grenzen
oplopen. Om het heel simpel te zeggen moetje in een wijk niet alleen kansen bieden,
maar ook een pakkans bieden en als één van de twee onvoldoende ontwikkeld is, dan
heb je daar last van. In het perspectief op die Vogelaarwijken domineerde het sociale
beleid en het bieden van kansen. Er wordt wel eens gezegd: het strafrecht werkt niet, we
moeten naar de voorkant van het probleem. Het omgekeerde is ook waar. Als je alleen
maar aan de voorkant van het probleem werkt, maar de kansen richting misdaad staan
in dit soort wijken open, dan kiezen veel mensen, te veel mensen dat pad. Wat nou zo
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interessant is: dan kiezen ook mensen die bij wijze van spreken voor 50 procent deugen
het criminele pad. Dat is een hele interessante categorie, want dan helpt strafrecht.
Mensen die de mentale hardheid hebben van een crimineel, dat weten we allemaal wel
uit die boeken: die kan je een keertje opsluiten en aanpakken, het heeft wel enig effect,
maar niet het gewenste effect. Maar als er in z o ' n wijk onnodig veel criminele kansen
zijn en allerlei mensen profiteren ervan, pikken een graantje mee, nemen ook een
hennepkwekerij, dan werkt dat wel. Bij mij op de voetbalclub in Rotterdam, als je dan bij
de nieuwjaarsreceptie goed luistert, dan hoor je dat mensen staan te praten 'en wat
levert dat dan op, een hennepkwekerij?' De mensen die het toestaan in hun woning
waarschijnlijk een paar duizend euro en degene die het organiseert een stuk meer. Dus
daar moeten we wel over nadenken dat dat geld, het gaat om gigantisch veel geld, maar
het is ook heel oligarchisch. In de gewone maatschappij hebben we nivellering. De één
vindt het jammer, de ander viert een feestje, maar we hebben nivellering. Dat heb je in
die criminele wereld veel minder. Het is buitengewoon geconcentreerd, met allerlei en
dan zie je de andere kenmerken, geweld en geweldsdreiging. Dan moeten we alleen niet
te veel op geweld kijken, want een echte crimineel heeft voldoende aan een
geweldsreputatie, zal het zelden gebruiken en is slim genoeg om bijvoorbeeld een
adviseur in een keurig maatpak met een prachtig plan het stadhuis in te laten lopen met
een voorstel voor een investering. Hij wil een tennishal kopen, ik verzin maar eens een
dwarsstraat, of een recreatiepark. Want daar gaat het uiteindelijk om: hoe kan ik mijn
geld vermeerderen? Verder zie je af en toe ook in de boekjes het kenmerk van corruptie,
maar ook daarvoor geldt, net als geweldgebruik, dat is een domme activiteit. Het is veel
verstandiger voor criminelen om gemeenten op te zoeken met interessante voorstellen
waarmee ze een vergunning verlenen, of wat dan ook. Kijk en dan krijg je een ander
punt: dat georganiseerde misdaad af en toe functioneel is. Ik ben weleens in een
gemeente geweest waar mensen zeggen, nou ja, die indoor skibaan, die staat er toch
maar. Nou wist ik toevallig het één en ander van die indoor skibaan; dat was nou niet
mijn dominante gedachte rond die skibaan. Ik zou me dood schamen als die er stond.
Maar dat zie je op wel meer punten. Er zijn werknemers nodig in bepaalde sectoren; dat
wordt geregeld via uitzendbureaus. Maar daar zit uitbuiting achter. Daar zit
georganiseerde misdaad achter. Maar goed, de uiensector functioneert wel, om maar
eens een dwarsstraat te noemen. Dus met andere woorden, het is wat minder
bedreigend, wat minder direct bedreigend, laat ik het zo zeggen, dan klassieke
geweldsdelicten, inbraken et cetera. Je treft weleens aan dat een crimineel, dat is dan
een casus in een grote stad hier niet ver vandaan, dat vond de landelijke recherche best
schokkend, daar werd een crimineel aangehouden: dat vond de buurt toch wel jammer,
want hij fungeerde als bankier. Hij had aanzien in de buurt vanwege wat hij voor de
buurt betekende. Dat is ook een kenmerk van georganiseerde misdaad.
Ik ga door. Want waar wordt het ondermijning? Dat is A, als misdaad loont en als
burgers, maar ook ambtenaren, dat zien. Als ik in een gemeente rondloop wil ik altijd
zeggen: geef mij de meest gefrustreerde handhaver, als ik onderzoek doe naar
ondermijning. Die weten veel, die zien veel, die komen in die horeca. Die balen soms dat
bepaalde bedrijven of personen niet worden aangepakt. Heel interessant voor mij, als ik
die ondermijning onderzoek in een gemeente, om daar eens mee te beginnen. Maar het
tast wel, je kan het heel plechtig zeggen, de rechtsstaat aan, het vertrouwen in de
overheid. Het hele simpele feit datje ziet dat criminelen er mee wegkomen. Daarom vind
ik dat hier in Dordrecht wel wat interessants gebeurd is. Op het moment dat de hele
buurt praat over een bepaalde familie en het ziet, dan zie je dat politie en gemeente
vaak toch heel zachtjes over zo'n familie praten. Het is toch wel interessant als dat dan
wordt teruggelegd, want dat is wel wat burgers irriteert. Dat ze denken: wij zien het
toch, wij kennen ze toch, waarom gebeurt er niks? Je zal voorzitter zijn van de
voetbalclub waar die ouders de training geven en zien dat er allemaal voetballertjes
weglopen naar die voetbalclub die het ogenschijnlijk keurig op orde heeft, maar die drijft
op zwart geld. Laat ik zeggen: drugsgeld. Nou ja, als u bij de koffie een paar suggesties
wilt hebben van clubs waar het over gaat, dan kan ik u helpen. Dat doe ik niet hier in het
openbaar. Ik zeg altijd maar: dat Sparta en Dordrecht eerste divisie spelen is een goed
23

teken en dat Sparta weer boven Dordrecht staat is ook prima, maar dit geheel terzijde.
Misdaad tast de leefbaarheid aan en dat is wel een belangrijk punt. Want overlast kan je
aanpakken, maar op een gegeven moment loop je vast. Waarom? Omdat bijvoorbeeld in
een grote gemeente een ex-koffieshophouder 90 panden koopt en in alle 90 panden is
wat aan de hand. Overbewoning, illegale bewoning, stroom afgetapt. Nou, dan voelen we
natuurlijk al een bestuurlijk traject aankomen met dwangbevelen, dwangsommen en
noem maar op, maar dat betekent wel dat die straat achteruit gaat. Wat zei die
burgemeester van die gemeente? Dit is nog op steenworp afstand van het stadhuis. Ik
ben, dat zei hij echt, op werkbezoek geweest in Rotterdam: ik wil ook zo'n booming
stadscentrum. Ik heb hier last van. We gaan hem aanpakken. Wat gaan wij doen als
gemeente? Dat was het begin van een behoorlijk succesvol traject. Strafrecht liep er
achteraan. Problemen in de wijken: misdaad lonkt. Als je bij een onderwijsinstelling bent,
dan hoor je dat. Welke afslag nemen ze? Ik heb ook weleens een tijd bijles gegeven. Dat
is ook één van de problemen. Kies je voor de nette kansen die je wordt geboden: vier
jaar VMBO, vier jaar MBO, stage lopen et cetera, of zijn er in jouw omgeving andere
kansen? Als die kansen heel zichtbaar zijn en heel aantrekkelijk lijken, is dat natuurlijk
heel bedreigend voor allerlei beleid datje uitzet. Daar stuiten we erg op in het onderzoek
wijkenaanpak. Verder is het zo dat misdaadgeld rolt. Het is ook heel interessant dat
allerlei sectoren, die accepteren misdaadgeld. Dat zijn ook weer interessante partijen om
aan te pakken. Het zijn geen mensen met de mentale hardheid van een echte crimineel.
Die kan je dus gewoon aanspreken. Via een belastingdienst aanpakken. Heeft eerder
resultaat dan iemand die, zeg maar, geboren crimineel is. Dat is toch wel wat we aan het
leren zijn met de aanpak van die ondermijnende misdaad: datje langs dat soort lijnen
kan werken. Een paar algemene patronen en dan wordt het, dat beloof ik u,
interessanter dan dit, maar ik wil u dit wel verteld hebben. Het eerste is dat je in die
wijken waar het over gaat veel vooruitgang ziet. Fysieke vooruitgang. De broken window
theorie. Je hebt verval en overlast, want het wordt een zooitje. Ik was laatst met een
Engelse hoogleraar in Rotterdam in de slechtste buurt. Toen vroeg hij: zijn we er al? Ik
zeg: jan we zijn er. Die was echt verrast dat dat het dan was. Openbare orde is vooruit
gegaan. Nou, pak 'm beet, sorry dat het weer Rotterdam is, maar het Centraal Station.
Ik weet niet of u er 15 jaar geleden weleens kwam, maar het is een wereld van verschil,
hè mensen? Dat soort vooruitgang zie je in veel meer steden. Zal u hier ook hebben. Wat
we ook wel zien is dat de misdaadstatistieken wat beter worden. Maar dat zijn de cijfers.
Een kenmerk van die ondermijnende misdaad is dat er geen aangifte gedaan wordt; zien
we niet in de cijfers. Dat zien we in de verhalen. Want ja, wie gaat klagen over die
voetbalclub? Daar wordt geen aangifte van gedaan. Wat je ook ziet in alle gemeenten is
dat de veiligheidsorganisatie van gemeenten belangrijk verbeterd is. Dat is fijn, want nu
staat er ook een organisatie klaar om naar die nieuwe opdracht te gaan. We zien wel
stagnatie. Er zijn bezuinigingen. Er zijn mensen die denken datje op het OM kan
bezuinigen. Ik hoor daar niet bij. Er is een economische crisis. Dat maakt natuurlijk de
kans om over te steken in zo'n wijk wel groter. Dat is natuurlijk ook weer heel reëel en
dichtbij. Gewoon afwegingen die jonge mensen maken, die twintigers maken. Dus die
georganiseerde misdaad is niet iets heel groots en ver weg. Dat is: ik heb 10.000 euro
schuld en er is iemand, die kan je helpen. Dat gaat ook bij mij in de kantine van de
voetbalclub zo. Dat is een gewoon nette voetbalclub. Althans, overwegend. Wat we zien
is eenzijdigheden in de aanpak. Politie en Justitie hebben denk ik terecht veel werk
gemaakt van aangiftedelicten. De high impact crimes: de woninginbraak, de overval.
Maar als ik een overval op u pleeg, dan heb ik 10, 20 euro? Wat zal u bij zich hebben,
een bankpasje? Maar als ik een hennepkwekerij heb, heb ik 30.000. Tenminste als ik
hem organiseer, want als ik mijn kamertje beschikbaar stel heb ik 1000 of 2000; dan
word ik belazerd door de persoon erboven. High impact noemen we die overval, dat snap
ik. Je schrikt je naar en zo. Maar de impact op de wijk en op de criminalisering van de
wijk, de aantasting van het gemeentebeleid; de impact van die hennepkwekerij is vele
malen groter. Dat komt niet eens in de buurt qua impact op het maatschappelijk
functioneren. Wat zie je dan ook? Dat politie en justitie toch ook wel een beetje achter
hun oor aan het krabbelen zijn. Die zeggen: onze targets, onze doelen, die hebben meer
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te maken met aangiftedelicten van groot tot klein dan met de vraag: welke delicten en
welke personen zorgen nou voor de meeste maatschappelijke schade? Daar ontstaat een
verschil dat gemeenten andere criminelen, andere misdaadproblemen op hun tafel
leggen, dan soms met politie en justitie. Ik moet zeggen dat dat snel aan het veranderen
is, dus ik wil hier geen conflict creëren, maar dat is aan het verschuiven. Verder ben ik
enthousiast over casusoverleg in Veiligheidshuizen, maar het valt me alleen op dat er
veel meer zorgtrajecten beschikbaar zijn dan repressieve trajecten. Het leuke van een
casusoverleg vind ik nou juist: als je Jeroen of Rashid bespreekt, datje meteen weet,
gaan we linksaf of gaan we rechtsaf? Dat is een interessante simulatie. Dan maken
partijpolitieke voorkeuren ook niks meer uit op het niveau van NS1, maar dan zie je wel
dat het zorgtraject vaak wat meer beschikbaar is dan het repressieve traject. Taaie
opdrachten. Geen gebroken Windows in onze wijken, maar wel een hoop misdaad. Riante
criminele kansen en ook misdaad als kans. Dan zie je dus dat dit op de agenda staat. Ik
ga door. Wat je wel ziet overal, dat merk je hier ook, een nieuw elan: we gaan het
aanpakken. Dat is toch wel heel belangrijk. Heel interessant. Dat wordt zowel
gesignaleerd door wijkmanagers met een opleiding voor opbouwwerken als door een
beetje hoekige politiemensen die in die wijk werken. Dat is dus onverdacht, dat het uit
allebei die hoeken komt. Jongerenwerkers komen hier ook mee en die lopen hierop vast;
mensen op scholen. Dat is wel interessant. Je moet dat hard en zacht combineren. Straks
zal ik daar nog wat meer over zeggen. Je moet dat niet alleen repressief doen, dat vind
ik wel heel belangrijk dat dat wordt aangezet. Watje ziet is meer lokale opsporing, maar
ook handhaving op allerlei manieren, controles en dat men dat richt op misdaad die er
lokaal toe doet. Dus die wordt herkend op scholen, door gemeentemedewerkers, door
lokale politiemensen en niet per se de prioriteiten die ze in Den Haag hebben bedacht. Je
ziet daar ook een nieuw zelfvertrouwen van gemeenten om datgene aan te gaan pakken
wat ze zelf als probleem zien. Interessant is: de Politiewet zegt ook dat de
misdaadbestrijding ook iets is van de lokale driehoek. Het is interessant, want in die
lokale driehoek zit ook de burgemeester. Hier ga ik geen college over geven, maar dat is
in de historie van de politie wel een paleisrevolutie, dat die bepaling er in staat. Oké, nou
bij die lokale vragen. Ik heb er vier. Eén wat bredere vraag. Dan een vraag: is er wat
met een familie? En is het niet deze familie, dan hebben we er vast nog wel meer. Dit
soort panden, waar iets niet mee speelt en een wijk die bang is en onaantastbaar. Op
alle punten kan je wel zeggen dat er wat werkwijzen op dit moment bestaan die werken.
Het eerst zou je in het algemeen zeggen datje niet losse interventies moet beoordelen,
maar datje moet komen met een optelsom van interventies. Als je bijvoorbeeld kijkt
naar die criminele motormuizen, wat is het nou, outlaw motor gangs, dan zie je dat in
landen die daar meer ervaring mee hebben, dat het zowel keihard strafrecht is,
langdurige detentie als vergunningen weigeren, aanspreken, controleren en sommige
mensen losweken, die ook wel angstig zijn in die omgeving waarin ze terecht gekomen
zijn. Dat is een sociale aanpak, een Sjakie-aanpak en een FBI-aanpak, om maar even
Amerikaanse literatuur heel kort samen te vatten. Wat wel belangrijk is, is datje die
interventies wat gaat afstemmen. Hier heb ik een filmpje. Ik moet er even bij zeggen:
deze filmpjes zijn opgenomen in een politiebureau dat zo goed beveiligd is datje er niet
kan afluisteren. Dan heb ik één probleem. Als ik een beetje dure box heb, dan resoneert
het. We gaan kijken of u het kan verstaan, anders red ik me ook wel zonder die filmpjes.
De heer Van der Torre Weet je waar het mij hier even om gaat? Die familie speelde
allerlei gemeentelijke afdelingen tegen elkaar uit. Wat zij aan het eind van het filmpje
zegt, is dat zij na een maand of vier werden gebeld door de advocaat van de familie of ze
er alsjeblieft mee op konden houden. Daar zie je dus dat het in een grote gemeentelijke
organisatie als Tilburg buitengewoon lastig is om te weten wat de linker- en de
rechterhand doet. Een verzachtende omstandigheid: Tilburg is groter dan Dordrecht, dus
ik suggereer hier niks mee, maar het is ambtelijk wel moeilijk. Alles wat zij daar op die
IPad heeft en van die familie weet, moest ze bij elkaar rapen. Dat opende allerlei
trajecten. Zoals u hoorde, een aantal van die kopstukken in die familie waren echt
crimineel en dat moest hard, maar ze maakten wel misbruik van mensen. Dan snapt u
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dat er zowel hele harde trajecten als veel zachtere trajecten gestart zijn. Altijd weer die
combinatie van hard en zacht, maar net watje aantreft. Verder, ga het verstoren en
maak ze onzeker. Dat is wel heel interessant. Gewoon allerlei vragen die nog eens
gesteld worden naar aanleiding van een vergunning. Controles die worden uitgevoerd.
Mensen die wat te verbergen hebben weten nooit wat de overheid weet en als de
overheid de communicatie start en ze opzoekt, vragen stelt, controleert, naming and
shaming doet, dan zie je toch dat ze denken: oh jee, wat weten ze nog meer? Want zij
weten wat ze te verbergen hebben. Los van de vraag of je als overheid precies weet wat
ze verbergen. Dus veel meer de communicatie zoeken. Niet alleen maar praten over
verdachten en criminelen, maar er naartoe gaan. Met ze praten. Dat is iets wat
buitengewoon... dat is bestuurlijk of ambtelijk af en toe toch wat makkelijker dan
politieel. Verder zie je dat er allerlei trajecten, van hele geheime trajecten waarvan een
stadhuis niks mag weten, tot hele persoonsgerichte aanpak wordt gecombineerd. Ik ga
door. Wat is hier nou zo belangrijk aan? Dit vind ik heel cruciaal. Gemeenten die dit aan
gaan pakken en dit is zo, dit vind ik echt heel belangrijk. Een crimineel loopt wel het
stadhuis binnen, maar niet het politiebureau. Wat bedoel ik daarmee? Hij moet zich laten
inschrijven, hij moet zich laten uitschrijven, hij wil een uitkering, hij wil een vergunning
aanvragen, hij nodigt de wethouder uit omdat de amateurvoetbalclub kampioen wordt.
Voordat je het weet, doe je er zaken mee. Dan kan je zeggen, dat is een kwetsbaarheid.
Maar het biedt ook een kans. Je komt dus op de één of andere manier met ze te maken
en ze gaan er ook wel vanuit dat jullie hier in dit pand er iets minder van weten dan die
mensen op het politiebureau. Dan kunnen we ze nog weleens verrassen. Hier blijkt datje
hier belangrijke vooruitgang mee kan boeken. Datje zegt van nou, wij willen dat
ambtenaren meer gaan signaleren. In Tilburg, daar laat ik zo nog een kort filmpje van
zien, daar hebben ze dit wat aangepakt. Mensen in de buitendienst signaleren, dus
BOA's, handhavers in de buitendienst, die weten heel veel, maar ook mensen die bij de
BRP-balie zitten, of vergunningen. Nou, wat was nou zo leuk? Ik mag die gemeente niet
noemen, maar daar liep een politieonderzoek en daar werd afgeluisterd onder criminelen.
Die dachten dat ze veilig zaten, maar dat was niet zo. Die waren eigenlijk bezig met
ranking de gemeente. Waar kunnen we investeren? Waar loopt het? Ze dachten dat ze
echt vrijuit spraken. Toen kwam er een kleine gemeente ter sprake, nou, daar baalden ze
toch wel van, want daar zat een 'bitch' bij vergunningen. Je hebt een RIEC, dat is een
club die helpt gemeenten en zo om zulke aanpak van de misdaad te versterken. Die
hadden dit soort trainingen gegeven. Die hadden instructies gegeven en hier zat een
burgemeester, die zat daar op. Die hadden een paar medewerksters maar, bij
vergunningen; kleine gemeente. Die kwamen inderdaad meteen naarde burgemeester
als ze dachten: dit is niet pluis, hier moeten we eens naar kijken. Dan hadden ze een
vervolggesprek met zijn tweeën en heel veel mensen haakten daar af. Daar baalden ze
van, want tot voor kort stond die gemeente bij criminelen er wat beter op en bij ons dus
wat slechter, omdat het een laag punt was waar je makkelijk terecht kon. Dat is
interessant, want dat betekent dat een alertheid die je ambtelijk organiseert, er in ieder
geval toe doet. Terwijl je toch niet geneigd bent, sterker nog, je komt als ik hier op klik,
af en toe via een balie bij hele grote criminelen. Dit is een grote zaak geworden. Ik kan
daar niet alles over vertellen, maar het is wel Tilburg, weer.
FILMPJE
De heer Van der Torre Inderdaad, heel interessant, want toen kwam er een meneer in
beeld, schrik niet, waarvan werd gedacht dat hij miljardair was. Dit moet je even goed
tot je door laten dringen. Geen miljonair, ik vergis me echt niet. Interessant is dat ze aan
die balie denken van: he, die hebben contact met iemand bij de gemeente die bezig is
met ondermijnende misdaad. Die kennen elkaar. Die weten elkaar te vinden. Die melden
het, maar die gaan ook op andere afdelingen. Komen bij die henneplijst en komen bij een
lijst met, dan gaan ze kijken van, goh, waar is allemaal ingeschreven, van wie is dat?
Daar gaan ze patronen in zien, ook aan makelaarskant en dan hebben ze de touwtjes om
aan te gaan trekken. Wat hier dus interessant is, is dat je hier dus iemand hebt aan een
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balie die het ziet. Die iemand kent die bezig is met ondermijnende misdaad en dat
informatie van verschillende afdelingen wordt aangepakt. Wat nou ook zo interessant is:
er kwamen een paar mensen in beeld, die kenden ze wel bij de politie, maar er kwamen
ook mensen in beeld, die kenden ze niet bij de politie. Dat is natuurlijk ook interessant,
want het beeld van die gemeente was: ja, als wij het zien, wij hier wij de balie, dan zal
de politie het wel weten. Heel vaak is dat zo, maar dat is niet altijd. Dit is dus echt een
hele belangrijke lijn om te organiseren. Zo maak je natuurlijk ook je
veiligheidsorganisatie veel sterker dan alleen maar de mensen met een
veiligheidsopdracht op je stadhuis. Wat dan ook belangrijk is, is als je dat ergens
binnenbrengt, dat je dat ook een beetje analyseert. Dat je niet alleen maar elke keer
zegt: nou politie, we willen dat jullie aan de slag gaan, maar dat je in staat bent om te
kijken wat er in Dordrecht aan de hand is. Ik ga door. Watje hier dus ziet wat werkt, is
het trainen en motiveren van mensen om dat soort signalen door te geven. Om er wat
tegen te doen moet dat zowel aan de basis als in de ambtelijke organisatie, maar dit
werkt echt. Watje verder ziet, is dat tussen die frontlijn waar de mensen signaleren en
die driehoek, dat je daar dus wat analysecapaciteit moet hebben. Je ziet dat sommige
gemeenten op veiligheid alleen maar uitvoerende capaciteit hebben, maar je moet dat
echt een beetje kunnen analyseren: wat is hier aan de hand, om door te kunnen naar de
driehoek. Verder zie je dat er in allerlei gemeenten criminaliteitsbeeld analyses gemaakt
worden. Daar is het belangrijke input voor. Daar helpt het RIEC ook bij. Alleen het RIEC,
daar werken minder medewerkers dan dat er gemeenten zijn in het gebied, dus het is
ook heel belangrijk dat die gemeenten bijdragen aanleveren. Is ook een goede input voor
de gemeentelijke driehoek. Een trotse historische stad als Dordrecht moet gewoon een
eigen driehoek hebben, dan kan je dat bespreken. Dan gaat het ook echt over Dordrecht.
Watje ook ziet, is datje dan kan zeggen: die opsporing die wij hebben, die gaan wij
richten op de dingen die in Dordrecht het meest belangrijk zijn. Dat vinden wij
belangrijker dan targets bij politie en justitie. Wat wij dan ook nog willen, dat ga ik jullie
vertellen: in Rotterdam-Zuid heb je nu een grootschalige staf die bezig is met opsporing.
Dat vind ik prachtig. Dat meen ik echt. Maar we hebben natuurlijk ook Schiedam en
Dordrecht, om maar eens wat te noemen. Als ik zo door mijn oogharen kijk op dit
terrein, toch wel de nummers twee en drie van de eenheid Rotterdam. Dan zou ik
zeggen: ja, ik wil geen ruzie gaan creëren in de eenheid Rotterdam, maar: zorg datje
aan de beurt komt. Dan heb je hier de criminele families. Dan heb je natuurlijk de vraag
van: heb je een criminele familie of familie met criminelen? Je kan criminologen, mensen
bij de politieafdeling een analyse laten maken: zijn ze alleen in Dordrecht actief of door
heel Nederland? Dat wil je nog weleens verrast staan van het antwoord. Wat ook kan,
lokaal, is dat ze toch wel een stuk crimineler zijn dan dat je denkt omdat ze onder de
radar zitten. Ze kunnen ook heel populair zijn in de buurt. Kan allemaal. Die vraag moet
je je wel stellen. Nou, wat kan je hieraan doen? Heel simpel. Als je dit soort families
hebt, je kan het niet bij alle families doen, maar wat heel goed blijkt te werken is
projectmatige opsporing. Een paar rechercheurs, iemand uit blauw en wat hier heel
interessant aan is: als je gearriveerde criminelen hebt, criminele
samenwerkingsverbanden, die hebben de dingen afgeschermd. Als je onaantastbaren
hebt, die hebben zich slecht afgeschermd, dus wat leert de politie op dit moment bij het
aanpakken van dit soort mensen - wat ervaring in Rotterdam-Zuid, maar ook bij hele
andere gemeenten, dat dit vrij makkelijk opsporingsonderzoek is. Niet bij alle families,
want dan heb je een familie, die is al veel verder. Die heeft het afgeschermd. Soms bijt
je je tanden vast op een familie die simpel lijkt, maar soms gaat dit heel snel en dat is
buitengewoon nuttig. Verder is altijd een vraag, die is interessant: we hebben winkels
waarvan wij denken dat het niet deugt. Wat is de belangrijkste indicatie? Geen klanten,
wel omzet. Dat is toch de hele simpele. Dan willen we wel af en toe weten in een gebied:
wat is nou erger? Dat wij hier verhuren, maar dat we zien dat het niet deugt, of dat we
leegstand creëren en een andere oplossing gaan kiezen? In sommige gemeenten is dat
heel actueel en dat is eigenlijk een collegezaak. Wat ga je dan doen met zo'n gebied?
Gaan we door met vergunningen, BIBOB en een pand- en persoonsgerichte aanpak? Of
doen we dit? Gaan we naar de iets langere termijn voor vier jaar en zien we leegstand
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als kans? Gaan we saneren? Hebben we te veel horeca? Te veel winkelruimte? Hebben
we zoveel horeca dat het vragen is om misdaad? Ja, dan ben je er niet zomaar vanaf,
maar dan kan je wel een bestuurlijke opdracht zien. Wat ook kan, dat is wel interessant,
ik had dat zelf in Rotterdam nooit voor mogelijk gehouden: je kan natuurlijk ook mensen
naar je stad gaan trekken. Ook dat is, Opstelten maakte weleens de grap, één ding wat
ik in ieder geval aan georganiseerde misdaad heb gedaan in Rotterdam is dat ik heb
gezorgd dat er meer toeristen naar de stad komen. Nou kom ik privé weleens in
Dordrecht en daar hebben jullie ook wel kans op. Je gaat eerder, ik had net Schiedam
staan, ja het Jenevermuseum is leuk, maar ik ga toch eerder naar Dordrecht dan naar
Schiedam, om eerlijk te zijn. Jaja, aanstaande vrijdag ook weer, zoals u begreep. Oké.
Onaantastbaren in de wijk. Dit overlapt met de criminele families en de algemene
strategie. Wat wel interessant is aan onaantastbaren in de wijk, waar mensen bang van
zijn, is dat je een korte en een lange termijn hebt. De korte termijn, er gebeuren af en
toe dingen die zó schokkend zijn in de wijk, dat wil de burgemeester weten, die wil de
driehoek weten. Het is belangrijk dat een ambtelijk apparaat en uitvoerders, zich er van
bewust zijn hoe relevant dat soort gebeurtenissen zijn voor de top. Ik heb weleens een
onderzoek, dan vertelt iemand, dat is altijd een grap in schaal 4, zeg ik dan maar, wat
aan mij. Ik loop naar de burgemeester. Dan zegt hij 'wat een geweldig onderzoek'. Dat
moet hij natuurlijk zelf gaan stroomlijnen, ik zeg niet dat dat het hier zo makkelijk zou
zijn. Het is belangrijk dat je dat zelf er naartoe brengt. Op de lange termijn heb je dat
het belangrijk is dat als de overheid gaat praten in een wijk en optreedt, dan is altijd het
idee van: ja, dan sluit de wijk zich af. Het tegendeel is het geval. Als je harder op gaat
treden in een wijk, dan is de overheid relevant en komt er informatie los. Hetzelfde is als
je mensen gaat helpen. Goeie jongerenwerkers helpen, maar weten veel over misdaad
en zijn vaak ook niet gehouden om dat te vertellen. Wat ik wel heel interessant vind nog
om te vertellen, dat is dit boek. Dat is een Turkse schrijfster in Tilburg; die heeft een
boek geschreven over hoe alle hennepkwekerijen in Turkse kringen in Tilburg zich tegen
die gemeenschap keert. Omdat veel meer mensen die in de hennep zitten, er slachtoffer
van worden. Er last van krijgen. In de nesten komen. Dat is interessant, want als je in
een wijk zit met een hoop criminaliteit, moetje de vrouwen niet vergeten. Ook niet de
mensen vergeten die wel meedoen aan de misdaad, maar dat eigenlijk niet willen; daar
de mentale hardheid niet voor hebben. Soms moetje inderdaad een zesde kans geven
en soms moetje niet eens een derde kans geven, maar veroordelen. Dat is heel
interessant in die persoonsgerichte aanpak en in wegen watje doet. Maar die sociale
barrières zijn er en die ontstaan er. Want er zijn maar heel weinig mensen die echt blij
worden van hennepkwekerijen en langs die weg het oplossen van schulden. Dit is dat bij
die incidenten, dan de grap datje af en toe gewoon binnen vijf minuten bij de politie
moet zijn. Ik ken een casus waar de ambtenaar kon blijven staan, want de burgemeester
belde met de politie. Het was niet door de weegploeg gekomen, ik leg niet uit wat dat is,
maar de politie begon géén opsporingsonderzoek totdat dit verhaal door de
burgemeester werd verteld. Hij was nog niet eens uitgesproken en het
opsporingsonderzoek was begonnen en dat is wel een flexibiliteit die je af en toe moet
kunnen hebben. Er ligt een wat langere opdracht en dat is mijn laatste opmerking. Dat is
hoe je die informatie uit die wijk krijgt. Dat valt niet mee, want er is blokvorming tegen
de politie. Er zijn ook mensen die dingen heel slim afschermen. Dus zo makkelijk als ik
het net suggereer, is het niet. Dus hier ligt een vrij langdurige opsomming; zelfs als je de
mensen in beeld hebt en je weet dat het niet deugt, kan het soms een hele tijd duren
voordat je bent waar je wezen wilt. Zeker in strafrechtelijke hoek. Niet langs andere
trajecten. Dat valt niet mee. Wat heel interessant is, is dat ambtenaren die een zachte
opdracht hebben, jongerenwerkers, mensen met een wijkaanpak, dat die soms ook heel
gemotiveerd worden om dit aan te pakken, dat die er behoorlijk wat van weten, maar dat
het wel belangrijk is om daar eens met ze over te spreken. Want die hebben niet de
tweede natuur om te melden. Dat is ook voor hun een wat minder veilig traject dan
iemand van vergunningen die bij wijze van spreken naar iemand van veiligheid loopt,
omdat ze in die wijken werken. Het blijkt wel een heel belangrijk signaal te zijn, en dan
eindig ik een beetje met waar ik begon: dat die wijkenaanpak en die wat hardere
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aanpak, dat dat buitengewoon veel met elkaar te maken heeft. Ik denk dat deze mensen
die harde aanpak ook nodig hebben om nog verder te komen dan ze in de afgelopen
jaren vaak al gekomen zijn. Punt.
Mevrouw Jansens Bedankt voor je geweldige inspirerende verhaal en dat je uit hebt
gelegd wat er allemaal zo in onze stad zou kunnen gebeuren. Zijn er nog vragen?
Mevrouw De Smoker Eén woord triggerde. Wat is een windhapper?
De heer Van der Torre Dat is een horecazaak die nauwelijks klanten heeft, maar waar
bij de belastingdienst in de boeken van alles verdient en als je dan de klanten telt...
Mevrouw De Smoker Is dat vergelijkbaar met de nagelstudio, zeg maar?
De heer Van der Torre Ja, met de nagelstudio, bepaalde horecazaken, sommige
zonnebankstudio's en van dat soort zaken. Dit is typisch iets watje makkelijk van de
straat kan halen en waar je soms aan de touwtjes kan trekken. Het is niet altijd zo
makkelijk als ik nu suggereer. Maak je lijstje maar. In mijn winkelcentrum heb ik er ook
al een paar op het oog.
Mevrouw Jansens Nog andere vragen?
De heer Bronkhorst Een hele korte. Wat vindt u van de aanpak in Dordrecht? U heeft
vergeleken met de gemeente Tilburg, met Rotterdam.
De heer Van der Torre (zonder mie) Daar kan ik echt heel makkelijk een antwoord op
geven. Ik ben één keer in een molen geweest en heb toen het één en ander gehoord, dus
ik weet dat onvoldoende. Wat ik wel denk, is dat jullie gemeente een omvang heeft die
buitengewoon interessant is. Je kan genoeg betekenen en er is ook nog wel wat resultaat
te boeken. Zeg maar de combinatie van slagkracht van de gemeente en omvang van de
problemen, heb ik het idee: dan kan je wat betekenen. Gemeenten die groter zijn doen
het soms beter, maar bereiken minder. Gemeenten die kleiner zijn, die hebben vaak een
wat minder, ik zou bijna zeggen, interessante opdracht, maar dat bedoel ik dan niet zo
lullig als dat het klinkt, want ik denk dat jullie wel genoeg hebben.
Mevrouw Jansens Oké. Nou, bedankt, Edward voor je verhaal. Dan roep ik even een
aantal mensen naar voren. Elise Koene, Angelique Meijer en Bram Schouten. Dan gaat
Els deze mensen, die in de praktijk heel veel werken met aanpak overlast, hen een
aantal vragen stellen zodat zij ook aan u kunnen vertellen wat ze allemaal zoal
meemaken in hun dagelijkse werk.
Mevrouw Van Leeuwen Wij hadden vooraf de vraag gekregen dat jullie vooral van de
mensen uit de praktijk willen horen hoe het er hier in Dordrecht aan toe gaat. Angelique
Meijer is de regisseur van de overlastaanpak en onder andere ook van het
handhavingsteam de regisseur. Als je het verhaal van Edward hoort, wat merk jij daar in
de praktijk van?
Mevrouw Meijer Nou, wat Edward vertelde, inderdaad, dat de Colijnstraat achteraf
gezien voor ons appeltje/eitje was. Dat waren heel veel overlastgevers die wij door
middel van het verbeteren van het verbeteren van het toekomstperspectief van straat
konden houden. Dat heeft ook echt gewerkt. Wat wij nu merken, bijvoorbeeld in de
Lijnbaan en de Vogelbuurt is dat er hele andere zaken spelen. Dat er hele andere
achtergronden zijn. De culturele achtergrond is heel anders, maar ook andere belangen.
Het feit dat er geldstromen in de wijk zijn waar wij geen grip op hebben, die zorgen dat
die jongens gewoon heel makkelijk geld kunnen verdienen. Die staan op een T-splitsing
zoals Edward zei. Gaan ze de goede kant op of gaan ze de slechte kant op? De slechte
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kant, tenminste wat wij de slechte kant vinden, die ligt zo voor het oprapen. Het is voor
ons de kunst om te zorgen dat ze niet in die verleiding komen, maar dat ze toch kiezen
voor die andere kant van die T-splitsing. Dus dat het onderwijs spraakmakend is en
toereikend is voor ze, waar ze zich thuis voelen. Dat is wat wij nu merken: dat ze dat
heel ingewikkeld vinden en voor ons is het ook heel ingewikkeld.
Mevrouw Van Leeuwen Oké, ingewikkeld, maar wat maakt het dan zo ingewikkeld? Je
hebt vier jaar ervaring met het handhavingsteam. Daarvoor ben je ook in andere wijken
in verschillende wijken actief geweest; wat maakt het dan hier net wat ingewikkelder?
Mevrouw Meijer Dat zijn verschillende dingen. De personen die overlast geven in de
Colijnstraat, dat waren vooral wat ouderen die blij waren dat we konden helpen met het
toekomstperspectief en echt uitzicht gaven op werk. Dankzij de werkmakelaar, onder
andere. Die waren er ook echt klaar mee en die hadden ervaren dat misdaad niet loont,
want dat waren kruimeldieven, zeg maar. Wat we nu zien, is dat we met een jongere
groep te maken hebben, vooral jongeren in de Lijnbaan en de Vogelbuurt die nog
opkijken tegen de familie bijvoorbeeld, mensen die zich echt onaantastbaar wanen, die in
dikke auto's rijden. Dat is het toekomstperspectief wat ze hebben. Dat maakt het
ingewikkeld, doordat wij willen inbreken op hun, wij zoeken punten van: waar kunnen we
ze op pakken. Ja, dat klinkt, ja, waar kunnen we ze op pakken, die pakkans. Bijvoorbeeld
doordat er een belastingschuld is of dat er sociale dienstfraude is. Dat is allemaal nog
niet bij die jongeren. Dus ze weten niet wat ze te verliezen hebben. Ze hebben nog te
weinig levenservaring, zeg maar. Dat maakt het zo ingewikkeld.
Mevrouw Van Leeuwen Oké, duidelijk. Bram, jij gaat met dat handhavingsteam feitelijk
op pad. Jij komt bij mensen binnen. Zonder allerlei namen te gaan noemen: wat merk jij
daar als je binnenkomt aan dat ondermijnende en onaantastbare gedrag? Wat is er voor
jou anders in de aanpak?
De heer Schouten Je bedoelt anders in de aanpak zoals we hem nu doen, in vergelijking
tot Colijnstraat?
Mevrouw Van Leeuwen Ja.
De heer Schouten Wat Angelique al aangaf. Colijnstraat: hele andere groepering.
Voornamelijk Antilliaanse, wat oudere mannen. Nu vaak jonge jeugd. Culturele
achtergrond is iets watje merkt wat het lastig maakt. Als bijvoorbeeld, een heel simpel
voorbeeld, Antillianen, laat ik het even breed gooien, die willen allemaal de baas zijn.
Dus dat maakt dat ze ook wat makkelijker over elkaar praten. Als je kijkt naar de
groeperingen die we hebben in de Vogelbuurt en op de Lijnbaan, dan heb je te maken
met mensen die vaak veel meer gesloten zijn. Een gesloten gemeenschap die heel veel
binnenshuis houden en onder de pet houden waardoor het voor ons gewoon lastiger is
om dingen te zien en dingen te horen.
Mevrouw Van Leeuwen Oké. Hoe probeer je daar dan toch achter te komen? Want jullie
gaan op pad. Je gaat de mensen bezoeken. Maar hoe probeer je dan die informatie toch
weer boven tafel te krijgen?
De heer Schouten Eén van de dingen die we altijd gewoon proberen is wel altijd
proberen om als politie in ieder geval on speaking terms te blijven met de jeugd. Het is
natuurlijk heel makkelijk om een soort van oorlogje te gaan voeren. Politie rijdt de straat
in, jeugd stuift weg, politie gaat weer weg en de jeugd komt vervolgens weer terug. Wat
we proberen, is toch contact te maken en contact te houden. Watje vaak merkt, is als je
goed contact hebt soms met enkelen, dat ze soms wel heel voorzichtig geneigd zijn om
af en toe eens wat los te laten en voor onze informatiepositie, dat heeft meneer Van der
Torre ook genoemd, dat heel belangrijk is: voor onze informatiepositie is dat heel goed.
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Mevrouw Van Leeuwen Dat merk je nu al? Komt er al meer informatie los? Merk je dat
mensen blij zijn dat er ingegrepen wordt, of dat ze wat meer durven?
De heer Schouten Ja, als ik voor mezelf mag spreken: vooral in het Lijnbaangebied is
dat al heel erg merkbaar. Dat er al mensen zijn die wat durven te melden, die wat meer
het contact zoeken met de wijkagent. Of als je als politie daar door de wijk loopt en je
stelt af en toe eens een vraag, dan krijg je ook vaker een antwoord. Waar men voorheen
zei: nee, ik ga hier niet met die agent staan praten, want als het gezien wordt dan ben ik
binnenkort aan de beurt, dan liggen mijn ruiten eruit. Bijvoorbeeld.
Mevrouw Van Leeuwen Ik ga even naar Elise. Elise Koene die onder andere de
kerngroep leidt, dus vooral de zorg en de sociale kant, het aanbod doet. Maakt daarmee
dat het verhaal van Edward, dus dat ondermijnende aspect, voor jou onzichtbaarder is?
Omdat jij meer met de zorgkant bezig bent en het sociale aanbod?
Mevrouw Koene Ik wil in ieder geval in eerste instantie zeggen: ik ben een soort Sjakie,
maar dan met een CSI pet op. Wij geloven er hier in Dordrecht niet in - we gaan wel heel
nadrukkelijk om van dat je zorg moet bieden, maar het is dus niet zo van: we gaan een
beetje pappen en nathouden. Dus dat doen we in ieder geval niet. De kerngroep bestaat
uit meerdere partijen. Herkennen we het ondermijnende? Ja, dat herkennen we ook,
maar dat is niet bij iedereen. De groep waar we het over hebben zit tussen de 18 en zo'n
beetje 27-28 jaar. Ja, er zijn mensen die ondermijnen, maar er zijn ook mensen die dat
niet doen. Wat wij dus juist zien is dat door het maatwerk, dus de persoonsgerichte
aanpak, dat je daar veel meer mee kan bereiken. Dat je daardoor dus ook gewoon
verhalen loskrijgt, soms van gasten die ze misschien eigenlijk liever niet zouden willen
vertellen, maar dat dan toch stiekem doen. Degenen die bij ons daar een hele grote rol in
speelt in de kerngroep is de werkmakelaar. Die weet echt alles van die gasten. Die bellen
hem op, die appen hem. "Man, ik zit in de bak, ik moet.." Weet je wel, allemaal van dat
soort verhalen. Daardoor ga je wel steeds meer gewoon relaties leggen tussen groepen,
maar ook tussen mensen en ook tussen families. Dat proberen wij dan toch een beetje
doorheen te fietsen om toch te kijken - Bram en ik gaan bijvoorbeeld bij nieuwe
aanmeldingen op huisbezoek. Dan gaan wij gewoon kijken van: nou, we zijn hier omdat
uw zoon..
Mevrouw Van Leeuwen Heel even. Een nieuwe aanmelding. Dan bedoel je?
Mevrouw Koene Een aanmelding bij de kerngroep. Dus voor een overlast specifiek uit die
buurten, van: er moet echt op deze jongen wat ingezet worden. Dat weten we er
eigenlijk wel een aantal dingen van qua overlastmeldingen, maar bijvoorbeeld niet hoe
het thuis gaat. Nou, dan gaan we op bezoek en dan gaan we praten over: weetje waar
je mee bezig bent? Dan gaan we met ouders praten. Dan gaan we ook zeggen: heb je
misschien ondersteuning nodig? Verveel je je? Wil je iets met school? Werk? Dan leiden
we toe naar de werkmakelaar. Als er gewoon andere dingen zijn, dan proberen we dat
ook gewoon op te pakken, maar het is dus niet zo dat we maar eindeloos doorgaan van:
nog een keer proberen, nog een keer proberen, nog een keer proberen. Want dan ga ik
gewoon naar Angelique of naar Bram en dan zeg ik: nou, dit gaat niet werken, daar moet
echt het handhavingsteam naartoe.
Mevrouw Van Leeuwen Oké. Wat gebeurt er dan, Angelique, als dat gezegd wordt? Als
Elise met zo'n signaal komt? We zijn het zat?
Mevrouw Meijer Dan is de zachte kant voorbij en dan gaan we over naar de sterke arm.
Dan komt het handhavingsteam. Dan maken we een analyse met het handhavingsteam
van: wat weten van die persoon? Hoe heeft hij zich gedragen tijdens het zorgtraject?
Waarom en waaraan werkt hij niet mee? Maar we kijken vooral ook naar zijn sociale
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kring. Naar zijn vader en moeder, naar zijn vriendin, naar zijn schoonouders, zijn zus.
Iedereen die hem faciliteert. Dan kijken we wat kunnen we doen om hem te motiveren
om zijn gedrag te veranderen, maar vooral ook: hoe kunnen we ervoor zorgen dat zijn
kring meehelpt om zijn gedrag te veranderen? Want dat is heel belangrijk. Met elkaar
kunnen wij natuurlijk een heel klein stukje leveren, maar het gaat er vooral om dat zijn
eigen vader en moeder of zijn oma of zijn schoonvader, wie dan ook, tegen hem zegt:
'hé, luister eens, we hebben een handhavingsteam binnen gehad, die heeft de brief van
de burgemeester voorgelezen omdat jij je niet gedraagt op straat en dat wil ik niet
meer.' Dat zorgt ervoor, tot nog toe met groot succes, dat de overlastgever door
eigenlijk zijn eigen kring binnengehouden wordt.
Mevrouw Van Leeuwen Oké. Ik ben wel benieuwd of u dit herkent in uw werk of op
straat, vooral ook van het verhaal van Edward van derTorre en wat hier verteld wordt en
wat u daarvan meekrijgt met uw contacten. Dan kom ik eerst nog even bij Angelique.
Mevrouw Meijer Ik heb nog wel even een nabrander, want ik kom soms een beetje traag
op gang. Wij zijn met onze aanpak bezig en we prioriteren dan de groep; de
burgemeester slaat er dan met de hamer op: we gaan met dat gebied aan de slag. Dan
hebben we het sociaal aanbod en de kerngroep en we komen dan tegen dat we eigenlijk
ook personen willen bezoeken waar we een niet-pluis gevoel bij hebben. Waarvan we
weten dat ze een belangrijke schakel zijn, maar ze zitten niet echt in de kring van de
overlastgevers. We hebben geen overlastmutaties. Dat zijn eigenlijk de personen die zich
onaantastbaar wanen en die wel van invloed zijn op de overlast. Dat is iets waar we nu
dan voor staan, ook met een handhavingsteam. Je gaat niet met een sociaal aanbod,
Elise gaat niet met de werkmakelaar naar de familie van: goh, jeetje, kunnen we jullie
misschien werk aanbieden? Misschien dat het dan beter gaat, dat jullie niet meer dat
criminele gedrag vertonen? Nee, dat doe je niet. Daar heb je een andere aanpak voor
nodig. Dat is nu voor ons wel interessant: hoe gaan we daar dan mee om? Wat voor
antwoord hebben we daar op?
Mevrouw Van Leeuwen Daarmee wil je zeggen dat dat dus inderdaad die verandering
is, die verschuiving in de aanpak naar dat ondermijnende aspect? De vraag aan u allen.
U mag overigens ook nog een vraag aan één van deze mensen stellen.
De heer Portier U heeft het gehad over de jongeren die op een T-splitsing staan. Aan de
ene kant lonkt het criminele geld, aan de andere kant heb je eigenlijk öf werkloosheid öf
laagbetaalde, onzekere baantjes. Wat hebben we überhaupt te bieden aan de jongeren
die niet het criminele pad op gaan? Kom je daar niet veel problemen in tegen?
Mevrouw Koene Dat is iets wat Edward daarnet ook al zei: als je eenmaal achter de
voordeur gaat kijken, dan blijken er nog veel meer problemen te zijn, dus daar gaan we
het even niet over hebben. Wat kan je ze bieden? Kijk, wat de werkmakelaar
bijvoorbeeld doet, hij laat jongens een VCA-opleiding doen.
Mevrouw Van Leeuwen Wat is VCA?
Mevrouw Koene Veiligheidscertificaat. Dus dan kan je brandwacht worden, of je kan een
opleiding doen in de steigerbouw. Hij heeft dan ook gelijk adressen waar die jongens aan
het werk kunnen. Dus dat is in ieder geval een ding. Maar goed, dan vinden ze natuurlijk
gelijk dat ze niet genoeg verdienen, want ze denken allemaal dat ze Willem Holleeder
zijn. Dat ze een heel crimineel ding kunnen gaan doen. Maar je ziet wel dat als er
éénmaal één of twee schapen over de dam zijn, dat je dan in zo'n groep daar ook een
soort dynamiek in kan krijgen. Degenen die dan allemaal rechtsaf naar de goeie kant
slaan, dat dat wel gaat doorwerken. Natuurlijk zijn er ook een aantal bij die dat helemaal
niet willen, maar die plegen dan gewoon iets. Wij hebben nu een paar voorbeelden.
Vanuit de kerngroep hebben wij een paar heren die wat langduriger naar een adres op
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vakantie zijn waar wij helemaal niet naartoe willen op vakantie. Dat helpt wel, want dan
zie je dus gewoon van dat ze zeggen: ja, we moeten wel uitkijken, want die zit een jaar
en die moet anderhalf jaar zitten en die moet twee jaar zitten. In de gevangenis dus.
Dan heb je dus wel dat dat soort dingen ook kunnen helpen. Aan de andere kant zijn er
weer de ondermijnende types die dan zoiets hebben van: daar heb ik allemaal niks mee
te maken, ik ga gewoon door. Je ziet dus wel als je durft in te zetten en ook allemaal
over je eigen grenzen durft heen te stappen als diverse organisaties en echt met elkaar
een maatwerkaanpak doet, dan kan dat werken. Het is wel een lange adem, maar het
gaat zeker werken. Dan, wat jij zegt: ze gaan iets doen en dan zien ze van: ik kan ineens
wel verdienen en ik heb ineens wel gewoon, ook al is het maar zoveel, maar dan heb je
altijd meer dan niks.
Mevrouw Van Leeuwen Mag ik daar bij Angelique nog even op aanvullen? Volgens mij
hebben jullie onlangs gesprekken gevoerd met de ouders van vrij jonge personen. Heb je
daar een paar resultaten van? Dat ging tussen 12 en de 15 jaar. Wat voor effect gaf dat,
dat gesprek met die ouders?
Mevrouw Meijer Dat was heel wisselend. Het gaat om de Vogelbuurt, 12, 13, 14 jaar.
Zo'n 10 ouders hebben we uitgenodigd voor een gesprek. Het varieert natuurlijk. Er zijn
ouders die zeggen: dat doet mijn kind niet. Die is thuis hartstikke lief en dat is niet aan
de orde. Je merkt ook dat er thuis heel veel problemen zijn, dus dat het kind aandacht
tekort komt en aan het lot overgelaten wordt, zeg maar. Maar wat je ook ziet is dat de
moeder zich wel de zorg heeft aangetrokken en andere moeders is gaan mobiliseren van:
laten we met elkaar de oren en ogen open houden en kijken of we wat kunnen
organiseren voor onze jongens, want deze toekomst willen we niet. Dat is precies wat we
willen bereiken. Als we 10 ouders spreken, hebben we echt niet de illusie dat alle 10
ouders hun verantwoordelijkheid nemen of kunnen nemen, want soms kunnen ze het
niet, maar als twee ouders dat doen en ze spreken hun eigen kind aan en ze spreken
vriendjes van hun kind aan: zo hebben we al vier of zes kinderen die we daarmee
kunnen bereiken. Dan denk ik dat we al een heel grote slag hebben geslagen.
Mevrouw Van Leeuwen Is er van één van u nog een prangende vraag?
De heer Bronkhorst Een ander onderdeeltje waar we het heel even over gehad hebben
in de eerste presentatie: de rol van jongerenwerk. Zouden jullie daar nog even kort iets
over kunnen zeggen in relatie tot de aanpak? Dan heb ik het ook nog eventjes over de
discussie die gaande is om te bezuinigen op dat onderdeel. De vraag is hoe jullie daar
zelf tegenaan kijken, even los van een politiek oordeel daarover vellen, maar wat vinden
jullie van de rol van het jongerenwerk?
Mevrouw Koene Jongerenwerk is ook aanwezig in de kerngroep. Hebben we die heel
hard nodig? Ja, die hebben we heel hard nodig. Die jongerenwerkers lopen natuurlijk ook
op straat, werken veel ook met de jongeren. Wij hebben zo'n aanpak die dus eigenlijk
een soort van op elkaar volgt. Dus de één doet dit, de ander doet dat. Jongerenwerk is
ook heel erg betrokken bij een aantal scholen en gaat daar ook in overleg met
coördinatoren hoe het gaat met bepaalde jongeren. Ze proberen ook een soort
stageplekken te regelen. Kijk, wat het belangrijkste is, is dat er een soort
streetcornerwerk van vroeger, gewoon met die gasten praten van: wat houdt je bezig en
ook kijken naar zo'n groepsondermijning, van hoe dat werkt. Die informatie brengen we
dus in de kerngroep bij elkaar, dat iedereen vanuit zijn eigen dingetje vertelt. Dan gaan
we ook wel over de grenzen heen om te kijken: wie vertelt wat? Soms zijn er dingen die
in de groep niet gedeeld kunnen worden. Dat heeft dan ook weer met een aantal dingen
te maken, maar dan is het meestal wel zo: dan organiseer ik of een klein gesprekje zo
één op één, of met iemand of met Bram erbij, dat we dus wel gewoon informatie kunnen
delen. Dus als een jongerenwerker bijvoorbeeld hoort dat er lelijk wordt gedaan over een
wijkagent, om maar even een praktisch voorbeeld te geven, wat we onlangs hebben
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gehad en dat is vrij ver gegaan, dan schalen we op en dan wordt daar binnen de politie
ook weer aandacht aan besteed. Maar dan spelen we het wel zo dat het niet gelijk
herleidbaar is naar die jongerenwerker, want dan is die zijn positie ook kwijt.
Mevrouw Van Leeuwen Dat wilde ik bij Bram nog even vragen. Je hoort regelmatig dat
de relatie jongerenwerk en politie weleens spanningen oplevert. Hoe gaat dat hier in
Dordrecht in de aanpak politie-jongerenwerk?
De heer Schouten Dat loopt goed. Dat is weleens anders geweest. Dat heeft dan vaak te
maken met toch onvoldoende kijk op eikaars werk en eikaars verantwoordelijkheden en
eikaars rol. We weten elkaar steeds beter te vinden. We weten ook steeds beter op de
juiste wijze om te gaan met informatie. Dat geldt voor politie, maar dat geldt ook voor
jongerenwerk. We weten dat jongerenwerk heel veel te horen krijgen wat jeugd ons niet
vertelt. Ik denk dat dat ook een hele gezonde situatie is. Als ik jeugdige zou zijn, zou ik
daar ook voor kiezen. We hoeven die informatie ook niet altijd gelijk direct te gebruiken,
maar het kan wel heel erg handig zijn om het in je achterhoofd te hebben als je je
strategie moet gaan bepalen.
[zonder mie]
De heer Bronkhorst Hij is wel gevaarlijk, hoor, want ja, het is wel een politiek oordeel,
maar ik vind het wel interessant hoe jullie daar tegenaan kijken: wat de consequenties
zouden zijn van een bezuiniging voor de samenwerking.
Mevrouw Meijer Wat wij in ieder geval belangrijk vinden, wat ik nu zie, is dat het
jongerenwerk heel erg ingezet wordt op competenties. Zoals wij hier allemaal
verschillend zijn, zijn jongerenwerkers ook allemaal verschillend. We hebben
jongerenwerkers, die zetten in op deze zware overlastgevende groep en waar wel of geen
radicalisering of van alles speelt. We hebben jongerenwerkers, die zetten in op meiden
om die te betrekken. Je kan je er wat bij voorstellen: competenties worden heel goed
ingezet. Wat we nu ook doen is, als er extra jongerenwerk ergens nodig is, dan gaan we
er niet een extra potje geld, de pinautomaat bijhalen en extra uren neerzetten. Nee, dan
kijken we: waar kunnen we het dan van af halen? We proberen het te doen met de inzet
van het jongerenwerk die we nu hebben en door efficiënt de goede persoon op de juiste
plek te zetten proberen we de match te maken. Inderdaad: voorkomen dat we in een
projectencarrousel komen en maar op blijven plussen.
Mevrouw Van Leeuwen Oké. Volgens mij is dat een mooie afronding op deze vraag,
maar ook op dit onderdeel. Hermien.
Mevrouw Jansens We hebben pauze tot 10 uur. Ik wil Els bedanken, Angelique, Elise,
Bram en Edward voor de bijdrage voor dit onderdeel van de avond.
PAUZE
De voorzitter Dames en heren, de pauze is voorbij.
Mevrouw Jansens Goed, dan gaan we beginnen. Het tweede gedeelte gaat over geweld
in huiselijke kring. Het programma is iets gewijzigd ten opzichte van de brief die jullie
hebben ontvangen. Daarin stond dat Vincent Roeleveld van de sector maatschappelijke
ontwikkeling een presentatie zou houden. We hebben er voor gekozen om dat niet te
doen, maar ons te focussen op Veilig Thuis. Hans Groos gaat ons iets vertellen over de
werkwijze van Veilig Thuis. Als Hans zijn verhaal heeft gehouden, dan is er nog
gelegenheid tot vragen stellen. Dan gaan we in drie groepen uiteen; dat stond ook in die
brief. Daar zullen straks een aantal mensen nog eventjes een toelichting op geven en dan
willen we met elkaar kijken aan de hand van casussen om ook daar meer kennis te
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krijgen en meer inzicht te krijgen in hoe lastig sommige situaties zijn waar onze
maatschappelijke organisaties dagelijks mee van doen hebben. Hans, mag ik jou het
woord geven?
De heer Groos Goedenavond. Ik ben Hans Groos, manager van Veilig Thuis Zuid-Holland
Zuid. Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid is een organisatie die voortkomt uit twee aparte
organisaties; dat is het Steunpunt Huiselijk Geweld en het Meldpunt Zorg en Overlast van
de dienst Gezondheid & Jeugd en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, wat
onderdeel is van Jeugdbescherming-West. Die twee organisaties vormen nu een
projectorganisatie Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid. Het onderscheidt zich van andere Veilig
Thuis organisaties in Nederland doordat ook het Meldpunt Zorg en Overlast van deze
regio onderdeel is van Veilig Thuis. Dat is alleen nog in de regio Hollands-Midden ook het
geval, maar dat maakt het wel bijzonder. Wat ik daarover kan vertellen, is dat het toch
wel een bijzonder jaar geweest is, wanneer je net als een projectorganisatie begint. Er
moet een hoop georganiseerd worden aan ICT, het registratiesysteem, folders, de
website. Al dat soort zaken, daar zijn we het afgelopen jaar druk mee bezig geweest. Een
communicatieplan waar we over nagedacht hebben. Dat zijn allemaal zaken die nu in de
eindfase aan het komen zijn. De bedoeling is dat eind december/januari ook de website
Online gaat, dat de folders er zijn en dat het allemaal klaar is. Dat ook het nieuwe
registratieprogramma waar we mee gaan werken in gebruik genomen kan worden. Een
Veilig Thuis, dat doen we samen. Daar is lang over nagedacht. Ik weet niet of jullie de
spotjes zien op tv van Veilig Thuis. Die oudere man die een kapot bootje heeft, waarbij
de buurvrouw meldt. Het kind wat mishandeld wordt en waar iemand een sleutel
omdraait en die gaat ook bellen. De landelijke slogan en de landelijke publiekscampagne
gaat over een veilig thuis: geweld stopt niet vanzelf. Met Veilig Thuis Midden-Brabant
proberen we in deze regio een positievere insteek in te zetten. Dat heeft dan te maken
dat we vinden dat we een Veilig Thuis samen doen. Dat heeft ook te maken met dat er
een opdracht ligt. De onderzoeksrol van Veilig Thuis moet minder worden, dus dat we
minder onderzoeken doen, maar dat we meer de transformatie volgen en dat meer zaken
overgedragen worden aan de jeugdteams en de sociale wijkteams. Ik denk dat het in die
zin ook van belang is datje een veilig thuis samen doet, ook meer met de mensen. Het is
niet zo dat je mensen onderzoekt, maar dat je samen met ouders of met volwassenen
kijkt: wat is er nu in jullie relatie of in jullie gezin gebeurd en hoe kunnen we dat samen,
met hulp, oplossen? Dat dat de insteek is en voor die positieve insteek is ook gekozen.
Eigenlijk zijn er dus twee meldpunten: het Meldpunt Zorg en Overlast en het Advies- en
Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Er is een 24/7 bereikbaarheid. Mensen
kunnen altijd bellen en we zijn bezig in het komend jaar dat ook de crisisinterventie, bij
voorkeur van 0 tot 100, ook onderdeel wordt van Veilig Thuis zodat je ook slagkracht
hebt en op spoedeisende situaties ook direct kan reageren, maar ook direct hulp kan
bieden en dingen kan uitzetten. Nou, het gaat over huiselijk geweld, kindermishandeling
en ouderenmishandeling. Als we kijken naar hoe vaak dat nou voorkomt, is dat één op
de vijf volwassenen heeft te maken gehad met huiselijk geweld. Bij kindermishandeling
zou het om één op de twintig gaan. Andere onderzoeken wijzen uit dat 120 op de 1000
kinderen mishandeld worden. Ouderenmishandeling. Er zouden per jaar 200.000 ouderen
mishandeld worden. Dat is een groot aantal. Ouderenmishandeling gaat van financiële
uitbuiting tot geweld in relaties. Als een partner aan het dementeren is of mantelzorgers
die er niet meer tegen kunnen en die overgaan tot fysiek geweld, danwel dat kinderen
geld pikken van ouders - je kan het zo gek niet bedenken of het komt voor. De zorg en
overlast, dat zijn de woningvervuilingen, het aantal verwarde mensen dat toeneemt, dat
ook bij dat meldpunt gemeld wordt. Het gaat natuurlijk eigenlijk wel om een behoorlijk
grote groep mensen. Ik heb toevallig vanavond nog gekeken, hoe vaak is nou het
afgelopen jaar in Dordrecht gemeld. Er zijn 400 meldingen geweest en dat betreft dan
800 kinderen en er zijn ongeveer 1200 adviezen gegeven, dat betrof 1400 kinderen. Dus
er is in Dordrecht het vermoeden dat het afgelopen jaar in ieder geval kinderen die in
beeld zijn dat het zo rond de 2.000 kinderen gaat die nu bij ons bekend zijn. Dat is iets
wat eigenlijk jaarlijks gebeurt. Dat is niet iets wat nu opeens dit jaar is, maar dat is al
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van langere tijd het geval. Wie zijn wij? Er werken bij Veilig Thuis maatschappelijk
werkers, gedragswetenschappers, helaas door de afspiegeling nog maar eentje. De
bedoeling is dat er wel meer gedragswetenschappers weer terugkomen. Dat is wel
belangrijk: wanneer er met kinderen gesproken wordt dat dat op een goede manier
gebeurt, een zorgvuldige manier. Je kan je voorstellen, een kind dat ernstig mishandeld
is of een kind van zes jaar dat seksueel misbruikt is of wordt, dat daar zorgvuldig mee
gesproken moet worden en niet dat we dat op een ondeskundige manier doen.
Gedragswetenschappers zijn daar van belang. Vertrouwensartsen, dat gaat met name
om het hele fysieke deel. Hoe constateer je fysieke mishandeling? Ook de afwijkingen;
mensen hebben soms een chronische ziekte. Dat je ook kijkt naar de fysieke
omstandigheden. We hadden een tijdje terug een situatie dat een vader, die had zijn 14jarige dochter die te laat thuiskwam, geslagen. Die was met haar hoofd tegen de tafel
gevallen, naar het ziekenhuis. De verwonding was bij ons gemeld. Toen de arts op
huisbezoek was gegaan, vroeg hij aan die vader: drink je veel? Dat had niet te maken
met alcohol, maar met water. Die man had een beginnende diabetes. Het schijnt dat
diabetes, het komt vaker voor dat wanneer je dat hebt, dan voel je je onrustig en dat in
combinatie met een dochter die te laat thuis komt, dan kan je een impulsdoorbraak
krijgen waar je wel naar moet kunnen kijken dat het dan die oorzaak heeft. Niet datje
dan allerlei dingen gaat doen en als mishandeling gaat benoemen, die uit de hand lopen,
terwijl er een andere oorzaak is. Zo is het ook van belang dat de artsen zaken kunnen
uitsluiten. Ook als het om fysieke mishandeling gaat, verwondingen met name bij
seksueel misbruik, aan een vagina bij een kind of aan een anus, dan moetje dat ook
goed kunnen duiden zonder dat je daar op een verkeerde manier mee omgaat. Omdat
wanneer je dat verkeerd doet, je ook veel problemen kan veroorzaken. Wat bieden we?
Expertise en ervaring. Veel mensen zijn bij ons allemaal ouder en geschoold, die allemaal
al ervaring in verschillende hulpverleningsgebieden hebben gehad. Triage. Triage houdt
in dat meldingen die bij ons binnenkomen, dat we die ook doorgeleiden naar een
jeugdteam of naar een wijkteam of naar de hulpverlening: Bouman, Yulius, allerlei
andere hulpverleners. We geven advies. Dat doen we ongeveer zo'n kleine 3.500 a 4.000
keer per jaar. Ondersteuning. Een ondersteuningstraject is iets nieuws, dat we in plaats
van een melding aannemen ook met een professional mee kunnen gaan op huisbezoek,
bijvoorbeeld. Dus iemand wil wat melden, dan bespreken we de situatie en dan geven we
aan dat we ook mee kunnen op dat huisbezoek, om bijvoorbeeld in gesprek te gaan met
ouders om te kijken hoe doe je dat, zo'n gesprek? Vaak is er handelingsverlegenheid bij
mensen wanneer ze iets constateren, maar het helpt om dan mee te gaan en zaken
bespreekbaar te maken. Dan blijft de verantwoordelijkheid wel bij de hulpverlener,
verder. We doen onderzoek. Dat proberen we minder te doen. Alleen in echte urgente en
complexe situaties zetten we dat in. Dan gaat het om ernstige mishandeling, shaken
baby's, kinderen die geschud zijn, die ernstig letsel hebben, bij ernstig seksueel
misbruik. Ook bij ouderen komt dat nu meer voor, dat ook fysiek onderzoek en afspraken
met de ziekenhuizen er zijn om te kijken van: wat kun je nou doen? Procesregie is iets
wat gedaan wordt om met name vanuit de zorg en overlast hulpverleners te helpen om
het proces van hulpverlening op te zetten en samenwerking om dat te regisseren.
Daarnaast de crisisinterventie. We hopen dat ook de crisisinterventie volgend jaar nog
meer gestalte krijgt, doordat ook de crisisinterventiemedewerkers onderdeel zullen
worden van Veilig Thuis. Links staat nog het protocol van handelen. Er is een landelijk
protocol van handelen wat door alle Veilig Thuis organisaties gebruikt wordt. Dat geeft
richting aan alles wat we doen. Het geeft ook een toetsingskader voor de inspectie van
de jeugdzorg. Tegenwoordig heb je de gezamenlijke inspecties, ook van de veiligheid en
justitie en van gezondheidszorg. Die trekken gezamenlijk op en die nemen dit protocol
als toetsingskader op het moment dat er bijvoorbeeld een calamiteit is, of wanneer ze
een regulier onderzoek instellen. Anonimiteit. De Advies- en Meldpunten Huiselijk Geweld
hebben de bevoegdheid om vertrouwelijk informatie te verzamelen. Dus iemand kan ons
bellen, die wil een melding doen en die zegt: ik wil niet dat het gezin weet dat ik gemeld
heb en dat mag, bij de wet. Bij professionals moet er echt wel een gevaar zijn, dat
iemand bedreigd wordt of dat wanneer ouders of volwassenen dat te weten zouden
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komen, dat ze iemand dan fysiek zouden bedreigen - dan kan dat anoniem. Daar zitten
wel voorwaarden aan verbonden, maar anoniem kan. Op het moment dat wij bij mensen
informatie vragen, of we bellen een huisarts en die heeft dan ook vanuit zijn eigen
professie de mogelijkheid om ons informatie te verstrekken zonder dat de betreffende
patiënt dat te horen krijgt, dat mag alleen bij een Veilig Thuis organisatie. We hebben
wel een informatieplicht. Het is niet zo dat we buiten mensen om dossiers,
persoonsgegevens mogen registreren. Op het moment datje persoonsgegevens
registreert, moetje mensen ook informeren datje dat doet. De inhoud van de melding
ben je niet verplicht om tegen mensen te zeggen. Dat is een wettelijk kader om huiselijk
geweld en kindermishandeling ook te kunnen onderzoeken. De wet geeft aan datje dan
een gereed vermoeden van kindermishandeling, dan wel huiselijk geweld moet kunnen
onderzoeken of stoppen en datje daarvoor het recht hebt om ook vertrouwelijke
informatie te verzamelen. Er zitten wel in het protocol termijnen aan vast, datje mensen
wel zoveel mogelijk probeert te informeren.
De voorzitter Mag ik een vraag stellen tussendoor? Er komt bij u een melding binnen; er
vindt triage plaats. Vindt er ook terugkoppeling plaats? Hoe lang duurt die
terugkoppeling, of dat allemaal wel goed gaat in al die organisaties?
De heer Groos Aan de melder?
De voorzitter Ja. Er wordt gemeld bij u van: er is wat aan de hand. U gaat het uitzetten
overal en komt er dan ook nog een terugkoppeling bij degene? Wie gaat daarover?
De heer Groos Als we triageren en als we doorgeleiden aan een jeugdteam, dan krijgt de
melder, stel dat de politie meldt, dat meteen dezelfde dag te horen. Als we zelf een
onderzoek instellen, dan is op dit moment de gemiddelde doorlooptijd 50 dagen van een
onderzoek en dan hebben we de plicht en dat is geregeld in het protocol, om aan de
melder terug te koppelen wat er uit het onderzoek gekomen is. Wel met inachtneming
van de privacy. Dat houdt in, als het bijvoorbeeld om kindermishandeling gaat, dan
koppelen we terug dat er aandacht is voor de gemelde zorgen, maar als vader
bijvoorbeeld een geslachtziekte heeft of zo: dat mogen we niet terugkoppelen, want dan
overschrijd je de privacy. Stel dat de buren gemeld hebben: dat mag je niet zeggen.
De voorzitter Ik bedoel te zeggen, er zijn weleens meer meldingen geweest en dan op
een gegeven moment hoor je: 'we weten het, we hebben wat eraan gedaan', maar toch
nog niet goed afgewerkt. Dat moet toch goed bekeken worden? Goed begeleid worden
tot het laatste. Niet verslappen. Wie kijkt daar nou naar?
De heer Groos Het protocol van handelen is in die zin aangepast: als het gaat om wat
vroeger het protocol van handelen voor de advies- en meldpunten was, is dat je nu een
kind na een melding ook nog na een jaar, een halfjaar en een jaar en zelfs nog langer,
nog kan monitoren om te kijken of de ingezette hulp wel werkt.
De voorzitter U zegt 'kan', maar dat wordt ook gedaan?
De heer Groos Ja. Op het moment dat wij dat niet doen en de inspectie doet onderzoek,
dan controleert u op basis van het protocol of we het wel gedaan hebben. Als we het niet
doen, dan krijgen we een bevinding dat we het niet goed doen. Er is trouwens een recent
onderzoek als het gaat over kindermishandeling die er eigenlijk voor pleit datje kinderen
die in gezinnen wonen waar huiselijk geweld dan wel kindermishandeling heeft
plaatsgevonden, dat je dat langer monitort omdat blijkt dat er toch een grote
recidivekans is. Dus dat kinderen direct na de interventie wel beter functioneren, maar
datje dat echt moet monitoren en intensieve hulp noodzakelijk is om ook een ingezet
traject te laten beklijven. Dat laatste, dat zijn echt zaken waar we nog echt heel veel
winst te maken hebben, maar in die zin is het denk ik ook dat je dat samen doet. Veilig
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Thuis draagt het over en de hulpverlening moet ook de juiste hulp in kunnen zetten. Wij
moeten dat weer volgen, dat het ook echt daadwerkelijk gebeurt. Het is trouwens wel dat
bij de meldpunten het aantal hermeldingen, dus dat kinderen of volwassenen weer in
beeld komen, dat dat ongeveer 30 procent is. Dat is best een substantieel aantal en dat
geeft aan dat kindermishandeling en huiselijk geweld niet direct stopt. Er is een
onderzoek geweest bij huiselijk geweld, dus alleen tussen volwassenen zonder kinderen
en ook met kinderen, waarin bleek dat na een interventie, daar waar eerst 135
incidenten op jaarbasis waren, dus huiselijk geweld-ervaringen, dat dat was
geminimaliseerd naar 60. Dan kun je zeggen, dat is een flinke winst van 75 minder
incidenten, maar er hoeft er maar eentje fataal te zijn. Dus dat zijn dingen waar we echt
nog heel wat mee te verhapstukken hebben. Waar wij op letten: wij werken met een
risicotaxatie instrument en dat gaat eigenlijk vanaf degene die de melding aanneemt tot
aan het afsluiten, en dan gaat het over de risicofactoren. Risicofactoren bij de ouder zijn.
Het blijkt dat mensen met een verstandelijke beperking, mensen die in hun jeugd zelf
mishandeld zijn, psychiatrie, mensen met persoonlijkheidsproblematiek, mensen die niet
open staan voor hulpverlening, dat dat factoren zijn die de kans op kindermishandeling
en huiselijk geweld verhogen. Daarnaast heb je de kindfactoren: een kind wat te vroeg
geboren is. Een kind met ADHD of met problematisch gedrag. Kinderen die ongewenst
zijn. Het is natuurlijk nooit de schuld van het kind, maar het zijn factoren die in de relatie
tussen ouder-kind een verhoogde kans op mishandeling geven. Daarnaast de ouder-kind
factoren. Dan gaat het met name om de relatie tussen ouder en kind. Daarvoor zijn ook
de gedragswetenschappers nodig; ik weet niet of jullie iets weten over hechting, maar
hechtingsrelaties gaan over wat kinderen of mensen in hun eerste levensjaren
opbouwen. Met name dat deel, die interactie tussen ouder en kind is van belang om ook
jezelf als kind te kunnen ontwikkelen. Daar letten we vooral op omdat, bij
kindermishandeling en bij meldingen is ongeveer bij al die factoren die een rol spelen is
de kans op een gezonde hechtingsrelatie, maar ongeveer 40-45 procent. In gewone
gezinnen is ongeveer 70 procent van de Nederlandse bevolking veilig gehecht. Dat houdt
in: 30 procent niet. Dat is een onderzoek van Rien IJzendoorn van de Universiteit van
Leiden die dat aangeeft. Op het moment dat je onveilig gehecht bent, daarin heb je een
heleboel gradaties, is er ook een verhoogde kans op bijvoorbeeld overlastproblematiek
waar daarnet de lezing over ging, dat uit angst mensen allerlei dingen doen. In die zin,
ook uit preventie, is het belangrijk dat er vroegtijdig, zeker bij jonge kinderen, ook een
interventie plaats kan vinden in de ouder-kind relatie om erger te kunnen voorkomen.
Sociale factoren; dan gaat het over echtscheiding, armoede, werkloosheid, chronische
ziekte; dat zijn zaken die mensen soms niet helemaal zelf in de hand hebben, maar die
wel en dat is dan weer vaak tijdelijk, een verhoogde kans op mishandeling geven. Dan
kijken we op die risicotaxatie op de korte termijn. Eigenlijk iedere melding die
binnenkomt, daar wordt op beoordeeld: wat is het gevaar? Is er een kans dat een kind of
een volwassene binnen 24 uur komt te overlijden? Dan gaat het puur om het fysieke
deel. Je kan denken aan meldingen over geschudde baby's, of mensen die zeggen: mijn
echtgenoot bedreigt me met een pistool of loopt met een mes achter me aan of hij heeft
messen verstopt. Al dat soort zaken waarin ernstig, direct gevaar ontstaat, daar moeten
we ook meteen op af en dat gebeurt ook op het moment dat die inschatting er is.
Daarnaast kijken we naar de risicobeïnvloeding. Met de factoren die we hebben
genoemd, kijken we welke factoren zijn te beïnvloeden om tot een verbetering te komen
van de situatie. Het is vaak bij afsluiten, of later wanneer we nog een zaak monitoren om
te kijken hoe het op dat moment gaat, dat we naar de risicorecidive kijken, dus de kans
op herhaling. Dat kan op korte termijn of op langere termijn zijn. Het probleem is met
kindermishandeling en huiselijk geweld - we gaan zo over naar de casussen en ik hoop
dat dat dan daar ook een beetje tot uiting komt: het is een hardnekkig iets. Het is niet
over wanneer het bij Veilig Thuis gemeld is. Het is ook niet over als iemand een goed
gesprek heeft. Het is iets wat ontstaat. Wat mensen in cognities ontwikkelen,
denkbeelden ontwikkelen, impulsen ontwikkelen, gedrag ontwikkelen, waarbij ze dat
tijdelijk niet doen, maar het op een gegeven ogenblik weer terug kan komen. Het is
eigenlijk een soort verslaving. Mensen die verslaafd zijn, we weten allemaal,
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alcoholproblemen komen weer terug, mensen die een gokverslaving of een
cocaïneverslaving hebben, dan zie je ook recidive. Je ziet het in de criminaliteit, maar je
kan het ook vergelijken met situaties waarin huiselijk geweld en kindermishandeling
speelt. Dat houdt niet op. Het stopt niet op het moment dat wij een goed gesprek
hebben, of dat daar iets gebeurt. Dat gaat vaak een leven lang mee. Het is de kunst,
maar niet alleen de kunst, maar ook de maatschappelijke opdracht aan ons, maar ik
denk ook aan de politiek, aan ons allemaal, dat we dat patroon proberen te doorbreken.
Ik denk dat ook preventie, met name als het gaat om de ouder-kind relatie, daarbij van
belang is. We hebben drie casussen. Eén: ouderenmishandeling, twee, huiselijk geweld
en ik doe een casus over kindermishandeling.
Mevrouw Jansens Misschien is het handig om kort de casussen uit te leggen. Dan kan
iedereen kiezen bij welke casus/persoon u aan wilt sluiten.
De heer Groos Mijn casus gaat over kindermishandeling en een verslaafde vader en een
moeder en die zijn over een reeks van een aantal jaren een paar keer gemeld.
Eline De casus huiselijk geweld gaat over een Irakees gezin met twee kinderen, waarbij
sprake is van mogelijke eerwraak en huwelijksdwang.
Ditty Mijn casus gaat over ouderenmishandeling waarbij een mevrouw een meneer
verkeerde medicatie heeft toegediend voor een langere periode.
De heer Groos Zijn er nog vragen over dat eerste verhaal? Wat mijn aanbod ook nog is
als mensen verdere interesse hebben, ook omdat de casussen weergeven hoe we
werken, wat het patroon is hoe we werken en wat we denken: mocht er interesse zijn om
een keer met Veilig Thuis kennis te maken, om een keer een ochtend mee te draaien bij
de meldingendienst, wat komt er nou binnen en hoe die besluitvorming gaat, dan is daar
altijd de mogelijkheid toe om daar met Eline contact over op te nemen.
De voorzitter Ik heb nog één vraagje. Zijn er ook scholen die bij u melden?
Bijvoorbeeld: dat kind komt al twee maanden niet op school. Wordt dat ook gemeld bij
u?
De heer Groos Dat zou wel erg laat zijn, als je al twee maanden niet op school komt. Er
is ooit, maar dat is heel lang geleden, een drama geweest waarbij een school dat niet
gemeld had en het kind al langer weg was.
De voorzitter Er zijn scholen, die melden het niet, want die denken die leerlingen zijn
er. Daar krijgen ze subsidie voor, maar het gebeurt dat ze lange tijd niet aanwezig zijn.
De heer Groos Ik heb het idee dat dat tegenwoordig door de Leerplicht niet meer kan.
Dat er echt afspraken en protocollen zijn dat een kind, als hij langer afwezig is, ook
gemeld wordt. Dat zijn nu net de situaties die ook tot calamiteiten kunnen leiden. Ik
hoop niet dat het voorkomt en ik ga ervan uit dat het ook niet gebeurt. Zijn er nog
andere vragen?
Mevrouw Jansens Ik stel voor dat we drie groepen maken. Eén groep die daar gaat
zitten, een groep die daar gaat zitten en hier, zal ik maar zeggen. Ik stel voor dat
iedereen zelf even een keuze maakt en als je ziet dat er bij één groep erg veel komt, dat
je dan misschien even naar een andere groep loopt. Volgens mij moet dat wel vanzelf
gaan.
Mevrouw Stevens Mag ik heel even? Ik wil even aan de commissie in het kader van
Samenspel meegeven dat dit ook mijn werk is en dat ik daarom niet meedoe in de
groepen of mee ga praten.
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Mevrouw Jansens Dat geldt ook voor de mensen die hierachter zitten: verdeel je over
de groepen. Het is de bedoeling dat wij weer plenair even terugkijken en dan zal de
voorzitter ook weer de vergadering sluiten.
De vergadering gaat in drie groepen uiteen.
Mevrouw Jansens Dit onderdeel is nu ook afgerond. Ik wil Eline, Hans en Ditty heel
hartelijk bedanken voor de bijdrage die ze hebben geleverd aan dit onderwerp. Ik was
eigenlijk wel benieuwd. Willem, als we nou kijken naar het eerste overleg wat we gehad
hebben, hoe kijkje dan terug op deze avond en is de werkgroep tevreden?
De heer Bronkhorst Ik vind het een hele mooie eerste aanzet en dan vooral, zeg maar,
datje wat meer feeling krijgt met de werken die de specialisten uitvoeren. Dat is heel
prettig. Een mooie aanloop, omdat het ook een aanzet is voor een verdiepingsslag die we
in de toekomst kunnen doen en maken. Dus nogmaals: blij met de invulling van
vanavond.
Mevrouw Jansens Dan geef ik het woord aan meneer Tazelaar.
De voorzitter Zijn er verder nog vragen voor deze groep? Dringende vragen? Zo niet,
dank u wel. Bedankt mevrouw Jansens en iedereen voor de begeleiding van de themaavond en het in elkaar zetten. Zou ik bijna nog vergeten. Misschien komt er nog een
vervolg.
11. RONDVRAAG
De voorzitter Dan hebben we de rondvraag. Is er nog iemand die een rondvraag heeft?
12. SLUITING
De voorzitter Dan rest mij nog Marleen Geerts van de griffie te bedanken voor de
bijstand die ze ons gegeven heeft. Haar collega komt weer terug van
zwangerschapsverlof en dan wordt ze waarschijnlijk weer ontslagen van haar functie, of
niet? Bedankt voor alles wat je gedaan hebt. Ik heb begrepen dat je van de griffie een
bos bloemen krijgt? Bij deze bedank ik iedereen en ik sluit hierbij de vergadering. Dank u
wel.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 19 januari 2016.
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