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1. OPENING EN VASTSTELLEN AGENDA, MEDEDELINGEN
De voorzitter Beste mensen, de vergadering is geopend. Afwezig zijn met kennisgeving
de heer Nederhof en de heer Meijer. De heer Burggraaf komt later. Ik wil u allen
verzoeken te gaan staan. Vorige week is Brussel, Europa en de wereld opnieuw getroffen
door een laffe aanslag waar doden en gewonden te betreuren waren. Een aanslag op
onze Westerse samenleving. Maar ook in Pakistan en op andere plaatsen in de wereld
hebben soortgelijke aanslagen plaatsgevonden waar onschuldige burgers bij zijn
omgekomen. Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en hun nabestaanden en we
staan stil bij ieder die direct en indirect getroffen zijn door oorlog, geweld en
onderdrukking. Ik wil u vragen een moment stilte in acht te nemen.
[stilte]
De voorzitter Dank u wel. Meneer Van Verk wenst het woord.
De heer Van Verk Voorzitter, dank u. Dank ook iedereen voor deze waardige herdenking
van het verschrikkelijke leed in de wereld. Dank voor het verbreden naar meer als alleen
Brussel. Het heeft bij onze fractie in ieder geval geleid tot een tweetal overwegingen die
wij u mee willen geven voor het presidium, danwel de raad. De eerste is dat wij
donderdag hebben gezien dat er officieel is gevlagd in Nederland en het heeft ons
verbaasd dat daarbij de Nederlandse vlag is gehesen en niet de Europese vlag, omdat de
Europese vlag de onderlinge verbondenheid en solidariteit naar ons idee beter tot
uitdrukking had gebracht. De tweede opmerking die wij willen maken, overweging die wij
mee willen geven is de één minuut stilte. Wij zouden de raad of het presidium in
overweging willen geven dat voortaan elke maand te doen, want elke maand betreurt de
wereld slachtoffers van geweld en terreur - op verschillende plaatsen in Europa, in
Arabië, in Azië en waar dan ook ter wereld en het is goed om daar één keer per maand
wellicht bij stil te staan. Dat was het, voorzitter.
De voorzitter Ik stel voor dat de door u geuite punten geagendeerd worden op de
eerstvolgende bijeenkomst van het presidium, zoals u voor een deel ook al zelf
suggereert. Is dat goed? Ja? Prima. Dank u wel. Dan gaan we naar de agenda. Ik meld u
een aantal dingen. Ten eerste is bij mij een bericht binnengekomen dat de heer Meijer
zijn lidmaatschap op verzoek van het SP-bestuur bij de SP heeft opgezegd en hij heeft
mij ervan op de hoogte gebracht dat hij besloten heeft als zelfstandig raadslid verder te
gaan. Hij is vandaag afwezig in de raad, maar zal van de week wel aanwezig zijn bij de
24-uurs bijeenkomst van Samenspel. Wij heten ook welkom meneer Pols, die na een tijd
van ziekte weer opnieuw onder ons is. Dat verheugt ons buitengewoon, want het is een
spannende, maar ook pijnlijke tijd voor u geweest en we zijn heel blij dat u weer in ons
midden bent vanmiddag, en we hopen dat u de hele raad dan ook bij kunt wonen.
Meneer Pols.
De heer Pols Voorzitter, hartelijk dank voor uw woorden. Ik wil ook mijn collega's
hartelijk danken voor de berichtjes die ik heb mogen ontvangen, de bloemen die ik heb
gekregen en de telefoontjes. Dat is heel prettig om te merken, dat we als mensen in
deze raad als mensen met elkaar omgaan. Dank u wel.
De voorzitter Dank u wel. Niemand bestrijdt dat, zie ik, dus dat is toch maar weer mooi
meegenomen. Dank u wel.
Mevrouw Stolk Voorzitter?
De voorzitter Ja, pardon. Mevrouw Stolk.
Mevrouw Stolk Ik wil even een mededeling doen dat de heer Tazelaar iets verlaat is.
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De voorzitter Ja. Gelukkig, maar hij komt dus wel? Ja? Prima, dank u vriendelijk. Ik
meld u ook dat zo dadelijk de heer Schalken, zoals dat bij ons de gewoonte is, nog kort
even een terugkoppeling zal doen van het bezoek aan de zusterstad in Zuid-Afrika en ik
vraag ook of de fractievoorzitters aansluitend op de raadsvergadering met de griffier mee
naar de Jachtkamer willen gaan voor een procedurele kwestie, nog. Ook op de tribune is
Jessica Treurniet. Zij loopt vandaag stage vanuit haar opleiding bij de SGP/Christenllniefractie. Van harte welkom, ik hoop datje er veel van zult leren. Ik doe voorts nog een
mededeling: dat er helaas op dit moment op de sociale media in verschillende vormen,
verschillende vormen, negatieve vormen van uitingen zijn over een lid van ons college.
Dat gebeurt weleens vaker, dat er op sociale media uitingen in een negatieve zin worden
gedaan, maar ik hecht als voorzitter van het college en als voorzitter van uw raad eraan
om hier ook nadrukkelijk te melden dat die uitingen bezijden de waarheid zijn. Er is een
ander moment om daar wellicht nog op terug te komen, maar omdat het nu middagraad
is, is dat toch wel goed te melden omdat het nooit zo mag zijn dat een lid in het college
op een dergelijke manier negatief in de media aandacht krijgt. Dan heb ik begrepen dat
er op dit moment een aanbieding is van een initiatiefvoorstel. Ik stel voor dat we daar nu
ruimte voor bieden. Ja? Meneer Bronkhorst, gaat uw gang.
De heer Bronkhorst Dank u wel, voorzitter. Ik zal het kort houden, want we hebben nog
genoeg te doen vandaag en de meeste mensen hebben het voorstel kunnen lezen. Wij
dienen vandaag het initiatiefvoorstel 'Lastenvermindering met oog voor veiligheid' in. Het
voorstel gaat over vijf punten. Fractie BVD wil samen met de overige 26 raadsleden
ervoor zorgen dat 1) evenementen tot 250 bezoekers makkelijker georganiseerd kunnen
worden, dus zonder vergunning. Twee, ervoor wil zorgen dat horeca ondernemers die
hun zaak goed op orde hebben, minder lasten hebben om hun vergunning actueel te
houden. Puntje 3: we willen ervoor zorgen dat sportverenigingen, kerken en
muziekverenigingen makkelijker horeca activiteiten kunnen exploiteren zonder
vergunning. Puntje 4, horeca ondernemers die al een drank- en horecavergunning
hebben, geen exploitatievergunning meer aan te laten vragen. Puntje 5: ervoor zorgen
dat horeca ondernemers die gokautomaten in hun zaak hebben, eens in de vijfjaar een
vergunning aanvragen in plaats van één keer per jaar. Dat scheelt heel veel tijd, kosten
en energie voor ondernemers en het kan mogelijk tot een mooie besparing voor de
gemeente leiden. Hier wil ik het even bij laten.
De voorzitter Opnieuw een initiatief van de raad. Heel mooi. Wij zullen het voorstel in
handen stellen van de griffier, opdat zij ervoor zorgdraagt dat dit voorstel doorgeleid
wordt en op de plaats terecht zal komen en verder van behandeling en een reactie zal
worden voorzien. Dank u vriendelijk. Ik geef het woord aan de heer Schalken, die kort
iets zal vertellen, als adoptiefractie, over het laatste bezoek aan één van onze vijf
zustersteden. Meneer Schalken.
De heer Schalken Ja, dank u wel. Ik had verwacht dat ik het aan het eind van alle
mededelingen kon doen, maar er is een korte fotoreportage die zo mee gaat lopen. Dat is
veel interessanter dan mij daar in beeld. Zoals gezegd: begin maart is een delegatie voor
een werkbezoek naar Dordrecht in Zuid-Afrika geweest om verbindingen te maken waar
die al zijn en contacten waar die al zijn, ook te verstevigen. Zoals u allemaal weet is er
deze raadsperiode voor gekozen om ervoor te zorgen dat de stedenbanden méér dan
alleen een vriendschapsrelatie zijn tussen besturen van steden, maar dat vooral ook
wordt ingezet op een vriendschapsrelatie tussen organisaties en mensen en scholen. De
inzet is dus gericht op het leggen van verbindingen en wellicht kan de gemeente in de
toekomst dan zelfs een stapje terugdoen, waarbij de relatie dus meer inderdaad is, een
relatie tussen mensen hier en de mensen daar van de stedenbanden. Iedere fractie, zoals
u allemaal weet, heeft een stedenband geadopteerd en BVD heeft samen met het CDA de
stedenband met Dordrecht in Zuid-Afrika geadopteerd. We hadden een flinke delegatie.
Vanuit de DOV waren daar de heer Duijzer van Intertoys, de heer Honing van McDonalds,
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de heer Kooijman, directeur van Bardahl - dat is een soort oliebedrijf, begreep ik en
Anneke Maagdenberg, de voorzitter van de DOV. Verder waren ook aanwezig bij het
gezelschap de heer Tersteeg van The Movies, Merlijn Timmers, de coördinator van de
stedenbanden en de heer Hoekstra, dominee van de Open Hofkerk was aanwezig. De
heer Kleingeld was mee, die is voorzitter van Oranje-Wit korfbalvereniging. Namens de
gemeente waren de heer Brok en mevrouw Davids als ondersteuning en ik was inderdaad
mee. De DOV heeft zich sinds 2014 verbonden aan de stedenband met Dordrecht in
Zuid-Afrika. Dit had geresulteerd in een bezoek vorig jaar van de voorzitter van de DOV
en na dit bezoek zijn de plannen ontstaan om met een delegatie van de DOV een bezoek
te brengen, met als doel het identificeren van kansrijke lokale en ook jonge ondernemers
en hen te ondersteunen en te begeleiden bij hun ondernemerschap. Het programma
zoals we dat hadden: we hebben veel organisaties ontmoet en gesproken vanuit de
provincie en vanuit de gemeente aldaar. Dordrecht is onderdeel van een groter geheel;
dat heet Emalahleni, een stad van ongeveer 120.000 inwoners. Er zijn veel contacten
geweest tussen kerken onderling daar en er is verstevigd in de banden tussen de kerken
hier in ons Dordrecht, met Dordrecht in Zuid-Afrika. Er zijn veel ontmoetingen met
ondernemers geweest. Er is een bezoek geweest aan een ziekenhuis, de gevangenis, het
bejaardenhuis. De Brickmakers, die zie je net ook bij een foto voorbij komen, dat zijn
kleine zelfstandige ondernemers die stenen zelf maken en dan verkopen. We hebben een
bezoek gebracht aan een leegstaande melkfabriek en melkveehouders om te kijken wat
wij kunnen doen om hen te ondersteunen het bedrijf weer aan de gang te krijgen. Er zijn
heel veel contacten geweest met scholen. Hier zie je dat ik in een school ben en daar had
ik dus brieven gebracht, die waren van de Bavinckschool uit Dordrecht hier. Die hebben
we daar aan kinderen gebracht. Dat waren echt brieven op naam, dus ze kregen echt
een brief met hun naam en we hebben ook weer brieven mee teruggekregen. Dus een
stukje wereldoriëntatie, daar is hier sprake van. Er zijn ook brieven nu meegekomen voor
contacten tussen middelbaar onderwijs. We hebben ook veel contacten gehad met
sleutelfiguren rondom sport. Daar was de heer Kleingeld ook voor mee. Die heeft ervoor
gezorgd dat de korfbalsport de komende periode ook wordt ondersteund door de
Korfbalbond van Afrika, waarbij het dus niet een klein initiatief is, maar het initiatief wat
nu vanuit ons is gekomen, wordt doorgezet en voortgezet vanuit de korfbalsportbond
aldaar. Zoals u ziet: wat ook aan werd gegeven vanuit de DOV is dat met de stedenband
in Dordrecht Zuid-Afrika vooral het belang van deze zeer arme en kwetsbare
naamgenoot wordt nagestreefd. Voor Dordrecht Nederland biedt de stedenband de
mogelijkheid voor partijen om met het maatschappelijk middenveld, maatschappelijk
verantwoord ondernemen, activiteiten te ontwikkelen. Door over de resultaten van het
bezoek met elkaar te communiceren in Dordrecht hier in Nederland, wordt een stukje
wereldoriëntatie van de Dordtse burgers vergroot. Een quote van de heer Kooijman die
namens de DOV mee was, één van de ondernemers, op de vraag die werd gesteld van
'wat krijgt u er nu zelf voor terug', zei hij: financieel niks, we bekostigen deze reis
helemaal zelf, maar het is ook niet onze bedoeling om er rijker van te worden. Ja,
geestelijk rijker, dat wel. Als we terugkomen, willen we de rest van Dordrecht informeren
en laten zien wat we hier hebben meegemaakt. En de hulp stopt hier namelijk niet, maar
die zetten we voort.' Als behaalde resultaten, tot slot, zijn er inderdaad weer veel nieuwe
contacten gelegd, er zijn nieuwe ambassadeurs voor de stedenbanden bijgekomen. Er
zijn diverse contacten geweest, bijvoorbeeld contacten tussen de gevangenissen en
ondersteuning van het bejaardenhuis. Samenwerking tussen scholen is bevorderd,
uitwisseling van brieven, zoals ik net al aangaf en er is een fundering gelegd voor de
vorming van een brede counterpart voor de stichting Dordrecht-Dordrecht, zodat we dus
dadelijk in Dordrecht in Zuid-Afrika ook een stichting hebben waarmee we kunnen
communiceren en het veel beter en makkelijker wordt om vanuit hier zaken te doen en
dingen te organiseren. We hebben professionele multimedia producties met lokale
internetondernemers ondersteund. Dit is zo'n internetcafé waar jonge ondernemers van
alles proberen te doen om in social media en andere mediavormen ervoor te zorgen dat
ze daarmee hun brood verdienen en het nieuws ook in Dordrecht bijvoorbeeld te
brengen. Wat betreft de sport hebben de korfbalworkshops een netwerk op de scholen
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opgeleverd en krijgt het nu een vervolg voor de komende periode. Als laatste de
samenwerking tussen de kerken onderling. Er is door een raadslid in Dordrecht ZuidAfrika een bijeenkomst georganiseerd waarbij zeker 25 verschillende kerken bij elkaar
werden gebracht om met elkaar in gesprek te raken om sowieso met elkaar in
betrokkenheid meer voor de stad te kunnen betekenen. Hier wil ik het denk ik bij
houden. Volgens mij zeggen de foto's ook genoeg.
De voorzitter Dank u wel voor uw zorgvuldige terugkoppeling en uw betrokkenheid in
het bijzonder; ook richting de mensen van de delegatie die komend weekend nog gaan
evalueren, waarover later meer. Ook mevrouw Davids, heel hartelijk dank voor uw
aanwezigheid en uw betrokkenheid bij het succesvolle van deze reis.
2. VASTSTELLEN VAN DE NOTULEN VAN DE MIDDAGRAAD VAN 16 FEBRUARI
2016 EN VAN DE HAMERRAAD EN COMMISSIEVERGADERINGEN VAN 8 MAART
De voorzitter Dan gaan we nu naar het vaststellen van de notulen van de middagraad
van 16 februari en de hamerraad en de commissievergaderingen van 8 maart. Heeft
iemand daar opmerkingen over en/of aanvullingen? Nee? Aldus besloten.
Dan hebben we alle agendapunten en mededelingen en toevoegingen gehad, tenzij er
nog iemand iets vergeten is te zeggen of te vermelden?
Mevrouw Kruger Voorzitter?
De voorzitter Mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger Ja, dank u wel. Ik ben inderdaad wat vergeten. Soms gaat dat opeens
razendsnel. Wij wilden graag van agendapunt 15.1 een bespreekpunt maken, omdat daar
ook een, ja ietwat te laat, maar nog van tevoren, een motie bij is gekomen.
De voorzitter Ja. Ik heb begrepen dat u gisteravond een melding heeft gemaakt van het
feit dat u een motie wilt indienen. Er zijn natuurlijk gisteren geen fracties geweest. U
heeft ze wel al rond verspreid. Ik stel voor dat u hem nu indient bij mij, formeel; dan zeg
ik dat hij onderdeel uitmaakt van de beraadslaging, krijgt hij nummer M l, kan hij
rondgedeeld worden en mensen die nog niet gedeeld hebben, even met elkaar onderling
bespreken en dan laten we hem aan het eind van de vergadering terugkomen. Vindt u
dat goed?
Mevrouw Kruger Ja, akkoord.
De voorzitter Oké, dan dient u hem nu in.
De heer Schalken Voorzitter?
De voorzitter Ja.
De heer Schalken Mag ik daar in een reactie in ieder geval op aangeven dat wat ons
betreft dan de bespreking zich zal beperken tot de motie die wordt ingediend en wij er
inderdaad ook als fractie nog niet met elkaar over hebben kunnen spreken, dus wellicht
dat er dan een schorsing aankomt.
De voorzitter Dat is uw goed recht. Ik stel voor, overigens, dat is ook uw bedoeling hè,
mevrouw Kruger? Het louter te beperken tot de motie.
Mevrouw Kruger Uiteraard. Uiteraard.
De voorzitter Oké.
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Mevrouw Van den Bergh Voorzitter?

De voorzitter Hij maakt onderdeel uit van de beraadslaging, wordt nu op papier
vermenigvuldigd, we laten hem aan het eind terugkomen en dan horen we wel of er ook
nog behoefte is aan een schorsing.
Mevrouw Van den Bergh Voorzitter, u ging even heel erg snel, maar wij hadden nog
een stemverklaring bij stuk nummer 21, Dordtzaam.
De voorzitter Ja, maar dat komt allemaal nog, hoor. Ik probeer af en toe wel wat snel te
zijn, maar we moeten ook weer niet overdrijven. We gaan eerst naar agendapunt 3,
vindt u dat goed?
Wethouder Mos Voorzitter?
De voorzitter Ja, wethouder Mos voor de kijkers thuis. Een beetje een zwoele stem van
wethouder Mos. Ja. Wethouder Mos, gaat uw gang.
Wethouder Mos Nou, dat is een waardeoordeel, maar enigszins verkouden zou meer
objectief zijn. Ja, een korte mededeling. Vanwege het Paasreces is het wat later dan
gebruikelijk, maar in Rotterdam is een Raadsinformatiebrief opgesteld, of tenminste, een
wethoudersbrief, over de voortgang op dossier Eneco. Die zou inhoudelijk gelijk zijn aan
een Raadsinformatiebrief die wij er anders van hadden gemaakt, maar het leek me wel
zo praktisch om u er op te wijzen en ik heb de griffie verzocht om de raadsinformatiebrief
te verspreiden en ook in het RIS te hangen. Er komt dus geen brief vanuit ons college,
omdat de aandeelhouders hier gezamenlijk in optrekken en de tekst gelijkluidend zou
zijn. Dat gaat ook in op het proces van de splitsing en ik heb u eerder toegezegd u op de
hoogte te houden; bij deze. Wordt verspreid en wordt ook vervolgd.
De voorzitter Dank u vriendelijk. Andere mededelingen nog? Nee?
BENOEMINGEN/AANWIJZINGEN
3. AFSCHEID VAN RAADSLID DE HEER A. KARAPINAR
De voorzitter Dan gaan we nu over naar agendapunt 3. Ja, geagendeerd staat het
afscheid van het door ons zo gewaardeerde raadslid, de heer Karapinar en ook aanwezig
zijn zijn ouders, van harte welkom, en andere familieleden, broer begreep ik? Ja, dat is
wel te zien, trouwens, en andere mensen. Heel fijn dat u er bent. Ik zie zelfs
steunfractieleden en leden uit de Drechtraad, ook van de GroenLinks familie. Fijn dat u er
bent. Is het twee zonen of één zoon? Zie ik dat goed? Eén zoon, en die andere? (...) Nou,
dat is een legitiem excuus. Maar fijn, wie u ook bent, fijn dat u bent gekomen voor dit
afscheid. Ja, wij nemen afscheid vanmiddag van een strijdbaar raadslid, als ik het zo mag
zeggen. U heeft te kennen gegeven in een persoonlijk gesprek ook, bij mij en de griffier,
dat u om persoonlijke redenen zich wilt terugtrekken als raadslid. Dat verzoek wordt
uiteraard gerespecteerd, maar toen wij in beslotenheid, maar ook heel vertrouwelijk met
zijn drieën mochten spreken, toen zagen de griffier en ik ook dat het u heel zwaar valt
om tot dit besluit te komen en u heeft daar ook gemengde gevoelens bij. Als ik terugkijk
naar uw staat van dienst, dan komt strijdbaarheid ook tot uiting in uw wens om serieus
genomen te worden en doet ook recht aan de verkiezingsuitslagen en de vele
voorkeursstemmen die u in het verleden ook kreeg. In 2007, dat was vijfjaar na het
aanvangen van uw raadslidmaatschap, was voor u dat ook, vanuit strijdbaarheid, de
reden om u zich als eenmansfractie af te splitsen van de toenmalige PvdA fractie in de
gemeenteraad. Bij de verkiezingen van 2010 stelde u zich verkiesbaar voor de partij van
GroenLinks. U heeft een heel groot sociaal gevoel. Dat heb ik ook mogen merken, al kort
na mijn aantreden hier, toen ik de moskeeën mocht bezoeken waar u ook bij
verschillende gelegenheden aanwezig was en u heeft ook een enorm groot netwerk om u
heen gecreëerd. Dat blijkt ook bij evenementen, op straat, in de wijk en niet alleen bij de
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moskee. U bent een volksvertegenwoordiger pur sang met speciale aandacht voor uw
achterban en altijd kwam u wel iemand tegen die u wilde groeten of u wilde spreken. U
wordt ook geroemd om uw grote dossier- en historische kennis en het feit dat u uw
fractiegenoten en ondersteuning scherp hield bij discussies. Na een stevige aanvaring,
want u kunt nog weleens stevig uit de hoek komen in commissievergaderingen, was u
trouwens altijd de eerste die na afloop de discussiepartner alweer een hand ging geven.
Het kwam er weleens wat robuust uit, om het zo maar te zeggen, maar er was altijd
weer verbinding achteraf. U bent ook sportief. In politiek opzicht dus, maar ook in de
echte sport, zoals bij menig zaalvoetbaltoernooi waar ook gemeenteraden en gemeenten
tegen elkaar gingen strijden en waar u poogde, meer dan eens, de eer voor Dordrecht
hoog te houden. Met uw vertrek verliest onze gemeenteraad ook een waardevol en
enthousiast collega, die ook blijk heeft gegeven te beschikken over
leiderschapskwaliteiten, bijvoorbeeld als voorzitter van de commissie Fysiek of als
buurtvader, tussen aanhalingstekens, op het Vogelplein. Ook daar was u manifest
aanwezig. Maar nu dan is het even tijd om weer rust te creëren in uw persoonlijk leven.
Maar wij hier als raadsleden, college en ook als voorzitter van de raad zijn ervan
overtuigd dat deze komende periode een periode is waar u sterker uit zult gaan komen.
Althans, dat wensen wij u ook toe. Of u, zoals u dat vorig jaar een keer in de middagraad
heeft meegedeeld, in de toekomst nog als raadslid terugkomt voor wellicht de
Seniorenpartij, dat waag ik te betwijfelen. Dat zal de tijd leren. Maar wie weet? Maar
vooralsnog lijkt u daar nog ietwat te jong voor te zijn. Alhoewel menig ander lid van de
Seniorenpartij ook niet onderdoet aan uw leeftijd, zal ik maar, nog net binnen de tijd,
repareren, [gelach] Meneer Karapinar, het is een groot voorrecht geweest om met u te
mogen samenwerken, maar het is mij ook een groot voorrecht u mee te kunnen delen
dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om u na 14 jaar raadslidmaatschap van
onze gemeenteraad te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Gefeliciteerd.
[applaus]
De heer Karapinar Dank u wel, voorzitter, voor die prachtige woorden. Voorzitter,
geachte leden van de raad, familieleden, mijn vader, mijn broer, mijn zoon, mijn neef op
de tribune, collega's van GroenLinks daar, Mary Ruisch, Gerda, Laura en alle anderen, de
pers, de griffie, iedereen, ik kom woorden tekort, uiteraard het college ook, om iedereen
te bedanken. Vergeef me dat ik emotioneel ben, maar volgens mij is het het enige
moment waar een politicus echt emotioneel mag zijn. Ik had nooit de intentie om
burgemeester te worden, maar voor het laatst mag ik even namens de burgemeester het
woord doen. Dat doet mij deugd. Dan kan ik later vertellen dat ik ook voor vijf minuutjes
burgemeester van Dordrecht ben geweest. Ik had graag op een andere manier afscheid
willen nemen, natuurlijk. Het is een moeilijke tijd voor mij geweest, vooral afgelopen
jaar. Ik vond het bijzonder dat mijn fractie, vooral in de persoon van Kitty, maar ook alle
anderen, mij hierin erg hebben gesteund. Dat heeft mij op de been gehouden om zeg
maar nog gewoon door te gaan. Ik wilde niet stoppen, maar ja, ik moest stoppen,
helaas. Maar als ik terugkijk... als jonkie van 28 wilde ik de wereld veranderen.
Verbeteren, zal ik maar zeggen. Ik hoop dat ik alleen mezelf heb kunnen verbeteren, na
14 jaar. Het was me een genoegen. Het was me een eer. Ik heb met honderden collega's
samengewerkt. Er zijn collega's geweest die we helaas tijdens de laatste collegeperiodes
kwijt zijn geraakt of overleden zijn. Ik wil ze allemaal nog even in herinnering brengen.
Ik wil het gewoon kort houden. Jullie allemaal bedankt voor alle steun, zonder
uitzondering. Iedereen van harte, vanuit mijn hart bedankt. Ik wens jullie nog heel veel
sterkte en heel veel succes. Het is bijna verkiezingstijd weer, alles gaat weer beginnen.
Voor de komende periode wens ik jullie alle wijsheid toe. Ik zal jullie allemaal missen,
maar mijn levensfilosofie is datje altijd niet alleen maar moet nemen, maar meer moet
geven dan datje neemt. Ik hou van Dordrecht. Dordrecht is mijn stad. Ik zal hem altijd
dienen. Dat is mij een eer, om mijn stad te dienen. Dat heb ik ook altijd zo ervaren. Ik
zal eindigen zoals ik ooit ben begonnen: dat ik mijn stad zolang ik hier nog leef en woon
altijd zal dienen. Dat verklaar en beloof ik. Voorzitter, dank je wel.
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[applaus]
De voorzitter Dank u wel voor uw warme emotionele woorden. U mag nog even naast
uw politiek leider gaan zitten en ik stel voor dat wij, want als een raadslid vertrekt
betekent ook altijd dat er een raadslid komt, dat wij de beëdiging eerst doen en dat wij
een moment van pauzering doen om u te feliciteren met de Koninklijke onderscheiding
die u ten deel gevallen is, maar ook uw opvolger te feliciteren en ook even uw ouders te
feliciteren. Want het is ook denk ik voor u, meneer en mevrouw, de ouders van Ahmet,
een bijzondere eer dat hij een Koninklijke onderscheiding heeft gekregen. Ik hoop ook
dat u ervan geniet, van datgene wat uw zoon nu overkomt. Het wordt even vertaald, zie
ik. U ook gefeliciteerd in ieder geval, namens ons.
4. ONDERZOEK GELOOFSBRIEVEN NIEUW TE BENOEMEN RAADSLID MEVROUW
J. EDENBURG
De voorzitter Mag ik dan nu vragen mevrouw Edenburg naar voren te komen en dan
gaan we allemaal even staan. Ik wil eerst even de voorzitter van de commissie
geloofsbrieven vragen of wij ook tot dit moment over mogen gaan, want dat houdt ons
nog even in spanning. Gaat uw gang, meneer Rovers.
De heer Rovers De commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven van mevrouw
Edenburg, bestaande uit de heren Puik, Stam en mijzelf hebben de geloofsbrieven
grondig bekeken, goed bevonden en er zijn geen beletselen voor haar benoeming als lid
van de gemeenteraad te Dordrecht.
De voorzitter Dank u wel, commissie. Meneer Rovers als voorzitter. Dat is een hele
geruststelling, zie ik ook aan het gezicht van mevrouw.
5. BEËDIGEN MEVROUW J. EDENBURG
De voorzitter Komt u daar voor mij staan. U heeft aangegeven op grond van artikel 14
van de Gemeentewet de belofte af te willen leggen en die luidt als volgt.
'Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch
middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook enige gift of gunst heb gegeven of
beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks
noch middellijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik
beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik
mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.'
Mevrouw Edenburg Dat verklaar en beloof ik.
De voorzitter Van harte geluk gewenst. U bent eigenlijk al zo ongelooflijk betrokken bij
niet alleen uw partij, maar ook bij de regio en bij de gemeenteraad. U bent heel trouw, u
bent heel loyaal. U heeft al heel veel bijdragen mogen leveren. In die zin verandert er
eigenlijk niet zo heel erg veel, maar het is nu dan 'voor het echie', om het zo maar te
zeggen. Ook van u zijn familieleden aanwezig en dierbaren die dit graag mee willen
maken. Fijn dat u een onderdeel wilt zijn van ons stadsbestuur. Wij wensen u heel veel
toewijding , maar ook persoonlijk genoegen bij datgene wat op uw pad komt.
Gefeliciteerd.
[applaus]
De voorzitter De bloemen mag ik u overhandigen en dan schorsen we nu..
Mevrouw Kruger Voorzitter, mag ik nog?
De voorzitter Ja, mevrouw Kruger.
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Mevrouw Kruger Nog één momentje, want ik wil toch als fractievoorzitter nog een
coördinerende rol in het geheel.
De voorzitter Oh sorry, wel ja. Gaat uw gang.
Mevrouw Kruger We willen graag Ahmet vragen het stokje over te dragen; in dit geval
het kaartje, aan Joke, zodat ze inderdaad zo meteen na de installatie officieel kan gaan
deelnemen.
De voorzitter Prima. We gaan er allemaal getuige van zijn op het moment dat het
stokje, lees: het kaartje, daar wordt neergezet naast mevrouw Kruger. Dan schors ik de
vergadering en dan kan iedereen feliciteren.
[applaus]
De voorzitter De vergadering is geschorst.
SCHORSING
De voorzitter Goed, beste mensen. De vergadering wordt heropend. U mag gaan zitten.
Ik stel voor dat we overgaan naar de hamerstukken.
HAMERSTUKKEN
6. BENOEMEN VAN MEVROUW J. EDENBURG TOT PLV. LID PRESIDIUM
De voorzitter Punt 6. Zijn alle hamerstukken akkoord? Is er iemand die een
bespiegeling wil? Dan ga ik ze stuk voor stuk doen. Punt 6.
7. AANGAAN VAN EEN PILOT MET DISCUSSIEPLATFORM ARGU - MOTIE BURGER
BESLIST MEE
De voorzitter Zeven?
8. WENSEN EN BEDENKINGEN UITEN VOORNEMEN DRECHTSTEDEN DEELNAME
PARTICIPATIEFOND INNOVATION QUARTER B.V.
De voorzitter Acht? Ja, meneer Portier van de Socialistische Partij. Gaat uw gang.
De heer Portier Dank u wel. Als SP hebben wij nog steeds bezwaar tegen deelname aan
het Participatiefonds Innovation Quarter B.V. Ik zal niet alle argumenten herhalen die in
de commissies gewisseld zijn, maar wij vinden dat de Drechtstedensamenwerking zich
niet moet bezighouden met economische stimulering. Dat de gelden die daarvoor
uitgetrokken worden aan de ene kant te weinig zijn om gewicht in de schaal te leggen en
daardoor hoe dan ook niet effectief zullen zijn, dus wat ons betreft een verspilling van
gemeenschapsgeld en daarom willen wij geacht worden tegengestemd te hebben.
De voorzitter Anderen nog? Nee? Dan waarvan akte.
De heer Stam Voorzitter?
De voorzitter Ja?
De heer Stam Ik zit nog bij punt 7. Bij Argu.
De voorzitter Dan tik ik eerst even punt 8 af, met inachtneming van de gemaakte
opmerking. Dan ga ik even terug naar 7. Ja. Gaat uw gang.
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De heer Stam BVD heeft kennis genomen van de mogelijkheid om via Argu burgers meer
te betrekken bij de politieke besluitvorming. Uit de onlangs gegeven presentatie is BVD
niet gebleken dat dit een daadwerkelijke meerwaarde oplevert naast de reeds bestaande
mogelijkheden op social media gebied. Daarnaast zijn er nauwelijks ervaringen van
andere gebruikers aanwezig. Waar wel gebruikers zijn aangehaald, zoals bijvoorbeeld de
gemeente Utrecht was het aantal reacties en de betrokkenheid opvallend laag. Argu biedt
naar onze mening te weinig houvast om te komen tot een structurele brede deelname
van participatie van burgers. Tevens heeft het verleden geleerd dat dergelijke
communicatiekanalen veelal een platform zijn voor enkelen. Wat BVD betreft geven wij
vervolg aan de stadsdebatten waarvan het succes reeds is bewezen. Ook gezien de
geringe kosten van deze stadsdebatten ten opzichte van Argu is een combinatie zoals
deze door andere partijen is voorgesteld in de commissie ook overbodig. Wat dat betreft
is BVD van mening dat de pilot overbodig is en organiseren we een veelvoud aan
stadsdebatten voor het budget wat daar voor is vrijgemaakt.
De voorzitter Dank u vriendelijk. Daarvan akte; wordt verankerd in het verslag. Verder
akkoord? Ja? Dank u vriendelijk.
9. INSTEMMEN MET DE REGIONALE NOTA GEZONDHEIDSBELEID 2016-2019
INCLUSIEF DE LOKALE PARAGRAAF, EN KENNISNEMEN VAN DE BIJBEHORENDE
BIJLAGEN
De voorzitter Iemand anders nog over punt 9 dan?
De heer Van Verk Voorzitter?
De voorzitter Pardon. Meneer Van Verk.
De heer Van Verk Voorzitter, twee dingen die wij mee willen geven in onze
stemverklaring. Wat ons betreft wordt de naam van de dienst Gezondheid & Jeugd weer
gewoon terugveranderd naar GGD; dat is wel zo herkenbaar in de rest van het land. Ten
tweede maken wij bezwaar tegen de langzaam maar zeker uitweidende en uitreikende
invloed van de GGD en met name het domein van de jeugd.
De voorzitter Waarvan akte. Wordt ook verankerd in het verslag en verder akkoord met
het voorstal als zodanig. Anderen nog over 9? Nee?
10. VASTSTELLEN VAN DE NOTA EN BESCHIKBAAR STELLEN VAN KREDIET
INZAKE UITVOEREN BODEMSANERING DORDRECHT
De voorzitter Dan gaan we naar 10.
De heer Stam Nou, voorzitter, ik ben niet zo snel. Ik zit nu nog bij Innovation Quarter.
Daar willen wij ook graag een stemverklaring bij afgeven.
De voorzitter Gaat uw gang.
De heer Stam De mening van BVD is dat een organisatie waarvan wij niet concreet
kunnen weten wat er met ons geld gebeurt en als Dordtse raad geen sturing aan kunnen
geven, willen wij daar in principe geen gemeenschapsgeld beschikbaar voor stellen.
Faciliteren en mede mogelijk maken is hetgeen waar BVD achter kan staan. Wij hopen
dat het nu ingezette bedrag in een veelvoud terug zal komen, zoals wordt voorspeld. De
overige resultaten zien wij graag terug in maart 2017 in een korte evaluatie van de
samenwerking met Innovation Quarter B.V.
De voorzitter Waarvan akte. Dank u wel. Mevrouw Koene.
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Mevrouw Koene Nou, dan wil ik graag het Participatiefonds even een hart onder de riem
steken. Wij wensen iedereen die daarmee bezig is, veel succes omdat wij als VVD echt
ervan overtuigd zijn dat dit rendement op gaat leveren. Dank u wel.
De voorzitter Ook daarvan akte. Anderen nog over dit agendapunt 8?
Mevrouw Kruger Ja, voorzitter.
De voorzitter Mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger Ik wilde even vragen aan meneer Stam of ik het nou goed hoorde dat u
zei van: we hopen dat wat we erin stoppen, dat dat in een veelvoud terugkomt. Dat zei u
toch? Van, we geven iets en we willen er veel meer voor terug? Dat bedoelt u ermee?
Oké, dank u wel.
De voorzitter Ja? Anderen niet meer? Dan gaan we nu naar 10.
11. VASTSTELLEN NOTA ERFPACHTBELEID 2015 EN DE NOTA BELEID UITGIFTE
MOTORBRANDSTOFVERKOOPPUNTEN
De voorzitter 11?
12. VASTSTELLEN AANPASSING SPELREGELS EGALISATIERESERVE
PARKEERVOORZIENINGEN
De voorzitter 12?
13. BEKRACHTIGEN VAN DE DOOR HET COLLEGE OPGELEGDE GEHEIMHOUDING
VAN DE BIJLAGE BEHOREND BIJ HET RAADSVOORSTEL VERLENEN EERVOL
ONTSLAG VOORZITTER WELSTANDS- EN MONUMENTENCOMMISSIE.
De voorzitter 13?
14. VERLENEN EERVOL ONTSLAG VOORZITTER WELSTANDS- EN
MONUMENTENCOMMISSIE
De voorzitter 14? Nee? Akkoord, dank u vriendelijk.
STUKKEN TER KENNISNAME
15. RAADSIN FORMATIE BRIEF OVER STAND VAN ZAKEN EN PROCES KLEINE
SUBSIDIES
16. RAADSIN FORMATIE BRIEF OVER SPREIDING SOCIALE TEAMS
17. RAADSIN FORMATIE BRIEF OVER TUSSENRAPPORTAGE ACTIEPLAN IVP 2015
- 2016 EN GEZAMENLIJK VEILIGHEIDSBELEID REGIO ROTTERDAM 1E HELFT
2015
18. RAADSIN FORMATIE BRIEF OVER GEBIEDSSCANS LANGER THUIS
DORDRECHT
19. RAADSINFORMATIEBRIEF OVER STAND VAN ZAKEN SOCIALE TEAMS
20. RAADSIN FORMATIE BRIEF OVER TWEEDE BURAP SERVICEORGANISATIE
JEUGD 2015. CONCEPTUITVOERINGSPROGRAMMA JEUGDHULP ZHZ 2016 EN
CONCEPT TRANSFORMATIEAGENDA JEUGDHULP ZHZ 2016 - 2018
21. RAADSIN FORMATIE BRIEF OVER DORDTZAAM
22. RAADSIN FORMATIE BRIEF OVER ONTWERPPROCES DAMPLEIN VIA DORDT
AAN ZET
23. RAADSIN FORMATIE BRIEF OVER VOORTGANG VRIESEPLEIN
24. RAADSIN FORMATIE BRIEF INZAKE OMNIBUS ONDERZOEK WEGEN
De voorzitter Dan de stukken ter kennisname. Punt 15 hebben we zojuist al iets over
gezegd. Dat komt later terug, maar punt 16 tot en met 24, heeft u daar allemaal kennis
van kunnen nemen?
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Mevrouw Van den Bergh Voorzitter?

De voorzitter Mevrouw Van den Bergh. Gaat uw gang.
Mevrouw Van den Bergh Wij hebben een korte verklaring op stuk nummer 21 over
Dordtzaam. Dat is een samenwerking van initiatiefnemers die duurzame
burgerinitiatieven in de stad willen stimuleren en verder professioneel willen laten
groeien. Men heeft behoefte aan één accounthouder in de gemeente en één wethouder
met Burgerinitiatieven in zijn portefeuille. Het college is hier echter tegen en heeft dit
niet overgenomen, maar wij vinden dat de grote klacht is dat veel initiatieven verzanden
omdat men de weg niet weet, of dat men met verschillende afdelingen te maken heeft
met het risico van tegenstrijdige informatie en lange wachttijden. De PvdA pleit dan ook
voor een duidelijk en vast aanspreekpunt in het stadskantoor; dit om initiatieven snel in
contact te brengen met, en een goede ambtelijke ondersteuning te kunnen bieden en
met een vaste wethouder met burgerinitiatieven in zijn portefeuille leidt dit tot een
gerichte aanpak, zodat initiatieven kunnen gaan groeien en bloeien.
De voorzitter Meneer Portier van de SP.
De heer Portier Ja, als het mag alvast over 15.1, de kleine subsidies?
De voorzitter Nee, nee, nee. Nee, dat doen we niet. We hebben net gezegd dat we dat
aan het eind van de vergadering doen.
De heer Portier Oké. Het hele punt. Het is mij duidelijk.
De voorzitter Ja, het hele punt, maar wel met de focus op de motie, hebben we
afgesproken. Dat is de insteek. Eerst over de andere punten van de ter kennisname
stukken. Verankerd wordt datgene wat als stellingname naar voren gebracht is door de
PvdA bij agendapunt 21. Niemand meer over de andere punten? Dan hebben we alle
stukken ter kennisname verinnerlijkt en behandeld en over 15 komen we dus terug.
STUKKEN TER BESPREKING
25. INITIATIEFVOORSTEL TOT VERRUIMING VAN DE MOGELIJKHEDEN VOOR
HET OPWEKKEN VOOR HET OPWEKKEN VAN ZONNE-ENERGIE 19E EEUWSE
SCHIL
26. RAADSINFORMATIEBRIEF INZAKE INITIATIEFVOORSTEL ZONNEPANELEN
IN DE 19E EEUWSE SCHIL
De voorzitter Dan gaan we nu naar de stukken ter bespreking; 25 en 25 worden
gezamenlijk besproken. In de commissie zijn de voors en tegens aan de orde geweest en
de discussie zal zich hier in de raad richten op het aangepaste initiatiefvoorstel, zoals dat
na de commissiebehandeling aan het dossier is toegevoegd. Daarin zijn drie concrete
besluiten voor de raad verankerd. Akkoord? Dat is ook zoals het besproken is? De
voorzitter van de commissie, meneer Veldman, knikt ja. Dus dan is dat een focus van de
bespreking alhier. Dan gaan we eerst naar de woordvoerder van de BVD fractie. Gaat uw
gang.
Mevrouw Van der Vorm Voorzitter, dank u wel. Ik kan wel, ik mag wel, op één ding in
herhaling vallen. Dat is dat het wel heel leuk is dat we opnieuw over een initiatiefvoorstel
spreken. Verder is ook met het aangepast voorstel onze mening nog niet veranderd. Wij
vinden nog steeds het huidige beleid voldoende. De nota is vandaag, de 29e, precies zes
maanden oud en ligt nu alweer op tafel ter discussie. Dat vinden we jammer en we
zouden liever de evaluatie in 2017 afwachten. Ik heb nog wel een aantal vragen over het
initiatiefvoorstel waarvan ik hoop dat die beantwoord worden. Hij is iets aangepast op
een aantal punten. Het onderzoek wat de initiatiefnemers willen, dat begrijp ik wat ze
daarvan verwachten. Tegelijkertijd hebben ze het over betrachten van soepelheid en ik
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vraag me af hoe ver dat gaat. Hoeveel soepelheid verwacht u, stel dat het voorstel wordt
aangenomen? Een ander punt wat in de commissie is gevallen wat eigenlijk nog steeds in
het voorstel zit, dat is het verschil wat wordt gemaakt tussen rijks- en gemeentelijke
monumenten. In het vorige voorstel stond dat de soepele regels dan zouden gelden,
uitgezonderd rijksmonumenten, maar we hebben ook gewoon in deze stad prachtige
3 gemeentelijke monumenten en nu zie ik opnieuw dat onderscheid nog terug in het
voorstel. Dus als ik daar nog een toelichting op zou kunnen krijgen, dan weet ik waarom
u dat verschil maakt. Tot slot wordt er gesproken over een status quo en ik zie dat
eigenlijk niet. We hebben op 29 september 2015 met zijn allen een Welstandsnota
vastgesteld en naar mijn idee is dat een mooi document geworden waarin de balans is
gevonden tussen duurzaamheid en het beschermen van je stadsgezicht en daar wordt
gewoon op gehandhaafd. Dus ik vraag me af wat er wordt bedoeld met status quo zoals
genoemd is in het initiatiefvoorstel en wat er dan eigenlijk gevraagd wordt van het
college. Willen we nu gaan gedogen? Willen we nu toch nog wachten tot 2017, tot er
misschien een ander beleid komt? Ik hoop daar antwoord op te krijgen. Maar vooralsnog
zijn we nog steeds niet overtuigd dat er op ook maar enige manier soepeler moet worden
omgegaan met het plaatsen van zonnepanelen in de 19e eeuwse schil.
De voorzitter Dank u wel. We gaan naar de woordvoerder van het CDA. Meneer
Heijkoop.
De heer Heijkoop Voorzitter, dank u wel. Ik kan mij in grote lijnen aansluiten bij de
woorden van mijn collega Van der Vorm. Alle partijen in deze raad onderstrepen het
belang van duurzaamheid. Voor het CDA is het zijn van een goed rentmeester één van
de leidende principes. Wij willen de wereld netjes overdragen aan onze kinderen. Maar de
wijze waarop wij als raad invulling geven aan het realiseren van onze
duurzaamheidsdoelstellingen leidt niet zelden tot een levendig debat. De debatten over
de plaatsing van de windmolens staan ons nog helder voor de geest. Daar speelde ook
een brede belangenafweging en deze afweging speelt ook, zij het in een iets andere vorm
bij deze discussie over de plaatsing van zonnepanelen in onze stad. Het CDA staat
positief ten opzichte van de mogelijkheden die zonne-energie biedt. Het CDA steunt de
komst van een groot zonnepark op Crayestein en ziet graag de mogelijkheden verkend
om ook andere burgers daarbij te betrekken. Het initiatiefvoorstel gaat echter over de
19e eeuwse schil van onze binnenstad en dan gaat het dus ook over het aangezicht van
de vele prachtige panden in onze stad. Toch zijn ook wij geïnteresseerd in nadere
mogelijkheden en wij horen graag van het college of zij die mogelijkheden ook ziet of wil
onderzoeken, en als die mogelijkheden er zijn, dan kunnen die wellicht betrokken worden
bij de evaluatie van de Welstandsnota in 2017. Tot zover. Dank u wel.
De voorzitter De woordvoerder van D65, meneer Tiebosch.
De heer Tiebosch Dank u wel, voorzitter. Ja, mevrouw Van der Vorm, als we het in de
commissie fysieke leefomgeving van 17 november niet hadden gehad over de bewuste
woning naast schouwburg Kunstmin en de reactie van het college, dan hadden we
waarschijnlijk nu vanmiddag geen initiatiefvoorstel en geen bespreekpunt gehad. Wat
vervelend is, is dat het nu net lijkt alsof cultuurhistorie en duurzaamheid elkaar aan het
uitsluiten zijn in de 19e eeuwse schil. Vanuit D66 en ook vanuit de andere
initiatiefnemers hebben we juist dit punt aangepakt om ervoor te zorgen dat
cultuurhistorie en duurzaamheid samen met elkaar kunnen opgaan. De 19e eeuwse schil,
dat is een gebied van bijna 73 hectare. Dat is nogal wat. En 73 hectare, dat is sowieso al
een gebied waar je de nuance in terug kunt vinden. Bij beschermd stadsgezicht is het zo
dat de panden die binnen een beschermd stadsgezicht vallen, die krijgen natuurlijk niet
automatisch allemaal de status van een beschermd monument. Binnen die 73 hectare zie
je heel veel panden en daken die helemaal niets met cultuurhistorie te maken hebben.
En daar waar het kan, zouden wij willen zeggen: het toekomstig functioneren, want dat
doe je eigenlijk bij een beschermd stadsgezicht, je wilt het toekomstig functioneren veilig
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stellen. Daar moet je de duurzaamheid niet uit de weg gaan en moet je gewoon die
zonnepanelen toestaan. Dan moet je niet bang zijn voor de initiatieven die er zijn om
Dordrecht duurzamer te maken en de overheid moet dan ook geen belemmerende partij
zijn. Dat geldt voor de gemeente, maar ook voor Den Haag. Dus dat is de reden dat wij
graag willen dat ook in de 19e eeuwse schil de nuance, daar waar het kan, dat daar
bewoners zonnepanelen of zonnecollectoren kunnen aanbrengen en dan maken we er
geen juridische discussie van.
Mevrouw Van der Vorm Voorzitter?
De voorzitter Gaat uw gang.
Mevrouw Van der Vorm U zegt van, de overheid moet geen belemmerende partij zijn.
Nu is het al zo dat zowel op rijksmonumenten als op karakteristieke panden als op
gemeentelijke monumenten het toegestaan is om zonnepanelen te plaatsen. Dus het is
niet zo dat we dat momenteel verbieden. Het kan. Er is alleen één gouden regel: zorg
nou dat het niet zichtbaar is vanaf de straat. Nou zegt u, daar wil ik eigenlijk vanaf. Dan
vraag ik aan u: waarom dan wel uitgezonderd rijksmonumenten, maar niet bijvoorbeeld
gemeentelijke monumenten, waar we er ook daar een heleboel van hebben staan?
De heer Tiebosch Voorzitter, zoals ik al aangaf: wij zoeken graag de nuance. Het gaat
over 73 hectare en watje nu ziet, is dat het welstandsbeleid zoals we dat hebben
vastgesteld, vinden wij en dat kan al vrij snel nadat het in werking is getreden naar
voren komen, dat is ook naar voren gekomen, dan blijkt dat erg rigide te zijn in de
manier waarop de één zegt dat het niet kan en van de ander kan het wel. Ik ben net
1.70 meter en als ik kijk naar bijvoorbeeld de heer Stam, die is wat langer. Dat betekent
dat wij samen al hele andere zichtlijnen hebben. Daar kun je al met elkaar in discussie
over gaan, van: wat ziet de één en wat ziet de ander? Dus de kans dat ik ze zie is vrij
klein, maar de kans dat meneer Stam ze ziet is al vrij groot. Daar zou ik al eigenlijk geen
discussie over willen hebben. Je zou eigenlijk moeten zeggen: waar duurzaamheid kan,
dan zou je de ja, mits variant moeten kiezen.
De voorzitter Dank u vriendelijk. Vooralsnog geen amendement ingediend op de
stellingname van de lengte van meneer Tiebosch. Dan gaan we door naar de
woordvoerder van de PvdA. Gaat uw gang.
De heer Puik Voorzitter, dank u wel. Dordrecht is een stad die leeft, die ontwikkelt, die
groeit en ambitie heeft. Eén van de ambities welke we met elkaar hebben afgesproken is
om in 2050 energieneutraal te zijn. Het initiatiefvoorstel welke wij samen met
GroenLinks, VVD en D66 hebben ingediend, wil bevorderen dat bewoners, ook in de 19e
eeuwse schil, meer gebruik gaan maken van de zon om energie op te wekken. Wij willen
met dit initiatiefvoorstel zoveel mogelijk bewoners de mogelijkheid geven om duurzaam
energie op te wekken, wat onze stad helpt om de ambitie welke we met elkaar hebben
afgesproken te behalen. Uit de discussie in de adviescommissie is naar voren gekomen
dat het zichtbaarheidscriterium belangrijk is, maar gelijktijdig wordt daarbij prioritering
van straten en gebieden in de schil wenselijk geacht. Soepelheid betrachten bij zonneenergie op daken in de schil is een breed gedragen wens. Niet alle straten en huizen zijn
gelijk wat betreft bijzonderheid/dakpatroon en maatwerk is hierbij op zijn plaats. Het
initiatiefvoorstel is na deze discussie op een aantal punten aangepast. Het college heeft
aangegeven dat de visuele bescherming de reden is om geen zonnepanelen toe te staan
op daken welke zichtbaar zijn vanaf de straat. In onze ogen is dit wel erg beschermend
naar de Dordtenaren en wij zouden hier ook nog wel enige toelichting van het college
willen hebben. Verder zijn we benieuwd wat de wethouder duurzaamheid eigenlijk vindt
van deze beperking op het toestaan van zonnepanelen; dit in het kader van de
eerdergenoemde ambitie. Tenslotte willen we vragen aan de partijen welke
duurzaamheid en rentmeesterschap hoog in het vaandel hebben staan, nogmaals
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uitdagen om goed naar initiatiefvoorstel te kijken en dan zal ik voor de zekerheid nog
één keer de ondertekende versie indienen.
De voorzitter Dank u vriendelijk. (...) Oké, maar er verandert verder niets. Ik schrok al.
Dank u vriendelijk voor uw zorgvuldigheid. Dan gaan we nu naar de woordvoerder van
de Socialistische Partij, dat is meneer Portier. Dank u.
De heer Portier Ja, voorzitter. Ik kan er heel kort over zijn. Naar mijn idee behelst het
initiatiefvoorstel niet dat alle daken van gemeentelijke monumenten nu volgebouwd
moeten worden met zonnepanelen. Ik zou haast zeggen, in navolging van de heer
Tiebosch: als mijn dochter van 1.55 meter ze kan zien op een gemeentelijk monument,
dan moeten we het misschien maar niet doen, maar wij zullen dit initiatiefvoorstel
ondersteunen.
De voorzitter Dan gaan we naar de woordvoerder van de Christenllnie/SGP. Meneer
Veldman.
De heer Veldman Ja, voorzitter, dank u wel voor het woord. Zoals bekend mag zijn,
hecht de fractie van ChristenUnie/SGP zeer aan duurzaamheid en rentmeesterschap. Dat
is één van de redenen geweest dat wij eerder ook in deze raad een motie hebben
ingediend, die breed werd aangenomen, om zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen
meer te stimuleren. Wij zouden in eerste instantie nog wel de reactie van het college
willen horen op het aangepaste voorstel, aangezien de reactie eerder van het college
ging over het voorgaande voorstel, maar in zijn algemeenheid vinden wij wel dat de
Welstandsnota voldoende ruimte biedt om zonnepanelen te plaatsen, ook in de 19e
eeuwse schil. We hadden dan ook liever gehad dat deze discussie gevoerd was ten tijde
van het bespreken van de Welstandsnota, want die is niet als hamerstuk hier
gepasseerd, maar er is vrij uitvoerig over gesproken. Dus in die zin vinden we,
procedureel had het ook beter geweest om de discussie daar te voeren. We hebben nog
wel twee aandachtspunten ook richting het college. Het eerste betreft de handhaving. Wij
willen uitdrukkelijk de toezegging dat er geen sprake is van willekeur bij de handhaving,
dus dat zonnepanelen en andere bouwsels gelijk behandeld worden op dat punt.
Daarnaast vinden we wel dat participatie van bewoners in het zonnepark Crayestein wat
verder uitgewerkt zou mogen worden. We vinden de raadsinformatiebrief op dat punt
echt te summier. Volgens mij stoort het geluid ook. We roepen het college in die zin ook
op om het zuur en het zoet gelijktijdig op te dienen. Voorzitter, tot zover.
De voorzitter Dank u. Woordvoerder van de VVD, meneer Pols.
De heer Pols Voorzitter, het initiatiefvoorstel wat nu voorligt wat wij ook ondersteunen,
is denk ik een afgewogen voorstel, zoals al genoemd is door mijn collega van D65 en de
PvdA. Als ik kijk naar het beschermd stadsgezicht zoals dat vastgesteld is door de
Rijksdienst, dan lees ik daarin dat men vooral kijkt naar de stratenpatronen. Men kijkt
niet naar de daken, hoe die zijn. Nee, vooral de stratenpatronen, die zijn waardevol. Ik
denk dat we dat ook eens een keer mee moeten nemen in onze overwegingen. Wij
hebben ook met elkaar hier al wat discussies gehad over de CO2 reductie en als we dat
echt willen halen, dan zullen we alles moeten aangrijpen om dat mogelijk te maken.
Want op het ogenblik hebben we pas 7 procent binnengehaald van de 20 procent die we
binnen moeten halen. Wij als VVD fractie zijn geen grote voorstander van windmolens en
wij willen eigenlijk de zonne-energie alle mogelijkheid geven, ook in de 19e eeuwse schil;
behalve op monumenten. Daar passen we het niet op toe. Wij ondersteunen dus dit
voorstel en zoals ik al zei: wij vinden het een afgewogen voorstel wat zeker de moeite
waard is om te steunen. Dank u wel.
De voorzitter De VSP.
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De heer Tazelaar Ja, voorzitter, goedemiddag. We hebben geen bezwaar tegen het
plaatsen van zonnepanelen. Duurzaamheid staat voorop, of het nu monumenten zijn in
het algemeen of ander onroerend goed. Als het straatbeeld maar niet verandert in
verpaupering, maar tegen een moderne aanpassing als zonnepanelen hebben we geen
bezwaar. Wij zullen dan ook het initiatiefvoorstel steunen. Ik dank u wel, voorzitter.
De voorzitter Mevrouw Kruger van GroenLinks.
Mevrouw Kruger Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, wij gaan ervan uit dat in principe
niemand het echt oneens zou kunnen zijn met de drie genoemde punten in het besluit.
Want immers: deze punten voldoen aan de op 29 september unaniem aangenomen
motie Pietluttigheden: het wat meer soepel omgaan met regels die er gesteld zijn. Zoals
ik van BVD net heb vernomen bij het initiatiefvoorstel om allerlei regels te versoepelen,
denk ik dat hier ook een mooie gelegenheid is om er lenig mee om te gaan. Dan nog
naar mevrouw Van der Vorm. U vroeg over het gedogen van de mogelijkheid om toch in
de 19e eeuwse schil zonnepanelen te plaatsen. Het initiatiefvoorstel is niet het gedogen
in het algemeen. Er staat heel duidelijk 'van de nu reeds geplaatste zonnepanelen' en
daar is in ieder geval één pand wat ik daarvan nu weet, totdat het besluit is genomen dat
het anders moet. Want het lijkt me toch een beetje onzinnig, als iemand het er nu
afhaalt en blijkt dat we met al onze wijsheid besluiten om het toch mogelijk te maken,
dat ze er dan weer op geplaatst kunnen worden. Daarbij wil ik nog even toevoegen als
GroenLinks, eigenlijk dank aan de VVD die hetzelfde zegt: wij zijn bezig om onze ambitie,
2030 Dordrecht neutraal, waar te maken en dan moeten we ons met zijn allen er voor
inzetten en ook de burgers zelf, die nu mooie particuliere initiatieven tonen. De stad van
de toekomst, die moeten we nu zelf creëren en uiteraard moeten we zorgvuldig omgaan
met de beeldwaarde van onze stad. We zijn trots op onze stad en vinden dan ook niet
dat alles zomaar klakkeloos toegestaan moet worden, maar zeker wel dat we de kansen
moeten benutten als het kan. Jaren geleden waren er door het hele land en in de steden
elektriciteitspalen, telefoonlijnen; een teken van voortgang en welvaart vonden we dat
toen. Rokende fabrieken betekenden werkgelegenheid. Nu weten we dat het anders kan
en dat het anders moet. Hebben we het hier over duurzaamheid tegenover ethische
opvattingen? Over leefbaarheid tegenover beperkingen? Over een aantal jaren weet
niemand meer dat we die panelen vroeger niet zo mooi vonden. Het is gewoon even
wennen. En bovendien toont het duidelijk wat bewoners van de stad over hebben om te
werken naar een klimaatneutrale stad. Er is gesproken dat er een zonnepark Crayestein
komt en er komen nog andere alternatieven, want het is nu al mogelijk om dakpannen
die bepaalde cellen hebben, op je dak te plaatsen. Folies tegen ramen aan die ook
energie kunnen opwekken. Maar dat is nog niet voor iedereen beschikbaar en we kunnen
wel iedere keer zeggen: wachten tot er weer iets beters en mooiers is... nee, we moeten
nu acteren en daar zijn nu ook middelen voor. Allereerst belangrijk om te besparen op
het energiegebruik en dan sturen op zoveel mogelijk groene energie als water, zon en
wind. Dus voorzitter, collega raadsleden: op weg naar klimaatneutraal Dordrecht, naar
de stad van de toekomst: laten we dit initiatiefvoorstel aannemen en verder hard gaan
werken aan een mooi Dordrecht. Dank u wel.
De voorzitter Meneer Wagemakers.
De heer Wagemakers Dank u wel, voorzitter. Ja, de afweging tussen enerzijds de
duurzaamheidsopgave waar iedereen hier in de raad volgens mij zich in kan vinden,
anderzijds de thematiek rondom welstand. Ik denk dat de initiatiefnemers wat mij betreft
in ieder geval duidelijk hebben aangegeven dat zij ook niet voor verrommeling van de
stad zijn, maar wel de vooruitgang waar wij nou eenmaal in deze tijd mee zitten, de
opgaves waar we voor staan, maar ook de mogelijkheden die er zijn, dat we die
maximaal moeten faciliteren en zoals de heer Tiebosch ook zei, daar de nuance in
zoekend, nog even los van de discussie of je vanaf 1.70 meter of vanaf 1.90 meter
straatbeeld het wel of niet kunt zien. Ik denk dat dat een beetje een lastige is om het op
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die manier te bekijken, maar kijkend waar we staan qua opgave, het initiatief van
mensen in deze stad, denk ik dat we dat maximaal moeten aanmoedigen, ondanks het
feit dat als je dat op een gegeven ogenblik procentueel op de opgave omslaat, dat die
invloed beperkt is. Maar alle kleine beetjes kunnen helpen, denk ik. Dus wat mij betreft:
steun voor dit initiatiefvoorstel. Dank u wel, voorzitter.
De voorzitter Anderen nog uit de raad? Nog in reactie op elkaar?
De heer Puik Voorzitter?
De voorzitter Ja, meneer Puik.
De heer Puik Soms duurt het even voordat een woordvoering binnenkomt. Ik had
eigenlijk nog wel een vraag aan het CDA, want het CDA heeft aangegeven dat ze nader
onderzoek willen doen. Ik vroeg me af waarvoor dat onderzoek dan zou dienen en
waarnaar ze dan onderzoek willen doen.
De heer Heijkoop Voorzitter, dank u wel. Wij vinden een initiatiefvoorstel op zichzelf een
mooi streven, maar mevrouw Van der Vorm en ook anderen hebben al terecht
aangegeven dat de inkt van de Welstandsnota nog amper droog is. Wij willen graag het
college de gelegenheid geven om eens goed de voors en tegens in kaart te brengen,
goed in kaart te brengen, ook vragen bijvoorbeeld rondom de zichtlijnen van de heer
Tiebosch, of de vraag 'gemeentelijk of rijksmonumenten'; om dat soort vragen wat beter
uit te werken en dan aan te geven waar het wel of niet mogelijk is en als het wel
mogelijk is, dan kunnen we dat prima meenemen in 2017. Van een jaar geen
zonnepanelen of minder zonnepanelen, daar krijgt deze stad helemaal niets van en wij
vinden zorgvuldigheid nu voor snelheid gaan. Maar goed, ook wij wachten de reactie van
het college af, ook op wat er gewisseld is hier in deze raad. Dank u wel.
De heer Van Verk Voorzitter, mag ik daar een vervolgvraag op stellen? Want ik vind het
pleidooi van de heer Heijkoop helder en duidelijk. Hij wil het onderzoek afwachten. Kan
hij zich dan ook voorstellen dat in de tijd dat dat onderzoek wordt gedaan, de huidige
situatie gedoogd wordt? Zodat je mensen niet op extra kosten jaagt dat die panelen er
nu weer af moeten om over een jaar misschien tot de conclusie te komen dat ze er toch
weer op kunnen.
De heer Heijkoop Ja, als u het woord 'gedogen' gebruikt in een debat met een CDA'er,
dan krijg je niet vaak een positieve reactie en ook deze keer moet ik u daarin
teleurstellen. Deze mensen hebben iets gedaan, per ongeluk en wellicht, er zal echt geen
opzet zijn, maar: dit mag niet. Wij willen ook geen precedent scheppen door te zeggen:
u mag dit zo laten liggen. Want ja, dan ga je natuurlijk ook vragen van anderen krijgen.
Dus nee, ik zie daar eigenlijk geen mogelijkheden in en mijn fractie is er ook gewoon
voor om te handhaven op basis van de huidige lokale regelgeving zoals die verankerd is
in de Welstandsnota.
Mevrouw Kruger Voorzitter? Kijk, als we vallen over het woordje 'gedogen', kunnen we
daar misschien een ander woord voor in de plaats zetten van gewoon, laat zitten wat er
zit en ja, u bent bang voor precedenten scheppen. Ik denk, je mag best af en toe
weleens precedenten scheppen en zeker als het ten goede komt van het milieu en onze
ambitie om energieneutraal te worden. Daarnaast is het geen vrijbrief, in ieder geval niet
zoals wij hem hebben benoemd als punt 3 in het initiatiefvoorstel, en geen uitnodiging
om iedereen maar te zeggen: kom en doe hetzelfde als wat er nu gebeurd is. We hebben
alleen gezegd: dit ligt er nu en die tijd dat het er ligt, kan het mooi van dienst zijn. Op
het moment dat er een definitief besluit is genomen kunnen ze er altijd afgehaald worden
en anders misschien ook blijven liggen.
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Mevrouw De Smoker Voorzitter?

Mevrouw Van der Vorm Voorzitter?
De voorzitter Even kijken welk stemmetje. Mevrouw de Smoker stond eerst op het
tableautje. Mevrouw De Smoker, en daarna komt u. Gaat uw gang.
Mevrouw De Smoker Voorzitter, dank u wel. Ja, voorzitter. Ik word toch een beetje
getriggerd als het CDA zo ingaat op het woord 'gedogen', oftewel het tijdelijk toestaan
van een bepaalde situatie. Want zo lees ik dat; niet meer of niet minder en dan is toch
mijn vraag aan de heer Heijkoop van, als u dat niet wilt, als u daar tegen bent, sluit u
dan zeg maar verandering van het beleid zoals voorgesteld wordt, nu op voorhand al uit?
Of zegt u van: nou, gedurende time being, u kunt zich daar van alles bij voorstellen,
laten we het toch even in de markt hangen?
De voorzitter Mevrouw Van der Vorm over hetzelfde punt?
Mevrouw Van der Vorm Over het woordje 'gedogen', ja. Dat lijkt helemaal hip te zijn,
momenteel.
De voorzitter Ja, en dan gaan we naar meneer Heijkoop. Gaat uw gang.
Mevrouw Van der Vorm Wat ik wil meegeven is: ik vraag me af of je als raad überhaupt
kan besluiten om iets te gaan gedogen. Volgens mij stel je gewoon een beleid vast, moet
het college daarop handhaven en als je het anders wil, dan moet je het beleid
aanpassen. Dat is nu op dit moment niet wat er gebeurt, dus volgens mij is dat helemaal
geen issue.
De heer Puik Voorzitter?
De voorzitter Ja, nog even en dan gaan we terug. Over ditzelfde punt?
De heer Puik Ik wou even reageren op mevrouw Van der Vorm.
De voorzitter Ja, en dan gaan we terug naar meneer Heijkoop.
De heer Puik Volgens mij staat er in het initiatiefvoorstel dat we deze status quo willen
behouden zoals die nu is en dus, dat roepen we dan ook op aan het college om dat te
doen.
Mevrouw Van der Vorm Voorzitter, mag ik daar op reageren?
De voorzitter Ja hoor.
Mevrouw Van der Vorm Dat is waarom ik u vroeg van: wat bedoelt u precies met dat
status quo? Want als dat neer komt op gedogen... nou ja, misschien dat het college daar
op kan reageren, maar volgens mij is dat niet iets wat aan de raad is. Volgens mij moet
je dan of het beleid veranderen en dan moetje dus echt met concrete punten komen
van: ik wil de Welstandsnota pagina 55 lid l.a. veranderen in, et cetera. Want volgens
mij heb je anders gewoon geen optie om als raad te besluiten om dit te gaan gedogen.
De heer Puik Voorzitter? Volgens ons is het zo dat het college bepaalt of er aan
handhaving wordt gedaan en het college kan zeggen: nou, dan handhaven we hierop
niet.
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Mevrouw Van der Vorm Nee, dat kan niet zomaar. Het college moet per definitie
handhaven, tenzij. Op zich, als u dan zegt van: nou, we willen dit toestaan, dan zou u
met iets moeten komen van 'de Welstandsnota moet gewijzigd worden in' en dan de
letterlijke tekst. Maar anders is er geen nieuw beleid wat het college ook niet kan
toepassen. Lijkt mij, hoor, maar goed.
De heer Van Verk Voorzitter? Ik vind dit toch een beetje een semantische discussie
worden. Ik was degene die het eerste het woord 'gedogen' gebruikte, dus moet je dat de
initiatiefnemers in ieder geval niet euvel duiden. Maar waar het op neer komt, is datje
het wilt of niet wilt. Dat is heel dikwijls in de politiek zo, mevrouw Van der Vorm. De
vraag die hier nu gewoon voorligt is: willen wij, gedurende de tijd dat er nieuw beleid
wordt ontwikkeld, de mensen die al zo'n ding op het dak hebben liggen voor de time
being de gelegenheid geven om dat ding te laten liggen, dus geen kosten te maken? Of
zeggen wij: nee, wij zijn de sterke, krachtige handhavers der wet en wij zullen ervoor
zorgdragen dat ze ervan afgehaald worden, desnoods met de ME? Ik bedoel, dat is nog
eens een keer krachtige taal als u die zou uiten, maar dat doet u ook niet. Ik bedoel, dat
is de vraag en daar gaat het om. Jagen we mensen extra op kosten, ja of nee? Want als
namelijk bij vaststelling van het nieuwe beleid blijkt dat het niet kan, dan zegt ook dit
voorstel in feite: dan moeten ze er af.
De voorzitter Oké. We gaan zo dadelijk luisteren vanuit het college hoe dat puur
juridisch-bestuursrechtelijk zit. Meneer Heijkoop als laatste voordat we naar het college
gaan.
De heer Heijkoop Ja, dank, voorzitter. Het lijkt me inderdaad verstandig om snel naar
het college te gaan. Want vanuit het CDA willen we natuurlijk helemaal niet flauw doen
naar deze initiatiefnemers, maar goed, we hebben met elkaar beleid afgesproken en daar
hoort een handhavingsarrangement bij. Het tweede is het precedent. Als daar geen enkel
risico toe is, daar wil ik ook wat meer over horen vanuit het college. Want natuurlijk zijn
er sommige gevallen waarin je ervoor kiest om hangende een situatie enige compassie te
hebben, maar het principe van datje beleid met elkaar afspreekt en dat handhaaft, dat is
voor ons op dit moment leidend. Maar ik ben benieuwd naar de reactie vanuit het
college. Dank u wel.
De voorzitter Dank u vriendelijk. We gaan naar het college luisteren. De wethouder
heeft het woord.
Wethouder Sleeking Ja, voorzitter, dank u wel. Ik ben het in ieder geval met degenen
eens die stellen dat het jammer is dat we dit debat nu voeren, nog maar zo kort na het
hele uitgebreide traject van Stadsberaad en het uitgebreide inspraaktraject om te komen
tot een nieuw welstandsbeleid, waar we, dacht ik, met elkaar buitengewoon tevreden
over waren, over de kwaliteit van het geleverde product, in het najaar van vorig jaar. U
schetst vandaag de dilemma's die in ieder geval op dit punt toen niet aan de orde zijn
gekomen. Wel op het punt van schotelantennes, maar niet op het punt van
zonnepanelen. Het dilemma tussen duurzaamheid en ons beschermd stadsgezicht en één
van de kernkwaliteiten waarover onze stad beschikt: ons historisch centrum en het
monumentale dakenlandschap wat daar bij hoort. Die Welstandsnota, het nieuwe
welstandsbeleid, daarbij zijn we denk ik ook niet over één nacht ijs gegaan. Er is van
alles geïnventariseerd. Tot hoe ver wil je daarin gaan en waar juist niet? Er wordt door
een enkele van u gesignaleerd dat de ruimte die er nu niet is op die daken die beschermd
zijn omdat ze vanaf openbaar gebied zichtbaar zouden zijn, dat dat een vrij beperkt
aantal is; zeker als je dat afzet tegen de capaciteit van bijvoorbeeld één windmolen. Ik
zit niet zo heel goed in die cijfers, maar ik zou me kunnen voorstellen datje met
plaatsing van één windmolen alle bestaande zonnepanelen die er nu in de binnenstad van
Dordrecht te vinden zijn, zou kunnen compenseren. Maar ook bij de plaatsing van
windmolens zie je natuurlijk de discussie tussen esthetische uitstraling en duurzaamheid.
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Waar de één pleit voor een beperkt aantal, liefst in een rij-opstelling langs de rivier, pleit
de ander voor veel grotere aantallen omdat men kennelijk zich minder stoort aan de
plaatsing van windmolens in het landschap en op dat punt zie je dus ook verschillen van
mening. U roept het college op in dit voorstel, waarvan ik eerlijk gezegd had verwacht als
portefeuillehouder dat u met een uitgewerkt initiatiefvoorstel zou komen; op dat punt
moet ik mevrouw Van der Vorm gelijk geven. Het betreft beleid dat door de
gemeenteraad uiteindelijk is vastgesteld. U roept het college nu op om daar van af te
wijken; om dat beleid in feite niet te handhaven tot het moment dat het beleid weer is
aangepast. Dat vind ik wel een onmogelijke vraag die u aan het college voorlegt. Want A,
gaat u nu uit van dit ene incident waarbij sprake is van één overtreder die geen
vergunning heeft aangevraagd voor het plaatsen van zonnepanelen, maar dat gewoon
gedaan heeft in strijd met de regelgeving? Ja, als je deze ene gaat gedogen en volgende
week gaat iemand anders ze ook plaatsen in afwachting van nieuw beleid, welke grond
hebben wij dan nog om op dit punt ook maar tot enige handhaving te komen? Dus ik zou
u echt willen afraden om deze oproep aan het college te doen.
Mevrouw Kruger Voorzitter?
Wethouder Sleeking U bepaalt het beleid. Als u vindt dat er nadere kaders gesteld
moeten worden of dat er meer verruiming moet komen van het beleid, dan zal dat met
een formeel voorstel moeten komen, dan wel en ik heb u daar ook toe opgeroepen, om
de evaluatie van 2017 af te wachten. Ik ben zeker bereid om ook intern nou eens de
opdracht uit te zetten van: jongens, kijk nou eens of we binnen de regelgeving die we nu
hebben vastgesteld, of daar op onderdelen toch niet nog nadere uitzonderingen gemaakt
zouden kunnen worden, of dat er nog nadere verruiming mogelijk is, zonder dat we nou
het harde criterium van zichtbaarheid van de openbare weg, dat we dat eigenlijk
prijsgeven.
De heer Tiebosch Voorzitter?
Wethouder Sleeking Want dat is eigenlijk een heel objectief criterium waarop we nu
kunnen toetsen en alle andere omschrijvingen van soepelheid en dergelijke zijn zo
subjectief dat de vraag is: op welke manier ga je dat dan handhaven, c.q. waar leidt dat
toe als dergelijke gevallen bij de rechter worden uitgevoerd? Want als het college wordt
gevraagd om handhaving, dan zijn wij gewoon verplicht om ook te gaan handhaven. We
kunnen dat soort verzoeken niet naast ons neerleggen.
Mevrouw Kruger Voorzitter, even ter interruptie. Ik wil toch even nog verduidelijken, dat
derde punt in het initiatiefvoorstel, want de wethouder begint er ook weer over, van 'als
we één iemand toestaan dan komt de rest ook.' Nee, er staat heel duidelijk: "van de nu
geplaatste zonnepanelen". Als we dat goed communiceren, dan is het ook van de nu
geplaatste en niet dat er ook nog nieuwe bijkomen. Dan daarbij, u heeft het ook over
hoe mensen ertegenaan kijken. Ik heb al verschillende mensen gehoord die zo blij zijn
dat ze dus echt kunnen zien dat er zonnepanelen op daken in Dordrecht liggen, want
Dordrecht doet tenminste iets, kennelijk, aan het opwekken van alternatieve energie.
Daar horen dus juist de zonnepanelen in het stadsgezicht bij. Dat wilde ik u eventjes
meegeven.
De voorzitter Over hetzelfde punt meneer Tiebosch, dacht ik te zien. Meneer Tiebosch.
De heer Tiebosch Dank u wel, voorzitter. Ja, ik zou graag dan de wethouder de
suggestie willen doen, de vorige keer heeft hij ons een luchtfoto laten zien van het
centrum, maar niet van de 19e eeuwse schil, die zal hij waarschijnlijk ook hebben, een
recente luchtfoto waaruit blijkt hoeveel zonnepanelen er nu al in dat gebied liggen. Want
ik wil even duidelijk markeren dat het hier niet specifiek gaat over dat ene voorbeeld.
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Dat we dan die foto als vertrekpunt kunnen hebben voor de discussie van: wat kan nou
wel en wat kan nou niet?
De voorzitter Wethouder Sleeking vervolgt zijn betoog.
Wethouder Sleeking Voorzitter, dat laatste lijkt me sowieso goed, maar ik zou u dan
nogmaals willen adviseren om dat bij de evaluatie te betrekken. Het was verrassend om
te zien hoeveel mogelijkheden er nu al in de historische binnenstad zijn om
zonnepanelen te plaatsen. Zowel op platte daken, maar ook op monumenten zijn ze al
toegestaan, in die gevallen dat ze niet zichtbaar zijn vanaf straat. Dus mogelijkheden zijn
er al heel veel. Ik kan me voorstellen dat die er binnen de 19e eeuwse schil nog veel
meer zijn dan in de historische binnenstad. De foto daarvan, die is mij niet bekend, maar
die is wel te maken, want ze kunnen ook daar inkleuren op welke plaatsen zonnepanelen
zijn toegestaan. Dus de vraag en het dilemma waar u mee zit betreft sowieso een heel
klein deel. Dat is echt het kleine deel voor wat betreft de zichtbaarheid. U weet, niet alle
daken zijn sowieso geschikt om zonnepanelen te plaatsen. Mensen kunnen dat ook op de
website terugvinden, of daken überhaupt geschikt zijn. Dus dat is al een beperkt aantal
en van die beperkte aantallen is een nog beperkter deel waar het nu niet toegestaan
wordt om die panelen te plaatsen
De heer Pols Voorzitter?
De voorzitter Ja, op dit punt? Meneer Pols.
De heer Pols Ik wil de wethouder toch nogmaals erop wijzen, we spreken over de 19e
eeuwse schil. Daar staan niet alleen monumenten. Nee, we hebben daar ook heel veel
huizen staan die uit de jaren '50 en de jaren '60 zijn. Die kunnen we sowieso vrijstellen,
denk ik, gewoon. Ik begrijp het grote probleem hier niet. Als ik zie hoe de gemeente
Amsterdam met zijn monumenten omgaat en kijk hoe wij ermee omgaan, zijn wij heel
erg zorgvuldig. Wij praten ook niet als initiatiefnemers over de binnenstad. Nee, we
praten alleen maar over de 19e eeuwse schil en meer niet.
De voorzitter Oké. Wethouder Sleeking.
Wethouder Sleeking Ja, voorzitter, en binnen de 19e eeuwse schil hebben wij het dan
alleen nog maar over die gebieden die vallen onder beschermd stadsgezicht en niet
onder die andere. Ik denk dat de heer Pols ook een punt heeft als hij stelt dat er nu al in
heel veel gevallen gewoon plaatsing van zonnepanelen mogelijk is en ook wordt
toegestaan en ook in de 19e eeuwse schil. Maar nogmaals, als u het beleid verder wilt
verruimen, dan zal dat ook langs de formele kant moeten gebeuren. Dan zal er ook een
inspraaktraject aan gekoppeld moeten worden. Dan kun je niet vanuit één hamerslag
met een motie vanuit het college verwachten dat wij het beleid op deze manier
aanpassen. Dus nogmaals: bereidheid om daar wederom naar te kijken, maar dan wel
aan u het verzoek om dat te betrekken bij de evaluatie van het beleid en eventueel
herziening van het beleid volgend jaar en het college, ja, niet te belasten met het creëren
van een zekere vorm van rechtsongelijkheid. Want als we nu één geval wel gaan
gedogen en andere gevallen die nieuw worden geconstateerd of zich in de nabije
toekomst kunnen voordoen, ja, dan is dat echt een onmogelijke opgave. Bovendien, als
er iemand anders vraagt om handhaving op basis van het door u vastgestelde beleid, dan
is het college ook verplicht om daar gevolg aan te geven en anders kunnen mensen zelf
naar de rechter stappen om dat af te dwingen en dat lijkt me toch helemaal een
ongewenste situatie. Ik weet niet of mijn collega duurzaamheid hier nog verder iets over
wil zeggen. De ambities voor wat betreft duurzaamheid in onze gemeente zijn denk ik
groot en daar komen we ook op heel veel punten aan tegemoet. Zeker als het gaat om
zonnepanelen hebben wij ook nog wel zelf de ambitie om te kijken wat er op het eiland
van Dordrecht verder op wat grotere schaal mogelijk is om zonnepaneelparken te
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realiseren. Wellicht ook op gemeentelijke gronden. Dat moet wel leiden tot sluitende
business cases, maar dat zou ook de mogelijkheid bieden om mensen die zelf niet in
staat zijn of geen geschikt dak hebben om zonnepanelen te plaatsen, om die daar in te
laten participeren. Ik denk dat dat in ieder geval een belangrijk beleidsdoel is wat zou
kunnen worden gehonoreerd. De motie Pietluttigheden, dat blijft echt een hele lastige.
We komen daar binnenkort ongetwijfeld ook weer op terug. Als iemand ons vraagt om op
te treden tegen een illegaal geplaatst schuurtje in de voortuin, met een schutting van
een paar meter daar omheen, dan zijn wij verplicht om dat te doen omdat het in het
bestemmingsplan wordt uitgesloten. Zo zijn er nog wel andere zaken in onze stad waar
wij binnenkort met elkaar over in gesprek gaan. Terrassen die zijn uitgebreid zonder
vergunning; het plaatst ons allemaal voor dilemma's. Zijn onze regels te streng? Willen
we gaan versoepelen? Of gaan we in feite mensen die het keurig volgens de regels
hebben gedaan en daar ook in hebben geïnvesteerd, gaan we die eigenlijk het nakijken
geven als je in andere gevallen soepelheid gaat betrachten met mensen die er soms
maar een beetje een potje van maken en waar dan het verzoek komt om dat maar te
gaan gedogen? Ik denk dat u dat ook niet van het college moet vragen. Beleid wordt
door u bepaald en het college is er aan gehouden om dat beleid te handhaven.
De voorzitter Mevrouw Kruger, op deze reactie?
Mevrouw Kruger Ja, graag. Meneer Sleeking, u heeft volkomen gelijk: als er vragen zijn
over handhaving, moeten we dat ook zeker doen. Ik bedoel, we gaan geen wetten en
verordeningen aannemen of neerzetten om dat zomaar te laten. Maar mijn vraag is dan
wel: zijn er al vragen geweest aan het college of aan de gemeente om deze
zonnepanelen te laten verwijderen? Of is het omdat wij toevallig dat ontdekt hebben en
zeggen van: nou, daar is een fout gemaakt en dat moet dan maar? Om te voorkomen
dat er iemand hier om gaat vragen?
Wethouder Sleeking Nee, voorzitter. Er is een concreet handhavingsverzoek ingediend.
De voorzitter Oké. We gaan naar wethouder Van der Linden. Heeft u nog een
toevoeging?
Wethouder Van der Linden Ja, dank u wel. Misschien een paar korte toevoegingen. Er
werd gevraagd van: hoe verhoudt dit zich nou tot de ambities die wij hebben in 2050?
Nou, over één of twee maanden gaan we sowieso eens praten over de stand van zaken
die we hebben. Want we hebben natuurlijk een paar jaar geleden afgesproken dat we in
2050 klimaatneutraal willen zijn. Ik meen 2011, of 2010-2011 zaten we op twee procent
duurzaam opwekken. Nou, we hebben een aantal grote stappen gemaakt. Ik moet de
cijfers nog terugkrijgen, maar tussen nu en 2020 maken wij een aantal echt grote
stappen waarmee we ook fors versnellen. Maar natuurlijk, de eerste 20 procent zijn
lastiger dan de laatste 20 of 40 procent. Dat gaan we zeker merken. Ook in het debat.
Als je het even in verhouding ziet, één windmolen van ongeveer het formaat dat we
langs de Dordtse Kil gaan zien, zou pakweg 2000 huizen kunnen voorzien van stroom.
Een paar maanden geleden heeft u kunnen zien dat we op Crayestein een zonnepark van
plan zijn in te richten. Daar komen 11.000 zonnepanelen. Dat is ongeveer 800 huizen
waard en zoals wethouder Sleeking al heeft gezegd: de huidige mogelijkheden die er zijn
om in de stad panelen te gebruiken, zijn fors. Ik heb geen getal in mijn hoofd van
hoeveel panden het nu betreft waar je dat niet zou kunnen doen, maar dat zal een klein
aantal zijn in relatie tot het zonnepark Crayestein, een windmolen, enzovoorts. Ook als je
zo'n pand hebt waar je geen panelen op kan leggen, dan zijn er nog andere
mogelijkheden om met verduurzaming bezig te gaan, zowel in de isolerende sfeer als wel
in opwekking. Je kunt, dat weet u ook, zon op andermans dak gebruiken en er zijn ook
mogelijkheden, die gaan we uitwerken, om het park in Crayestein hiervoor te gebruiken.
Misschien tot zover.
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De voorzitter Andere leden nog van het college? Dat is niet het geval. Is er behoefte
aan een tweede termijn?
Mevrouw De Smoker Voorzitter?
De voorzitter Ja?
Mevrouw De Smoker Voorzitter, mijn fractie heeft behoefte aan een korte schorsing van
10 minuten en mijn fractie vraagt ook voor straks hoofdelijke stemming aan.
De voorzitter Ja, 10 minuten schorsing. We hebben afgesproken dat ik strenger zal
toezien op die 10 minuten, tenzij iemand vraagt om het langer te laten duren. Is
iedereen akkoord met die 10 minuten? Ja? Dan wordt de vergadering hervat om 15.44
uur. De vergadering is geschorst.
SCHORSING
De voorzitter De vergadering is heropend. Wij hervatten de tweede termijn. Mevrouw
Van der Vorm heeft het woord.
Mevrouw Van de Vorm Voorzitter, dank u wel. Ik kan het kort houden. Wij danken de
wethouder voor de beantwoording. Het maakt een hoop duidelijk, ook in de lijn waarop
wij al zaten. De zonnestudie waarover gesproken werd, er is momenteel op het RIS ook
in de fysieke leefomgeving commissie is dat laten zien, is een foto te vinden met allemaal
gele vlakjes waar het nu al onder het huidige beleid mogelijk is. Nou, volgens mij vraagt
meneer Tiebosch om dat ook op de 19e eeuwse schil te doen. Lijkt me een heel goed
idee bij de evaluatie daarvan. Ik wil nog één ding eigenlijk meegeven en dat is: in de
commissie is er gesproken over het voorbeeld van Amsterdam. Volgens mij was het
mevrouw Van den Bergh die dat voorbeeld aanhaalde en daar kwam onder andere dit
initiatiefvoorstel vandaan. Ik heb nog eens gekeken naar hoe zij dat nou hebben gedaan,
want zij zitten feiteiijk met precies dezelfde discussie als wij hier nu zitten. Zij hebben
eerst de vraag beantwoord bij de evaluatie van hun Welstandsnota, van: werkt de
huidige regels, werkt dat wel degelijk belemmerend of niet? Toen gingen ze daar
uitgebreid onderzoek op doen en toen bleek inderdaad, zoals ook al door de wethouder
gezegd is, dat er eigenlijk vrij weinig belemmering was en het werd ook niet zo ervaren.
Toen hebben ze gekeken: kunnen we nou nog regels schrappen? Uiteindelijk is daar
maar één regel geschrapt en dat is de 30 procent dakvlakregel. Dus dat de zonnepanelen
maar hooguit 30 procent van het dakvlak moeten beslaan. Maar ook in Amsterdam geldt
nog steeds de regel van de zichtbaarheid. Dus ook daar hebben ze na uitgebreid
onderzoek toch echt geconcludeerd dat ze deze regel toch niet zo maar moeten laten
vallen. Dat wilde ik nog even melden omdat het woord Amsterdam, zeker in de
commissie een aantal keren is gevallen.
Mevrouw Van den Bergh Voorzitter? Daar wou ik even op reageren omdat het naar mij
gericht was. Dat klopt; Amsterdam is daar mee bezig. Trouwens, niet de enige stad. In
den lande is welstandsbeleid gewoon onderwerp van discussie en zeker nu de
duurzaamheidsdiscussie daar dwars doorheen komt en hele andere eisen aan ons gaat
stellen. Amsterdam heeft dat nog niet in beleid omgezet van die zichtbaarheid, maar is
daar wel degelijk mee bezig. Die 30 procent hebben ze geschrapt, maar hun houding is
een heel andere, dat heb ik toen ook gezegd, dan wat we nu van het college zien.
Namelijk waar de regels de duurzaamheid in de weg zit, daar moet je wat aan doen en
daar zijn zij wel degelijk mee bezig. Maar het is altijd om het om te zetten naar ander
beleid en ook zeg maar een andere benadering over die zichtbaarheid, want die speelt
wel degelijk en die speelt ook landelijk, en ik vind ook dat wij in Dordrecht daar ook aan
mee moeten gaan doen. In wat voor vorm, dat hebben we open gelaten in dit
initiatiefvoorstel, want wij komen niet met een concreet iets, want dat wordt onmiddellijk
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niet aanvaard, maar het gaat om een open houding. Datje komt tot elkaar van: hoe
kunnen we het toch zo organiseren dat er iets meer mogelijk is? Onderzoek is prima en
ondertussen even kijken van hoe het gaat. Dat is eigenlijk de onderligging van dit
initiatiefvoorstel en wij zijn niet de enigen. Amsterdam en andere steden zijn daar ook
mee bezig.
De voorzitter Prima. Mevrouw Van der Vorm.
Mevrouw Van der Vorm Ja, voorzitter. Het laatste wat ik nog wilde zeggen, er is volgens
mij al genoeg over gezegd, maar dat wij toch waarde hechten aan het uitgangspunt dat
een burger zich maar naar één instantie kan richten om handhaving en dat is naar de
gemeente. Ik denk niet dat je daar terughoudend mee om moet gaan. Zeker als je zegt:
het één gaan we wel handhaven en het ander gaan we niet. Dat kan niet zo maar. Je
hebt maar één instantie waar je je toe kan keren en daar hechten wij waarde aan. Tot
zover.
Mevrouw Van den Bergh Voorzitter, daar wou ik nog even op reageren. Heel kort en
dan doe ik dat verder ook niet. Het is maar net hoe je het onderbouwt, hoe je
handhavingsbeleid in elkaar zit en wat de argumenten zijn om af te wijken van, zeg
maar, afgesproken regels. Je moet het beargumenteren, je moet het onderbouwen en
dan kan het wel degelijk. Maar je moet het willen.
De voorzitter Meneer Portier nog over ditzelfde punt?
De heer Portier Ja, ik ga iets zeggen wat u niet vaak van mij zult horen of van de SP
fractie. Namelijk dat wij ons hebben laten overtuigen dat als je de regels wilt veranderen,
datje daadwerkelijk een voorstel moet indienen om de regels te veranderen, en niet een
oproep moet doen aan het college om de regels niet te handhaven. Wat ons betreft hoeft
dat niet tot 2017 te wachten. Het gaat om een kleine aanpassing van beleid, dus ik zou
haast de indieners van de motie op willen roepen: hou deze motie aan, trek hem in en
kom een volgende keer met een voorstel voor een kleine correctie op de regels, maar wel
een duidelijke en handhaafbare correctie.
De voorzitter Dit was geen interruptie; er is ook geen motie. Dit is uw bijdrage geweest.
We gaan nu naar meneer Heijkoop, want die was aan de beurt. Meneer Heijkoop.
De heer Heijkoop Geen enkel probleem, voorzitter. De eerste termijn van het college
bevestigt wel de vragen die wij hadden van, ja, het risico op een precedent en de
rechtsongelijkheid. Want willen wij een open houding aannemen? Ja. Willen wij
meedenken? Natuurlijk willen wij dat. En ja, het is een vervelende situatie, maar als er
gevraagd wordt om te handhaven op beleid dat wij met elkaar hebben vastgesteld... ja, ik
zie wel de spagaat waar het college in zit. Zelfs al zouden ze de situatie willen gedogen.
Zorgvuldigheid is hierin echt belangrijk en dat is ook wat volgens mij collega Portier
aangeeft. Een kleine wijziging, ja, dat klinkt misschien heel minimaal, maar ik kan me
ook voorstellen, dat heb ik de wethouder ook horen zeggen, dat we dan toch wel weer
een inspraakprocedure ingaan, dus dat is niet helemaal op een achternamiddag geregeld.
Ja, wij zijn nog steeds voor zonnepanelen, ook in onze binnenstad, maar de stelling van
GroenLinks dat ze er gewoon bij horen in het stadsgezicht, ja, zo ver ben ik nog niet.
Maar ik hou het hier vooralsnog bij. Dank u wel, voorzitter.
De voorzitter Meneer Tiebosch.
De heer Tiebosch Voorzitter, de heer Heijkoop zegt, we zijn voor zonnepanelen in onze
binnenstad, maar het gaat hier over de 19e eeuwse schil, dus... dat heb ik u niet horen
zeggen. Wat ons betreft zijn er nu voldoende argumenten gewisseld en, nou, wij gaan
gewoon zo meteen stemmen en wat ons betreft is dat een hoofdelijke stemming.
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De voorzitter Meneer Puik nog?

De heer Puik Voorzitter, dank u wel. Wat ons betreft is er genoeg gediscussieerd en
gaan we over naar een hoofdelijke stemming.
De voorzitter Dank u wel. Dan gaan we naar de ChristenUnie/SGP. Heeft u nog
behoefte, meneer Veldman?
De heer Veldman Voorzitter, nog één opmerking. Dat wij de woorden van de wethouder
zo interpreteren op onze vraag over de handhaving, dat zonnepanelen niet anders
worden behandeld dan andere 'bouwsels', noem ik dan maar even tussen
aanhalingstekens. Dank u.
De heer Pols Voorzitter, ik wil de wethouder toch nog een keer meegeven ook de
Amsterdamse regels eens goed te bestuderen, want die gaan toch op een gegeven
ogenblik over zonnepanelen; geven ze daar een stel richtlijnen aan die goed zouden zijn
als we die in Dordt in de 19e eeuwse schil, let op, de 19e eeuwse schil, ook zouden
handhaven. Dank u wel.
De voorzitter VSP.
De heer Tazelaar Voorzitter, geen aanvullende mededelingen.
De voorzitter GroenLinks?
Mevrouw Kruger Ja, voorzitter. Nog een kleine opmerking over handhaving. Ik bedoel,
we hebben wetten en regels om te kunnen handhaven als het misgaat. Dat is ons
standpunt om daar van uit te gaan, en ik denk, we vragen nu niet om niet te handhaven.
We vragen wel om even soepel te zijn en mijn vraag is, als degene die om handhaving
heeft verzocht, of daar mogelijk nog een gesprek mee is aan te gaan om de periode af te
wachten tot er wel degelijk een besluit is gevallen. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat
iemand nu staat te trappelen om te zeggen: en nü moeten die dingen eraf, want dat is
tegen de wet, omdat ik het zo moeilijk vind om daar naar te kijken. Ik bedoel, ze liggen
er al een tijdje en misschien dat een paar weken of een paar maanden, dat nog even kan
zijn en ja, dat er dan een rechtmatig besluit genomen is.
De voorzitter Meneer Wagemakers.
De heer Wagemakers Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb ook geluisterd naar de reactie
uit het college. Ik zat al met een dilemma op dit vraagstuk en ik kan me eigenlijk
aansluiten bij hetgeen collega Portier van de SP zei. Ook ik wil niet het college met een
onmogelijke opdracht wegsturen, maar tegelijkertijd vind ik het belangrijk genoeg dat we
hier wel naar kijken op welke manier we dit mogelijk kunnen maken. Ik zou dus ook in
die lijn de initiatiefnemers, ik heb daar net ook al even met mijn buurvrouw over
gesproken, het voorstel willen doen van: kom met een concreet voorstel op welke manier
we dat vanuit de raad dus willen. Dan ben ik ook nog wel benieuwd naar de reactie die
de partijen die nu op dit moment tegen het huidige initiatiefvoorstel zijn, of die op dat
moment, het moment dat wij hier als gemeenteraad met elkaar besluiten dat we de
verordening willen aanpassen en dus met een concreet voorstel komen inclusief de
ambtelijke ondersteuning die daarvoor nodig is, hoe u daar dan tegenaan kijkt.
De voorzitter Dank u wel.
De heer Puik Voorzitter?
25

De voorzitter Meneer Puik.

De heer Puik Voorzitter, de opmerking van de heer Wagemakers stemt tot nadenken en
ik wil graag even schorsen. Ongeveer 10 minuten.
De voorzitter Is iedereen het daarmee eens? Tot 16:04 uur geschorst.
SCHORSING
De voorzitter Ik zie dat iedereen er is. Meneer Puik, mogen we beginnen? Meneer Puik
vindt het goed als we gaan beginnen. Ja? Iedereen is er volgens mij ook. Dan hervatten
we de vergadering. Er was om schorsing gevraagd door u. Meneer Puik.
De heer Puik Dank u wel, voorzitter. De opmerkingen die de heer Wagemakers en de
heer Portier maakten hebben ons tot nadenken gestemd en dat hebben we net gedaan.
Wij stellen eigenlijk voor om een raadsbrede werkgroep te starten, waarbij we ambtelijke
ondersteuning willen hebben om te kijken welke mogelijkheden er zijn om zonnepanelen
in de 19eeeuwse schil mogelijk te maken; verder mogelijk te maken zoals dat nu al in de
welstandscommissie is. Dus dat in navolging wat de heer Wagemakers en de heer Portier
hebben gezegd.
De voorzitter Wilt u daarmee zeggen dat u uw initiatief zoals het er nu ligt, dan intrekt?
De heer Puik Daarmee trekken wij het initiatiefvoorstel in.
De voorzitter Ik kijk dan ook even, eerst even over dat intrekken, want andere mensen
hebben het ook ingediend. De andere indieners delen de stellingname van meneer Puik?
Dat is waar? Meneer Puik, u doet een voorstel om met een raadswerkgroep te komen. Ik
stel voor of dat daar dan mee ingestemd wordt ook op basis van een voorstel wat dan
eerst gemaakt moet worden, want ik kan me ook voorstellen dat niet iedereen nu dan
daar direct op reageert. Dat vraagt u ook niet concreet.
De heer Schalken Voorzitter?
De voorzitter Pardon. Ja?
De heer Schalken Ja. Als reactie op wat de heer Puik nu voorstelt: volgens mij zullen we
zo'n voorstel dan wel in de commissie terugzien en kunnen we er daar dan een uitspraak
over doen.
De voorzitter Dat stel ik dus ook voor: om dat voorstel dan door te geleiden en daar
dan over te besluiten. Vindt u dat goed, meneer Puik? Doet dat recht aan uw inbreng? Is
iedereen het daarmee eens? Ja? Ik wou eigenlijk naar het college net voor reactie, maar
als de initiatiefvoorstellers het initiatief intrekken, dan hoeft er verder niet meer
gereageerd te worden; laat staan hoofdelijk gestemd te worden, zeg ik tegen de fractie
van D66. Daarmee vervalt dat. Is iedereen akkoord met deze procedure en voortgang
vanuit uw raad? Dat is zo? Dank u vriendelijk.
27. VASTSTELLEN VERORDENING BESCHERMD WONEN EN OPVANG DORDRECHT
2016
De voorzitter Dan gaan we nu naar agendapunt 27. In de commissie sociale
leefomgeving zijn twee politieke vragen geformuleerd voor de bespreking van de raad.
Kan de zelfredzaamheidmatrix ingezet worden als kritische presentatie-indicator, KPI, bij
evaluatie van effectiviteit van beschermd wonen, inclusief de 24-uurs opvang? En: wat is
de positie van de familie, de aanvrager, in relatie tot artikelen 2.3, 2.6 en 3.2? Meer
concreet: hoe gaan we om met cliënten die beperkt inzicht in hun ziektebeeld hebben?
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Dat is denk ik een goede formulering. Ik kijk de voorzitter van die commissie aan:
mevrouw Koene zegt ja. Meneer Burggraaf is er ook. Fijn dat u er bent. Dan stel ik voor
dat we dat zo insteken, maar ik heb begrepen dat in de marinade twee amendementen
zijn ingediend vanuit de PvdA fractie. Die heeft u reeds rondgestuurd, dus die zijn bij
ieder bekend. Vindt u het omwille van de ordentelijke besluitvorming goed dat ik dan nu
de PvdA die amendementen laat toelichten zodat iedereen daar aan kan sluiten? Of wilt u
een andere procedure? Nee? Dat versnelt het proces en meneer Van Verk loopt naar
voren. Akkoord zo? Ja? Meneer Van Verk heeft het woord namens de PvdA.
De heer Van Verk Dank u, voorzitter. Mijn woordvoering zal zich inderdaad richten op de
positie van de cliënten zoals beschreven in de hoofdstukken 2 en 3 van de verordening.
Die positie is belangrijk, omdat we het hier over een bijzondere doelgroep hebben die
aanspraak zou kunnen maken op beschermd wonen. Dat beschermd wonen biedt
bescherming, enerzijds aan de cliënt, anderzijds aan de maatschappij omdat beschermd
wonen ook veel bescherming biedt tegen ongewenst en overlastgevend gedrag. Gedrag
dat misschien ook door repressie is te veranderen, maar repressie leidt meestal niet tot
verbetering. Wij zouden het in dit verband ook liever hebben over patiënten dan over
cliënten, want bij vrijwel al deze mensen is sprake van een ziektebeeld, wanneer je in
ieder geval verslaving ook als een ziekte beschouwt en daarover zou je kunnen
discussiëren. De aanleiding om het geheel ter discussie te stellen is toch een zekere
inconsistentie die wij zien in de verordening. Enerzijds is er sprake van het aanvragen en
de procedure, het aanvragen door de betrokkene en/of zijn familie, en/of een
zaakwaarnemer, en/of. Veel en/of mogelijkheden. In hoofdstuk 3, daar hebben we het
over de medewerking van. Daar wordt in feite bepaald wie voor die hulp in aanmerking
komt. Nu doet het vervelende geval zich voor bij deze groep dat deze is samengesteld,
eigenlijk uit drie verschillende groepen. Eén, een groep mensen die uitstekend weten
welke problemen ze hebben en dat zij hulp nodig hebben. Die zijn zich bewust van hun
problemen. Een tweede groep is zich volstrekt niet bewust van zijn problemen, maar
daar is een ondertoezichtstelling een mogelijkheid voor. Daartussenin zit een groep die
eigenlijk te goed is om een ondertoezichtstelling te krijgen, maar onvoldoende inzicht in
hun ziektebeeld heeft om de hulp die geboden wordt, zonder meer te aanvaarden. Zij
beschouwen zichzelf als volstrekt normaal en de rest van de wereld eigenlijk als
abnormaal.
Mevrouw Nijhof Voorzitter, mag ik een vraag stellen aan meneer Van Verk? Wat bedoelt
u met onder toezichtstelling? Want het is mij niet bekend dat bij 18-plussers het mogelijk
is om mensen onder toezicht te stellen.
De heer Van Verk Wanneer mensen een gevaar voor zichzelf of voor hun leefomgeving
zijn, kunnen ze een ondertoezichtstelling krijgen via de burgemeester.
Mevrouw Nijhof Dat heet heel anders, volgens mij. Ze kunnen dan via een andere
wetgeving gesloten opgenomen worden; via de BOPZ in dit geval of ze kunnen onder
curatele worden gesteld.
De heer Van Verk Maar materieel gezien is het hetzelfde. Mensen hebben op dat
moment geen zeggenschap meer over hun eigen leven, want zij worden opgenomen.
Zonder dat daar verder - trouwens, daar speelt het probleem zich ook niet op af. Het
probleem zit hem in de middengroep, de verwarde mensen waar veel over gesproken
wordt de laatste tijd, de groep van 100 die wij aan het begin van deze collegeperiode of
de vorige periode in deze stad hadden rondzwerven. Feitelijk vertoonden die een gedrag
wat niemand wenselijk achtte, waren overlastgevend, maar konden niet worden
opgenomen in gesloten inrichtingen en konden ook niet zomaar rond blijven lopen. Zij
hadden, wat de heer Rovers dan noemde, onvoldoende inzicht in hun ziektebeeld, meen
ik. Juist deze groep bied je in het vaststellen van de hulp, de hulpaanvraag is gedaan
door een instelling of een familielid of wat dan ook, juist deze groep heeft de
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mogelijkheid om op een gegeven moment te zeggen: joh, dat kunnen jullie wel vinden,
maar ik vind dat echt niet en daarmee elke vorm van hulpverlening uitschakelen.
Daarmee saboteren ze feitelijk het hulpverleningsproces.
Mevrouw Nij hof Voorzitter? Dit zijn zorgmijders waar meneer Van Verk het over heeft.
De heer Van Verk Bijvoorbeeld. Dat is ook een groep die daartoe hoort. Het is een
divers samengestelde groep, mevrouw Nijhof. U kunt dat nou wel helemaal
uitgeschreven willen zien, maar dat gaan we hier niet staan te doen. Uiteraard vinden wij
ook, dat staat ook in de verordening, dat die mensen zelf mee moeten werken. Maar om
nu te voorkomen dat deze groep op straat komt, om nu te voorkomen dat deze groep op
straat komt omdat ze of thuis eruit gezet worden of in een instelling niet worden
opgenomen, hebben wij een amendement ingediend - of gaan wij een amendement
indienen zo u wilt, voorzitter, wat de mogelijkheid biedt om deze mensen wel op te
nemen in beschermd wonen wanneer zij dakloos zijn, danwel dreigen te worden. De
noodzaak daartoe is niet alleen bescherming bieden aan de mensen in kwestie, maar ook
de maatschappij te beschermen tegen het overlastgevende gedrag wat aanwezig kan
zijn.
Mevrouw Nijhof Voorzitter? Ik wil toch graag verduidelijking, want ik heb de
amendementen goed gelezen en ik zie wat meneer Van Verk hier schetst totaal niet
terug. Waar meneer Van Verk het over heeft, zijn mensen die beperkt ziekte inzicht
hebben en die niet mee willen werken, zeg maar, en ik zie dat helemaal niet terug in de
amendementen. Ik zou daar meer duiding over willen hebben.
De heer Van Verk Wat zou u dan willen weten?
Mevrouw Nijhof Kijk, u schetst in het amendement dat er - eigenlijk gooit u alles op één
hoop, zeg maar. U schetst dat eigenlijk alle daklozen - in één van de amendementen
staat dat er iets toegevoegd moet worden in de verordening om eigenlijk alle daklozen de
kans te geven om in een RIBW-voorziening opgenomen te worden. Nou, dat lijkt mij
nogal vreemd. En daarnaast is het zo dat als mensen zelf niet mee willen werken, dan
kun je als indicatiesteller, want daar heeft u het eigenlijk over, praten als Brugman en
dat is het wat dat betreft ook niet heel erg handig om iemand op te nemen in een
voorziening waar hij niet opgenomen wil worden. Dus ik snap eigenlijk gewoon niet wat u
hier bedoelt.
De heer Van Verk Wat hier staat, is dat een cliënt die voor beschermd wonen in
aanmerking zou kunnen komen, feitelijk of residentieel dakloos is, al dan niet
voorafgaand aan een opname of sorry, in een opname in een psychiatrische kliniek of
aan detentie. Waar we het hier over hebben, is een groep....
Mevrouw Koene Voorzitter? Ik heb daar toch wel een beetje moeite mee. Ik heb
gelukkig ook het amendement via-via ontvangen want de heer Van Verk was de VVD
vergeten het toe te sturen, dus dat was een beetje spijtig, maar hij heeft het hier over
feitelijke residentiele daklozen, zeg maar. Nou kan je heel veel zeggen van iemand die
dakloos is, maar volgens mij niet dat ze per definitie voldoen aan de criteria om
beschermd te gaan wonen. Dus vooralsnog zie ik geen enkele reden om dit te gaan
regelen. Ik bedoel, het is een hele andere categorie mensen.
Mevrouw Stolk Voorzitter?
Mevrouw Nijhof Voorzitter?
Mevrouw Stolk Voorzitter? Aansluitend even daarop en mevrouw Nijhof gaf dat net ook
al aan en mevrouw Koene bevestigt dat ook een beetje: als je dit op gaat nemen, dan
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zou je eigenlijk zeggen in die verordening puntje bij E, dan zeg je eigenlijk: iedereen die
dakloos is, wordt opgenomen. Volgens mij is dat nou juist niet de bedoeling ervan.
De voorzitter Meneer Van Verk verduidelijkt zijn amendement.
De heer Van Verk Volgens mij zouden we daar wel naar moeten streven. Zouden we
ernaar moeten streven dat mensen die dakloos zijn, niet meer langs de straat zwerven,
maar inderdaad worden opgenomen en de hulp krijgen die ze nodig hebben. Vrijwel al
deze mensen hebben problemen. Hebben problemen in allerlei vormen en van allerlei
aard en vrijwel iedereen vindt dat ze overlast geven. Dus linksom of rechtsom denk ik
dat het voor iedereen beter zou zijn wanneer deze mensen inderdaad de adequate
hulpverlening zouden krijgen zoals hier genoemd wordt.
De voorzitter Meneer Schuiten.
De heer Schuiten Ja, dank u wel, voorzitter. Volgens mij bestrijdt niemand dat daklozen
ook een categorie mensen is die aandacht nodig hebben, maar volgens mij zijn daar
andere voorzieningen voor in het leven geroepen en wij hebben het nu over beschermd
wonen en ik ben het wel met de overige sprekers eens dat dat toch echt een andere
categorie is.
De voorzitter Meneer, voor een deel is het debat nu al over de inhoud van de punten die
meneer Van Verk in wil dienen. ... Ik zeg: alles mag. Bijna alles mag, laten we dat even
corrigeren, maar laat meneer Van Verk dan ook zijn initiatief indienen en alleen over
begripsverwarring nog wat meer duidelijkheid te krijgen, want anders komt meneer Van
Verk niet eens toe aan het indienen van zijn amendement. Dat zou ook weer jammer
zijn; dat doet weinig recht aan zijn inbreng. Meneer Van Verk.
De heer Van Verk Voorzitter, ik begrijp best de discussie erover omdat de groep redelijk
diffuus is. Die is niet eenduidig te benoemen. Ik kan dat larderen met talloze voorbeelden
die wij tegenkomen, gewoon in de alledaagse werkelijkheid, maar dan zijn we hier nog
wel een uurtje bezig want dat zijn dikwijls verhalen die wat meer vergen als alleen maar
een abstracte duiding.
Mevrouw De Smoker Voorzitter?
De voorzitter Mevrouw De Smoker op die reactie. Mevrouw De Smoker.
Mevrouw De Smoker Ja, en als die groep nou zo diffuus is zoals de heer Van Verk zegt:
wat zijn eigenlijk de gevolgen als dit amendement wordt aangenomen? Wat zijn de
gevolgen voor de opvangplaatsen? Wat zijn de gevolgen voor de budgetten die we
hebben? Hoe gaat u dit in goede banen leiden? Want op zich, als u zegt van: die
discussie moeten we voeren, dan denk ik, daar kan best wat in zitten. Anderzijds, die
gaan we niet voeren op het moment dat we op het punt staan om een verordening aan
te nemen. Dan zou ik ervoor willen pleiten om op een ander moment die discussie met
elkaar te voeren met meer feiten, met meer meningen met elkaar uitgewisseld dan nu,
simpel op uw amendement. Want ik kan het niet overzien.
De voorzitter Mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger Ja, voorzitter, dank u wel. Dank u wel, mevrouw De Smoker, want
volgens mij is dat ook zo. Ik vind de discussie een verkeerde kant opgaan als we het
hebben over wie dan wel in aanmerking komt voor beschermd wonen. Want volgens mij
is iedereen die het nodig heeft, en daar zijn speciale criteria voor, kan in beschermd
wonen. Het heeft niks met dakloosheid te maken, het heeft niks met wat dan ook te
maken. Daar zijn criteria voor en ik denk dat we ons niet op zo'n detailniveau moeten
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gaan begeven. Het gaat er meer om nu van: is het mogelijk om daar te komen? En als ik
kijk naar hoe het nu in de hele notitie staat, dan wordt daar voldoende aandacht gegeven
aan de mogelijkheden voor iedereen die naar BW kan. Als we het dan hebben over
residentieel vanuit de gevangenis of een kliniek, dan kan dat ook. Alleen niet altijd
aansluitend, omdat er niet op dat moment plaats is om in een BW te komen, maar de
mogelijkheden zijn er wel degelijk.
De voorzitter Meneer Van Verk.
De heer Van Verk Goed, nogmaals. De doelgroep, die heb ik proberen te beschrijven.
Die is divers samengesteld. Die is lang niet altijd dakloos; daar heeft mevrouw Kruger
gelijk in. Waar het om draait en wat volgens mij de essentie is, is dat een deel van die
doelgroep, juist in deze groep, een beperkt inzicht in zijn ziektebeeld heeft waardoor hij
enerzijds wel kan worden aangemeld voor de verordening begeleid en beschermd wonen,
anderzijds hijzelf de behandeling aardig kan saboteren doordat in hoofdstuk 3 wordt
gesteld van: ja, als ik niet meewerk, dan stopt elke vorm van behandeling. Om dat hiaat
op te vangen proberen wij te zeggen van: nou, laat dan die mensen in ieder geval in
artikel E een zekere opvang krijgen, dan wel gedrongen opvang of min of meer
gedwongen misschien, zelfs. Het tweede punt wat we aan willen kaarten is de positie van
de patiënt en de aanmelder in relatie tot de beëindiging van de procedure. Zowel een....
U heeft een vraag?
Mevrouw Nijhof Beëindiging van de procedure?
De heer Van Verk Ja, in hoofdstuk 6 wordt een aantal criteria genoemd waarlangs
bijvoorbeeld de behandeling zou kunnen beëindigen, tussentijds kan worden opgeschort,
een aantal zaken. Waar het bij ons om gaat, is dat het op dit moment lijkt dat de cliënt
voldoende mogelijkheden heeft om bezwaar en beroep aan te tekenen tegen de
procedure, maar dat is op zich een juridisch proces, terwijl het soms volgens ons goed
zou zijn wanneer iemand een keer extra onderzocht wordt, een second opinion kan
krijgen waarin je kan zeggen van: joh, de beoordeling van de sociale dienst is A, maar de
onafhankelijke deskundige komt toch tot de conclusie B. Deze patiënten zijn dikwijls
uitermate in staat om gedurende een korte tijd zichzelf hoog te houden, terwijl de
problematiek dikwijls verder weg zit en enig nader onderzoek gewenst is. Daarbij komt
dat bij ons steeds meer signalen binnen komen dat de mensen vanuit de sociale dienst
lang niet altijd de competentie hebben om mensen met een beperking goed te
beoordelen.
Mevrouw Koene Voorzitter? Daar wil ik graag gelijk even een opmerking over maken,
want dat was een regel die ik ook in het amendement zag staan, waarvan wij denken in
ieder geval, dat het ongepast is om op die manier iets in een amendement op te nemen.
De heer Van Verk Ja, dat kunt u vinden, maar ik..
Mevrouw Koene Nee, dat is een soort afspraak die wij met elkaar hebben: wij gaan niet
onze oordelen uitspreken over personeel.
De heer Schuiten Voorzitter?
Mevrouw Nijhof Voorzitter?
De heer Schuiten Daar sluit ik me graag bij aan. Dat was ons ook opgevallen. Dat viel
voor ons ook vrij, nou, uit de lucht, zeg maar.
De heer Van Verk Voorzitter?
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De voorzitter Nee, eerst mevrouw Nijhof nog.

Mevrouw Nijhof Ja. Hier sluiten wij ons ook bij aan.
De heer Van Verk Dat was niet verrassend. Helaas, ik moet toch vaststellen, ik vind het
ook vervelend om te moeten vaststellen datje zoiets moet opnemen als redengeving bij
een amendement. Anderzijds worden wij te veel en te vaak op dit moment
geconfronteerd met klachten uit de samenleving waarin mensen zeggen: men weet niet
hoe men ermee moet omgaan. Dat is niet een direct verwijt in de richting van die
individuele personeelsleden, maar dat is wel een constatering die we doen waarbij wij
zeggen van: dat gaat dus niet goed, in dat aspect.
De voorzitter Oké. Meneer Schuiten, D66.
De heer Schuiten Nou, dit is natuurlijk nogal een uitspraak. Nu wordt er een uitspraak
gedaan richting personen, eigenlijk en ik bedoel, als daar werkelijk iets aan de hand is
dan is dat zeker iets om te bespreken, maar het komt nu wel heel erg uit de lucht vallen
en wij zijn echt van mening dat dat via een andere route ter sprake gebracht had moeten
worden.
De heer Van Verk Nou ja, ik blijf erbij dat en ik begrijp dat u overgevoelig bent op dit
punt, maar er staat 'niet alle consulenten voldoende competent lijken'. Ik kan het niet
staven, niet onderbouwen met cijfers en harde gegevens, maar het aantal klachten wat
wij krijgen leidt ertoe dat het verontrustend veel is.
Mevrouw De Smoker Voorzitter, maar als dat het geval is dat u het niet kan staven, dan
moet u het ook gewoon niet opschrijven, want dan valt het uit de lucht en dan valt het
ook uit uw handen. Want dit gaat nu een leven leiden wat u ook niet zou willen.
De heer Van Verk Dat laatste verstond ik niet.
Mevrouw De Smoker Dat dit een eigen leven gaat leiden wat u ook niet zou willen. Als u
vindt dat zaken niet goed gaan, hebben we daar andere manieren voor om met de
portefeuillehouder, want die is de verantwoordelijke, over te spreken. Maar nooit en te
nimmer over de rug van consulenten heen, hoor. Sorry.
De heer Van Verk U kunt ervan vinden wat u ervan vindt: dit vinden wij, vooralsnog.
Mevrouw De Smoker Ja, maar u bent dus nu bij voorbaat doordat u dat zo stellig
opschrijft, uw eventuele steun aan dit amendement al kwijt bij mij.
De heer Van Verk Ik vind het wel een belangrijke reden om juist die second opinion
daarom te vragen. Goed, dat blijft een welles/nietes spel.
Mevrouw Stolk Voorzitter, ik ondersteun de woorden van mevrouw De Smoker en buiten
het feit dat alles vast geregeld is in de WMO met bezwaar en beroep, is het natuurlijk
niet alleen de indicatiesteller die dan een beschikking afgeeft, maar mensen kunnen ook
nog in bezwaar gaan en als mensen in bezwaar gaan, is het niet diezelfde indicatiesteller
die de bezwaarprocedure doet. Dus wat dat aangaat denk ik, als je dit in een verordening
op gaat nemen, dat dat alleen maar heel veel geld gaat kosten.
De heer Van Verk Maar het probleem vind ik....
Mevrouw Nijhof Voorzitter? Voorzitter?
De voorzitter Nee, eerst meneer Van Verk en dan mevrouw Nijhof. Meneer Van Verk.
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De heer Van Verk Het probleem bij een bezwaar- en beroepsprocedure vinden wij dat
het een juridische procedure is die weleens voorbij kan gaan aan de inhoud. Terwijl de
inhoud misschien op dat moment meer leidend zou moeten zijn. Zelfs in de
gezondheidszorg is het mogelijk om second opinions te vragen.
Mevrouw Stolk Voorzitter, dan wil ik de heer Van Verk even uit de brand helpen. Er
wordt, juist ook als je het over dit soort zaken hebt, juist wel gekeken naar de inhoud
van de zaak.
De voorzitter Mevrouw Nijhof.
Mevrouw Nijhof Voorzitter, bij het stellen van een indicatie is er diagnostiek aanwezig en
u suggereert nu dat die diagnostiek herzien zou moeten worden bij een eventuele
afwijzing. Nou, dat lijkt mij een hele vreemde gang van zaken, want er is gewoon een
klachtenregeling waarmee je als cliënt bezwaar kunt maken tegen de uitkomst van de
indicatie. Dus dit is overbodig.
De heer Van Verk Nou, be klachtenregeling is vooral gericht tegen de organisatie. Bij de
organisatie.... (...) Ja. In artikel 7, uit mijn hoofd, staat dat er een klachtenregeling
aanwezig moet zijn bij de dienstverlenende organisatie, bij de zorgaanbieders.
Mevrouw Nijhof Op iedere beschikking staat volgens mij dat een cliënt bezwaar kan
maken tegen de uitkomst van de indicatie.
De heer Van Verk Maar dat is juist ons bezwaar: dat is een juridische procedure.
Mevrouw Kruger Voorzitter?
De voorzitter Ja, mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger Ik kan er nog één ding aan toevoegen: zelfs voordat de indicatie
gesteld wordt is er een mogelijkheid, dat staat ook zo in het stuk, op het
ondersteuningsplan of op het behandelplan, om daar al bezwaar op te ondertekenen
zodat dat niet naar de indicator gaat. Ja, dat zijn gewoon détailgegevens, maar die zijn
gewoon geregeld.
De voorzitter Meneer Rovers krijgt nog even het woord, dan kijken we of meneer Van
Verk nog zijn amendementen in wil dienen en dan gaan we door. Meneer Rovers.
De heer Rovers Ja, meneer Rovers had eigenlijk alleen de vraag of we nu al met een
discussie bezig zijn, of dat de heer Van Verk zijn amendement indient. Ik zou er voor zijn
dat hij nou zijn verhaal afmaakt en in latere instantie dit gesprek.
De voorzitter Dat heb ik zojuist ook voorgesteld. Dank u wel voor uw coöperatieve
houding, meneer Rovers. Meneer Van Verk.
De heer Groeneweg Voorzitter?
De voorzitter Nee, ik hoor opeens een hele andere stem bij meneer Van Verk.
De heer Groeneweg Ja, ik had al een paar keer mijn vinger opgestoken, maar. Ja, ik wil
hier in ieder geval van het moment gebruikmaken om zowel u als voorzitter als ook de
heer Van Verk eraan te memoreren dat dergelijke uitspraken over het algemeen op een
publiekelijke berisping van de voorzitter kunnen rekenen.

32

De voorzitter Meneer Van Verk, gaat u verder.

De heer Van Verk Voorzitter, ik ben klaar en ik dien in ieder geval het amendement voor
beschermd wonen in. Ik vind dat van belang voor de mensen.
De voorzitter Ja. Mag ik u verzoeken met betrekking tot hetgeen waar de raad ook
opmerkingen over maakt, wat gericht is op medewerkers waarvan u zegt dat u
'constateert dat iets lijkt', want dat vraagt u bij het ene amendement... dan heb ik
hopelijk de goede. Deze dient u in? Die andere dient u dus niet in? Dan voelt u zich
geïnspireerd door de formulering zoals die zojuist gekozen zijn, stel ik maar even
gemakshalve vast en dan is er louter sprake van amendement 1 en niet datgene waar
zojuist volgens mij ook vanuit de raad een aantal kritische opmerkingen bij gemaakt zijn.
Dank u vriendelijk. Amendement 1 is aan de orde. We gaan naar de woordvoerder van
BVD. Dat is de verordening beschermd wonen en begeleid wonen, hoofdstuk 3.
Mevrouw Koene Voorzitter? We hebben het niet alleen over amendementen. We hadden
hierbij politieke vragen geformuleerd en dat is de aanleiding voor deze bespreking.
De voorzitter Dat heb ik zonet gezegd, onder verwijzing naar hetgeen wat u zei.
Mevrouw Koene Dat we dat nog maar even duidelijk hebben, voorzitter.
De voorzitter Nee, maar dat..., heel fijn, mevrouw Koene. Dank u vriendelijk. Hij wordt
verspreid en verdeeld, nog even, alleen deze dus en mevrouw Nijhof heeft het woord.
Gaat uw gang.
Mevrouw Nijhof Ten opzichte van vraag 1 willen wij opmerken dat wij de inzet van de
zelfredzaamheidmatrix als prestatie-indicator...
De heer Wagemakers Voorzitter, bij interruptie.
De voorzitter Ja.
De heer Wagemakers Ik waardeer het feit dat mevrouw Nijhof daar nu over begint,
maar ik zou toch als degene die het punt ingebracht heeft ook even de gelegenheid
willen hebben om daar even mijn zegje over te doen. Ik vind het prima als we het over
de amendementen hebben, maar dit ging verder dan het amendement.
De voorzitter We gaan een rondje doen, dus...
Mevrouw Nijhof Nou, dat...
De voorzitter Wat is uw voorstel?
Mevrouw Koene Voorzitter? Eén van de politieke vragen die er ligt, is wat wij in de
commissie hebben afgesproken met elkaar dat we de zelfredzaamheidmatrix, omdat die
op dat moment niet bekend was bij alle commissieleden, dat we die hier zouden
bespreken in de raad en dat de heer Wagemakers ervoor zou zorgen dat wij allemaal
daarover een notitie zouden ontvangen. Die hebben wij ook vorige week gekregen. Hij
heeft in die notitie twee vragen gesteld waar we de bespreking over voeren.
De voorzitter Dat is mij niet geworden. Dat is mij niet geworden. Dus als dat is
afgesproken en u zegt dat, dan krijgt... Niet in mijn witte lijst, mevrouw Koene. Mag u zo
meteen even inzien, als u die ambitie heeft. Meneer Wagemakers wil iets toevoegen en ik
neem aan dat niemand daar bezwaar tegen heeft. Ja? Meneer Wagemakers.
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De heer Wagemakers Ja, voorzitter. Ik hou het kort, want ik heb al wat tijd opgesnoept
met een eerdere schorsing, kreeg ik net ingefluisterd. Waar het mij even om gaat en wat
ik eigenlijk nog wil toevoegen aan hetgeen wat ik in de notitie vorige week heb
rondgestuurd, en zo is het ook op iBabs toegevoegd, is eigenlijk of de portefeuillehouder
mogelijkheden ziet om voor 2017 de zelfredzaamheidmatrix en een
klanttevredenheidonderzoek in te zetten als prestatie-indicator en dat mede ingegeven
door de start van de discussie in de auditcommissie die we vorige keer hebben gevoerd,
dat wij vanuit de auditcommissie willen gaan kijken naar prestatie-indicatoren, in
aanloop, zeg maar, naar de volgende raadsperiode vanaf 2018. Dus ik zou dit eigenlijk
als een aanmoediging willen zien om te kijken of we hier onderzoek naar kunnen gaan
doen of het haalbaar is. Nou, daar hoor ik zo meteen denk ik van de portefeuillehouder
wel een reactie op en ik zou graag van de afzonderlijke fracties willen horen wat de
toelichting op de notitie is, zonder daar nu een minicollege over te geven.
Mevrouw Koene Voorzitter, mag ik even een aanvullende vraag stellen voor de heer
Wagemakers die volgens mij wel essentieel is voor de verdere discussie? In de
vraagstelling aan de gemeenteraad bij het tweede punt wordt gevraagd: bent u met mij
van mening dat extra ingezet moet worden om het aantal volledig afgesloten 'trajecten'
van ondersteuningsbegeleiding, enzovoort. Volgens ons gaat het hier niet om trajecten,
maar gaat het hier om het wel of niet volledig invullen van de zelfredzaamheidmatrix en
staat dat los van de trajecten. Maar goed, dat kunnen wij verkeerd zien, dus dat horen
wij graag van de heer Wagemakers.
De heer Wagemakers Voorzitter, mag ik daar op reageren? Wat ik bedoeld heb met dit
punt, is dat in de raadsinformatiebrief Voortgang sociale wijkteams die we eerder
vandaag langs hebben gehad, dat daarin gemeld staat dat voor een groot deel van de
trajecten de zelfredzaamheidmatrix wel bij de intake wordt afgenomen, maar niet bij de
uitstroom, op het moment dat zeg maar de ondersteuningsvraag beantwoord is. Mijn
vraag daarbij is: bent u het met mij eens dat we daar meer inzet op moeten plegen
zodat we meer zelfredzaamheidsmatrixen beschikbaar kunnen hebben bij de uitstroom,
zodat we ook kunnen zien wat de effecten van de inzet van de sociale wijkteams zijn?
Want zoals het nu in de raadsinformatiebrief staat is bij de meerderheid van de trajecten
bij uitstroom die zelfredzaamheidmatrix niet beschikbaar. Daar zou ik graag een reactie
op horen. Zo is die bedoeld.
Mevrouw Stolk Voorzitter? Mag ik daar een aanvullende vraag op stellen?
De voorzitter Ja, aan meneer Wagemakers?
Mevrouw Stolk Aan meneer Wagemakers. Moet dan altijd alles ingevuld worden?
De heer Wagemakers Wat bedoelt u, "moet alles ingevuld worden?"
Mevrouw Stolk U zegt dat niet die matrix, dat alles ingevuld is, maar zou dat dus altijd,
alles ingevuld moeten worden?
De heer Wagemakers Ja, in principe de 11 domeinen zoals die in het instrument staan,
die zou ik dan altijd langslopen, wat mij betreft. Volgens mij, als ik de geluiden uit het
veld hoor en als ik er zelf ook even naar kijk, hoeft dat ook niet een enorme
administratieve last of inzet van mensen te zijn, maar het geeft wel een compleet beeld
over instroom en uitstroom.
Mevrouw Stolk Even aanvullend daarop, want als je naar de stukken kijkt, staan er
namelijk vanuit het college 17 domeinen genoemd en in uw matrix staan er 11. Wat is
daar het verschil dan in? Want volgens mij is de matrix vanuit het college nog groter dan
die van u.
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De heer Wagemakers Ik hanteer de 11 domeinen zoals die in de zelfredzaamheidmatrix
als instrument, zoals die ook landelijk ontwikkeld en gebruikt wordt, die 11 domeinen zou
ik willen hanteren. Ook gewoon om de vergelijkbaarheid, als we daar ooit aan toekomen,
landelijk te kunnen maken.
De heer Stam Voorzitter?
De voorzitter Ja.
De heer Stam Dank u. Ik hoor de heer Wagemakers ook refereren aan hetgeen in de
auditcommissie is besproken. Mij staat bij dat we in de auditcommissie hebben
besproken dat we gaan kijken naar prestatie-indicatoren in het algemeen en dat we die
gaan ontwikkelen. Het verbaast mij nu eigenlijk een beetje dat er één onderwerp wordt
uitgepikt wat nu eigenlijk specifiek wordt opgepakt.
De heer Wagemakers Voorzitter, dat is met name bedoeld omdat we hier nu praten
over de verordening. In de verordening staat de zelfredzaamheidmatrix ook als criterium
genoemd bij instroom en ik zou dit graag willen meegeven en het is maar een advies, om
daar nu mee te gaan starten. Want als wij het traject zoals we het in de auditcommissie
hebben besproken, als we dat gaan lopen, daar gaat nog wel een tijdje overheen voordat
we denk ik echt een goed beeld hebben over welke indicatoren het zijn. Ik zou juist
eigenlijk willen aanmoedigen dat we voor 2017 hier ervaring mee op gaan doen. Niet als
een afrekeninstrument, want laat ik dat ook nadrukkelijk zeggen: dat is wat mij betreft
niet de intentie, maar als een oefening om te kijken of dit van toegevoegde waarde kan
zijn. Zo wil ik hem interpreteren.
De voorzitter Oké. Dan even, na wat gesuggereerd is met betrekking tot dit rondje, is
daarmee recht gedaan aan meneer Wagemakers. Zijn er nog andere mensen die recht
gedaan moeten worden alvorens ik dat rondje doe? Nee? Niemand in het bijzonder?
Niemand vergeten? Dat zou niet goed zijn. Dan gaan we nu het rondje doen. Mevrouw
Nijhof, aan u het woord.
Mevrouw Nijhof Voorzitter, ten opzichte van vraag 1 willen wij opmerken dat wij de inzet
van de zelfredzaamheidmatrix als prestatie-indicator bij beleidsevaluatie van effectiviteit
bij beschermd wonen niet als zodanig ondersteunen. De matrix is een instrument dat in
de hele Wmo en jeugdhulpverlening bij keukentafelgesprekken door de indicatiesteller
gebruikt kan worden om de zelfredzaamheid van een cliënt te meten. De uitkomst van de
matrix geeft een beeld van de zelfredzaamheid op de levensterreinen van de cliënt.
Degene die de zelfredzaamheid inschat en de matrix invult, interpreteert de mate van
zelfredzaamheid. Wij kunnen ons voorstellen dat er gegevensinzameling is als je
uitkomsten naast elkaar legt waardoor je kunt zeggen bijvoorbeeld, 'onze groep cliënten
is vooral niet zelfredzaam op het gebied van financiën', waardoor je in je organisatie
extra inzet pleegt op schuldhulpverlening, bijvoorbeeld. Wij zien de matrix als prestatieindicator voor het verlenen van subsidies voor instellingen als een brug te ver, daar het
instrument interpretabel is en eigenlijk vooral op individueel cliëntniveau een inschatting
maakt van de mate van zelfredzaamheid van de cliënt. Ten opzichte van vraag 2, hoe
gaan we om met cliënten die een beperkt ziekte-inzicht hebben, het volgende. Met name
in de RIBW, doch ook op andere terreinen van de Wmo heeft men te maken met mensen
met een beperkt ziekte-inzicht. In ieder geval met mensen die hun aandoening
onvoldoende kunnen duiden, vooral omdat het gebrek aan dit inzicht in hun aandoening
zit. We hebben het hier bijvoorbeeld over mensen met een verstandelijke beperking en
bijvoorbeeld autisme. In eerste instantie is het zo dat degene die de indicatie stelt, dus
het keukentafelgesprek voert, kennis dient te hebben van deze aandoeningen waardoor
de indicatiesteller weet dat hetgeen de cliënt stelt, getekend is door zijn of haar
aandoening. Veel mensen met een beperking hebben juist de neiging zichzelf te
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overschatten. Ze worden daarnaast ook overschat door hun vaak sterkere verbalere
capaciteiten dan hun handelingscapaciteiten. Het is in het voeren van de
keukentafelgesprekken nodig dat er een cliëntondersteuner aanwezig is die dit kan
duiden in de zorgaanvraag. Hier heeft de cliënt recht op. Staat ook in de Wmo. Over het
algemeen is er sprake van diagnostiek die al vanaf jonge jaren duidelijk is. Hier dient de
indicatiesteller goed naar te kijken. De ondersteuner kan iemand uit het netwerk zijn,
maar wij vinden dat de cliënt bij uitstek gebruik moet kunnen maken van de
onafhankelijke cliëntondersteuning die in ons geval, in onze regio, geboden wordt vanuit
MEE. Degene die het keukentafelgesprek voert vanuit de Wmo dient cliënt hier actief op
te wijzen voor het gesprek gevoerd wordt en kan ons inziens niet zomaar het gesprek
alleen met de cliënt voeren zonder dat goed naar diagnostiek gevraagd is en
cliëntondersteuning actief is aangeboden. Zoals u weet, hebben wij wederom in de
laatste commissie gevraagd cliëntondersteuning op de agenda te zetten met betrekking
tot de evaluatie hiervan. Wij horen momenteel zeer zorgelijke signalen, vooral uit de
hoek van de 18-plussers, die nu ineens een Wmo keukentafelgesprek moeten voeren en
beoordeeld wordt alsof de aandoening waar hij of zij vanuit jeugd voor begeleid is, niet
meer bestaat, zuiver en alleen omdat de cliënt nu ineens volwassen is geworden en nu
ineens alles zou moeten kunnen wat daarvoor niet mogelijk was, in verband met leeftijd.
Wij vragen de portefeuillehouder en de organisatie om meer aandacht te hebben voor
deze groep. De groep van 18-plussers die op deze manier het risico loopt onvoldoende
zorg te krijgen, waardoor in de toekomst juist zwaardere zorg op deze mensen ingezet
zou moeten worden. Ten tweede willen wij dat de cliëntondersteuning door de
organisatie onder de loep genomen wordt en als zodanig sterker gepositioneerd wordt
voor de cliënt. Wij vragen opnieuw aan de portefeuillehouder om op tijd de door MEE
uitgevoerde cliëntondersteuning te evalueren en de raad hierover tijdig te informeren.
Tot zover.
De heer Van Verk Voorzitter?
De voorzitter Ja.
De heer Van Verk Mag ik een vraag stellen aan mevrouw Nijhof? Want wat mevrouw
Nijhof doet, is nu de cliëntondersteuning als een soort ondersteuning te geven aan de
cliënten; waarvoor ze ook bedoeld is, maar is die cliëntondersteuning ook wel voldoende,
heeft die voldoende capaciteit om dit überhaupt waar te kunnen maken?
Mevrouw Nijhof Daar heb ik geen zicht op en dat is ook een vraag aan de
portefeuillehouder, natuurlijk. Het is door de wetgever bepaald dat er door de gemeente
onafhankelijke cliëntondersteuning moet zijn. Nou, u weet dat wij al geruime tijd bezig
zijn hier vragen over te stellen. Met dit onderwerp komt het eigenlijk weer terug als het
gaat om de positie van de cliënt, dus wij zouden graag willen dat de portefeuillehouder
hierop reageert.
De voorzitter Goed. Dan gaan wij door naar de volgende woordvoerder en dat is
meneer Rovers van het CDA.
De heer Rovers Dank u wel, voorzitter. Bij beschermd wonen vindt het CDA dat het om
twee zaken gaat. In de eerste plaats gaat het om een passende, goede opvang van
mensen die door beperkingen onder dak moeten kunnen komen als de zelfredzaamheid
en samenredzaamheid zó tekort schiet dat het niet anders kan dan via beschermde
woonvormen. In de tweede plaats raakt het ook aan het probleem en daar doelde Van
Verk ook op, van het toenemend aantal verwarde mensen op straat die overlast kunnen
veroorzaken. Het CDA staat voor een goede opvang van kwetsbare mensen, die vaak
door een combinatie van problemen en beperkingen voor zichzelf in de gevarenzone zijn
beland, maar het CDA is ook voor veiligheid en een zekere mate van rust in de
samenleving. In de doelgroep voor het beschermd wonen verkeren nogal wat mensen,
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inderdaad, die onvoldoende zicht hebben op hun eigen situatie, onvoldoende ziekteinzicht en dat maakt het probleem voor henzelf en de samenleving niet kleiner. De
verordening die voorligt, die voorziet in veel mogelijkheden. Er is duidelijk goed over
nagedacht en in de gemeenteraadscommissie hebben wij deze besproken waarna ook
benoemd is dat bij deze verordening het woord 'passend' leidend is en niet het woord
'goedkoopst'. Hierover had ook de Wmo-adviesraad een opmerking gemaakt en het CDA
hecht zeer aan de adviezen van de Wmo-adviesraad. Overigens ook aan de verdere
gedachtewisseling in de commissie, waar aandacht voor de zelfredzaamheidmatrix, de
zorgen van Van Verk enzovoort, aan de orde zijn geweest. Wij horen graag de reactie
van de wethouder op deze bespiegelingen, zoals onze burgemeester deze vaak noemt.
Ja, het is zo dat niet alle problemen voor de doelgroep in de samenleving hier nou mee
zijn opgelost, want daar hebben we het dan niet zozeer over, nu, maar het opheffen van
de verzorgingshuisplaatsen, het scheefwonen in daardoor beperkt beschikbare sociale
huurwoningen en beperkingen in de beschikbaarheid van psycho-hulpverlening door
bezuinigingen in de GGZ maken de uitstroom uit het beschermd wonen niet makkelijker.
Tot zover. Dank u.
De heer Wagemakers Voorzitter, mag ik een vraag stellen aan de heer Rovers?
De voorzitter Ja.
De heer Wagemakers In mijn notitie heb ik aangegeven: hoe kijkt u aan tegen het
gebruik van de zelfredzaamheidmatrix? Mevrouw Nijhof was daar net duidelijk in. Kunt u
daar iets meer over zeggen, hoe u tegen het gebruik van dat instrument en
klanttevredenheidsonderzoeken aankijkt als middel om te kijken naar de doeltreffendheid
en doelmatigheid van zorg?
De heer Rovers Ik heb begrepen uit de stukken die ons ter beschikking zijn gesteld, dat
er ook mee gewerkt wordt. Dus ik heb niet de indruk dat dit een vergeten terrein is.
De voorzitter D66. Meneer Schuiten.
De heer Schuiten Dank u, voorzitter. Nou, om te beginnen de zelfredzaamheidsmatrix.
Wat ons betreft een goed idee om deze te gebruiken, samen met klanttevredenheid als
indicatoren, om zeg maar het beleid op dit punt te kunnen beoordelen, waarmee, ook
even inhakend op mevrouw Nijhof, volgens mij niet gezegd is datje verder geen ruimte
meer geeft aan de beoordelaar. Maar in mijn ogen is het een instrument om op een
vergelijkbare manier te beoordelen hoe we dit doen. Nou, dat vind ik een goed idee. De
koppeling met de verordening vind ik wat lastiger. Voor mij hoeft dit instrument niet in
de verordening. Het lijkt er een beetje op dat de heer Wagemaker het koppelt aan de
verordening en er daardoor nu ook wat haast geboden is. Dat hoeft voor mij niet. Ik zou
het in willen zetten als instrument, maar het hoeft voor mij niet in de verordening.
De heer Wagemakers Voorzitter, mag ik daar op reageren? Nou, hij staat in de
verordening als instroomcriterium. Je moet de zelfredzaamheidmatrix invullen om te
kijken of een cliënt in aanmerking kan komen voor de 24-uurs opvang. Het is zeker niet
zo dat datgene wat ik nu voorstel, om hem ook bij uitstroom te gebruiken, om dat ook in
de verordening op te nemen. Ik zou die twee dingen los willen koppelen.
De heer Schuiten Oké, prima. Uitstekend wat mij betreft. Een goed idee om deze
instrumenten te hanteren als indicator. Nou, dat wat de zelfredzaamheidsmatrix betreft.
Om nog even terug te komen op het amendement, of gaan we dat apart doen?
De voorzitter Nee, komt u maar. U mag daar direct op reageren.
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De heer Schuiten Ja, daar vroeg ik me nog wel af: de PvdA voert een drietal criteria toe
aan het artikel. Ik vroeg me af of we die in samenhang moeten zien, of ieder voor zich?
Als ze in samenhang moeten worden bekeken, dan voegen ze volgens mij weinig toe.
Want de overige onderdelen van het artikel, die dekken volgens mij de lading voldoende
en als ze los van elkaar moeten worden gezien, ja, dan komen we weer een beetje terug
op de discussie die we net hadden over de daklozen en dan gaat het wat mij betreft een
stap te ver.
De voorzitter Dank. Meneer Van Verk.
De heer Van Verk Voorzitter, om daar maar gelijk op te antwoorden. Als u goed kijkt,
dan ziet u tussen alle zinnen het woordje 'en' staan, dus ze moeten met elkaar in
samenhang worden gezien en niet los. U zegt dan, dan dekt volgens u het
oorspronkelijke artikel meer als voldoende de werkelijkheid. Wij denken juist dat daar
dat hiaat nog zit, maar dat is een verschil van opvatting, misschien.
De heer Schuiten Ja, dat klopt dan. Ik moet wel heel erg goed kijken om dat verschil
dan nog te zien, want ik geloof echt dat de tekst zoals die er is, voorziet in de behoefte.
De voorzitter Dan gaan we naar de woordvoerder van de Socialistische Partij, meneer
Portier.
De heer Portier Ja, voorzitter. Om te beginnen vind ik het jammer dat we het hier
vandaag over moeten hebben. Het is een uitvloeisel van bezuinigingen op psychiatrische
zorg die eigenlijk voor een deel nu op het bordje van de gemeenten gekieperd wordt,
met alle problemen die dat veroorzaakt. Onder andere de forse uitbreiding die nodig is
voor beschermd wonen, omdat mensen veel sneller op straat gezet worden of niet meer
terecht kunnen in intramurale zorg. Ingaande op de amendementen en de vragen van de
heer Wagemakers: ik heb een bepaald probleem met het amendement en met de
woordvoering zoals die door de heer Van Verk is gedaan. Hij gaat uitgebreid in op de
mensen die een beperkt ziektebeeld hebben; hij suggereert dat naast de gedwongen
opname in psychiatrische ziekenhuizen, de BOPZ, er als het ware een soort nieuwe groep
moet komen, gedwongen deelname aan beschermd wonen, maar dat vind ik dan ook
weer niet in het amendement terug. Het zou ook helemaal wettelijk niet kunnen dat we
dit hier regelen, want het is gewoon illegaal om mensen te dwingen om hieraan mee te
werken. Dus al zouden we dat willen, wat ik echt twijfelachtig vind, dan kan het niet
eens. Maar goed, vervolgens vind ik dan in het amendement eigenlijk terug dat iedereen
die dakloos is, en de heer Van Verk geeft aan van, nou, een groot deel van die mensen
die dakloos is heeft ook te maken met verslaving et cetera, die zouden allemaal in
aanmerking komen voor opname in begeleid en beschermd wonen. Dan denk ik
inderdaad: daar is het niet voor bedoeld. Dus wat dat betreft kan ik me niet vinden in de
amendementen zoals die hier zijn voorgesteld. Wat betreft de zelfredzaamheidsmatrix:
mevrouw Nijhof heeft aangegeven, het is prima als middel om te bepalen van hoeveel
zorg iemand nodig heeft, maar aangezien het ook gaat om aandoeningen, problemen die
niet makkelijk op te lossen zijn, ja, als iemand zwaar autistisch is of beperkte
verstandelijke vermogens heeft, dat is niet na een jaar of na twee jaar of na drie jaar
weg. Dus als er überhaupt al sprake is van uitstroom, dan is dat of omdat mensen
overlijden of omdat ze naar een andere vorm van zorg gaan. Dus moet je dan zeggen
van: goh, het heeft niks geholpen, dus er is niet gepresteerd? Nee, je hebt de mensen de
zorg geboden die nodig was. Dus dat gebruik als KPI, ja, daar zou ik graag een nadere
toelichting willen van de heer Wagemakers hoe hij dat dan ziet. Dank u wel.
De voorzitter Oké. Christenllnie/SGP. Meneer Staat.
De heer Staat Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, de fractie ChristenUnie/SGP is positief
over de verordening Beschermd wonen en opvang in Dordrecht. Het gaat hier over een
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zeer kwetsbare groep mensen die uiteraard onze zorg en begeleiding meer dan nodig
hebben. We willen de heer Wagemakers hartelijk danken voor zijn heldere notitie die hij
heeft opgesteld als uitwerking van de politieke vraag. Als fractie Christenllnie/SGP
zeggen wij dat voor wat betreft de stellingname van de heer Wagemakers met
betrekking tot nut en noodzaak van de KPI; echter, aan de wenselijkheid de
zelfredzaamheidmatrix hiervoor te benutten, daar hebben wij twijfel over. De
zelfredzaamheidmatrix is niet ontwikkeld om de effectiviteit van zorg op een
samengesteld niveau inzichtelijk te maken. Het is wel bedoeld om op basis van
regelmatige metingen in te schatten op cliëntniveau hoe het met de zelfredzaamheid van
een individuele staat en welke ondersteuning hij derhalve nodig heeft. Wij zien het dus
wat dat betreft ook niet als geschikt instrument voor een KPI. De tweede vraag van de
heer Wagemakers, dat gaat over het gebruik van de zelfredzaamheidmatrix in de
wijkteams. Het is natuurlijk niet goed om dit instrument te gebruiken en dan vervolgens
niet te zorgen voor een voor- en een eindmeting. De wijkteams moeten dan ook wat ons
betreft worden aangesproken op een meer consciëntieuzer gebruik van deze matrix.
Voorzitter, ten aanzien van het amendement, ingediend door de PvdA; daar heeft net al
een uitvoerige discussie plaatsgevonden. Een diffuse groep mensen die de motie betreft.
Dat vind ik wel een punt van moeite om mee te kunnen gaan met dit amendement. Wat
is daarmee de toegevoegde waarde van dit amendement? Zeker ook de discussie die zich
net met de heer Schuiten afspeelde over: moet je nou die drie dingen die worden
voorgesteld onder de letter E, moet je die nou in samenhang zien of moet je die los zien?
Nou, we moeten ze dus in samenhang beschouwen. Er staat ook nadrukkelijk twee keer
'en' tussen die drie voorwaarden, om het zo maar te zeggen en dan rijst bij ons ook de
vraag: wat heeft het amendement dan nog voor toegevoegde waarde ten aanzien van de
oorspronkelijke tekst in de verordening? Dus op voorhand zullen wij dit amendement niet
steunen. Voorzitter, tot zover op dit moment.
Mevrouw Nijhof Voorzitter, mag ik nog reageren op meneer Staat? Want ik zou er nog
een andere dimensie aan toe willen voegen en dat is namelijk het budget. Als wij
iedereen in aanmerking laten komen voor de RIBW, er is nu al moeite met het budget,
dan komen wij niet uit, zeg ik dan maar.
De heer Van Verk Voorzitter?
De heer Staat Mevrouw Nijhof, daar kan ik van harte mee instemmen, want ook het geld
is niet onoprekbaar, helaas.
De voorzitter Meneer Van Verk.
De heer Van Verk Voorzitter, mag ik daar toch een zekere tegenstrijdigheid
constateren? Aan de ene kant zegt de heer Staat en de heer Schuiten ook, van: de
oorspronkelijke verordening voorziet voldoende om dit dekkend te maken. Mevrouw
Nijhof voegt er dan vervolgens aan toe: ja, maar als je die drie in samenhang zijnde
zaken toe zou voegen aan de RIBW, dan gaat het teveel geld kosten. Dat wringt ergens.
Want als het namelijk overbodig is omdat het al in de verordening is opgenomen, zoals
de heer Staat en de heer Schuiten betogen, dan zou dat ook evenveel geld gaan vergen.
Want dan heb je het namelijk geregeld. Dus wat als u zegt, als dat waar is, dan zit er wel
degelijk een hiaat.
Mevrouw Nijhof Voorzitter, mag ik even reageren? Ja, ik begrijp niet helemaal wat
meneer Van Verk bedoelt. Ik zal het zelf helder maken, zoals ik het bedoel, althans. U
wilt met die toevoeging gewoon een aantal groepen toevoegen, bij de mensen die op dit
moment in aanmerking zouden komen voor de RIBW. Nou, in mijn hoofd, we hebben een
bepaald budget gekregen met 12 steden, we zitten in een gemeenschappelijke regeling,
zou dan dat budget worden aangevuld, of tenminste, dat aantal mensen worden
aangevuld met andere mensen die dakloos zijn. Want niet iedere dakloze kan in
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aanmerking komen namelijk voor de RIBW en dat is mijn punt wat betreft het budget.
Het budget zou dan ook veel groter moeten worden. Nou, waar halen we dan het geld
vandaan?
De voorzitter Mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger Ja, dank u wel. Ik ben zeer benieuwd dadelijk naar de antwoorden van
de wethouder. Want wij vinden dat punt E eigenlijk niet toegevoegd hoeft te worden,
omdat iedere cliënt in aanmerking kan komen die hier genoemd wordt voor een RIBW,
mits hij aan de criteria volstaat. Die criteria zijn er niet voor niks. We hebben te maken
met de Wmo. Als we praten over langdurige opvang of onder bepaalde curatele, dan ga
je naar de Wet langdurige zorg. Dat is een heel ander financieringssysteem en we
hebben het nu hier over de Wmo. Dus ja, ik ben nu eigenlijk voor mijn beurt, maar wat
mij betreft is die toevoeging overbodig.
De voorzitter Meneer Wagemakers.
De heer Wagemakers Voorzitter, in reactie op de heer Staat als het gaat over het punt
van: gebruik je hem nu voor een individuele cliënt of ga je hem ook gebruiken voor
evaluatie - hij wordt landelijk al gebruikt. Er worden op basis van de
zelfredzaamheidmatrix in het land prestatieafspraken gemaakt tussen financiers en
zorgverleners. Dus het instrument wordt wel degelijk gebruikt en niet op individueel
niveau, om te kijken van: stijgt de zelfredzaamheid van een individuele cliënt en is
daarmee de zorg, zeg maar, uit te betalen, maar vooral op groepsniveau. Dus op een
geaggregeerd niveau kun je daarmee wel sturing geven aan de richting waar je heen wilt
met elkaar. Dus hij wordt als zodanig al wel gebruikt.
De voorzitter Wij gaan nu naar de woordvoerder van de VVD. Dat is mevrouw Koene
zelf.
Mevrouw Koene Wie anders, voorzitter? Dank u wel. Ik begin even met het amendement
van de PvdA, omdat dat volgens mij ook in het verlengde ligt van de politieke vraag die
door de PvdA was gesteld. Ik kan daar vrij kort over zijn. Onder A staat: als er een
noodzaak is tot, dan kan er altijd beschermd gewoond worden. Dus wij zullen dat
amendement niet steunen. Met betrekking tot de zelfredzaamheidmatrix: ik kende hem
persoonlijk niet. Dus nou, dat is leuk. Ik heb hem inmiddels uitgedraaid in couleur. Dan
valt mij op inderdaad dat het over 11 domeinen gaat en dat de sociale teams zoals al
eerder is genoemd 17 domeinen hanteren. Ik zie daar daadwerkelijk niet van in waarom
je dat zou doen, zeker niet omdat ik in een stuk uit 2013 heb gelezen dat dit toentertijd
zodanig is vastgesteld met een projectgroep, dus om met 11 domeinen te werken. Ja, ik
zou bijna zeggen: waar is dan het moment gekomen dat men het idee had dat dat
uitgebreid moest worden met een aantal punten? Dat zouden wij graag wel willen
vernemen. In tegenstelling tot de heer Wagemakers hebben wij wel het idee gehad uit de
raadsinformatiebrief over de sociale wijkteams dat er wel bij aanvang en aan het einde
een zelfredzaamheidmatrix wordt ingevuld; alleen, dat die niet compleet wordt ingevuld.
Dat is dan weer jammer. Want als je zeg maar een instrument hebt waarbij wij de
voorkeur dan natuurlijk hebben voor die 11 omdat dat ook landelijk zeg maar gehanteerd
wordt, dan heb je zeg maar een veel beter beeld uiteindelijk van wat er allemaal gebeurt.
Het kan best zijn dat iemand gewoon geen probleem heeft op een bepaald domein, maar
ja, dat kan je dan dus ook duidelijk in de score terug laten komen. Dus wat ons betreft
mag er wel degelijk inzet zijn om die zelfredzaamheidmatrix dus ten eerste terug te
brengen naar 11 en ten tweede er op in te zetten dat die volledig wordt ingevuld. Dan
kom je dus bij het punt van: heb je het nodig, zeg maar, om te evalueren en zo? Ik weet
niet tot in welke mate je het er nou concreet in moet betrekken. Het wordt weliswaar
genoemd in de verordening, maar of je hem nou heel specifiek moet benoemen weet ik
niet. Hoewel, tegelijkertijd dat ik dan toch denk van: ja, op het moment datje complete
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lijsten invult, dat je dan niet zozeer over de individuele gegevens, gewoon
geanonimiseerd, datje dan zou kunnen zeggen van: nou, dat beeld hebben wij bij dat
mens. Ik meen dat mevrouw Nijhof wel daarstraks iets zei over datje bijvoorbeeld dan
kan constateren dat mensen die, weet ik veel wat, flaporen hebben, allemaal problemen
met de financiën hebben, ik noem maar even wat vaags, maar dat je dus gewoon in
beeld kan krijgen van: wat gebeurt er nou en kunnen we daar een andere inziet op
doen? Dus in die zin ben ik dan wel nieuwsgierig, want ik begrijp dat er in de
auditcommissie al over gesproken is; ik denk dat het dan wel degelijk zin heeft om met
elkaar ernaar te kijken hoe we dit dan in kunnen zetten. Gewoon inderdaad om een beter
beeld te krijgen van wat de effecten zijn van het beleid. Misschien datje dan ook wel, als
je op een andere manier kan sturen, ook weer die financiën beter onder controle kan
houden die er op dit thema worden ingezet. Tot zover.
Mevrouw Nijhof Voorzitter? Mag ik even een opmerking maken over de auditcommissie?
Want ik begreep van meneer Stam dat dat niet als zodanig besproken is.
Mevrouw Koene Nou, voorzitter. Ik weet niet wat er besproken is in de auditcommissie,
maar ik weet wel dat ik het idee heb dat het in de auditcommissie aan de orde kan gaan
komen, dus. Maar goed, dat is natuurlijk weer aan de leden van de auditcommissie om
dat dan te agenderen.
De voorzitter De VSP, dat is mevrouw Stolk.
Mevrouw Stolk Ja, dank je wel, voorzitter. Ik heb net al een paar dingen aangegeven.
Amendement van de PvdA, daar gaan wij niet mee instemmen omdat wij vinden dat er
voldoende in de verordening is vastgelegd. Als je dit er nog een keer bij gaat zetten, dan
zeg je eigenlijk van: iedereen moet opgenomen worden. Dus nee, niet alles
dichttimmeren in de verordening. De zelfredzaamheidmatrix, daar heb ik net ook al iets
over gezegd, over de 11 en 17 domeinen. Daar zou ik graag dadelijk nog even een
antwoord over hebben van de wethouder. Dan heb ik alles gehad.
De voorzitter Dank u wel. Mevrouw Kruger, wilt u nog iets toevoegen aan wat u net al
zei?
Mevrouw Kruger Ja, natuurlijk. Dank je wel. Even over de zelfredzaamheidmatrix. Wij
willen aangeven dat dat één van de weinige valide instrumenten is om een bepaalde
indicatie te geven van de mate van zelfredzaamheid van cliënten. We kunnen hier
allemaal de A's, de B's, de C's en de D's willen weten, maar volgens mij vragen we dat
ook niet bij een psychodiagnostisch onderzoek en zo kan ik er nog vele noemen die we
graag allemaal willen inzien om te zien of het wel klopt wat er beweerd wordt. Dus dat is
even wat ik daarover wil zeggen en de heer Wagemakers geeft aan en dat kan ik
onderschrijven, dat dit instrument gebruikt al wordt bij het vaststellen van contracten. En
niet alleen aan het begin, maar ook tijdens evaluaties. Het is juist zo'n mooi instrument,
waarbij je kan zien of iemand inderdaad meer redzaam wordt, of dat de situatie
stabiliseert, of zelfs achteruitgaat. Alles is mogelijk. Ons inziens vinden we dat de vragen
die van tevoren gesteld zijn, prima beantwoord worden. Zeker ook in de verordening en
in de nagezonden brief van de wethouder. Als GroenLinks vinden we het erg fijn te lezen,
goed te lezen, dat passendheid leidend is en niet de prijs. Daarom ben ik hevig verbaasd
als ik weer hoor, stel dat we iedereen nou begeleid of beschermd laten wonen, dan
hebben we daar geen geld voor - ik denk als het nodig is en als er voldoende mensen
zijn, dan moeten er ook voldoende beschermde woonvormen komen. Als dat nodig is.
Want we kunnen met zijn allen proberen zo spoedig mogelijk kosten te besparen of van
alles, maar dit mag nooit ten koste gaan van de kwaliteit of wat iemand gewoon nodig
heeft. In de raadsinformatiebrief staat ook nog dat de Wmo-adviesraad heeft
aangegeven, of er is aangegeven dat zij formeel geen rol hebben bij de evaluatie van het
beleid; dat zij immers ongevraagd advies kunnen geven. Wij willen daar als GroenLinks
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op zeggen dat het geen slecht idee is om de Wmo-adviesraad te vragen mee te kijken bij
de evaluatie. Dit is voor GroenLinks meer een vanzelfsprekendheid die in feite niet meer
hoeft te worden vastgelegd. We hebben nog wel de vraag: wat gebeurt er na het
beschermd wonen via de Wmo? Daar vraagt de Wmo-adviesraad ook over. Die heeft
gevraagd naar het huisvestingsplan en dit is er nog niet, maar daar wordt wel aandacht
aan besteed. Geïnventariseerd wat er voorhanden moet zijn voor mensen die nooit op
zichzelf gaan wonen, of nooit helemaal; kan beter van tevoren geregeld zijn dan pas op
het moment dat we erachter komen van: de Wmo-tijd is voorbij en we moeten nu een
ander traject ingaan. Dit is een beetje de aanvulling die ik als GroenLinks wilde vertellen.
De voorzitter De heer Wagemakers. Wat vindt u van de matrix?
De heer Wagemakers Daar kan ik kort over zijn. Het is vooral een suggestie. In reactie
op datgene wat net over de auditcommissie werd gezegd: daar hebben we gesproken dat
we een traject willen gaan lopen in de auditcommissie om te gaan kijken welke prestatieindicatoren naar de volgende raadsperiode toe ingezet kunnen gaan worden. Dus dit
loopt daar weliswaar op vooruit, maar volgens mij is dit nu ook wel het moment om daar
in te kijken naar, nou noem het maar een soort experiment, om te kijken of het wel
degelijk iets kan zijn. Nogmaals, in de richting van de heer Staat: toch de opvatting dat
hij landelijk wordt gebruikt, nu ook, op dit niveau. Want ik wil hem dus ook echt niet als
afrekeninstrument op individueel niveau inzetten, maar ik zou graag zien dat we ermee
gaan experimenteren en kijken of het ons iets kan gaan opleveren; dat ook in de richting
van de heer Portier die daar een vraag over stelt. Ik denk niet dat je als gemeente inzicht
wilt hebben op individueel niveau. Met betrekking tot het amendement, dat kan ik niet
steunen. Dank u wel, voorzitter.
De voorzitter Dank u wel.
Mevrouw Koene Mag ik de heer Wagemakers nog wat vragen? Ik ben eigenlijk wel
nieuwsgierig hoe hij er tegenaan kijkt dat er hier een zelfredzaamheidmatrix wordt
gebruikt van 17 domeinen en dat het oorspronkelijke idee was om 11 domeinen te
hanteren.
De heer Wagemakers Voorzitter, ik heb net al iets gezegd over als het gaat over
landelijke benchmark. Dan kun je dat alleen maar doen op het moment dat je een
instrument gebruikt zoals het landelijk ontwikkeld en gebruikt wordt. Dus ik zou ook wel
willen pleiten om dat op die manier te doen zodat je kunt aansluiten bij, nou ja, datgene
wat in het land gebruikelijk is, of er moeten zwaarwegende motieven zijn om dat niet te
doen, maar dan hoor ik dat ook wel graag.
De voorzitter Ja, dank u wel.
Mevrouw Stolk Voorzitter, mag ik nog één aanvulling geven? Want ik vergat net wat te
zeggen, nog. We hebben natuurlijk ook de keukentafelgesprekken, mevrouw Nijhof gaf
het ook al aan, we hebben natuurlijk ook MEE als cliëntenondersteuning. Misschien dat
je, we hebben diverse keren ook al om die evaluatie gevraagd, ook die twee dingen
naast elkaar kan leggen zodat je wat meer vergelijkingsmateriaal heb.
De voorzitter Dat is een stellingname? Ja? Dank u voor uw stellingname. Dan gaan we
naar het college. Wethouder Lambrechts, gaat uw gang.
Wethouder Lambrechts Dank u wel, voorzitter. Ja, duidelijk is dat we ons allemaal
bezorgd maken over onze kwetsbare inwoners. We praten vandaag over beschermd
wonen en dat is ontwikkeld, speciaal voor mensen met een psychiatrische stoornis. Ik
sluit me graag aan bij de opmerkingen uit uw raad: als het criterium dakloosheid is, dan
hebben we daar andere vormen van opvang voor. De 24-uurs opvang, als mensen daar
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terecht komen, kunnen zij die andere problemen hebben, veel sneller doorstromen naar
een andere vorm van zelfstandig wonen en is het niet nodig om in beschermd wonen
opgenomen te gaan worden. We hebben daar natuurlijk wel de hulp voor nodig van de
woningcorporaties, want het is soms lastig om deze mensen door te laten stromen, maar
we gaan en we zijn daarover met elkaar in gesprek, maar dat is nog best wel lastig om
deze mensen uit te laten stromen. Maar deze mensen zijn meer gebaat bij de 24-uurs
opvang dan beschermd wonen, wat best wel een heftig middel is, maar wat mensen
soms echt nodig hebben. Voor ik inga op uw vragen wil ik toch nog, ook via deze weg, ik
zal het ook nog schriftelijk doen bij de beantwoording van de vragen, de heer Van Verk
vragen om de competenties van onze medewerkers niet in twijfel te trekken. Dit zijn
mensen met een HBO-plus opleiding, die bovendien veel ervaring hebben in het veld.
Mensen kunnen het niet met ze eens zijn, met de uitkomst of bejegening. Daar is beroep
en bezwaar voor, wat hier ook wel gezegd werd en u weet dat het altijd mogelijk is om
ook met mij of andere mensen daarover in gesprek te gaan. Maar deze mensen hebben
duidelijk wel hun competenties en diploma's en hun ervaring. Dus ik hoop dat u daar ook
inderdaad niet meer in het openbaar over twijfelt en dan gewoon bij mij komt in plaats
van deze mensen te beschuldigen van dingen waar ze zich niet voor kunnen verdedigen.
U heeft ook een uitnodiging gehad, meerder malen, van de Sociale Dienst. U bent daar
niet op ingegaan; andere raadsleden wel. U komt wel tot een oordeel en ik zou willen
vragen: ga op die uitnodiging in en praat zelf met die mensen.
De heer Van Verk Voorzitter, ik heb ooit één keer een uitnodiging ontvangen van de
dienst om kennis te nemen van hun werkwijze op het gebied van werk en inkomen en
daarna nooit meer. Laat ik daar helder over zijn. Dus dat laatste, mevrouw Lambrechts,
is dan ook niet aan de orde.
De voorzitter Mevrouw Lambrechts stelt dat u een standing invitation bij haar heeft en
dat moet u goeddoen. Mevrouw Lambrechts, gaat u verder.
Wethouder Lambrechts Ja. Dank u wel. Dan zal ik ingaan op de vragen die gesteld zijn.
Allereerst de zelfredzaamheidmatrix. Ja, dat is een prima instrument wat wij ook
gebruiken bij de sociale teams en ook bij beschermd wonen, als mensen zich daar
melden. Inderdaad vooral nu de screening, de intake en ook de voortgang van mensen
daarop, maar er kan zeker nog wat verbeterd worden als het over de uitstroom gaat en
ik wil dan ook voorstellen om dat op te nemen in de voortgang van de sociale teams,
want wij zijn ook bezig zelf met het doorontwikkelen, professionaliseren, van deze
matrix. Dus ik kan u toezeggen dat we dat opnemen in de voortgang van de sociale
teams en ook wij willen met dit instrument wat meer aan de gang. Want inderdaad kun
je als 800 mensen dat zouden invullen, daar gewoon weer dingen uit afleiden die ook
weer bepalend kunnen zijn voor het beleid dat je gaat ontwikkelen. Dus een prima
instrument. Ik ken ook niet meer dan die 11 leefgebieden, dus ik denk dat er ergens een
foutje staat, die 17. Wij scoren inderdaad ook op die 11 domeinen die u ook noemde.
Mevrouw Koene Voorzitter? In de raadsinformatiebrief over de sociale wijkteams staat
op pagina 9 een tabel en daar staan ze alle 17 genoemd. Dus wellicht kan dat nog even
opgezocht worden.
Wethouder Lambrechts Ja, ja. Dat is prima om dat zo te doen, maar ik weet inderdaad
dat we ook op die 11 domeinen vergelijken met elkaar. Het probleem van de 18-plus,
18-minners, dat is inderdaad heel erg vervelend voor de mensen die daarmee te maken
hebben. Ik sprak nog een moeder met haar dochter die inderdaad daar ook problemen
mee ondervond. Wij zijn daar ook mee in gesprek, collega Van der Linden en ik, hoe we
dat zouden kunnen verbeteren, want inderdaad erg vervelend voor mensen om weer het
hele verhaal te moeten doen terwijl er daadwerkelijk niet heel erg veel veranderd is voor
die mensen. Dus ja, het probleem is er inderdaad en daar moeten we echt wel verder
mee aan de slag. De cliëntenondersteuning is voor dit jaar ook weer geregeld. Het idee
43

wat ik had, is om via klantonderzoeken bij de Sociale Dienst te kijken of mensen er
gebruik van maken. Zij worden daar meerdere malen in de procedure op gewezen, dat ze
er gebruik van kunnen maken; drie, vier keer, en hoe men dat waardeert. Maar ik denk
dat het goed is om nog uit te zoeken hoe we dat het beste in beeld kunnen krijgen, hoe
tevreden men is over de cliëntondersteuning en daar bij u op terug te komen. Voor dit
jaar is in ieder geval de cliëntondersteuning nog geregeld, dus daar kom ik bij u op
terug. De vraag van het CDA over passend/goedkoop, die komt steeds terug in alle
stukken en de Wmo-adviesraad komt steeds met hetzelfde item. Voor mij is het zo dat:
het moet passend zijn, de ondersteuning die mensen krijgen en als er dan meerdere
vormen passend zijn, dan kijken we naar de goedkoopste oplossing. Maar het gaat dus
altijd over het meest passende alternatief.
De heer Rovers Voorzitter? Ik had geen vraag. Het was een constatering.
Wethouder Lambrechts Ja, maar ik begrijp dat die inderdaad vragen oproept, dus ik
geef nogmaals aan: het gaat om een passende ondersteuning voor mensen en niet om
de goedkoopste ondersteuning. Ja, over die bezuinigingen in de GGZ wordt natuurlijk
heel veel gepraat. Ook door de sector zelf, maar ook door anderen daar omheen. Sinds
vorige week zit ik ook in de stuurgroep over verwarde personen, dat aanjaagteam. Er is
een quick scan geweest. Ik mag daar denk ik nog niet te veel uit vertellen, maar daar
blijkt wel uit dat het als het over verwarde personen gaat, dat 'maar', dat is natuurlijk
ook maar tussen aanhalingstekens, 29 procent van die groep een GGZ achtergrond heeft.
Dus er zijn heel veel verschillende problemen die meespelen bij mensen. Dat gaat over
complexiteit van de samenleving, multiproblematiek. Dus een deel van die mensen heeft
met die problematiek te maken, maar een ander deel ook niet en die moeten we op een
andere manier helpen.
De heer Van Verk Voorzitter, ik weet niet of de stuurgroep waar de wethouder het nu
over heeft, dezelfde is als de werkgroep van de heer Van Hemmen?
Wethouder Lambrechts Ja, dat is dezelfde. Die heeft mij gevraagd om ook deel te
nemen.
De heer Van Verk U heeft in een eerder stadium ons toegezegd dat het rapport wat de
heer Van Hemmen, de quick scan, zou opstellen, dat het ook naar de raad zou komen. Ik
begrijp dat het rapport er inmiddels is. Dus wij kunnen dat ook tegemoet zien?
Wethouder Lambrechts Dat klopt. Vorige week, 23 maart, is die quick scan besproken
in de stuurgroep en die komt inderdaad naar u toe. U wilde dat ook in de Dordtse raad
bespreken. De heer Van Hemmen heeft natuurlijk ook aangeboden om dat op
Drechtstedenniveau te doen, maar wij zullen dat aan u aanbieden en dan kunt u dat
agenderen. Dan denk ik dat ik hiermee de vragen heb beantwoord.
De voorzitter Dank u wel. Dan ga ik naar de tweede...
Mevrouw Koene Voorzitter, ik wil toch wel even graag een nadere specificatie hebben
van mevrouw Lambrechts over die matrix. Prima datje met elkaar doorontwikkelt op
basis van de ervaringen die je hebt, maar de woorden 'doorontwikkelen van de matrix'
waar in plaats van 11 al 17 domeinen worden gehanteerd, dan ben ik bang dat daar
steeds meer domeinen aan toegevoegd gaan worden. Dus concreet de vraag: kan er dan
teruggeschroefd worden naar 11 domeinen en dat we daar voortaan de tabellen over
krijgen, en niet aangevuld met 6 domeinen die niet landelijk zijn afgesproken?
De voorzitter Wethouder Lambrechts nog.
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Wethouder Lambrechts Ja, dan heb ik me misschien niet helemaal goed uitgedrukt. Ik
bedoel niet met het doorontwikkelen: meer domeinen erbij betrekken. Ik bedoelde met
het doorontwikkelen: nu gaat het over de screening en de voortgang. Je kan natuurlijk
ook kijken hoe je uiteindelijk de behandeldoelen kunt bijstellen. Je kunt vergelijken hoe
de effecten zijn geweest van interventie. Dat bedoel ik met het doorontwikkelen. Datje
die matrix kunt gebruiken als je die bij vele mensen hebt afgenomen om het beleid bij te
stellen en dergelijke. Dus ik bedoel niet meerdere domeinen, maar meer in te zetten.
Mevrouw Koene En, voorzitter? Minder domeinen, dus terugbrengen naar de 11?
Wethouder Lambrechts En terug te brengen naar de 11.
De voorzitter Wethouder. Wethouder klaar? Ja? Meneer Wagemakers.
De heer Wagemakers Voorzitter, ik heb bij mijn introductie op dit thema de suggestie
gedaan om te kijken of middels onderzoek naar de haalbaarheid van de inzet van de
zelfredzaamheidmatrix en het klanttevredenheidsonderzoek en dan ook in gesprek met
het veld, want ik denk dat het belangrijk is dat dat er zeker bij betrokken wordt, om daar
onderzoek te doen naar de haalbaarheid als instrument voor de evaluatie. Ja, ik sluit een
beetje aan bij wat mijn buurvrouw zei: kunt u daar iets concreter over zijn? Bent u
bereid om daar onderzoek naar te doen en daar bijvoorbeeld, nou ja, pak 'm beet, nog
voor de zomer daarmee te komen? Kunt u gelijk het punt meenemen, ook in een
raadsinformatiebrief, hoe om te gaan met de 17 en 11 velden.
Wethouder Lambrechts Ja, zoals ik zei wilde ik het graag meenemen in de voortgang
van de sociale teams. Niet per se een onderzoek naar doen, maar ik zie het als een heel
waardevol instrument waar we in de toekomst zeker wat meer mee kunnen doen. Ja, we
kunnen daar met elkaar over in gesprek gaan, maar echt een onderzoek daarnaar doen
lijkt me niet nodig, omdat we dat zelf ook al meer wilden gaan gebruiken.
De heer Wagemakers Voorzitter? In de aanloop naar dit debat heb ik een motie
voorbereid. Ik moet, gelet op hetgeen wat hier gewisseld is, daar nog wel heel eventjes
iets aan schaven, dus ik zou toch om een korte schorsing willen vragen en dan dien ik
een motie in op dit punt.
De voorzitter Dat recht heeft u. Wilt u nu schorsen, of dat we even kijken of er nog een
tweede termijn behoefte is vanuit de raad? Zullen we dat even doen, want dan kunt u
misschien daar nog dingen in meenemen? Ik kijk even naar de woordvoeringen. Zijn er
vanuit de fractie voor BVD nog? Is er nog behoefte? Nee? CDA? Niet. D66 niet. PvdA,
meneer Van Verk.
De heer Van Verk Voorzitter, bij het ontbreken aan voldoende politieke steun trekken
wij het amendement in en zullen extra alert zijn bij de evaluatie rondom dit thema of er
daadwerkelijk geen groepen tussen de wal en het schip dreigen te vallen.
De voorzitter Amendement wordt ingetrokken, is niet meer onderdeel van de
beraadslagingen. De SP nog? Nee. Christenunie niet. SGP ook niet meer. VVD? Ja, je
weet maar niet welk deel van u nog het woord wil voeren. Nee? Meneer Staat, wilt u het
woord?
De heer Staat Voorzitter, u kunt veel van ons zeggen, maar wij treden altijd als één naar
voren.
De voorzitter Ja, ja, en u helemaal, meneer Staat. Keurig gecorrigeerd. De VVD? Nee?
GroenLinks? VSP niet? Meneer Wagemakers niet? Dan heeft meneer Wagemakers
behoefte om een schorsing te doen omdat hij nog een motie wil indienen. Dat is dan in
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een soort verkapte van derde termijn. Niemand meer voordat we gaan schorsen? Hoe
lang wil meneer Wagemakers schorsen?
De heer Wagemakers Maximaal 10 minuten, maar ik doe mijn best om zo snel mogelijk
terug te zijn.
SCHORSING
De voorzitter We hervatten de vergadering. De vergadering is heropend. Het is 24. De
heer Wagemakers heeft het woord.
De heer Wagemakers Voorzitter, dank u wel. Gelet op het belang wat ik, maar niet
alleen ik, dat is in het land in de zorg momenteel ongeveer het gesprek van de dag,
transparantie van zorg en hoe maak je inzichtelijk wat, niet op cliëntniveau, want dat is
iets van de professionele beroepsbeoefenaar zelf, maar vooral op het gebied en ook in
afspraken tussen financiers wat wij als gemeente ook zijn, maar ook zorginstellingen, zou
ik toch het college willen vragen om het onderzoek zoals ik dat net ook eigenlijk aan de
portefeuillehouder vroeg, om te onderzoeken wat de haalbaarheid is om de
zelfredzaamheidmatrix en cliënttevredenheidsonderzoek mee te nemen, en dat zeker ook
in de contracteerronde voor 2017.
De voorzitter Motie is ingediend. Is motie 2. Ik stel voor dat de motie wordt
vermenigvuldigd en verspreid en dat we dan daar om een reactie vragen. Is dat goed?
De motie wordt verspreid en vermenigvuldigd. Zullen we daar even mee wachten dan,
omdat iedereen die motie nog moet kunnen bespreken? Want dat kan niet. Dus zullen we
dit punt even opschorten en doorgaan met het punt van mevrouw Kruger? Of eerst dit
punt helemaal afronden? Ik stel voor dat we doorgaan met het punt van mevrouw
Kruger. Vindt u dat goed? Ja? We gaan naar mevrouw Kruger. U heeft bij punt 15 iets
willen indienen. Een motie en gericht ook op de focus van de motie die 1 is. Mevrouw
Kruger, dat zeg ik goed, hè? Ja? Licht uw motie toe naar aanleiding van dat punt 15.
Mevrouw Kruger Ja, dank u wel. De raadsinformatiebrief ging met name over de stand
van zaken, over hoe nu het proces loopt ten aanzien van de kleine subsidies. We hebben
het daar ook in de commissie uitgebreid over gehad. Daarbij hebben onder andere wij,
maar ook D66 duidelijk onze bedenkingen aangegeven van hoe het proces nu loopt. Niet
zozeer dat dat onzorgvuldig zou gebeuren, als wel dat we steeds uitkomen op het punt
dat er veel onduidelijkheden zijn. We hebben een werkgroep bij elkaar gehad. Die is
geloof ik twee of drie keer bij elkaar gekomen en we blijven steeds op eenzelfde punt
hangen: dat het onduidelijk is hoe zaken zouden moeten gaan verlopen. Nou, wel is er
een beslissing genomen van: kleine subsidies komen allemaal te vervallen en we gaan
het opnieuw inrichten. Alleen, zoals het nu wordt voorgesteld en ja, ik had gewoon een
dag extra gisteren om alles echt heel goed door te nemen, stuitte ik toch op het geheel
van, ik was niet helemaal tevreden hoe het in de commissie gegaan was en dacht: we
moeten kijken hoe we toch ook degene die subsidie willen aanvragen, denken, menen
het nodig te hebben, hoe kan je die ondersteunen naar het proces toe? Dus daar is deze
motie een onderlegger voor.
De voorzitter Oké, dank u vriendelijk, als toelichting. Ik kijk even in de raad hoe
gedacht wordt over datgene wat u suggereert, alvorens het college gaat reageren. Ja.
De heer Schalken Ja, voorzitter, dank u wel. Het lijkt me goed om eerst kort een reactie
vanuit het college te krijgen, want het is denk ik wel duidelijk dat we hier als raad met
elkaar al verschillende malen over hebben gesproken en eigenlijk altijd dezelfde
onduidelijkheid in de lucht blijven houden en nu eigenlijk wel verwachten dat het college
al sneller met een nadrukkelijke uitwerking komt. Ik denk dat het meest zorgvuldige is
om nu inderdaad het proces te doorlopen zoals het ook in de vorige
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commissiebehandeling is besproken en in eerste instantie denk ik dat we met deze motie
daar niets aan zullen toevoegen in het proces.
De voorzitter Oké, dank u wel. Het CDA.
De heer Heijkoop Ja, voorzitter. Ik denk dat het goed is als het college op deze motie
reflecteert. Wellicht kunnen zij enkele geruststellende teksten met ons delen. Zeker waar
het gaat over het tweede en derde aandachtspunt voelen wij ook wel mee. Dat is ook
gewisseld in de commissie. We gaan op een nieuwe manier, een nieuwe wijze, de
subsidie verstrekken en dit gaat over kleine subsidieontvangers, dus dat zij wat
ondersteuning nodig hebben en ook krijgen, dat lijkt ons op zich prima. In welke vorm,
daar heb ik nog niet direct een idee bij, maar wij luisteren graag naar de reactie van het
college. Dank u wel.
De voorzitter D66. Meneer Reumers.
De heer Reumers Ja, voorzitter. Als mede-indiener is toch de constatering geweest in de
commissie dat we in de tijdslijnen toch wel redelijk krap beginnen te lopen en de mensen
eigenlijk nog helemaal niet zo goed weten waar ze nou aan toe zijn, behalve dan dat de
subsidie stopt per 1 januari 2017 en dat wordt dan binnenkort, of is al aan ze
bekendgemaakt. Ook D66 maakt zich er sterk voor dat we toch wat sneller dan bij de
Kadernotadiscussie duidelijkheid gaan verschaffen aan de stad wat we gaan doen met de
kleien subsidies en welke mogelijkheden er wel of niet overblijven. Daar roept ons inziens
deze motie ook toe op. Dus we nodigen toch ook de collega's uit om daar in mee te
denken en datgene wat we willen met de stad, ook sneller en tastbaarder duidelijk te
maken. Want in meerdere gesprekken is gebleken dat dat eigenlijk nog niet het geval is.
De voorzitter De PvdA.
De heer Van Verk Dank u, voorzitter. Ook wij wachten eerst de beantwoording van het
college af alvorens wij hier een standpunt over innemen.
De voorzitter SP.
De heer Portier Ja, voorzitter. Het probleem dat wij hebben met deze motie, is dat hij
eigenlijk de discussie rond de subsidies ais een gelopen race beschouwt. Het gaat
eigenlijk al uit van de criteria die het college bedacht heeft. Het gaat ervan uit dat de
bezuinigingen gewoon doorgaan. Dat stuit ons tegen de borst. Wij vinden dat als blijkt uit
concrete bezuinigingsvoorstellen, dat werk dat wij belangrijk vinden, ik denk bijvoorbeeld
aan de scouting, ik denk bijvoorbeeld aan de culturele voorzieningen, dat dat geen
doorgang meer kan vinden, dat dat afgebroken gaat worden door deze
bezuinigingsronde, dat we in staat moeten zijn om daar op terug te komen. Daarnaast
zitten er problemen in de richtlijnen zoals die gesteld zijn, zoals de evenredige
kaasschaafmethodeverdeling over allerlei werkgebieden; de grote voorkeur die voor
vernieuwend en innovatief in plaats van bewezen en effectief geuit wordt. Dat we daar
gewoon niet achter die richtlijnen kunnen staan, dus ook niet achter een motie die die
richtlijnen al als uitgangspunt neemt. Dank u wel.
Mevrouw Kruger Voorzitter, mag ik daar op reflecteren?
De voorzitter Ja, als het kort kan, dan.
Mevrouw Kruger Ja. Nou, ik wilde aangeven, de heer Portier geeft aan dat deze motie
uitgaat van een gelopen race. Ik denk dat wij juist willen voorkomen dat het een gelopen
race is en dat we juist de mensen die nu het idee krijgen, tenminste, zo hoor ik dat ook
wel in het veld, van: we hebben nog een inspraakronde op 21 juni en we kunnen dan tot
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oktober onze subsidies indienen, gemotiveerd, dat we juist die willen ondersteunen om
ervoor te zorgen dat het niet een gelopen race is en dat ze wel degelijk goed hun woord
kunnen doen om hun aanvraag in te dienen.
De voorzitter Christenllnie/SGP, meneer Staat.
De heer Staat Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, twee weken terug hebben we over dit
onderwerp uitvoerig gesproken in de commissie bestuur en middelen. Ik denk dat ik de
intentie van de motie goed begrijp, waar aangedrongen wordt op een tijdige en zo snel
mogelijke communicatie met de subsidieaanvragers. Maar dan denk ik, heel praktisch
gezien: er is nog geen collegevoorstel voor zover ik weet en het debat over de
Kadernota, dat gaat zich ergens eind mei/begin juni aandienen. Dan denk ik heel
praktisch gezien: wat voegt deze motie dan toe in die snellere tijdigheid, om het zo maar
te zeggen?
De voorzitter Oké. VVD. Meneer Burggraaf.
De heer Burggraaf Ja, dank u wel, voorzitter. Wij zijn heel nieuwsgierig naar de reactie
van het college.
De voorzitter VSP. Mevrouw Stolk.
Mevrouw Stolk Ook wij zijn nieuwsgierig naar de antwoorden van het college.
De voorzitter GroenLinks hebben we al gehoord. Dan de heer Wagemakers.
De heer Wagemakers Ook ik ben heel benieuwd naar de reactie uit het college.
De voorzitter Zullen we even kijken? Is het college in staat om te reageren? Meneer
Mos.
Wethouder Mos Voorzitter, dank. Nou, de verwachtingen zijn dan hooggespannen als
iedereen de reactie afwacht. De motie sluit in zekere zin aan bij de discussie die ook in
de commissie bestuur en middelen heeft plaatsgevonden; overigens voor het grootste
gedeelte een leuk debatje, maar het leidde wel weer tot de constatering dat we in een
soort cirkel redeneren. We hebben besloten om de bezuiniging vast te stellen; ook
besloten om alle subsidies te resetten, maar er ligt nog geen nieuw beleid. Als ik kijk
naar de drie bolletjes bij het verzoek, "de nu gestelde richtlijnen tijdig, goed en duidelijk
te communiceren met subsidieaanvragers.", ja, dat kunnen we pas doen als er een nieuw
beleidskader is. Want anders kunnen we nu hoogstens melden van: we willen in gesprek
over uw nieuwe aanvraag, maar de raad heeft nog geen nieuw beleidskader vastgesteld.
Ja, dat wordt dan lastig. Bolletje twee en drie, ondersteunen en begeleiden: begeleiden
doen we sowieso, dat doen we al sinds jaar en dag voor allerlei subsidieaanvragers. Met
name de kleinere verenigingen en instellingen krijgen daar al hulp bij, dus dat is staande
praktijk. Ondersteunen bij de afbouw, dat zal verschillen per subsidieontvanger, want ik
kan me voorstellen, collega Rik van der Linden heeft al diverse gesprekken met de
scoutingverenigingen gehad, die hebben om een andere reden subsidie omdat die ook
gewoon met huisvestingkosten zitten. Daar is een andere afbouw en historische relatie
mee dan met het spreekwoordelijke Politie Vrouwenkoor, om die er maar weer bij te
pakken. Dus ja, wij gaan dat gesprek al aan: hoe kan je het op een andere manier doen,
maar er is niet één manier voor de verschillende kleine subsidieontvangers. Zoals
gezegd, de richtlijnen communiceren ja, dat kan pas als het beleid is vastgesteld en daar
heeft de heer Staat in zekere zin gelijk in: dat zal uiterlijk bij Kadernota moeten
gebeuren en u krijgt daarvoor ook een nieuw kader. Ja, en bij de constateringen nog een
opmerking, voorzitter, gaat het steeds over het college, maar ook hier de opmerking dat
wij uitvoeren wat de raad eerder zelf ook heeft vastgesteld en waar wij, en dan 'wij, raad
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en college', met elkaar niet tot uniforme kaders zijn gekomen, dat nog wel met die
nuance, maar het is ons eerder niet gelukt om het eens te worden over technische
criteria, maar dat betekent dat we dat binnenkort wel moeten gaan doen en richting
Kadernota ofwel nieuw beleid moeten gaan vaststellen, ofwel als de heer Portier gelijk
heeft, het oude beleid in stand moeten laten. Maar die discussie hoort daar thuis. Verder
in ieder geval wel goed om te lezen dat de indieners het eens zijn dat er kansen liggen
op het herzien van de subsidierelatie en dat het ook nieuwe mogelijkheden biedt. Dus
alles afwegend zouden wij als college de motie willen ontraden. Hij is wat prematuur. We
kunnen nog niet communiceren over een kader wat er nog niet is.
Mevrouw De Smoker Voorzitter?
De heer Van Verk Voorzitter?
De voorzitter Tweede termijn. Zullen we eerst recht doen aan de initiatiefnemers? Vindt
u dat goed? Of heeft u een verduidelijkende vraag op de reactie van de wethouder, dan
kan die in één keer nog mee? Mevrouw De Smoker.
Mevrouw De Smoker Ik heb nog even een verduidelijkende vraag, want de heer Mos
geeft in zijn antwoord aan dat er op dit moment geen kaders zijn, maar dan vraag ik me
echt oprecht af hoe ik de kaders en de aanvullende kaders in de raadsinformatiebrief
moet lezen. Vooral als er staat: "eerder heeft uw raad een aantal algemene
uitgangspunten geformuleerd die ingaan op het proces en aanvullend de volgende
afwegingen" en dat zijn met name de gestelde richtlijnen die zeg maar in het dictum bij
het eerste bolletje bedoeld worden. Dus voordat we langs elkaar heen praten: het is dat
en niet meer en niet minder.
De voorzitter Anderen nog in de verduidelijkende zin?
De heer Van Verk Ja, voorzitter.
De voorzitter Ja, de heer Van Verk. Mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger Ja, ik wilde even nog wat over afbouw, want ik hoor dan van links en
rechts: ho, afbouw, en dan hebben we dus ingestemd met bezuinigingen. De wethouder
verwoordt precies: het biedt uitdagingen en in sommige gevallen zal een subsidie
misschien afgebouwd kunnen worden omdat mensen meer op eigen benen kunnen gaan
staan. Dan klinkt misschien raar uit onze mond, omdat we altijd zeggen van: ja, je moet
ondersteunen, maar als het niet nodig is., we leven niet meer in een tijd dat we een zak
geld krijgen, te allen tijde. We moeten daar gewoon op een bepaalde manier mee om
kunnen gaan, en ik denk: dat is juist wat we vragen. Ondersteuning van bijvoorbeeld ook
ambtenaren die daar deskundig in zijn om alternatieven aan te bieden van, joh, heb je
weleens gedacht aan dit, of heb je weleens gedacht aan dat? Dat bedoelen we eigenlijk
meer met eventueel afbouwen: op een andere manier aan je geld zien te komen.
De voorzitter Meneer Van Verk nog een reactie op de wethouder?
De heer Van Verk Nou, in reactie op de wethouder twee dingen. Volgens mij geldt hier
toch ook dat zolang er geen nieuw beleid is, het oude beleid gehanteerd wordt. Als dat zo
is en ik neem aan dat dat ook zo is, dan verbaast het ons dat er nu al clubs zijn die
telefonisch in verband met de tijd te horen krijgen dat ze geen subsidie meer krijgen met
ingang van 1 januari komend jaar. Dat is dan toch strijdig met hetgeen wat u net vertelt?
De voorzitter Ik ga even nog terug naar wethouder Mos. Ja, wethouder Mos.
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Wethouder Mos Voorzitter, beide is waar. Het oude kader beleidsinhoudelijk geldt totdat
er een nieuw kader wordt vastgesteld, maar het financiële kader geldt ook totdat er een
nieuw kader is vastgesteld. Dus de clubs en verenigingen krijgen wel te horen: volgend
jaar is er minder geld te verdelen en alle subsidies worden formeel opgezegd. U kunt
straks een nieuwe aanvraag doen, er zal minder geld zijn en het precieze beleidskader
moet nog worden vastgesteld. Dus het klopt dat er inderdaad al gebeld is, juist om in dit
geval warme overdracht te doen en te voorkomen dat we de discussie krijgen zoals die
vorige keer geweest is: van verenigingen die zich overvallen voelden door de pro forma
opzegging. Over de begeleiding: mevrouw Kruger, dank voor de toelichting op het
aanjagen, of tenminste de tekst daar omheen. Ook daar misschien met wat cynisme,
maar voor een gedeelte jaagt de gemeente al niet actief meer op mensen die subsidie
nodig hebben. De vorige periode is bij cultuur de cultuurmakelaar al wegbezuinigd, zowel
in de formatie alsook de subsidieregeling, dus.
Mevrouw Kruger Dat was nou weer jammer.
Wethouder Mos Nee, maar los daarvan, die tijd is voorbij. We proberen natuurlijk als
eerste in gesprek te gaan met initiatiefnemers: hoe kan je, in mijn eigen portefeuille, een
mooi evenement organiseren en het is niet vanzelfsprekend dat er eerst op de
subsidieregeling wordt gewezen, want subsidie is ook niet altijd handig, want er zitten
ook regels aan vast. Dat betekent dat wij ons ook bemoeien met wat er in een aantal
gevallen gebeurt, of niet. Dus dat is niet per definitie altijd voordelig voor een
evenementenorganisator. Maar in een aantal gevallen is het actief met een subsidie
rondleuren al beëindigd.
De voorzitter Goed. Ik ga even rondkijken naar de fracties alvorens ik tot stemming
overga, als dat nog gewenst wordt door de beide indienende fracties. Ik doe even het
rondje. Meneer Schalken? Nee? Anderen nog, CDA? Ook niet? Anderen hebben al wat
gezegd. Ik ben bij D66. Geen opmerking? Meneer Reumers, gaat uw gang.
De heer Reumers Ja, voorzitter, toch. Want uiteindelijk, de stad wordt geconfronteerd
met een bezuiniging waar wij als raad wel van gezegd hebben: die willen wij graag doen,
maar de duidelijkheid blijft uit in de stad over wat we dan willen. Onze constatering is
dan toch dat het alsmaar uitstellen van het debat, wel of niet rond de Kadernota of
misschien nog wel daarna, ook wel gaat leiden, echt tot pijn in de stad. Dat is misschien
iets wat de heer Heijkoop ook eerder in de commissie bestuur en middelen heeft gezegd:
er gaat echt wat gebeuren. Wat wij nu proberen en nogmaals, dat straalt ook de motie
voor mij uit, is dat we niet wachten tot de Kadernota met die discussie. Dus toch ook een
oproep aan het college om zoveel eerder als mogelijk met het uitgeschreven beleid te
komen, zodat we die discussie met elkaar kunnen aangaan. Als nu die verenigingen een
brief krijgen, ergens deze dagen van, uw subsidie stopt per 1 januari 2017 en er blijft in
het grote midden hangen wat er dan wel is - daar maken wij ons gewoon zorgen over.
Dat is eigenlijk ook de reden waarom ik denk dat we vanuit D66 gewoon die motie willen
indienen.
De voorzitter PvdA nog toevoeging? Nee? SP? ChristenUnie/SGP heeft al iets gezegd.
VVD nog? Nee? VSP? GroenLinks? Meneer Wagemakers? Wilt u over de motie stemming,
mevrouw Kruger?
Mevrouw Kruger Jazeker.
De voorzitter Ja? Wilt u nog iets toevoegen, wethouder? Nee? Dan gaan we stemmen.
Dan gaan we elektronisch stemmen, begrijp ik van de griffier. Dat betekent dat u op het
knopje mag drukken. Aan de orde is motie 1 zoals ingediend door GroenLinks en D66.
Als u voor de motie bent, stemt u het plusje, als u tegen bent het minnetje.
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De heer Van Verk Voorzitter, mogen wij nog een stemverklaring afleggen?

De voorzitter Ja, maar natuurlijk.
De heer Van Verk Wij zullen deze motie steunen omdat wij het met de heer Reumers
eens zijn dat pijn bij de organisaties zo min als mogelijk moet worden veroorzaakt en
zeker niet doordat wij traag, zo niet geheel niet uit de discussie kunnen komen. Daarbij
wil ik nadrukkelijk aangetekend zien dat wij weliswaar de begroting hebben gesteund
vorig jaar november, maar daarbij de kanttekening hebben gemaakt dat wij op
onderdelen het er niet mee eens waren en dit onderdeel, de kleine subsidies, was nou
juist één van die dingen waar wij ons hard voor hebben gemaakt om dit op een andere
wijze te doen. Ik denk daarbij onder meer aan het invoeren van toeristenbelasting als
alternatieve financiering. Dus wij steunen het om inhoudelijke redenen, maar we zijn het
nog steeds niet eens met de bezuiniging.
De voorzitter Anderen nog een korte stemverklaring? Nee? Meneer Portier.
De heer Portier Ja, de bezuiniging op subsidies was voor ons één van de redenen om
tegen de begroting te stemmen vorig jaar, maar wij vinden dat deze motie daarin toch
gewoon nog te veel meegaat. Ik denk dat het verder op het gebied van bieden van
duidelijkheid op een tijdige manier ook weinig toevoegt, dus daarom zullen wij tegen
stemmen.
De voorzitter Anderen nog? Nee? Dan gaan we stemmen. De stemming is geopend. Plus
als u voor de motie bent, min als u tegen bent. U kunt nu drukken. Nou, de griffier gaat
kijken. Nog één. Ja, meneer Pols is er niet meer. Ja, er zijn 23 tegen en 13 voor. U kunt
ook lezen hoe het zit. Ziet u het? Ja? Het is dus verworpen. Dan gaan we terug naar de
andere motie, de laatste motie vandaag die er nog ligt. Heeft het college behoefte aan
schorsing overigens? Kijk ik ook even naar de portefeuillehouder. Kunt u behandelen?
Zullen we eerst het college gelegenheid geven daarop te reageren, vindt u dat goed,
gezien ook de stellingname daarna? Ja? Het college heeft het woord.
Wethouder Lambrechts Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb de tekst kunnen doornemen.
Op zich sympathiek, maar we hadden het net over de zelfredzaamheidmatrix en het feit
dat we die nog aan het doorontwikkelen zijn, professionaliseren. Dus wat vroeg om die
nu als prestatie indicator op te nemen. Wij zijn zelf wel al aan de slag gegaan om te
kijken als onderdeel van het inkoopcontract om een zogenaamde SLA, een Service Level
Agreement af te sluiten. Een overeenkomst waarin afspraken worden gemaakt tussen
aanbieders en de afnemer. Daar komen natuurlijk ook prestatie indicatoren en
kwaliteitseisen in te staan. Wij hebben aan een bureau, ik weet niet of u dat kent, SIRM,
dat is een bureau dat veel metingen verricht voor onder andere het ministerie en
dergelijke en met kwaliteitsmetingen en indicatoren komt, hebben wij gevraagd om te
kijken welke wij het beste kunnen gebruiken voor beschermd wonen. Dat advies komt in
de zomer naar u toe, dus dat kan ik u toezeggen. Dus we zijn duidelijk bezig om
kwaliteitseisen op te stellen en die gaan we ook meenemen bij de volgende inkoop, maar
om dat nu toe te spitsen op die zelfredzaamheidmatrix die we zelf nog aan het
ontwikkelen zijn, dat vind ik wat ver gaan. Maar u weet dat we in ieder geval bezig zijn
met kwaliteitseisen.
De voorzitter Ik kijk even naar de indiener. Meneer Wagemakers, een reactie.
De heer Wagemakers Ja, dank u wel, voorzitter. Wat ik vraag is onderzoek te doen. Ik
leg niet in de motie neer dat we hem vanaf volgend jaar als zodanig gaan gebruiken. Dus
ik zou u dan toch willen oproepen om dat dan ook mee te nemen in datgene wat al in
ontwikkeling is.
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De voorzitter Wethouder, wilt u dat meenemen?

Wethouder Lambrechts Nou, dat onderzoek wordt uitgevoerd, maar ik kan natuurlijk de
zelfredzaamheidmatrix altijd aangeven als een instrument wat we zouden kunnen
gebruiken, maar daarbij wel aangeven dat wij dat zelf nog aan het doorontwikkelen zijn
voor ons. Ik kan het natuurlijk als suggestie altijd meegeven, maar zij onderzoeken wat
voor ons het beste is.
De heer Van Verk Voorzitter?
De voorzitter Meneer Wagemakers.
Mevrouw Kruger Voorzitter?
De voorzitter U mag ook wat zeggen, maar ik wil ook even aan de initiatiefnemer... U
wint het. Eerst de anderen. Mevrouw Kruger dacht ik als eerste te horen.
Mevrouw Kruger Ja, dank u wel. Ja, ik vraag me af, oprecht af: volgens mij wordt de
zelfredzaamheidmatrix al gebruikt en als we dan zeggen, we gaan onderzoeken of we
hem kunnen gaan gebruiken... of begrijp ik nu de discussie niet?
De voorzitter Meneer Van Verk.
De heer Van Verk Ik begrijp zo langzamerhand de hele discussie niet meer. In de vorige
ronde eindigt er een debatje tussen mevrouw Koene en mevrouw Lambrechts waar bij
mevrouw Koene de inzet is: we gebruiken de zelfredzaamheidmatrix met 11 terreinen die
landelijk is vastgesteld, zodat we zaken kunnen vergelijken. Zodat je ook benchmarks
kan doen. Nu hoor ik de wethouder zeggen: ja, we gaan hem toch doorontwikkelen. Als
er iets doorontwikkeld wordt wat landelijk gehanteerd wordt, dan wordt dat in zijn
algemeenheid op landelijk niveau doorontwikkeld. Daar kan je je bijdrage aan leveren,
maar als die 300 andere gemeenten zeggen: wij zien dat niet zitten, dan is het gewoon
een bijdrage geweest die ook ten onder gaat als een leeuw die strijdt of zo, maar hoe zit
het nu?
De voorzitter Oké. Anderen nog? Anders ga ik even naar de indiener van de motie.
Niemand meer? Dan meneer Wagemakers, een reactie op het college.
De heer Wagemakers Ja, voorzitter. Even in reactie op mevrouw Kruger. Ja, we
gebruiken hem, maar dat is op individueel niveau en wat ik hier voorstel is hem dus
geaggregeerd op groepsniveau te gaan gebruiken, om mogelijk in de toekomst als blijkt
dat het werkt, tot prestatie afspraken met een instelling te kunnen komen. Richting de
wethouder: zou u mij de toezegging kunnen doen dat u het klanttevredenheidsonderzoek
en de zelfredzaamheidmatrix meeneemt in dat onderzoek wat u nu zelf doet en daar voor
de zomer met een reactie te komen op welke manier u in 2017 denkt de kwaliteit van de
maatschappelijke zorg te borgen? Want daarmee zou ik dan de motie kunnen intrekken.
Als u hem dan toch meeneemt. Maar wel nadrukkelijk die afspraak.
De voorzitter Wethouder Lambrechts.
Wethouder Lambrechts Ja, ik kan u toezeggen dat we dat meenemen in dat kader, in
dat toetsingskader, maar dan komen zij met een aanbeveling hoe we dat hier het beste
kunnen meten, ook omdat we nog niet zover zijn met die matrix, maar ik kan het in
ieder geval als suggestie meenemen.
De voorzitter Meneer Wagemakers.
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De heer Wagemakers Ja, voorzitter. Waarbij ik dan wel de suggestie wil meegeven: het
instrument is er. Mijn buurvrouw heeft al aangedrongen op reductie. Ja, laten we dan
vooral met elkaar kijken of die inzetbaar is. Daarmee zou ik dan de motie willen
intrekken, voorzitter. Dank u.
De voorzitter Daarmee is de motie ingetrokken. Een toezegging van wethouder
Lambrechts. Dat punt is afgehandeld. Zijn er nog andere punten waar u op wenst te
reflecteren? Nee?
28. SLUITING
De voorzitter Dan is de vergadering gesloten. De fractievoorzitters worden verwacht in
de Jachtkamer.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 10 mei 2016.
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