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1. OPENING EN VASTSTELLEN AGENDA, MEDEDELINGEN
De voorzitter De vergadering is geopend. Fijn dat u er bent. Mag ik u als eerste wijzen
op het heuglijke feit, daar bent u misschien wel vandaag ook al mee geconfronteerd, dat
in de Atlas voor de Gemeenten onze dierbare stad de afgelopen 10 jaar enorm gestegen
is in de woonaantrekkelijkheid? Van nummer 30, maar liefst naar nummer 14. De
grootste stijger van ons land. Vorig jaar was er al een relatief grote stijging van 21 naar
17, maar nu is er extra goed nieuws te melden en dat is volop in het landelijk nieuws. En
dat is heel erg fijn voor al die mensen die de afgelopen jaren daar een bijdrage aan
geleverd hebben. Ik meld u ook en dat is een heel droevig bericht, dat afgelopen
maandag ons VSP-commissielid, de heer Nijs Blokland, plotseling op vakantieadres in
Tsjechië is overleden. Het ziet er nu naar uit dat de heer Blokland zijn stoffelijk overschot
nog deze week terug zal komen in Nederland en dat wellicht volgende week, maar
daarover zal nadere informatie nog komen, de uitvaart zal gaan plaatsvinden. Er is
vanzelfsprekend overleg geweest met de weduwe van meneer Blokland omdat wij hier de
goede 'traditie' hebben om stil te staan bij het overlijden van iemand die in ons
vermidden actief is geweest. In overleg met mevrouw hebben we ervoor gekozen om op
6 juli in aanwezigheid van haar en haar naasten officieel ook stil te staan bij zijn
overlijden, hier in deze gemeenteraad. Dus ik hou het nu bij een korte mededeling van
dit buitengewoon droevige bericht. We leven bijzonder mee met zijn weduwe en
nabestaanden en ook met de fractie van de VSP. Mevrouw Stolk is vandaag aanwezig.
Het is ook voor haar en haar medefractiegenoten als een grote schok gekomen. Wij
wensen u alle sterkte toe, ook de komende weken in het bijzonder.
Een andere mededeling is en daar wil ik niet flauw over doen, maar we hebben het
vannacht voor een deel al kunnen vieren, zo'n dag moetje extra lang vieren, rekken en
in alle hoedanigheden ondergaan, is het feit dat mevrouw De Smoker jarig is. Mensen die
haar nog niet gefeliciteerd hebben met dat heuglijke feit, mogen dat zo dadelijk in één
van de pauzes gaan doen. We hopen dat zij nog vele jaren in gezondheid en vreugde,
maar bovenal verwondering mag ervaren. Een andere vreugdevolle mededeling is dat
meneer De Looze, ons commissielid voor de ChristenUnie/SGP, vader geworden is. Dat
betekent ook dat zijn vrouw moeder geworden is en zij hebben een zoon met de mooie
naam David. Wij wensen de familie Looze van harte geluk en wij wensen het gezin ook
veel geluk en voorspoed toe. Ook daarvoor geldt dat wij een traditie in ere willen houden
dat de griffier en ondergetekende hopen op kraamvisite binnenkort te mogen gaan. We
zijn net op kraamvisite geweest bij onze nieuwe inwoonster in Sterrenburg; nou, dat was
één grote vreugde, kan ik u vertellen en we zien uit naar het volgende kraambezoek. Op
iedere tafel ligt ook een uitnodiging voor de opening van het Energieplein, aanstaande
zaterdag om drie uur. Daarvan maak ik ook melding. Ik hoor links dat het niet op de tafel
ligt van de wethouders; daar kan nog in voorzien worden, neem ik aan. Afwezig zijn
mevrouw Kuhlemeier-Booij, meneer Tazelaar, meneer Groeneweg, meneer Seme komt
later, mevrouw Greve komt later en de heer Soy komt later. Oh, u bent er al. Nou, kijk
eens aan, zo snel kan het gaan in het leven. Meneer Soy komt ook later.
(....)

De voorzitter Het was vannacht laat. Ik lees alleen maar op wat hier staat, maar fijn dat
u er bent. Ik heb begrepen dat mevrouw Kruger een mededeling wil doen? Aan haar is
het woord.
Mevrouw Kruger Ja, voorzitter, dank u wel. Het is net een aantal mededelingen die
wisselen van vrolijk nieuws naar verdrietig nieuws en dergelijke. Wij als GroenLinks
willen graag aandacht vragen voor de gebeurtenis, afgelopen zondag in de homoclub
Pulse in Orlando waar 49 mensen zijn vermoord. Zij werden omgebracht, slechts omdat
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zij van mensen hielden. Van mensen van hetzelfde geslacht. Wij vragen het
gemeentebestuur, burgemeester en wethouders en de gemeenteraadsleden, openlijk hun
afkeer uit te spreken over dit geweld en hun medeleven met de slachtoffers en hun
nabestaanden te willen betuigen. Ook in Dordrecht maken mensen in het roze circuit zich
ernstig zorgen over de toenemende intolerantie en intimidatie ten opzichte van homo's,
lesbo's en transgenders. Deze mensen, deze Dordtenaren, moeten weten dat zij op ons
kunnen rekenen. Dordrecht tolereert geen discriminatie en geweld; tegen niemand. Ja,
sorry voor de emotie, maar als je het nieuws tegenwoordig volgt en gisteravond was er
ook weer een hele mooie uitzending over Amsterdam, dan lijkt het allemaal zo dat het
hier in Nederland, ook in Dordrecht, allemaal zo tolerant is, maar als je de werkelijkheid
bekijkt en ook weet, als je naasten er zijn die toch meemaken dat er tegen ze
gescholden wordt, dat ze in elkaar geslagen worden, dat ze bespuugd worden, dan denk
ik: ja, als dan ook dit soort dingen gebeurt, moeten we er aandacht aan besteden. Dank
u voor dit moment.
De voorzitter U vraagt adhesie bij datgene wat u stelt. Ik neem aan dat de raad en
eenieder die u er op aanspreekt, ook het individuele lid hier aanwezig, die adhesie ook bij
deze heeft betoond. Is dat een juiste constatering? Ja? Daarvan akte. Anderen nog over
de agenda?
Mevrouw De Smoker Voorzitter, ik vraag ruimte voor een mededeling.
De voorzitter Mevrouw De Smoker.
Mevrouw De Smoker Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, de mededeling betreft u. Want
vandaag twee weken geleden wat u 12,5 jaar in het ambt als burgemeester. Dan toch nu
even de gelegenheid om daar kort bij stil te staan vanuit de raad. Ik begin met een citaat
wat ik van uw vader heb gevonden. Die heeft vroeger een keer tegen u gezegd: "jochie,
jochie, als jij met je gepraat je brood moet verdienen, dan hoef ik me over jou geen
zorgen te maken." Vorige week heb ik het genoegen gehad om tijdens het VNG-congres
raadsleden uit Sneek te ontmoeten. Natuurlijk heb ik die kans niet voorbij laten gaan om
even te vragen hoe ze u ervaren hebben, aangezien het 12,5 jarig jubileum toen al een
feit was. Uit Sneek heb ik te horen gekregen de waardering voor het spreken van de
Friese taal, dat u altijd goed gekleed bent, zelfs op het strand bij een uitstapje naar Oerol
en dat de duurzaamheid van de burgemeester er al vroeg in zat. Want de gekochte fiets
destijds van de locoburgemeester, die wordt nog steeds gebruikt. Als ik dat
doorprojecteer naar Dordrecht, ja, de Friese taal haalt het natuurlijk niet bij het Dordtse,
maar we horen toch regelmatig een uitdrukking als 'een bakkie koffie'. Wat u in
Dordrecht typeert is dat u niet stil blijft staan in uw burgemeesterschap, want wij hebben
tot onze grote vreugde ontdekt dat ook het digitale tijdperk in uw burgermeesterschap
intrede heeft gedaan. Vooral sinds u op Twitter zit. Maar bovenal, en ik zal het niet te
lang maken is er één ding wat wij uit alle hoeken tot ons krijgen en wat wij nog één keer
willen benadrukken: u bent een verbinder in hart en nieren. Al met al heeft uw vader
gelijk gekregen. Van harte gefeliciteerd met uw jubileum.
[applaus]
De voorzitter Dank u wel, voor uw vriendelijke woorden. GroenLinks heeft het woord.
Mevrouw Edenburg Dank u wel, voorzitter. Wij willen mede namens PvdA en SP een
motie vreemd aan de orde van de dag, De vervuiler betaalt, indienen.
De voorzitter Conform uw Reglement van orde, artikel 35 lid 4, vindt deze behandeling
plaats aan het eind van de agenda. Heeft dat uw instemming?
Mevrouw Edenburg Dank u wel.
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De voorzitter Dank u vriendelijk.
2. VASTSTELLEN VAN DE NOTULEN VAN: DE COMMISSIES VAN 26 APRIL 2016,
DE COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING VAN 6 APRIL 2016, DE MIDDAGRAAD
VAN 10 MEI 2016 EN VAN DE COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING VAN 17 MEI
2016
De voorzitter Dan gaan we nu naar het vaststellen van de notulen van de commissies
van 26 april, de commissie Fysieke Leefomgeving van 6 april, de middagraad van 10 mei
en de commissie Sociale Leefomgeving van 17 mei. Zijn er opmerkingen over? Nee?
Dank u wel.
HAMERSTUKKEN
3. BEKRACHTIGEN VAN DE DOOR HET COLLEGE OPGELEGDE GEHEIMHOUDING
VAN DE BIJLAGE BEHOREND BIJ DE RAADSIN FORMATIE BRIEF OVER
KEUZENRICHTINGEN PROJECT BELTHURE PARK
(RIS 1711050) (1720440)
4. BEKRACHTIGEN VAN DE DOOR HET COLLEGE OPGELEGDE GEHEIMHOUDING
VAN DE BIJLAGE BEHOREND BIJ DE RAADSIN FORMATIE BRIEF OVER
JAARREKENING SERVICEORGANISATIE JEUGD ZUID-HOLLAND ZUID EN
ONDERZOEK LTA (RIS 1718992) (1719504)
5. BEKRACHTIGEN VAN DE DOOR HET COLLEGE OPGELEGDE GEHEIMHOUDING
VAN DE BIJLAGE BEHOREND BIJ HET VOORSTEL PROGNOSE RESERVE EPV 2016
(EGALISATIERESERVE PARKEER VOORZIENINGEN)(RIS 1721696) (1724543)
6. BEKRACHTIGEN VAN DE DOOR HET COLLEGE OPGELEGDE GEHEIMHOUDING
VAN DE BIJLAGE BEHOREND BIJ HET RAADSVOORSTEL FINANCIËLE
DOORLICHTING EN ONTWIKKELPERSPECTIEF DUURZAAMHEIDSFABRIEK (RIS
1720609)(1724513)
7. VASTSTELLEN VAN HET AGRESSIEPROTOCOL (1722944)
8. DIVERSE BENOEMINGEN VAN RAADSLEDEN MOUS, KRUGER EN TAZELAAR
(1724412)
9. INSTEMMEN MET DE BEGROTING 2017 WEGSCHAP TUNNEL DORDTSE KIL
(1718988)
10. INDIENEN ZIENSWIJZE ONTWERPBEGROTING 2017 PARKSCHAP
NATIONAAL PARK DE BIESBOSCH (1719506)
11. INDIENEN ZIENSWIJZE BEGROTING 2017 VEILIGHEIDSREGIO ZHZ
(1718968)
12. INDIENEN ZIENSWIJZE BEGROTING 2017 OMGEVINGSDIENST ZHZ
(1718967)
13. INDIENEN ZIENSWIJZE OP DE CONCEPT BEGROTING 2017 GR DIENST
GEZONDHEID & JEUGD ZHZ (1715299)
14. INDIENEN ZIENSWIJZE JAARREKENING 2015 EN CONCEPT BEGROTING
2017 GR DRECHTWERK (1710867)
15. BESCHIKBAAR STELLEN VAN EEN KREDIET TBV AANPASSINGEN
STADSKANTOOR (1715628)
16. GEEN WENSEN EN BEDENKINGEN TE UITEN VOOR DE AANPASSING
OPENINGSTIJDEN FIETSENSTALLINGEN RAAMSTRAAT EN KOLFSTRAAT
(1718986)
17. BESCHIKBAAR STELLEN VAN AANVULLEND KREDIET TEN BEHOEVE SLOOP
OPSTALLEN KAMERLINGH ONNESWEG 1 (1718983)
18. VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN 2E HERZIENING DUBBELDAM, LOCATIE
IEPENLAAN (1715263)
19. VASTSTELLEN IE HERZIENING BESTEMMINGSPLAN DE STAART, LOCATIE
ZONNEPARK CRAYESTEIN (1715259)
20. INSTEMMEN MET PROCESVOORSTEL PARTICIPATIETRAJECT
PLANONTWIKKELING VISBRUG (1718976)
De voorzitter Hamerstukken. Ik doe ze even één voor één, maar ik lees ze niet allemaal
voor. Nummer 3? Nummer 4? Nummer 5? Nummer 6? Nummer 7? Daar moet ik iets bij
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zeggen. Dat agressieprotocol. In het agressieprotocol staat dat het protocol bedoeld is
voor raads- en commissie- en collegeleden. Uiteraard is het ook van toepassing op
personen die op de kieslijst van de fractie staan, of elders politiek of ambtshalve op enig
moment aanwezig zijn in dit gebouw. Laat dat duidelijk zijn. Is dat akkoord? Punt 8?
Mevrouw Greve Voorzitter, mag ik nog wat zeggen? Ik vind het een prima
intentieverklaring en bedankt voor de aanvulling, namens BVD.
De voorzitter Prima. Punt 8? Punt 9?
De heer Stam Voorzitter?
De voorzitter Ja, gaat uw gang. Meneer Stam.
De heer Stam De Wegschaptunnel Dordtse Kil begroting. Op de begroting an sich
hebben wij geen opmerkingen. Conform de opmerkingen uit de brief stemmen wij in met
de begroting. Er wordt een consistent beleid gevoerd. Het enige wat wij vragen, als je
kijkt naar de overschotten, of het wellicht mogelijk is om de gemeentelijke bijdrage
structureel aan te passen.
De voorzitter Oké. Daarvan akte. Wordt meegenomen, dank u wel. Punt 11? 12?
De heer Stam Voorzitter, ik zit nog bij 10.
De voorzitter Ja, gaat uw gang.
De heer Stam Met betrekking tot de begroting heeft BVD meer moeite met Nationaal
Park De Biesbosch. In feite is er sprake van een niet sluitende begroting, mits er flink
wordt bijbetaald door onder andere onze gemeente. Uit de zienswijze van het college
wordt duidelijk dat wederom geen aandacht wordt besteed aan de zogenaamde
verdienmodellen. De aandacht in 2017 gaat uit naar de governance structuur. BVD is
teleurgesteld over dit feit. Zoekende naar oplossingen zijn daarbij niet zoveel knoppen
waar nog aan gedraaid kan worden. Ook bij vorige begrotingen heeft dit tot discussie
geleid. BVD is dan ook van mening dat de door het college voorgestelde zienswijze niet
gevolgd kan worden en wat dat betreft, BVD dan ook niet positief kan adviseren over de
ingediende begroting. Het opstellen van de verdienmodellen is voor BVD een must; er
moeten keuzes worden voorgelegd waarin duidelijk moet worden hoe de problematiek
definitief kan worden opgelost zonder wederom forse bedragen zonder oplossingen te
storten.
De voorzitter Waarvan akte.
De heer Staat Voorzitter?
De voorzitter Meneer Staat, ChristenUnie/SGP en dan komt meneer Pols. Gaat uw gang.
De heer Staat Voorzitter, wij kunnen wel instemmen met de ingediende zienswijze op de
begroting van het Nationaal Park De Biesbosch, maar wij dringen wel aan op een
spoedige nadere uitwerking van de verdienmodellen. Dank u wel.
De voorzitter Meneer Pols van de VVD.
De heer Pols Voorzitter, wij kunnen wel instemmen met de zienswijze, maar we
verzoeken het college haast te maken en aan te dringen op een spoedige invulling van de
verdienmodellen, en wij willen erop wijzen dat het betaald parkeren voor ons een
discussie in de raad waard is. Dank u.
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De voorzitter Anderen nog? Daarvan akte. Wordt verankerd in het verslag. Punt 11?
12?

De heer Stam Voorzitter, nummer 12.
De voorzitter Ja, gaat uw gang.
De heer Stam De begroting van de Omgevingsdienst is structureel in evenwicht. Voor
zowel 2016 en vooralsnog 2017 heeft de Omgevingsdienst geen indexering toegepast,
maar een nullijn toegepast voor de inwonerbijdrage, de tarieven en de
opdrachtbudgetten. Dat betekent dus dat er ruimte zit in de begroting die deze interne
indexering kan opvangen. Het belangrijkste punt binnen de Omgevingsdienst blijft voor
ons echter het volbrengen van de onderliggende werkopdrachten. Daarnaast is er binnen
de Omgevingsdienst sprake van grote inhoudelijke en bestuurlijke ontwikkelingen met
financiële consequenties in de toekomst. Voorbeelden zijn de private kwaliteitsborging
bouw en de Omgevingswet. Al in de zienswijze op de begroting voor 2016 hebben wij als
raad er bij het bestuur van de Omgevingsdienst op aangedrongen zo goed als mogelijk
op deze ontwikkelingen te anticiperen. Inmiddels is de invoering van de Omgevingswet
uitgesteld tot 1 januari 2019. Tegelijkertijd verschaft dit wel extra tijd om één en ander
gedegen voor te bereiden en daar willen wij speciale aandacht voor vragen.
De voorzitter Oké. Daarvan akte. Anderen nog hierover? Nee? Dan ga ik naar 13.
De heer Stam Voorzitter? Deze is even wat langer. Het doet ons deugd om te
constateren dat de conceptbegroting van de dienst Gezondheid & Jeugd sluit met een
positief saldo van ongeveer twee en een halve ton; dit na een flinke financiële impuls van
de deelnemers om de negatieve cijfers en resultaten om te kunnen buigen. BVD gaat
ervan uit dat de problematiek in de overhead hiermee definitief is opgelost. Op basis van
de voorliggende begroting constateert BVD dat de primaire taken van de dienst evenals
in het verleden kostendekkend zijn. Binnen de begroting is het financiële verloop
grotendeels goed te volgen. Echter, onze focus blijft gericht op de besteding van de
middelen aan externe contractpartners. Met name de subsidie jeugdgezondheidszorg
blijft bij ons vragen oproepen. Onduidelijk is naar onze mening nog steeds de omvang
van de daadwerkelijke besteding van de beschikbare subsidiemiddelen. Een aantal
uitgaven binnen jeugdgezondheid wordt zo vermengd dat een duidelijke besteding niet
transparant genoeg is om een volledig juiste afweging op gemeentelijk niveau te kunnen
maken. De omvang van de subsidie jeugdgezondheidszorg die richting het consortium
Rivas-Careyn gaat, blijft daarbij onze aandacht vragen. In de commissie van 24 mei zijn
hier wederom vragen over gesteld die tot op heden nog niet beantwoord zijn. Wederom
verzoeken wij de wethouder dan ook om hier een reactie op te geven. Het is voor de
raden dan ook zo goed als onmogelijk om goede afwegingen te maken of de budgetten
met betrekking tot de subsidie JGZ aangepast dienen te worden, dan wel of de middelen
op een andere wijze ingezet kunnen worden. Om meer duidelijkheid te krijgen is
daarvoor nodig om te weten wat de daadwerkelijke bestedingen zijn geweest. Naar onze
mening is deze vraag vrij eenvoudig te beantwoorden als de informatie uit het
consortium van de afgelopen jaren wordt gedeeld met de raden. Welke middelen zijn nou
daadwerkelijk besteed en welke middelen gaan naar de algemene reserve of een andere
reserve bij het consortium? Daarbij willen we aantekenen dat de nu aanwezige
governance structuur tot op heden blijkbaar nog niet heeft geleid tot het verstrekken van
volledige en juiste informatie en BVD vraagt zich dan ook af of de huidige governance
structuur nog adequaat genoeg is om de raad van informatie te voorzien om de juiste
keuzes te maken. Een zorg waar in de toekomst op geanticipeerd moet worden en de
huidige governance structuur wellicht tegen het licht moet worden gehouden, evenals bij
de overige verbonden partijen. Afgelopen zaterdag heb ik de heer Portier namens de SP
een soortgelijke opmerking horen maken bij Studio De Wit. Dit inzake de problematiek
rondom de ambulancedienst. Met betrekking tot de ambulancedienst kunnen wij zeggen:
de financiering van de ambulancedienst verloopt volledig via de zorgverzekeraars en
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heeft dan ook geen directe invloed op onze gemeentelijke begroting. In feite is enkel een
bestuurlijke ophanging gezocht voor de ambulancedienst. Eventuele nadelige of positieve
saldi worden dan ook verrekend met de reservepositie van de zorgverzekeraars die bij de
ambulancedienst is ondergebracht. Echter, inmiddels is duidelijk geworden dat er sprake
is van een behoorlijk managementprobleem bij de ambulancedienst. De vraag die BVD
dan nu ook aan de wethouder wil voorleggen is of de wellicht daaruit voortvloeiende
kosten, zoals opdracht aan een onderzoeksbureau en eventuele afvloeiingskosten ten
laste van de zorgverzekeraars kunnen worden gebracht, of dat de eigenaren deze kosten
voor hun rekening gaan nemen. Met betrekking tot de serviceorganisatie Jeugd.
Inmiddels zijn de cijfers bekend van de SOJ, echter, een basis voor de zienswijze op de
voorliggende begroting is lastig. Naar de mening van BVD spelen daarbij twee
problemen. Enerzijds is er geen goed vergelijk mogelijk met de resultaten van
voorgaande jaren en anderzijds is duidelijk op basis van informatie die via de
auditcommissie naar voren is gekomen, dat er nog zeker twee a drie jaar voorbij gaan
voordat de financiën en taakinhoudelijk een duidelijke structuur zichtbaar wordt.
De voorzitter Nu gaat u afronden. Nu gaat u echt afronden. Dit is een hamerstuk. U
zegt dingen waarvan ik sowieso afvraag of u daar het woord over moet voeren. Dat zeg
ik ook maar even heel streng. Daar ga ik op een ander moment nog even met u over
doorpraten in aanwezigheid met uw fractievoorzitter, maar uw duur van uw betoog duurt
ook echt te lang. Dus u gaat nu afronden.
De heer Stam Ik was al klaar.
De voorzitter Dan heb ik toch nog op tijd gelukkig datgene kunnen zeggen wat
noodzakelijk is om als voorzitter te zeggen tegen u. Wordt vervolgd.
De heer Stam Prima.
De voorzitter Anderen nog? Punt 14? Punt 15? Punt 16?
Mevrouw Kruger Voorzitter?
De voorzitter Ja, mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger Ja, dank u wel. Wij hebben een aantal bedenkingen bij de aangepaste
openingstijden en deze betreffen met name de mogelijkheid van toiletvoorziening. Dat
zal niemand verbazen dat we daar op inspelen en we zullen daar ook later nog over
terugkomen. Niet vandaag, maar mogelijk bij de Kadernota, om daar een oplossing voor
te vinden, want we zijn weinig onder de indruk van de kleine aantallen bezoekers die
genoemd worden bij het bezoek van de fietsenstallingen en dan, met name wordt het
gebruikt als toilet door de marktkooplui. Wij zijn ervan overtuigd dat mensen ook weinig
bewust zijn van dat daar gebruik gemaakt kan worden van de toiletten. Dus bij deze.
De voorzitter Dank u vriendelijk. Anderen nog? Waarvan akte. Punt 17? 18? 19? 20?
Dank u vriendelijk, met inachtneming van de gemaakte opmerkingen.
STUKKEN TER KENNISNAME
21. RAADSIN FORMATIE BRIEF
ASIELINSTROOM (1715282)
22. RAADSINFORMATIEBRIEF
(1647585)
23. RAADSIN FORMATIE BRIEF
2016(1646332)
24. RAADSIN FORMATIE BRIEF
(1641189)

OVER UITWERKINGSAKKOORD VERHOOGDE
OVER FIETSOVERSTEEK COPERNICUSWEG
OVER MOTIE M39A SLIM SLOPEN - KADERNOTA
OVER STARTMEMO STAD IN BEWEGING
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25. RAADSIN FORMATIE BRIEF OVER VERSLAG VAN DE GEMEENTEARCHIVARIS
OMTRENT HET TOEZICHT OP DE INFORMATIEHUISHOUDING VAN DE GEMEENTE
DORDRECHT 2015 (1710786)
26. RAADSINFORMATIEBRIEF OVER MOTIE EENZAAMHEID (1676477)
27. RAADSIN FORMATIEBRIEF OVER VEILIG THUIS EN ROUTEKAART 'BLAUWE
PLEKKEN IS NIET HET ERGSTE' (1719622)
28. RAADSIN FORMATIEBRIEF OVER MAATWERKBUDGET SOCIALE
TEAMS/JEUGDTEAMS (1718994)
29. RAADSIN FORMATIEBRIEF OVER LOKALE ONTWIKKELINGEN JEUGD 2016Q2
(1718993)
30. RAADSIN FORMATIE BRIEF OVER JAARREKENING SERVICEORGANISATIE
JEUGD ZUID-HOLLAND ZUID EN ONDERZOEK LTA (1718992)
31. RAADSIN FORMATIE BRIEF OVER ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 6E
HERZIENING DUBBELDAM, LOCATIE STEVENSWEG 39 (1715277)
32. RAADSIN FORMATIE BRIEF OVER ONTWERPWIJZIGINGSPLAN NIEUWE
SLIEDRECHTSE BIESBOSCH, LOCATIE SKICENTRUM (1715267)
33. RAADSIN FORMATIE BRIEF OVER VERNIEUWING ZWEMBAD DE DUBBEL
(1712490)
34. RAADSIN FORMATIE BRIEF OVER VOORTGANG GRAFFITI AANPAK
BINNENSTAD EN 19E EEUWSE SCHIL (1711567)
35. RAADSIN FORMATIEBRIEF OVER EVALUATIES JEUGD (1704388)
36. RAADSIN FORMATIE BRIEF OVER LOKALE ONTWIKKELINGEN JEUGD 2016Q1
(1665560)
De voorzitter Dan stukken ter kennisname. Heeft u allemaal kennis kunnen nemen van
de stukken die u zijn overhandigd? Ja? Dat stemt u tot grote vreugde. Ja, aldus. Dan
gaan we naar de stukken ter bespreking. Agendapunt..
Mevrouw Nijhof Voorzitter? Ik wil nog even reageren op stuk ter kennisname, punt 35.
Als BVD willen wij nogmaals aandringen op het feit dat de genoemde evaluaties jeugd
naar de raden komen alvorens zij in het algemeen bestuur besproken en behandeld
worden. Gezien de termijn waarbinnen er besluiten genomen moeten worden bijvoorbeeld voor de voortgang van de serviceorganisatie Jeugd is dat 1 januari 2017 ziet BVD de evaluaties en adviezen graag voor het zomerreces tegemoet. Dank u wel.
Mevrouw Edenburg Voorzitter?
De voorzitter Ja?
Mevrouw Edenburg Ik wil graag voor nummer 34 nog een stemverklaring geven.
De voorzitter Zegt u het maar.
Mevrouw Edenburg GroenLinks vindt namelijk dat graffiti ook een positieve
kunstactiviteit kan zijn en dat naast de reguliere schoonmaakaanpak meer activiteit moet
worden ingezet om deze kunstvorm te stimuleren. Deze werken worden niet beklad, men
heeft respect voor eikaars werk en zij verfraaien het beeld van de stad.
De voorzitter Dat is uw stellingname. Dank u wel. Anderen nog? Meneer Van Verk.
De heer Van Verk Voorzitter, ik wil het betoog van mevrouw Nijhof van harte
ondersteunen.
De voorzitter Anderen nog? Nee? Dank u vriendelijk. Dan gaan we naar de stukken ter
bespreking.
STUKKEN TER BESPREKING
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37. KENNISNEMEN JAARSTUKKEN 2015 EN INSTEMMEN MET DE INSTELLING
VAN DE BESTEMMINGSRESERVE IKB (1704334)
38. RAADSIN FORMATIE BRIEF OVER TUSSENBALANS 2016 (1711180)
De voorzitter De agendapunten 37 en 38 worden gezamenlijk besproken. Ik meld u dat
de definitieve jaarrekening inmiddels is ontvangen; de verklaring van de accountant nog
niet. Het voorstel is om de bespreking te beperken tot het eerste raadsvoorstel, dus
zonder de nazending, is de suggestie. Daarover heeft iedereen ook technische vragen
kunnen stellen. De raad heeft nu nog de gelegenheid om over de nazending technische
vragen te stellen. Die nazending kan dan op 6 juli aanstaande behandeld worden, zoals
afgesproken is, mocht daar behoefte aan zijn, in het avonddeel van de vergadering.
Hiermee is dus ook sprake van een getrapte behandeling. Het behandelvoorstel is net als
vorig jaar: zeven minuten spreektijd per fractie maximaal en de spreekvolgorde die zoals
gewoonlijk gehanteerd wordt is, we beginnen met de grootste partij en daarna de
grootste niet-collegepartij, de tweede college ondersteunende partij, de tweede niet
ondersteunende college partij et cetera. Het college reageert na de eerste termijn;
interrupties zijn daarbij toegestaan en in de tweede termijn is ook interrumperen
toegestaan. Dat betekent dat u verzocht wordt conform dit voorstel om in eerste termijn
elkaar uit te laten spreken. Zullen we het zo doen? Dan beginnen we nu met de
woordvoerder van de BVD-fractie.
Mevrouw Wepster D66.
De voorzitter Hier staat grootste coalitiepartij. Mevrouw Koene ziet dingen die ze niet
mag zien inderdaad. Hier staat grootste coalitie?
Mevrouw Wepster Ja, dat is niet goed.
De voorzitter Pardon. Het moet D66 zijn; mijn omissie. Ik had het ook al lang moeten
weten, na zes jaar en een kwartaal. Mevrouw De Smoker.
Mevrouw De Smoker Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, D66 wil allereerst dank voor de
stukken en al het werk wat hiervoor verzet is, uitspreken. Vooral ook aan de organisatie:
onze complimenten hiervoor. Zoals gezegd, we wachten nu enkel nog op het
accountantsrapport en de definitieve cijfers van de decentralisaties. Dordrecht sluit af,
positief en dat was best spannend in het eerste jaar van de decentralisaties. Voorzitter,
daar willen we toch kort even bij stilstaan, want het eerste jaar van de decentralisaties is
goed verlopen. Gisteren is in de Drechtraad de kwijtschelding, de verlaging van de eigen
bijdrage Wmo aangenomen en verder zijn er voor zover we nu weten, geen grote
incidenten geweest. Echter, de grote overschotten van de Wmo en de Participatiewet
geven zorgen, omdat wij niet begrijpen waardoor deze overschotten zijn ontstaan. We
zijn volop geïnformeerd en wat niet aan informatie voorhanden was, kwam later.
Inmiddels zijn we in het jaar van de transformatie en hebben wij er behoefte aan om de
informatie meer te stroomlijnen. We willen niet méér informatie, maar we willen gerichte
informatie. Zodoende maken wij dan ruimte voor die transformatie en komt één gezin,
diverse hulpvragen en één hulpverlener dichterbij. Ontschotten dus. D66 wil graag
geïnformeerd blijven op drie punten. Namelijk klanttevredenheid, het ontstaan van
wachtlijsten en de budgettaire ruimte. Graag wisselen wij met raadscollega's van
gedachten aan de hand van een motie om dit voor elkaar te krijgen. Twee punten uit
2015 wil D66 nog belichten. 2015 was het jaar dat Dordrecht met brede steun uit de
samenleving tijdelijk opvang heeft geboden aan groepen vluchtelingen. Geen enkel
vervelend voorval heeft zich voorgedaan. Dat staat voor de gastvrije stad die Dordrecht
volgens D66 moet en dus ook kan zijn. En 27 april natuurlijk, voorzitter. Koningsdag. Het
hoogtepunt voor Dordrecht, de Drechtsteden en Nederland. Naast de feestelijke dag
werd de eerste Vrije Statenvergadering in het Hof benadrukt. Daar werd de basis gelegd
voor een onafhankelijk land waar men vrij is om te denken watje wilt, te geloven watje
gelooft en te zijn wie je bent en we zullen hier op terugkomen bij de plannen voor de
Dordtse Synode. Het financieel resultaat stemt tot tevredenheid. We constateren, kijkend
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naar de werkelijke lasten en de werkelijke baten, een minimaal voordelig saldo en dat
geeft evenwicht aan in onze begroting en nu de jaarrekening. Tegelijkertijd hebben wij
zorgen over Agenda voor de Stad, dat nog te weinig veranderingsresultaat laat zien en
over de bezuinigingen, belegd bij de verbonden partijen hebben wij ook zorgen. De
Veiligheidsregio onder andere, maar straks weer DG8J die wij gewoon weer mee willen
laten doen in de trap op/trap af systematiek. Daar komen wij komend jaar wat D66
betreft over te spreken met elkaar. Het college heeft de tussenbalans opgemaakt. D66
heeft een fractieverantwoording halverwege geschreven en voor de belangstellenden: dat
staat al sinds enkele maanden op onze website. Want het is altijd goed om te kijken waar
je staat en wat nog gedaan moet worden. Daarom delen wij ook graag in de vreugde van
de mededeling van de voorzitter aan het begin van deze vergadering over de 14e plaats
van onze gemeente in de Atlas van Gemeenten. Voorzitter, ik kom toe aan de
tussenbalans en de vijf speerpunten van het coalitieakkoord. Leefbaarheid en veiligheid.
Er zijn grote stappen gemaakt met andere manieren van samenwerken en een andere
manier van benadering van probleembuurten. Echter, D66 heeft grote zorg om het
cement van onze samenleving, de vrijwilligers en dat straks in relatie tot de kleine
subsidies. We komen daar bij de Kadernota op terug. De arbeidsmarkt. Een stap vooruit.
Samen met de regio werkend aan een maritiem profiel en juist de netwerken, verbonden
hieraan, samenwerken over de grenzen heen, zijn essentieel voor de arbeidsmarkt. De
aandacht voor meer technische opleiding en toeleiding naar de arbeidsmarkt zoals
Infratalent ondersteunt D66 van harte. Dit neemt echter niet de zorg weg rondom het
aantal mensen dat afhankelijk is van een uitkering voor hun inkomen. Totaal 13.000
waarvan 3.800 in de bijstand. Hier zien wij een stijging ten opzichte van de plannen en
we zien overschotten in de budgetten. Er zijn in de afgelopen periode veel voorzieningen
gerealiseerd waardoor de woonaantrekkelijkheid van Dordrecht aanzienlijk is
toegenomen. We moeten nu ook gaan werken aan de sociaaleconomische positie om de
mensen die aan de zijlijn staan, met werk te betrekken bij onze maatschappij.
Duurzaamheid. Er is nog een lange weg te gaan om 20 procent energieneutraal in 2020
te halen; laat staan 100 procent in 2050 en dat heeft D66 gebracht tot het opstellen van
een 15 punten plan wat we bij de Kadernota aan het college zullen overhandigen en we
zullen de eerste voorstellen uitgewerkt indienen. We maken stappen, maar D56 wil
inzetten op meters. De levendige binnenstad. In ieder geval een onderwerp met gedeelde
zorg, waar plannen tot levendige discussies leiden, denkend aan de Visbrug. Natuurlijk
kunnen we vergelijken met binnensteden waar het slechter of waar het beter gaat, maar
dan komen we er niet. Koningsdag, Provado en de Mijlpalen zijn mooie initiatieven, maar
het gaat om het structurele karakter en D66 wil graag de discussie aan over een
compacter kernwinkelgebied, een levendiger havenkwartier en een verbindende kunstcultuurader, zijnde de Voorstraat-Noord. Zorgzame stad. Zojuist geconstateerd dat het
met de 3D's financieel goed gaat, maar inhoudelijk hebben wij hier een onbestemd
gevoel bij. De sociale ontwikkelagenda moet meer vormen krijgen als middel om te
verbinden. Grip krijgen en behouden, met gerichte informatie en keuzes en prioriteiten is
ons uitgangspunt. Dan voorzitter, tot slot. Ruimte voor verbinding betekent kansen
creëren, kansen herkennen en kansen verzilveren en we doen dit allemaal voor onze stad
en onze bewoners. Daarom wil D56 de laatste woorden besteden aan Samenspel. Sinds
de escalatie een jaar geleden, hier in de raad, zijn we met elkaar aan de slag gegaan.
Soms moeizaam, soms met emotie en ieder vanuit eigen normen en waarden die wij
proberen met elkaar te delen. We spreken onze waardering uit voor het tot nu toe
gelopen proces; wetende dat verschillen altijd zullen blijven en dat mag ook. want dat
hoort in de politiek, maar laten we discussiëren over de argumenten. Het gaat immers
om de inhoud die wij willen verbinden. Voorzitter, dank u wel.
De voorzitter Wat is mevrouw De Smoker toch altijd keurig op tijd. Nog vijf seconden
over. Dank u vriendelijk. Dank u wel. Er wordt een motie ingediend. Dat is dan motie 2;
wordt vermenigvuldigd en maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Dit geldt ook voor
motie 1, inmiddels ingediend, de motie Vervuiler betaalt, wordt ook inmiddels al
rondgedeeld. Het woord is nu aan de woordvoerder van BVD. Dat is meneer Stam. Gaat
uw gang.
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De heer Stam Ja, voorzitter, dank u wel. De jaarstukken moeten we dit jaar in twee
delen opdelen: de resultaten van onze eigen gemeenschappelijke gemeentelijke
uitvoering en de resultaten van de gedecentraliseerde taken aan de gemeenschappelijke
regelingen waar de 3D's zijn neergedaald en worden uitgevoerd, ook namens Dordrecht.
De gemeentelijke uitvoering van de begroting en de weergave van de resultaten geven
een positief gevoel. Het betreft echter wel een bijzondere situatie: geen formeel
ondertekende accountantsverklaring en geen rapport van bevindingen. Twee documenten
die feitelijk het fundament zijn voor de beoordeling van de jaarstukken. Welke
signalering heeft de accountant gedaan? Ondanks het ontbreken zijn wij toch van mening
het één en ander te kunnen verwoorden. Het uiteindelijke gemeentelijke financieel
resultaat is vrij beperkt ten opzichte van het totaal, namelijk een kleine 300.000 euro.
Dit resultaat is zo goed als geheel toe te schrijven aan zowel incidentele meevallers, dan
wel tegenvallers. BVD heeft hier een positief gevoel over. Structureel is de begroting zo
uitgebalanceerd dat er grip op de bestedingen is ontstaan. Daarvoor complimenten aan
het college. Tevens is zichtbaar dat de reservepositie van de gemeente de goede kant op
gaat: minder onttrekkingen dan begroot. BVD gaat ervan uit dat op basis van het
ingezette beleid deze tendens zich positief blijft ontwikkelen. Financieel-technisch is de
rek er echter wel zo'n beetje uit; veel mogelijkheden om te schuiven en intern financiële
problemen op te pakken zijn er niet meer. Daarnaast wil BVD nog wel enkele inhoudelijke
punten aanhalen waar een reactie van het college op zijn plaats zou zijn. Bijvoorbeeld
participatie. Er wordt in de rekening gesproken over de invoering van participatieplekken
in Dordrecht. Dat betekent dat honderden mensen wel aan de slag zijn. Naar onze
mening is een participatieplek onbetaald en geen verplichting. De kans om uiteindelijk tot
uitstroom naar betaald werk te komen is minimaal. In de Drechtsteden heeft BVD
meerdere keren aandacht hiervoor gevraagd. Wij zouden graag zien dat de wethouder
zich bij de Drechtsteden sterk gaat maken om een deel van de participatieplekken om te
zetten naar gesubsidieerde werkplekken.
Het onderhoud van de buitenruimte. Allereerst wordt in de rekening aangegeven dat het
onderhoud van het groen geclassificeerd is in een categorie A en B. Echter, de visuele
waarneming in met name Sterrenburg de laatste tijd laat zien dat de wildgroei van groen
bijna ongekende vormen aanneemt. Is dit een toevallige bijzonderheid, of maakt dit deel
uit van het normale proces? Onderwijs. Er wordt gesproken over 'hieruit bleek dat er
vraagstukken liggen op de deelsystemen onderwijs, werk en inkomen, zorg, huisvesting
en begeleiding, maar ook op de verbinding van deze deelsystemen tot één
totaalsysteem. Op basis van deze bevindingen werken we aan het oplossen van de
knelpunten.' In de commissie Sociaal heeft BVD hier meerdere keren aandacht voor
gevraagd. Graag horen wij een streefdatum van het college wanneer deze knelpunten
opgelost zijn. Grote projecten. De middenzone zou als entree een visitekaartje moeten
zijn van Dordrecht voor bezoekers, ziekenhuis en sportevenementen. BVD verwacht dat
het college het ziekenhuis dringend oproept om mee te participeren en spoedig te
beginnen met de inrichting van dit gebied. Graag daarop een reactie van het college. De
Westelijke Dordtse Oevers. Zijn er concrete zaken te noemen die in 2015 voordeel
hebben gebracht door de samenwerking en de inzet van het Havenbedrijf Rotterdam en
de ROM-D? Leerpark. Veel over gronden en gebouwen, maar wij maken ons zorgen over
het succes op onderwijsgebied en de exploitatie van het Leerpark en de
Duurzaamheidsfabriek. Is dat terecht? Dordt-West. Ook in Dordrecht dreigt een actueel
woningtekort. De herontwikkelingen Zuiderpoort en Patersweg kunnen niet worden
uitgevoerd. Dat moet toch prioriteit krijgen om die plannen te verwezenlijken? Kan de
gemeente dan wellicht andere partijen inschakelen om de voortgang te boeken? Het
programma Veiligheid. In december 2015 is door de raad gebruik gemaakt van de
gelegenheid tot indiening van een zienswijze door bij de Veiligheidsregio Zuid-Holland
Zuid te bepleiten alsnog de scenario's met een midden- en hoge bestuurlijke impact uit
te werken. Naar onze mening is deze vraag nog niet beantwoord. In de loop van 2016 zal
meer duidelijkheid moeten ontstaan over de effecten voor de gemeentebegroting en wat
betekent dit nu voor onze jaarrekening? Het programma Economie, Sport & Cultuur. In
november behaalden we een eervolle tweede plaats achter winnaar Rotterdam in de
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categorie Grote Steden. Het juryrapport zal gebruikt worden om een verdere
verbeterslag te maken, vastgelegd in een functiebeeld. Dat gaan we doen met alle
bovengenoemde partijen. Dit functiebeeld is nog niet tot stand gebracht. Wanneer
kunnen we hier de resultaten ongeveer van verwachten? Het Ondernemersloket.
Ondernemers vragen het college om flexibiliteit en meer maatwerk bij de aanvraag van
vergunningen. BVD vindt een doorlichting van procedures nog onvoldoende om aan de
wens van ondernemers tegemoet te komen. BVD verwacht dan méér dan tot op heden is
gebeurd en dat er zichtbare stappen worden gezet. Wij zijn van mening dat het
Ondernemersloket een sleutelrol in dit proces kan vervullen. Dan komen we bij de 3D's
en de uitvoering. Voorzitter, een dubbel gevoel roepen de overschotten bij de budgetten
van de 3D's wel op. Enerzijds een positief gevoel dat er in ieder geval geen
overschrijdingen zijn, maar anderzijds een minder gevoel bij de toch wel forse
overschotten. Heeft iedere burger dan wel de zorg gekregen die hij of zij echt nodig had?
Is in beeld welke jongeren begeleiding nodig hebben? Dit zijn naar onze mening meer
dan logische vragen. Onduidelijkheid was eigenlijk leidraad. Onduidelijkheid, gecreëerd
vanuit de overdracht van de taken door het Rijk. Onduidelijkheid over bestanden en
betrokken inwoners en bijbehorende middelen. Op basis van de aanwezige kaders en
kennis is getracht om op de meest efficiënte manier het beleid uit te voeren. Er is gedaan
wat we met de raad hebben afgesproken. Eenieder die zorg nodig had, is getracht te
bereiken. Op de overschotten moeten we naar de mening van BVD dan ook gereserveerd
trots zijn. Op het moment dat uit alle chaos uit de overdracht van het Rijk ontrafeld is en
duidelijk is wat de structurele gevolgen en consequenties zijn, wordt het pas mogelijk om
een goed, duidelijk beeld te schetsen. Tot die tijd blijven we werken aan het aanbieden
van optimale zorg aan onze inwoners. Het risicoprofiel voor de jeugdzorg is onlangs
geactualiseerd door de serviceorganisatie en wijkt niet veel af van het eerdere profiel.
Voor met name de WAO zijn de financiële signalen positiever dan eerder ingeschat.
Mevrouw Kruger Voorzitter?
De voorzitter We hebben afgesproken eigenlijk geen vragen te stellen.
Mevrouw Kruger Oh, dat zouden we toch wel doen?
De voorzitter Dat heb ik zojuist proberen toe te lichten. Wilt u ook afronden, want uw
tijd is voorbij?
De heer Stam Naast alle punten met een soort kritische benadering wil BVD toch ook
vooral wijzen op alle zaken die wel zijn gerealiseerd. Bij de tussenbalans kunnen we dan
ook constateren dat er echt veel is gebeurd. Zoals de vrije keuze voor ondernemers wat
betreft de zondagsopenstelling, voor velen al iets vanzelfsprekends. Het college geeft aan
dat Dordrecht meer glans krijgt. BVD constateert dat Dordtrecht steeds meer gaat
stralen. Vandaag blijkt dat Dordrecht ook dit jaar weer gestegen is in de Atlas van de
Nederlandse gemeenten. Wat BVD betreft gaat en blijft Dordrecht stralen. Tot zover.
De voorzitter Dank u wel. Meneer Van Verk van de PvdA.
De heer Van Verk Dank u, voorzitter. Voor ons ligt de jaarrekening en tussenbalans. De
vraag is of er reden is tot tevredenheid. Het college vindt van wel. De jaarrekening kleurt
groen en de tussenbalans spreekt van een stralende, nee gla.... Prachtig. BVD spreekt
van een stralende stad; het college van een glanzende stad. De vraag is of die
tevredenheid altijd op zijn plaats is. Ja, er is veel gebeurd in de stad en er zijn grote
stappen vooruit gemaakt. Dat kunnen we constateren. Er is een bioscoop bij gekomen,
waardoor de levendigheid wat verhoogd lijkt te worden en we stijgen in de Atlas van
Nederlandse gemeentes. Een aanzienlijke stap en dat is lang geleden dat dat gebeurd is.
Dus zeker reden tot tevredenheid, maar kunnen we nu overal tevreden over zijn? Het
zou u verbazen als we dat waren. Wij missen bij het college op een aantal punten het
gevoel van urgentie en ik wil er daar twee van uitlichten. In de tussenbalans wordt
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gesproken over de Zorgzame stad. We constateren dat er een overschot is op het
zorgdomein. Een forst overschot. De heer Stam haalde het al aan. En moeten we daar nu
tevreden over zijn? Het college juicht het in ieder geval toe. Wij waren er minder
tevreden over, omdat het weleens zou kunnen duiden op ontstaan van achterstallig
onderhoud, zal ik maar zeggen en dat kan dan een aantal jaren later keihard op je
terugkomen waardoor je extra kosten moet maken. Wij vragen ons ook af of de analyse
die gegeven wordt, een volledige analyse is en of die ook altijd valide is. Als het
inderdaad waar is dat een deel van de zorg eigenlijk ten onrechte bij de Wmo werd
gerekend en thuishoort bij de langdurige zorg, dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat
daar een kans is op terugvordering vanuit het Rijk. Die hebben namelijk dan wel de
uitgaven moeten doen. Een aantal oorzaken die niet genoemd zijn. Wij horen dat met
name bij de focusgroep cliëntenraden, die signaleerden dat de zorg soms moeilijk
toegankelijk is. Dat er capaciteitsproblemen zijn waardoor er wachtlijsten ontstaan en
waardoor er een langdurige doorlooptijd is voordat mensen geholpen worden. Een
wachttijd bijvoorbeeld van zes weken voor iemand die problemen heeft met drinken in
een warme zomer is veels te lang; ingrijpen van een zorginstelling leidde ertoe dat dat in
ieder geval niet tot een ramp leidde. Gemeld werd dat de zorg niet altijd voldoende is op
het niveau van de vraag en we constateren dat er onvoldoende maatwerk is. De regels
zijn vooral leidend en de uitzonderingen zijn moeilijk te maken. Dat leidt ertoe dat wij
zorg hebben over de uitvoering van de zorg en daar gaan wij bij de Kadernota nog wel
verder op in. Een tweede punt van zorg is eigenlijk het onderhoud van de stad en dan
misschien in het bijzonder de binnenstad, maar eigenlijk de hele stad. De heer Stam
haalde dat ook al aan. Het groen staat er in sommige wijken zodanig bij dat je je
afvraagt of er nog überhaupt onderhoud wordt gepleegd. Verder constateren wij in
toenemende mate zwerfvuil op straat waardoor het aanzien van de stad er niet beter op
wordt en als je een gastvrije stad wilt zijn, zijn dat nou juist dingen waar je voor moet
zorgen dat dat niet gebeurt. De toenemende verpaupering van de binnenstad door
leegstand en door achterstallig onderhoud van panden is bekend. De wethouder weet
dat, maar wij zien heel weinig actie op dat punt. Het zou tijd worden dat we daar wel
meer aan gaan doen. Een proactief college in die zin zou lovenswaardig zijn. Tenslotte,
voorzitter, het slechte onderhoud van de verlichting. Het duurt soms maanden voordat
defecte lampen gemaakt worden en dat heeft dan alleen maar te maken met een
onderhoudscyclus die klaarblijkelijk wordt uitgevoerd en niet met klachten die mensen
uiten via de Wijklijn. Kortom, voorzitter: ja, er is zeker reden tot tevredenheid, want de
stad, die gaat vooruit, maar er is ook nog veel reden tot zorg. Tot zover, voorzitter.
De voorzitter Dank u wel, meneer Van Verk. Het woord is aan de woordvoerder van het
CDA. Dat is meneer Heijkoop.
De heer Heijkoop Voorzitter, ook vanuit het CDA dank aan het college en de
ambtenaren voor de kundig opgestelde jaarrekening die we vandaag met elkaar
bespreken. Een jaarrekening die in financiële zin weer een fors aantal uitschieters kent
en hoewel reeds in de vorige periode steeds scherper is begroot, zien we dat de
meevallers ook dit jaar de tegenvallers weer overstijgen. Blijkbaar zit de nodige
voorzichtigheid ingebakken bij het begroten en dat vindt het CDA positief.
Resultaatverschillen op de beleidsdomeinen worden adequaat toegelicht en een aantal
opvallende zaken zijn al eerder besproken in de commissies. Als we kijken naar de
inhoudelijke programma's, dan willen wij aandacht vragen voor het verschil tussen een
geslaagd proces of een bereikt resultaat. Bij de verschillende beleidsprogramma's zien
we veel groene vinkjes. Omdat er een startnotitie is opgesteld, er met de bewoners is
gesproken, er voortgang is geboekt, samenwerking is geëvalueerd en er wordt ook volop
doorontwikkeld. Soms zijn dat de jeugdteams en soms is dat de sportaanpak. Dat is
positief, maar de CDA-fractie heeft in de verantwoording meer behoefte aan inzicht op
het bereikte resultaat en minder op de weg daar naartoe. Wij realiseren ons goed dat het
lastig is en soms ondoenlijk om dat met een schaartje te knippen, maar wij zouden dat
toch aan het college willen meegeven. Voorzitter, vanuit de coalitie hebben wij in 2014
enkele speerpunten geformuleerd. Aan de hand van enkele daarvan willen wij kort
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stilstaan bij de resultaten die in 2015 zijn bereikt. Het CDA is zeer tevreden over de inzet
op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. Probleemgebieden komen steeds beter in
beeld en stevige maatregelen worden niet geschuwd; een goede combinatie van een
harde en een zachte aanpak. Er is aandacht voor preventie, voorkomen dat jongeren
crimineel worden en waar mogelijk worden zij naar opleiding of werk geleid, maar wij zijn
ook tevreden over de genomen repressieve maatregelen. Overlastgevers worden
letterlijk tot de orde geroepen, strafrechtelijke procedures worden ingezet en er wordt
preventief gefouilleerd in zorgelijke buurten en er zijn camera's geplaatst in het
Lijnbaangebied. We vragen wij alert te blijven dat met de aandacht voor de ene wijk de
aandacht voor de andere niet verslapt. Wij horen in dat verband ook graag hoe de
Colijnstraat er voor staat. Voorzitter, inzet komt niet direct tot uiting in de cijfers, maar
het CDA is ervan overtuigd dat het een kwestie is van de lange adem. Daarom goed dat
er ook op ondermijning wordt geïntensiveerd, zodat criminelen zich opgejaagd voelen en
hun criminele activiteiten geen kans krijgen om tot bloei te komen. De ontwikkeling van
onze binnenstad verloopt positief. Het is steeds prettiger wonen en recreëren in onze
stad. Ook vandaag weer zijn volop berichten in de landelijke media verschenen waarin
Dordrecht als snelste stijger een bijzonder positieve vermelding krijgt. Een prestatie van
velen en ook Koningsdag was een geweldige happening met veel positieve aandacht voor
onze prachtige stad. Complimenten daarvoor. Echter, een goede balans ontstaat door
een optimale mix van wonen, werken en recreëren en over het middelste punt hebben
wij zorgen. 'Aantrekkelijkheid van de binnenstad moet leiden naar verbetering van het
vestigingsklimaat,' zo is in de tussenbalans te lezen. Als we de jaarrekening lezen, lukt
dat nog onvoldoende. Zo laten onder andere de resultaten bij de doelstelling 'verbeteren
van het investerings- en ondernemingsklimaat' zien dat aanvullende inzet nodig is en dat
dient een prioriteit te blijven. Wij zijn overtuigd van regionale samenwerking en regionaal
economisch beleid en onderschrijven het rapport en de aanbevelingen van Jansen over
het sociaaleconomische profiel van onze regio. Maar net als vorig jaar pleiten wij, naar
aanleiding van de bereikte resultaten 2015, voor aanvullende inzet op de Dordtse
situatie; vanzelfsprekend in samenhang tot het regionale programma. Gericht op het
behoud en creëren van banen; in de maritieme sector, maar ook met aandacht voor
andere sectoren waarin veel Dordtenaren werkzaam zijn, zoals de zorg en de
dienstverlening. Voorzitter, het speerpunt werk en economie wil ik positief afsluiten met
complimenten aan het college dat het ook in 2015 werk heeft gemaakt van deregulering.
Dat zal niet direct tot veel nieuwe bedrijvigheid leiden, maar het zal er wel toe leiden dat
bestaande bedrijven het prettig ondernemen vinden in onze stad en minder genegen
zullen zijn om te vertrekken. Wij rekenen erop dat ook de komende jaren hier volop
wordt ingezet zodat het nog verder verbetert en dat ondernemers zich welkom voelen in
onze gemeente. Voorzitter, tot slot, collega's hebben er ook al over gesproken. Wij zijn
een zorgzame stad. In de jaarrekening stemt de post meegevallen Wmo-uitgaven wel tot
nadenken. De belangrijkste oorzaak lijkt technisch - foutief overgedragen bestanden maar de decentralisaties zijn nog vers en wij pleiten voor voorzichtigheid, omdat de
komende jaren de met name financiële panelen van de decentralisaties waarschijnlijk
nog fors zullen verschuiven. Maar daar zullen we uitgebreider bij stilstaan bij de
Kadernota, over twee weken. Het geld dat overblijft is niet het belangrijkste. Het gaat om
de kwaliteit van de zorgverlening. Die moet op orde zijn en hoewel er zorgpunten zijn,
blijkt uit het jaarverslag en ook uit de regionale rapportages, lijkt dat op orde te zijn.
Maar het is een spannende tijd en ook het komende jaar zal de CDA-fractie lokaal en in
de regio het nauwgezet blijven volgen. Wij vragen wel aandacht voor de zelfredzaamheid
van kwetsbare Dordtenaren. Er zitten grenzen aan wat mensen zelf kunnen organiseren,
dus laten we niet teveel jubelen over eigen kracht van de samenleving. Juist om die
kracht te kunnen mobiliseren, moet de ondersteuning vanuit de overheid op orde zijn.
Veel mantelzorgers lopen op hun laatste benen en waar het gaat om hun ondersteuning
is 2016 echt een cruciaal jaar. We zijn blij dat de middelen uit 2015 zijn overgeheveld en
er moet wat de CDA-fractie betreft een samenhangend ambitieus ondersteuningsaanbod
gerealiseerd worden. De eerste voorstellen zijn hoopgevend, maar het gaat nu om
doorpakken. Voorzitter, tot zover onze eerste termijn.
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De voorzitter Dank u wel. Het woord is aan de woordvoerder van de Socialistische
Partij.
Mevrouw Jager Voorzitter, als oppositiepartij ben je bij de jaarrekening vanzelfsprekend
altijd op zoek naar een verschil tussen de wijze waarop het college zich verantwoordt en
de realiteit die je zelf in het afgelopen jaar ervaren hebt. De realiteit die tot je komt,
soms uit eigen ervaring, maar vooral ook heel vaak van die van inwoners uit onze
gemeente. Dan wordt het verhaal toch ook heel vaak, zeker in dit geval, soms ook wel
heel anders dan het college verwoordt in de jaarstukken. Neem de Stadswerven. De plek
waar de ontwikkelingen zichtbaar zijn en worden, volgens wethouder Sleeking. Deze
foto's zijn gemaakt bij het veel bejubelde monument van de hellingbaan. Eerst de Kraan.
Best mooi. Dit is dan de Hellingbaan. Dit is ook nog best aardig, maar ook dit is de
Hellingbaan, aan de binnenkant en dat is toch een stuk minder. Daar valt nog wel wat te
ruimen en te doen op de Stadswerven. In dit gebiedje zouden een kleine 400 woningen
in de sector sociale volkshuisvestingwoningen gebouwd worden. Door de crisis van 2008
verdwenen ze van de kaart, maar ook nu die crisis voorbij is komen ze niet op de kaart
terug. Wel steken we geld in oude hijskranen, hij is best mooi hoor, overigens en houden
we monumenten in stand waar je een situatie als op deze foto tegenkomt. Dit bevindt
zich binnenin die hellingbaan. Volgens wethouder Reynvaan moeten we vooral leren
loslaten. Er wordt niet bij verteld dat we dat vooral in de zojuist al genoemde
volkshuisvesting doen. Tot op heden hebben we zo'n tienduizend keer een betaalbare
huurwoning losgelaten en ook in 2015 hadden we er volgens de wethouder nog steeds
teveel. We hebben hierover vragen gesteld in februari waarop we nog steeds geen
antwoord hebben. Heeft u onze vragen over de grootte van de woningvoorraad in de
particuliere sector met huurprijzen tot 700 euro misschien ook losgelaten? Wij in ieder
geval niet en we willen dan ook nog steeds graag antwoord. Voor wat de sociale
woningbouw aangaat, plakken wij net zo hard als de kauwgom op de stoepen en pleinen,
waarover een stevige discussie gaande is. En echt, zelfs met een hogedrukspuit
verdwijnen wij en onze vragen niet. Wij hebben de stad ook smeriger zien worden en dat
hoort ook blijkbaar bij een goed schoonmaakniveau. Deze foto, een paar weken geleden
gemaakt en deze, beiden in Crabbehof. Dat vinden we toch jammer. We vinden het erg
vies en het nodigt uit tot nog meer viezigheid. Wethouder Van de Burgt wilde ook in
2015 meer mensen begeleiden naar werk, maar de stukken vermelden niet hoeveel
participatiebanen er in 2015 gecreëerd werden door de gemeente Dordrecht in de
gemeente Dordrecht. Dat willen wij toch wel graag weten. Dan bedoelen we niet het
hernoemen van de gewone banen die mensen al hadden, bijvoorbeeld bij Stadstoezicht
of de parkeergarages, nu 'gastheren', zal ik maar zeggen. Wethouder Mos wilde in 2015
kansen voor ondernemers en inwoners stimuleren en benutten; investeren in de huidige
en toekomstige bedrijventerreinen. Prachtig, maar hij vergeet erbij te vertellen dat de
inwoners van het betrokken deel van de Wieldrechtse Zeedijk en de Tweede Tol steeds
verder ingeklemd worden door de steeds grotere en hogere bedrijven en dat hun huizen
schudden op hun grondvesten door het geweld van het sterk toenemend vrachtverkeer.
Welke concrete plannen heeft het college, c.q. de wethouder voor 2015 in de steigers
gezet om het leefklimaat van deze Dordtse inwoners niet verder te laten zakken en de
veiligheid van naar school en huis fietsende kinderen te waarborgen? Dat zien we niet
terug in de stukken. Wel zien we dat in het voorgestelde besluit gesproken wordt van
lage woonlasten. Alleen in Sliedrecht zijn de woonlasten regionaal gezien lager, maar ook
alleen in Sliedrecht is het gemiddeld inkomen lager dan in Dordrecht. Elke vergelijking in
woonlasten gaat ons inziens mank als je die niet relateert aan het gemiddeld inkomen.
Ook zijn we allesbehalve gecharmeerd dat het weerstandsvermogen, terwijl er flink
bezuinigd werd, ultimo 2015 uitkwam op 1,8. Alles dat boven de 1,0 uitkomt is in
principe te veel. Wij vragen ons dan af of lokale heffingen wel verhoogd hadden mogen
worden als het weerstandsvermogen aan het eind van het jaar vrijwel het dubbele is van
wat het zou moeten zijn. Wethouder Lambrechts is gelukkig; 2015 was een mooi jaar en
het sociale wijkteam Dordrecht-West krijgt een 9 van de inwoners. De inzet van
vrijwilligers en mantelzorgers is zeer belangrijk bij de ondersteuning van mensen die het
niet alleen redden. Vorig jaar ging wet-/portefeuillehouder Lambrechts het niet redden
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met de landelijk toegewezen Wmo-gelden en vroeg er een paar miljoen bij, die ze ook
kreeg, en toen bleef er aan het eind van het jaar ruim zes miljoen over, die
vanzelfsprekend naar de algemene pot van de gemeentes terug moeten. De wethouder
zei zelfs nog dat het vermoeden bestond dat veel mensen afzien van Wmo-ondersteuning
vanwege de toegenomen eigen bijdrage. Het Rijk schafte de WTCG af die 33 procent van
de eigen bijdrage opving en die steeg dus derhalve met 33 procent en werd zo voor
velen te hoog. Nog steeds hadden die mensen de zorg nodig, maar die namen ze niet af
omdat ze het niet meer konden betalen. De beslissing van de Drechtraad om de eigen
bijdrage voor de Wmo af te schaffen deed ons deugd, totdat we gisteravond hoorden dat
dat toch niet helemaal het geval is. Ik kon mijn verbazing ook al bijna niet de baas. Dat
de gemeente Dordrecht niet de het haar toekomend deel van de overgebleven miljoenen
aan wil wenden om structureel iets extra te doen voor de minst draagkrachtigen in onze
stad blijft een groot pijnpunt voor ons. Wel voor de mantelzorgers, die we het overigens
van harte gunnen, maar niet voor de armsten. Dat rijmt niet voor ons. We kunnen
natuurlijk denken dat alles prima is gegaan met de transities en dat de zorg en de
thuiszorg op orde zijn, maar wie op 2 juni jongstleden aanwezig was in het stadhuis bij
de bijeenkomst met de cliëntenraden in de zorg, weet wel beter. Het zou een goede zaak
zijn als het college de roze bril zo nu en dan eens af zou zetten. Misschien krijgt het dan
een reëler beeld van onze lokale samenleving. Niet zoals men graag zou willen zien,
maar zo die is. Tot zover, voorzitter.
De voorzitter Dank u wel, mevrouw. Dan gaan we naar de woordvoerder van de
ChristenUnie/SGP. Meneer Veldman.
De heer Veldman Voorzitter, dank u wel. De fractie ChristenUnie/SGP stelt drie
uitgangspunten centraal in ons politiek handelen. We zoeken het beste voor Dordrecht en
onze gids daarvoor is de Bijbel, het Woord van God. Samenleven begint bij mensen om
ons heen en niet bij de overheid. We streven er daarom naar een stad te zijn waarin
mensen omzien naar elkaar en waarin oog is voor de zwakkeren en financieel gezien
zouden wij willen dat de stad gezond is. Niet als doel, maar als middel, juist om dingen te
bereiken. Sparen in goede tijden en als de magere jaren komen, heb je dan niks tekort.
Voorzitter, de verhouding tussen overheid en burger verandert. De overheid doet een
stap terug en de ChristenUnie/SGP vindt dat over het algemeen positief. Het betekent
dat de overheid meer en meer aan mensen zelf overlaat en deze ontwikkeling is
waardevol voor initiatiefrijke bewoners en vrijwilligers van onze stad, maar ook voor
stichtingen, sportverenigingen en bijvoorbeeld kerken. Dit schept ruimte voor
onverwachte initiatieven. Het vinden van deze nieuwe balans, waarbij de gemeentelijke
overheid taken loslaat en overlaat aan anderen, vergt echter wel tijd. Veel gaat daarbij
goed; ik noem dan bijvoorbeeld de lobby voor de intercity naar Breda en bijvoorbeeld
ook de lobby voor de rechtsspraak in onze stad - allebei van groot belang. Anderzijds
merken wij ook met enige regelmaat dat het wringt als iemand met een idee bij de
gemeente aanklopt. Wij kennen te veel voorbeelden van initiatiefrijke bewoners die de
moed dreigen op te geven omdat de samenwerking met het stadskantoor toch minder
gemakkelijk verliep dan gehoopt en dat vinden wij jammer. Wij zouden die pioniers juist
moeten koesteren. Ze helpen de gemeente om een nieuwe rol te vinden; uiteraard met
vallen en opstaan. We roepen het college dan ook op om hier werk van te maken en deze
pioniers niet in de kou te laten staan. In dit kader willen wij ook de rol van de kerken
noemen. De gesprekken die burgemeester met hen heeft gevoerd zijn heel goed
ontvangen en wij hopen en verwachten dat het college op dit punt ook een volgende stap
zal zetten. Graag horen we daar meer over. Op het gebied van zorg en ondersteuning
gaat ook veel goed en daarvoor zijn we dankbaar, maar sommige cijfers laten ook zien
dat er nog wel winst te boeken is. Zo weet slechts 57 procent van de jeugdigen en
gezinnen bij wie ze om ondersteuning moeten vragen als dat nodig zou zijn. De
streefwaarde is bijvoorbeeld 80 procent in 2018, dus we vragen ons af of we dat dan wel
gaan halen. Sociale teams en jeugdteams spelen een grote rol in het organiseren van die
ondersteuning waar ik zojuist over sprak en wij spreken onze waardering uit voor
iedereen die de inzet van de gaande transformatie mogelijk maakt. Het uitgangspunt
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blijft wat ons betreft: één gezin, één plan, één regisseur. Het college wil terecht de
bekendheid van die sociale teams vergroten, maar wij vragen ons wel af: welke plannen
heeft u daarvoor? In dit kader is ook de Wmo relevant. Wij constateren daar een
meevaller, terwijl ons ook geluiden bereiken dat de uitvoering en de toekenning soms vrij
star gaat. Wij pleiten dan ook voor de menselijke maat. Ook waar het de bijzondere
bijstand betreft, geldt dit. Rechtvaardigheid en barmhartigheid dienen hier hand in hand
te gaan wat ons betreft. Voorzitter, landelijk is de crisis wel zo'n beetje voorbij, maar in
Dordrecht nog niet helemaal als je in ieder geval afgaat op de werkloosheidscijfers en het
gebruik van de Wet werk en bijstand. Het werkloosheidspercentage is nog steeds fors
hoger dan het landelijk gemiddelde. Wij denken dat dit extra aandacht vergt, zeker als je
kijkt naar de score op het punt van het vestigings- en ondernemingsklimaat, waar zeven
van de acht acties vertraagd zijn. We vragen hier extra aandacht voor. Voorzitter, de
fysieke inrichting van onze stad en het welzijn en welbevinden van mensen, dat hoort bij
elkaar. In de commissie Fysiek hebben we dan ook aandacht gevraagd voor de kwaliteit
van de woningbouw op Stadswerven. Ik herhaal dat hier slechts, maar wij vragen hier
uitdrukkelijk aandacht voor en op het punt van duurzame energie, D66 memoreerde het
al, is er een winstwaarschuwing door ons gelezen en het is goed dat we zorgvuldig en
verantwoord omspringen met de aarde en dichter bij ons huis, met ons eigen eiland. We
roepen het college dan ook op plannen te ontwikkelen om de beoogde doelstellingen toch
te realiseren. Voorzitter, als het over de inrichting van de stad gaat, gaat het ook al snel
over de veiligheid en bij dat punt noem ik de verkeersveiligheid. Zo is een belangrijke
fietsroute als de Brouwersdijk, voor schoolkinderen belangrijk, nog steeds erg gevaarlijk.
We hebben hier diverse keren al aandacht voor gevraagd en we zouden nu ook graag
een actie van het college zien. Voorzitter, in dit kader noem ik ook heel kort PFOA omdat
we daar denk ik straks ook nog wel over komen te spreken, maar dit onderwerp raakt
het vertrouwen van mensen en tast ook het vertrouwen in overheid en instituties aan en
wij denken dat daar in het komend jaar echt een belangrijke taak voor ons allen ligt om
dat vertrouwen ook weer terug te winnen. Dan kort, voorzitter, over de criminaliteit en
de misdaad in deze stad. Alles wat daar gebeurt, is natuurlijk goed om het terug te
dringen en het blijkt ook uit de cijfers dat Dordrecht op dat punt veiliger wordt. Het CDA
wees er reeds op dat blijvende inzet van de politie en onze aandacht, ook van de
burgemeester, daar nodig blijft. Op dit punt roemen wij ook de inzet van de
burgemeester ten aanzien van het terugdringen van de overlast door coffeeshops. Dan
nog iets over de financiën, voorzitter. Wij hebben steeds gehamerd op financiële
duurzaamheid. Als wij de cijfers van 2015 op ons in laten werken, dan denken wij dat de
conclusie wel gerechtvaardigd is dat de stad er in financiële zin bovenop aan het komen
is. De weerstandsratio is ruim boven 1 en er is een afname van de schuldquote. Aan de
andere kant is het zo dat er nog geen structurele plus te zien is in de Kadernota en we
zijn ook 20 miljoen ingeteerd op de algemene reserve. Het blijft dus oppassen wat ons
betreft en we moeten ook niet in jubelstemming geraken en steeds maar blijven waken
voor een solide financiële positie. Daarbij is het wel de kunst om realistisch te begroten,
want wij vinden in de begroting toch nog wel dat de afwijkingen tussen begroting en
realisatie op sommige punten fors zijn. Voorzitter, dan sluit ik af en dan kan natuurlijk
niet onvermeld blijven dat ook onze fractie verheugd is door de stijging die Dordrecht
heeft gemaakt in de Atlas Nederlandse gemeenten. Dank u.
De voorzitter Dank u vriendelijk, Christenllnie/SGP. Het woord is aan mevrouw Stolk,
voor de VSP.
Mevrouw Stolk Voorzitter, in de eerste plaats dank van de VSP voor de aandacht en de
woorden die u hebt besteed aan het plotseling overlijden van ons gewaardeerd
raadscommissielid Nijs Blokland. Een man van 'geen woorden, maar daden' is ons
ontvallen en onze gedachten zijn bij zijn familie, die net als wij geschrokken is door dit
plotselinge onverwachte verlies.
Voorzitter, de VSP heeft kennis genomen van de jaarstukken 2015. Vorig jaar heb ik
aangegeven tijdens de behandeling van de jaarstukken 2014 dat het telraam van mijn
fractie overuren had gemaakt. De stukken van 2015 geven een ander beeld en onze
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dank gaat daarvoor uit naar wethouder Mos die dit als portefeuillehouder goed onder
controle heeft. Over de cijfers hoeven we dan ook weinig te zeggen. Voorzitter, we
beperken ons tot het aanstippen van een aantal onderwerpen die voor de VSP belangrijk
zijn. Diverse posten die gerelateerd zijn aan de Wmo, zoals bijvoorbeeld huishoudelijke
hulp, laten een overschot zien. Wat betekent dat: dat er minder op deze posten is
uitgegeven, dan begroot. Dat lijkt op zich gunstig, maar toch vinden wij het jammer dat
budget wat binnen dit domein overblijft, niet ingezet wordt, of tenminste voor ons niet
waarneembaar ingezet wordt voor ouderen en de zaken waar we dan aan denken, daar
kom ik zo op terug. Eerst het volgende. Het college geeft aan dat de klanttevredenheid
rond de Wmo huishoudelijke hulp hoog is. Alles onder controle dus en we houden er ook
nog eens, ik meen één miljoen op over. Toch bereiken ons nog steeds te regelmatig
signalen waaruit blijkt dat de aangeboden hulp niet voldoende is. Hoe verklaart het
college dit verschil? Ligt dat aan de wijze van de ondervraging, of de interpretatie van de
uitkomst? Daarom willen we als VSP met het college zoeken naar een weg waarin de
kans op 100 procent overeenkomst tussen vraag en aanbod van huishoudelijke hulp het
grootst is. Dan denken wij bijvoorbeeld aan een insteek op de keukentafelgesprekken die
zodanig is dat de reële zorgvraag echt duidelijk in beeld is. Ook al zegt iemand 'dat kan
ik zelf wel'. We hebben het er in de Drechtsteden gisteravond ook nog over gehad.
Misschien is het een idee om hier als college eens een second opinion op te laten doen
om ervoor te zorgen dat de procedure zoveel mogelijk wordt verbeterd richting die 100
procent die ik eerder aangaf. Dan kom ik even terug op het overschot op de diverse
posten op het terrein van de Wmo. Als VSP pleiten we steeds weer om meer ouderen te
laten bewegen, net als Doe ff gezond bij jongeren. Mensen die sporten en bewegen
hebben een reden om de deur uit te komen, voorzitter, ontmoeten andere mensen en
blijven fitter. Dat zijn allemaal belangrijke factoren voor een groep waar eenzaamheid
naar verhouding teveel aanwezig is. We horen graag van de wethouder of onze
waarneming dat hier helaas nog steeds minimale inzet op is, klopt, en mocht het
antwoord bevestigend zijn, zal de VSP bij de Kadernota hier op terugkomen. Want voor
ons is dat een essentiële manier van hoe je met senioren omgaat. Op het programma
Duurzaamheid ook een opmerking, voorzitter. Vorig jaar hebben we als VSP gevraagd
hoe het kan dat de energiekosten van het Koetshuis zo hoog lagen. Nu we door de
jaarrekening heen gingen komen we tot de conclusie dat we daar eigenlijk nog helemaal
geen antwoord op hebben, en dagen de wethouder uit ons dat alsnog te geven.
Voorzitter, De Nieuwe Dordtse Biesbosch is een project dat de groene en blauwe ruimte
versterkt, zoals er mooi staat. De landschappen en het water. Voor de VSP hoefde er niet
zoveel te veranderen aan De Biesbosch, maar één van die dingen die wij eerder hebben
aangehaald is het opknappen van De Viersprong en we zien van alles binnen dit
programma, maar daar zien we niets over vermeld staan. We zien wat fases voorbij
komen met betrekking tot de landbouwweg en we hebben het idee dat de vorderingen op
schema liggen, maar zijn wel nieuwsgierig wanneer de weg af is. Of misschien is dat al
het geval en dan horen we dat graag. Als laatste voor nu, het DKCC, voorzitter. Het
Drechtstedelijk Klant Contact Centrum. Hierbij is een post van 86.000 euro
doorgeschoven naar 2016 door tijdgebrek. Dus de invoering is vertraagd. Dat kan altijd
gebeuren, voorzitter. Inmiddels is ons bekend dat nu het stadskantoor moet worden
verbouwd omdat het DKCC zo groot is geworden en de vraag is nu, voorzitter, of het nou
wel of niet in 2015 bekend was dat hier een verbouwing moest gaan plaatsvinden, want
we kunnen daar niets van terugvinden en of dat een mogelijke reden voor de vertraging
was. Om even bij het DKCC te blijven: dienstverlening, voorzitter, ook altijd een mooi
thema van ons als VSP. Sinds een tijd kunnen klanten van de Stadswinkel hun paspoort
en zo alleen betalen met pinnen. Wij hebben ons daar vooraf ongerust over gemaakt.
Voor veel ouderen geldt dat zij hier een drempel voor over moeten en er ook vaak
iemand mee moet die ervoor zorgt dat er betaald kan worden. Wat zijn de geluiden uit
de praktijk? Dus: in welke mate zijn er belemmeringen voor klanten doordat er alleen
gepind kan worden? Wat zijn de ervaringen? Wie weet zijn onze zorgen dan wel helemaal
weg, voorzitter. Voorzitter, tot zover mijn eerste termijn.
De voorzitter Dank u vriendelijk. De woordvoerder van de VVD. Meneer Burggraaf.
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De heer Burggraaf Dank u wel, voorzitter. Vandaag kijken we terug op het afgelopen
jaar en de eerste twee jaar van deze collegeperiode, waar ook VVD-Dordrecht onderdeel
van uitmaakt. Hebben we de Dordtse bewoners en ondernemers die dingen kunnen
brengen waarvan we hebben beloofd ons op in te zetten? Zitten we op de goede weg? De
inzet van de VVD is een stad die werkt. Een gemeente die een vliegwiel is voor nieuwe
initiatieven, geen handrem en een gemeente die focust op haar kerntaken en die taken
goed doet. Dus een goed vestigingsklimaat bieden, een veilige stad om in te leven en
goed ingerichte en schone straten. Deze taken voert de gemeente uit met de
portemonnee van haar bewoners en bedrijven. Die zorgen voor de noodzakelijke
inkomsten. Dus de VVD volgt kritisch of de gemeente daar ook zuinig mee omspringt.
Langs deze meetlat hebben wij de jaarrekening en tussenbalans gelegd. Om te beginnen
de portemonnee van de Dordtenaren. Krijgen zij waar voor hun geld? Het is in ieder
geval goed om te kunnen constateren dat de Dordtenaren relatief gezien een scherpe
prijs betalen voor de diensten van hun gemeente. In driekwart van de gemeenten in
Nederland zijn de bewoners duurder uit dan in Dordrecht. Mede dankzij de inzet van de
VVD is de Dordtse gemeente consistent terughoudend in het aanslaan van haar bewoners
en bedrijven, maar wat krijgt zij daarvoor terug? Nou, een aantrekkelijke stad om in te
wonen. Het is bemoedigend vandaag te horen dat Dordrecht fors is gestegen in de lijst
met aantrekkelijke steden. Het resultaat van jarenlang investeren in onder andere de
culturele infrastructuur dat zich nu uitbetaalt. De vraag is wel of wij voldoende ruimte
geven om meer bewoners hiervan te kunnen laten profiteren. We lezen in de
jaarrekening dat het aantal nieuw toegevoegde duurdere segmentwoningen, een
segment dat sterk ondervertegenwoordigd is in Dordrecht, slechts 7 van de 200 voor
2018 nagestreefde woningen heeft bereikt. Dus slechts 3,5 procent van gestreefde
toevoeging van duurdere segmentwoningen hebben we tot nu toe kunnen realiseren. Ook
lezen we dat particulier opdrachtgeverschap niet altijd soepel verloopt. Kan de wethouder
aangeven welke stappen het college op dit vlak gaat zetten om de doelstelling in 2018
van 200 duurdere segmentwoningen toch voor mekaar te krijgen? We constateren verder
in de jaarrekening dat voor het eerst in lange tijd ook het budget voor de fysieke
infrastructuur die aan de noodzakelijke wegverbetering wordt uitgegeven en dat hier de
komende jaren ook meer voor het wegenonderhoud wordt uitgetrokken. De bewoners
kunnen dus rekenen op een comfortabele rit over de weg en goede bereikbaarheid. We
maken ons wel zorgen of de bewoners vervolgens ook hun auto goed kunnen stallen. De
parkeerdruk in de binnenstad is nog steeds hoog en de noodzakelijke verlichting van het
parkteerterrein Steegoversloot laat maar op zich wachten. We lezen dat de slenterroute
van het Dordts museum niet is gerealiseerd in 2015 als gevolg van deze vertraging,
maar de planning ervan nu voor 2017 is gepland. Kunnen we de wethouder er aan
houden dat dan ook de parkeergelegenheid is gecreëerd? Wanneer gaat de sloop
beginnen? Nou goed, hoe zit het dan verder onder de motorkap van de gemeente? Hoe
functioneert de interne organisatie? Twee zaken waar de VVD jaarlijks op terugkomt is
het ziekteverzuim onder de medewerkers en het betaalgedrag van de gemeente. Om te
beginnen met het ziekteverzuim. Dit baarde ons vorig jaar al zorgen en in het jaar
daarvoor, maar inmiddels is het alleen maar verder gestegen en ligt het met ruim 7
procent ver boven de norm en boven dat van andere gemeenten. Kan de wethouder
aangeven of we deze negatieve trend deze periode eindelijk eens gaan keren? De
gemeente kan alleen maar topprestaties leveren als er ook een gezonde motor is. Dan
het andere aspect waar de VVD elk jaar op hamert: een snel betalende gemeente.
Bedrijven en instellingen waar de gemeente zaken mee doet, moeten snel hun factuur
van de gemeente betaald krijgen. Landelijk is daarvoor ook al een norm opgelegd: 90
procent moet binnen 30 dagen worden voldaan. Daar zit Dordrecht nog steeds met één
procent onder. Wat ons betreft zou een 100 procent score nagestreefd mogen worden.
Maar goed, in ieder geval een forse verbetering ten opzichte van het begin van deze
periode. Verder zien we dat er binnen de gemeente veel werk is gemaakt om met de tijd
mee te gaan en open data in te zetten en een nieuwe technologie in de stad te
gebruiken, zoals Smart City. Eind 2014 kwam de VVD met een motie Open data die
opriep om hiermee aan de slag te gaan. Raadsbreed gesteund, en het is goed terug te
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lezen dat het inmiddels volop in de steigers staat en steeds meer binnen de
gemeentelijke organisatie begint te leven. Tot slot, voorzitter. De VVD riep vorig jaar bij
de behandeling van de jaarrekening op om alert te zijn op de ontwikkeling van de
schulden van de stad en daarom met elkaar de financiële kaders en de wijze waarop wij
dat betrekken in de besluitvorming, met de gemeenteraad te bediscussiëren. Een
technisch verhaal, maar zeker wel belangrijk om de vinger aan de pols te houden en het
doet ons dan ook deugd dat in de laatste auditcommissie de wethouder heeft
overgenomen dat in de raadsvoorstellen voortaan bij meerjarige of substantiële
investeringen meerjarig inzichtelijk wordt gemaakt wat de gevolgen van exploitatie in de
balans zijn. Dat het belangrijk is om die financieringsrisico's goed in het oog te houden,
zien we ook terug bij de garantstelling voor sport. Niet alle partijen zijn in staat geweest
om aan hun verplichtingen met betrekking tot een geldlening te voldoen. Een goede zaak
ook dat we daar recent in de raad een nieuw beleidskader op hebben aangenomen,
waarin ook het waarborgfonds Sport wordt betrokken. Een externe blik die nog eens
kritisch kijkt of de prognoses van exploitaties die onder die garanties en investeringen
liggen, ook voor de lange termijn realistisch zijn. Ik wil mijn woordvoering afsluiten met
het uitspreken van onze dank aan de wethouder van financiën en alle ambtenaren die
hebben meegewerkt aan dit stuk. Een goede meetlat kan alleen dankzij de heldere
overzichten in een jaarrekening. Elk jaar weer een stap scherper en duidelijker. Meer
kengetallen en risico's benoemd. Onze complimenten daarvoor. Dank u wel.
De voorzitter Dank u vriendelijk. Het woord is aan de fractie van GroenLinks. Mevrouw
Kruger.
Mevrouw Kruger Voorzitter, Dordrecht krijgt meer glans. De titel van de tussenbalans.
Dordrecht op de kaart; dat is de inleiding van de jaarrekening 2015. Beide stukken geven
een mooi inzicht van wat er tot nu toe bereikt is. Kijkend, kijkend vooral, naar de
jaarrekening, dan hebben we aan veel uitvoeringspunten voldaan. Let op de groene
vinkjes. Lezen we dan wat er staat, dan wordt er vooral aangegeven, het CDA heeft daar
ook al een opmerking over gemaakt, dat er inzet is gepleegd. Dat we ingezet beleid
moeten voortzetten. Enzovoort, maar wat er dan precies gebeurd is, blijft redelijk
onderbelicht. Dat we successen noemen is goed; moeten we vieren, maar het moet ook
duidelijker worden wat er nog ontbreekt en soms misschien zelfs wat we niet weten dat
er iets ontbreekt. Waar we onzeker over zijn. Met name de tussenbalans is een groot
stuk. We willen hier een aantal opmerkingen, noem het kanttekeningen, bij plaatsen. De
binnenstad wordt genoemd als onze troefkaart. Collega raadsleden, college: Dordrecht is
meer dan alleen de binnenstad. De wijken moeten wij aandacht blijven geven, waarbij
we zeker niet moeten vergeten om de verbinding van de wijken naar het centrum en vice
versa zo veilig en zo makkelijk mogelijk te maken. Ten aanzien van de levendige
binnenstad. Uiteraard worden onze paradepaardjes genoemd die een groot succes zijn
gebleken. Het Hof, het Onderwijsmuseum, Koningsdag, we zijn uitgeroepen tot nationale
onderwijsstad en genomineerd als beste binnenstad, evenementenstad; paradepaardjes
en titels die we zeker moeten koesteren en waar we trots op zijn en er is meer. Een
levendige binnenstad moet uitstralen naar alle bewoners van Dordrecht en van de
opbrengsten van die successen moeten alle bewoners mee kunnen profiteren. Zorgelijk
vinden wij dan ook de manier waarop we beknibbelen op de kleine subsidies. Althans,
waarop het lijkt dat we gaan beknibbelen en dan hebben we het niet over criteria of hoe
het ook anders zou kunnen. Grote onrust brengen wij door op het ene moment alle
subsidies af te schaffen per 1 januari 2017. Een enorme hoeveelheid mensen komen
hierop vervolgens inspreken en vervolgens besluiten we om het wel af te schaffen, maar
er niet op te bezuinigen en het volledige bedrag opnieuw in te zetten waar iedereen
aanspraak op kan maken. Vervolgens menen we te moeten vinden dat de scouting en de
rechtswinkel in ieder geval buiten deze afschaffing vallen. Waar ligt er hier een visie? Wat
zijn de kosten en de baten van het doorgaan, dan wel afschaffen van de kleine en
middelgrote subsidies? Wat wordt er actief gedaan om initiatiefnemers te ondersteunen
bij het zoeken naar alternatieve inkomstenbronnen om hun inzet te kunnen voeren? De
zorgzame stad. Bij de tussenbalans is er met name een alinea die onze aandacht trekt.
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"De beheersmatige kant van de transitie had veel aandacht, met als resultaat dat de
financiële huishouding grotendeels op orde is." Dat ging niet zonder slag of stoot. "Na
een stevige, uiteindelijk succesvolle lobby bij het Rijk voor beschermd wonen en opvang
is een bijstelling afgedwongen voor een structurele verhoging van zo'n zes miljoen." De
financiële huishouding grotendeels op orde? We hebben het hier voornamelijk over de
Wmo sinds 1 januari 2015. Een jaar van transitie is achter de rug. Deze, kunnen we
stellen, is goed verlopen. De processen zijn ingericht, organisaties opgericht. We hebben
een groot overschot op de Wmo. Is dit door goed beleid? Is het overschot aan financiën
ontstaan door efficiënt werken? Is het overschot ontstaan doordat er gewoon minder is
uitgegeven, toegekend? Is onderbesteding op de eerste lijn misschien dadelijk
overbesteding op de tweede lijn? Uitgaven van de Wmo zijn meegevallen. Incidenteel
voordeel van 1,6 miljoen op uitvoeringskosten. Moeilijk te zeggen wat er precies over is,
omdat nog niet alle instellingen, zorgaanbieders, rekeningen hebben verstuurd. Daarom
is de accountantsverklaring ook nog niet rond. Er kan ook nog teruggevorderd worden bij
instellingen door gemeenten als er niet geleverd is wat was afgesproken. De transitie lijkt
geslaagd. Over de transformatie valt nog weinig tot niets te zeggen. GroenLinks vindt
dan ook dat er meer aandacht gegeven moet worden aan de transformatie bij de
hulpverlening, deskundigheidsbevordering, het herinrichten van de bedrijfsvoering,
minder bureaucratie en het verbeteren van de werkprocessen in het algemeen, zodat
iedereen die het nodig heeft gebruik kan maken van de Wmo en/of andere hulpverlening.
Dit gaat geld kosten, maar het mag ook geld kosten, want zoals ook in de nota staat:
Dordrecht leert door doen. GroenLinks wil dan ook bepleiten om het geld dat nu
ogenschijnlijk over gaat zijn, gereserveerd wordt waar het voor bedoeld is. Het is geen
officieel geoormerkt geld en hierdoor kunnen we het geld gebruiken voor verschillende
onderdelen binnen de Wmo; inzetten waar het meest nodig is. Ten aanzien van werk en
inkomen. Apparaatkosten bij de sociale dienst zijn meegevallen. Zo'n aardige half
miljoen. We gaan ervan uit dat dit verantwoord is gebeurd en kunnen daar alleen maar
blij van worden. Daar tegenover staan verschillende posten die dit bedrag van een half
miljoen ver overschrijden die zijn tegengevallen, omdat ze onder andere niet geraamd
waren. Extra middelen herstructurering Drechtwerk, 447.000, gemeentelijke bijdragen
Drechtwerk die tegenvallen, 248.000 omdat de gemeentelijke bijdrage jaarlijks
fluctueert. Re-integratie en participatie zijn meegevallen. De lasten zijn incidenteel ruim
drie en half miljoen lager dan begroot. Is dit ook weer omdat we het zo goed hebben
gedaan? Het is maar hoe je het woord als meevaller interpreteert. We lezen dat de
meevaller te danken is omdat er alleen ingezet is als er uitzicht was op (gesubsidieerd)
werk. Hoe is dit allemaal mogelijk? Terwijl we ons allemaal zorgen maken om de
toegenomen werkloosheid, jeugdwerkloosheid in het bijzonder. Besparingen, meevallers
van nu, vrezen wij, zijn de extra kosten en tegenvallers van straks. Relatief zijn er veel
bijstandsgerechtigden in Dordrecht. Laat dat 'relatief' zelfs maar weg. Rondkomen van
een uitkering dan wel minimumloon lijkt steeds meer een onmogelijke opgaaf. Ach, voor
deze groep zijn er zogenaamde giften, toeslagen en bijzondere bijstand of, in het ergste
geval de Voedselbank - maar heet dit rondkomen? Duurzaamheid en milieu zijn
belangrijke speerpunten voor onze gemeente. Althans, dat moeten wij uit de
tussenbalans halen en de jaarrekening en in ieder geval bij GroenLinks, ook zulke
belangrijke onderwerpen, vinden wij het één en ander te wensen over laten. Tussen al
het groen, voor ons de favoriete kleur, staan beangstigend veel oranje kronkels en zelfs
rode streepjes. Ondanks de sturing en hoge ambities op deze onderwerpen lijkt het
allemaal net niet te worden. Het blijft een beetje hangen, best college. Willen we
energieneutraal zijn in 2050, ik ga afronden, dan zullen we meer en duidelijke
maatregelen moeten nemen. Meer vaart maken. Ja, ik had nog heel veel meer, maar ik
zie aan het klokje dat de tijd erop zit.
De voorzitter Dat heeft u heel goed gezien.
Mevrouw Kruger Ik onthoud dat voor tweede termijn.
De voorzitter Dank u wel. Meneer Wagemakers, gaat uw gang.
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De heer Wagemakers Ja, voorzitter, dank u wel. Vandaag bespreken we het jaarverslag
en de jaarrekening 2015. Allereerst van mijn kant ook dank richting het college en de
werkorganisatie voor de stukken. Ik maak daarbij wel dezelfde opmerking die collega
Heijkoop heeft gemaakt met betrekking tot de vinkjes. Ik denk dat we daar ook verder in
deze collegeperiode weer eens met elkaar verder naar zouden kunnen kijken. Maar
vooral: we doen het goed in Dordrecht. Dat blijkt wat mij betreft niet alleen maar uit de
Atlas der gemeenten, maar ook als je in de stad kijkt en als je mensen spreekt in deze
stad. Toch blijft er altijd nog wel toch weer wat te wensen over. Financieel gezien sluiten
we het jaar positief af. Naast de bijna elf miljoen budgetoverheveling ook een resultaat
van ruim acht miljoen op verbonden partijen en daarbij vallen de meevallers met
betrekking tot de uitgaven Wmo en re-integratie plus participatie wat mij betreft wel op.
Ik kom daar in mijn woordvoering nog verder op terug. Ik maak even een kort uitstapje
richting het burgerjaarverslag. Met betrekking tot de kwaliteit van dienstverlening zien
we met name bij telefonisch contact en de beantwoording van brieven dat daar nog wel
een slag te slaan is. De norm is niet gehaald en de inzet voor dit jaar is om dat verder op
te pakken. Ik ben wel benieuwd hoe in de eerste managementrapportages in dit kwartaal
die ontwikkelingen nu zijn. Op basis van de programmakaarten licht ik er nog een aantal
zaken uit. Werk en inkomen. De ambitie van 400 deelnemers in participatietrajecten
bleek niet reëel. Dat heeft geen financiële oorzaak gehad, blijkt ook uit het stuk. Toch
ben ik dan wel benieuwd naar op welke manier we er een tandje bij kunnen zetten en of
we daar met elkaar toch voldoende scherp op zijn geweest. Ik kom bij de bespreking van
de Kadernota later deze maand op dit punt nog wel terug. Economie, sport & cultuur.
Verbeteren van het vestigings- en ondernemingsklimaat, het is ook door collega van de
VVD, de heer Burggraaf aangegeven: dat behoeft wat mij betreft impuls. Ondernemers
hebben aangegeven geen behoefte te hebben aan een apart ondernemersloket. Toch is
er wel behoefte bij ondernemers die ik ook spreek in de stad, aan meer en betere
ondersteuning vanuit de gemeente en vanzelfsprekend is dan natuurlijk snelheid voor
ondernemers altijd een aspect watje terughoort. Ik ben dan ook wel benieuwd met
welke ondernemers we aan tafel zitten als gemeente. Zijn dat niet te veel de usual
suspects? Zouden we niet eens moeten kijken of daar toch een zekere representatie
voldoende in is? Vorig jaar hebben we ook veel aandacht besteed aan de problemen
rondom het Energiehuis en in het bijzonder de problemen rondom ToBe. De
rechtsopvolger, stichting Culturele Educatie, is nu aan de slag en ik hoor daar
verschillende geluiden. Je hoort aan één kant mensen daar positief over zijn, maar er zijn
toch ook voldoende signalen om daar alert op te blijven. Voorzitter, de inzet op milieu en
duurzaamheid, met name als het gaat om het aspect duurzaamheid. Inzet op het thema
energiebesparing stimuleren is belangrijk. Immers, bespaarde energie hoefje niet op te
wekken. Op welke wijze je dat dan ook wilt doen. Het thema circulaire economie, daar
kom ik bij de Kadernota op terug, mede naar aanleiding van de motie die daar vorig jaar
juli over is ingediend. Ik ben heel benieuwd naar de stand van zaken op dit thema. Dan
het onderdeel zorg en ondersteuning. De uitgaven van de Wmo zijn meegevallen, zoals ik
net al zei. Dat roept de vraag op wat daar de reden van is. Zijn we te terughoudend
geweest? Bereiken we voldoende cliënten? Uit de gepresenteerde cijfers en de toelichting
erop blijkt niet dat er sprake is van grote knelpunten op grote schaal. Wel zijn er signalen
dat in een beperkt aantal gevallen er toch sprake is van frictie tussen enerzijds de
zorgvraag en anderzijds het hulpaanbod. Er lijken oplossingen aangeboden te worden
voor niet-bestaande problemen, terwijl de feitelijke hulpvraag onvoldoende effectief en
efficiënt wordt beantwoord door de Wmo-consulent. Ook dit is maatwerk, ondanks dat ik
me realiseer dat het om incidentele gevallen gaat, maar juist in dat soort situaties
kunnen we als gemeente het verschil maken. Voorzitter, met betrekking tot de
organisatie, de heer Burggraaf heeft daar ook zijn zorg uitgesproken als het gaat om het
ziekteverzuim. Medewerkers lijken voldoende tevreden te zijn over het werk. Het
medewerkers tevredenheidonderzoek wijst dat ook wel uit en toch zijn we niet in staat
om het ziekteverzuim naar beneden te krijgen. Sterker nog, er is een stijgende trend. In
eerste instantie is dat voor de betrokken individuele medewerkers heel vervelend, want
als je thuis zit wegens ziekte is dat voor niemand prettig, maar natuurlijk raakt dat ook
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de organisatie. Met ruim zeven procent liggen we ver boven de landelijke norm als het
gaat over gemeentes van vijf procent en de landelijke norm over het ziekteverzuim all
over van vier procent. In het stuk wordt aangegeven in het jaarverslag dat de aandacht
en aanpak van het verzuim met kracht wordt voortgezet in 2016. Mijn vraag is dan: gaat
dat dan wel het resultaat opleveren? Of is het misschien toch ook niet tijd om naar de
aanpak te kijken en die aan te passen? Er zijn in het land mooie voorbeelden van hoe
verzuim terug te dringen. Voorzitter, ik eindig met een klein steentje in de vijver te
gooien en ik denk zomaar dat we daar in het Presidium ook op terug gaan komen. Wat
mij betreft zouden we dan ook eens kunnen kijken of we deze eerste termijn zoals we die
nu in de raad met elkaar voeren, van iets meer energie en levendigheid kunnen voorzien.
Dank u wel.
De voorzitter Dank u wel. We gaan naar meneer Meijer. Gaat uw gang.
De heer Meijer Voorzitter, alle lof voor de totstandkoming van de jaarcijfers 2015. Na
het lezen ervan komen twee dingen bij mij als eerste bovendrijven. Een compliment aan
het college en de gemeentelijke organisatie voor het maken van al deze werken en: waar
blijft de burger bij dit alles? Over de burger als onderwerp in de jaarcijfers wil ik het kort
met u hebben. Alleen op bladzijde 16.1.4.1 komt zij middels kengetallen duidelijk in
beeld, als het aantal inwoners onderverdeeld naar leeftijdscategorie, sociale zekerheid,
wie is er arbeidsongeschikt of krijgt een uitkering en de verhouding tussen koopwoningen
en huurwoningen. Verder valt nog te vermelden dat hier en daar nog een terloopse
opmerking staat met geboekte resultaten op het gebied van onderwijs en werk en
inkomen, maar het is en blijft naar mijn mening summier. Voorzitter, de tijden
veranderen en daarmee ook de rol, taken en ambitie van de gemeente. Zeker nu, nu de
rijksoverheid de gemeente verantwoordelijk maakt voor het uitvoeren van het sociale
domein, met alle gevolgen van dien voor de staat van onze lokale economie: de
jaarcijfers van 2015 zoals die nu voor ons liggen zijn daarom in dit verband slechts een
snapshot. Een waarneming. De vraag is nu of de nog komende aanvulling in juli het
beeld van de jaarcijfers zal verhelderen. Naast de verantwoording van wat er met het
geld gebeurt, kunnen betere kengetallen op de juiste plaats daarom helpen beleid te
ontwikkelen of juist te relativeren en bieden we een platform voor het versterken van de
open data in de zo broodnodige maatschappelijke discussie, met alle neuzen dezelfde
kant op. Daarop roep ik het college op om in overweging te nemen om voortaan 'meer
burger' in haar jaarcijfers te verwerken. Daar geven we immers het geld voor uit en daar
willen we de resultaten zien en als raad ook de effecten kunnen meten. Voorzitter, voor
het brengen van nog meer transparantie en helderheid en het verbeteren van de
discussie over onze jaarcijfers dien ik bij deze mijn motie in.
De voorzitter Dank u wel. Dat is motie nummer 3, dan, als ik goed heb opgelet. Wordt
vermenigvuldigd en maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Dat betekent dat de
eerste termijn van de raad voorbij is. Ik kijk even naar de leden van het college. Ik denk
dat het mogelijk moet zijn dat het college direct in eerste termijn reageert. Vindt de raad
dat ook goed? Ja? Gaan we direct door? Dan stel ik voor dat eerst wethouder Mos
reageert, dan wethouder Sleeking als locoburgemeester, en dan vervolgens de andere
leden van het college. Wethouder Mos heeft het woord.
Wethouder Mos Voorzitter, dank. Ja, is het glas halfvol of is het half leeg? Doen we het
nu goed als stad of moeten we onszelf de put in praten? Ja, wat mij betreft een
retorische vraag. Jezelf de put in praten heeft eigenlijk zelden zin. Sterker nog, je wordt
er uiteindelijk niet beter van. Als u kijkt naar het jaarverslag en velen hebben dat
genoemd, dan valt een aantal zaken op. We zijn er met elkaar - complimenten nemen we
natuurlijk graag in ontvangst - maar ook in de auditcommissie, steeds beter in geslaagd
om met elkaar ook te sturen op de dingen die we graag willen bereiken, maar ook het
geld wat we er voor over hebben. Tegen de mensen die zeggen: ik lees dat niet al het
geld wat begroot is, ook is uitgegeven - ja, voor mij persoonlijk geldt wel dat de
begroting een maximum autorisatie is voor wat het college aan onderwerpen mag
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uitgeven, maar ik ga graag met u het gesprek aan over waar we misschien nog iets
scherper aan de wind kunnen varen of beter kunnen sturen. Want uiteindelijk gaat het
om het bereiken van de maatschappelijke doelen en dat klinkt wat gek uit de mond van
de wethouder financiën: de financiën zijn daarbij dienend en niet altijd leidend, maar
natuurlijk zijn we er als college wel trots op dat er ook echt een batig jaarresultaat is.
Bescheiden, een kleine anderhalf miljoen, want het meeste komt uit de mindere
onttrekking van de reserves. Een technisch verhaal, maar uiteindelijk hebben we
anderhalf miljoen echt geld erbij en de rest is een stukje techniek. Ja, er zijn een aantal
technische vragen voorbij gekomen. Ik zal ze niet allemaal beetpakken en ik wil toch ook
nog iets kwijt over de kleine subsidies, maar ook over de ontwikkelingen in de zeehaven.
Een punt waar de SP de aandacht voor vraagt. Van: ja, wordt daar rekening gehouden
met de buurtbewoners? Ja, uiteraard wordt daar wel rekening mee gehouden, maar feit
is wel dat de ontwikkeling van de zeehaven betekent dat de leefbaarheid daar gewoon
onder druk komt te staan. Dat was zo, dat is zo en dat zal ook zo blijven. U heeft wel in
het jaarverslag kunnen lezen dat één van de maatregelen die wij hebben beloofd uit te
voeren, maar later gaan doen, het aanleggen van een geluidsscherm, helaas vertraging
heeft opgelopen vanwege de werkzaamheden, ook daar aan de dijk. Dus het is niet zo
dat we geen oog hebben voor de bewoners in het zeehavengebied, maar het blijft een
balans zoeken tussen, ik zal maar zeggen de leefbaarheid in het gebied voor de
bewoners en de economische bedrijvigheid en dat is iets waar we al in een lang verleden
voor gekozen hebben en daar binnen de mogelijkheden die er zijn, zoeken naar de beste
balans. Een ander punt wat door de SP is aangekaart, de weerstandsratio. Nou, het is
heel verstandig, ook in privé, om enig geld op uw spaarrekening te hebben voor mindere
tijden, maar het is wel éénmalig geld. De relatie tot het woonlastenplaatje, ook daar
zoeken we als college en u als raad naar een acceptabele balans tussen zo laag mogelijke
lokale lasten en anderzijds verantwoord financieel beleid, zodat de reserves ook op orde
blijven. U zult bij de Kadernota zien dat een deel van de intensiveringen die het college
voorstelt ook uit éénmalig geld gefinancierd wordt. Dus de ratio is een momentopname;
zeg Kerst 2015 of eigenlijk Oudejaarsdag 2015 en er zijn al een aantal besluiten gedaan,
genomen, ook door u, die van invloed zijn op eigenlijk ons spaarsaldo. Dus die ratio gaat
dalen, maakt u zich daar geen zorgen om. We moeten vooral met elkaar in gesprek hoe
die gewoon op orde blijft. Eén of iets hoger is daarbij als wenselijk gedefinieerd, dus daar
komen we nog over te spreken. Ondernemersdienstverlening, waar meerdere fracties
terecht een punt van maken. Ook daar: doen we het nu goed of slecht? Ik durf te stellen
dat wij de dienstverlening behoorlijk op orde hebben, maar dat wij als gemeente
natuurlijk altijd beter kunnen en dat is onderwerp van gesprek met ondernemers. Een
vraag van de heer Wagemakers van Gemeentebelangen ging over, met welke
ondernemers zit u aan tafel? Zijn het de usual suspects? Ja, soms wel, want helaas is het
zo en niets ten nadele van de oudere generatie, maar dat het bovengemiddeld veel
mensen zijn die het grootste deel van hun werkzame leven in ieder geval achter zich
hebben zitten, die in verenigingen gaan, in besturen zitten, die hun nek uitsteken. Ik heb
het van de week ook nog met een ander raadslid erover gehad: het zijn relatief veel
zestigers. Ja, het zou goed zijn als er ook nieuwe informele leiders opstaan vanuit de
bedrijventerreinen om met ons te praten over het ondernemingsklimaat. Want ik denk
dat een gezonde samenstelling bestaat uit een gemêleerd groepje van mensen uit
verschillende branches en achtergronden. Maar helaas is het zo als wij vragen van, praat
met ons mee over 'wat gaat er in uw beurt gebeuren op het gebied van ondernemers' het
toch heel vaak de wat meer ervaren ondernemer is die opstaat en zegt, ik voel me daar
verantwoordelijk voor. Dus het zijn niet enkel de usual suspects, maar een aantal
mensen ziet u wel vaker. We zijn ons ervan bewust; proberen ook bewust andere
partijen uit te nodigen, maar het valt niet altijd mee om die over de streep te trekken
omdat die heel vaak ook druk zijn met hun bedrijf. De schuldpositie is ook een
onderwerp wat, ik zou bijna zeggen, jaarlijks terugkeert. Ook daar: is dat goed of is dat
slecht? Nou, schulden zijn zorgelijk als die schulden ertoe leiden dat de rentelasten een
zodanige hap uit de begroting nemen datje andere uitgaven gaat verdringen. De
schulden zijn deels wel het gevolg van het besluit uit het verleden om een aantal
investeringen te doen in deze stad. Investeringen die hebben geleid, onder andere tot die
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mooie positie en de stijging die wij vandaag hebben meegemaakt op de Atlas van de
Nederlandse gemeenten. Investeringen in het Dordrechts Museum, een aantal culturele
voorzieningen, maar ook Dordt-West, de bedrijventerreinen. Daarvoor hebben we geld
nodig. Dat geld wordt geleend op de kapitaalmarkt en zoals u in het jaarverslag kunt
lezen en ook bij de Kadernota zult merken: dat gaat gelukkig goedkoper, maar dat is
geen reden om daar naïef in te zijn. Maar ook daar is het zoeken naar een balans. Een
verantwoorde schuldpositie en dan kijk ik persoonlijk graag naar de schuld per hoofd van
de bevolking. Want het feit dat de schuldratio gelijk is gebleven - ja, de ratio is een
percentage van de begroting, uitgedrukt als percentage van de balans. Doordat we meer
zorgtaken hebben is onze begroting ook toegenomen en daarmee verwatert het aandeel
van de schuld voor een gedeelte. Maar zoals gezegd, het geld wordt aangetrokken om de
dingen te doen waar we met elkaar toe hebben besloten om de begroting ook uit te
voeren. De samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam en de ROM-D. Een vraag
vanuit BVD. Nou ja, de ROM-D, het resultaat daarvan, ik denk dat ik daar vrij kort over
kan zijn. Er is afgelopen jaar geen kavel uitgegeven op Kil 3. Er is wel bebouwd, maar
dat was op een kavel die al in het verleden verkocht is aan een belegger/ontwikkelaar.
Dus dat is op dat vlak wel reden tot een gesprek, maar wat maakt het dat bedrijven daar
nog in onvoldoende mate landen? Dat is ook een onderwerp overigens waar we als
aandeelhouder met de ROM-D over in gesprek zijn, maar ook met de regio en de
Provincie. Want het bedrijventerrein is wel uitgegeven om ontwikkeld te worden en niet
om jaarlijks een organisatie in de lucht te houden die daar wel op drukt, maar relatief
weinig omzet heeft. De samenwerking met Havenbedrijf Rotterdam. Ik heb zo geen
kentallen bij de hand, maar afgelopen jaar is er gewoon verder gewerkt aan bijvoorbeeld
de revitalisering van Louterbloemen, de planvoorbereiding, de herverkaveling, de
inrichting van de openbare ruimte, het uitbaggeren; ook met het Zeehavenbedrijf
Dordrecht over het al dan niet aanpassen van de kade. Dus dat zit vooral in die hoek
waar de meeste voortgang achter de schermen te zien is en op inhoudelijk gebied
hebben we contacten over bedrijven die hier zitten en eventueel willen verplaatsen, maar
ook dat is een kwestie van lange adem en ook goede samenwerking. Dus dat is niet
direct in het jaarverslag opgenomen, maar er is wel het nodige gebeurd. Ik besef me dat
het misschien weleens goed is om daar met u, al dan niet in commissieverband, gewoon
eens bij stil te staan. We hebben een zeehaven, wat gebeurt daar allemaal en ligt het op
schema met de afspraken die we hebben afgesproken? Ja, voorzitter, hij kon bijna niet
ontbreken bij het jaarverslag: de kleine subsidies. Daar hebben we met elkaar een lang
en taai en op zich boeiend traject doorlopen. We willen bezuinigen;, we denken dat bij de
subsidies te halen. Doet het op zich altijd goed en als het gepreciseerd moet worden, dan
is het best lastig om objectieve criteria te verzinnen. Ja, wie heeft er nu recht op
subsidie? Is dat de partij met de meeste sponsoring? Misschien heeft die het juist wel
minder nodig. De partij met de meeste vrijwilligers? Of is dat degene die het meeste doet
aan de marketing van de stad? Juist daarom hebben wij het afgelopen jaar met elkaar,
zeg ik er ook maar bij, gesteggeld over een nieuw subsidiebeleid en is er als het goed is
een nieuw voorstel uw richting op gekomen en de opzegging per 1 januari 2016 was
vooral van technische aard. We hebben met de beginselen van behoorlijk bestuur te
maken. Dat betekent dat wij op tijd formeel de relatie moeten opzeggen en dat wij nu
pas - dat woordje 'pas', daar zit dan een waardeoordeel in, in gesprek gaan over: wat
kan er dan wel? Het college is er zich van bewust dat het tot onzekerheid kan leiden,
maar het is het gevolg van het proces wat we met elkaar hebben afgesproken en we zijn
eerder niet tot overeenstemming gekomen, maar we zullen dat als het goed is bij de
Kadernota wel moeten gaan doen.
De heer Van Verk Voorzitter? Begrijp ik nu goed uit de opsomming die de wethouder
levert met betrekking tot de criteria bij kleine subsidies dat het college voornemens is
het belangrijkste criterium, namelijk de mate van bijdragen aan de beleidsdoelstellingen
van deze gemeente, te gaan loslaten?
Wethouder Mos Voorzitter, van dat soort vragen kan ik weer genieten, want dan denk ik:
ja, dat is weer een reden waarom je politiek actief bent geworden. Het net iets anders
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samenvatten dan datje het zegt en daar ondertussen toch even een politiek tikje
uitdelen. Nee, uiteraard niet. Subsidies zijn een middel om een doel te bereiken. Ik ben
ook niet van het, ik zal maar zeggen, het subsidie bashen; het gaat om de
beleidsdoelstellingen die je erachter hebt. Juist dat maakt het heel lastig om er nieuwe
criteria aan te hangen. Want om het maar dichtbij mezelf te houden als
portefeuillehouder evenementen: een aantal evenementen hebben een hele hoge waarde
aan marketing, maar per bezoeker gaat er behoorlijk wat geld heen. Ja, is dat nu goed of
is dat slecht als je met elkaar hebt afgesproken om de stad op de kaart te zetten? Daar
moeten we het volgens mij vooral met elkaar over hebben en wegblijven van het
langslopen van de lijst van: ja, jij wel, jij niet. De inhoudelijke criteria, daar zou het om
gaan. Het goede nieuws is: er is iets meer geld om toch ook aan de subsidies uit te
geven, maar het feit blijft wel dat een aantal zaken anders zullen moeten dan in het
verleden, maar daarover gaan wij met elkaar graag in gesprek. Ja, voorzitter, dat was
het wat mij betreft.
De voorzitter Dank u wel.
Wethouder Mos Was vroeger alles beter, wou ik zeggen.
De voorzitter Ja.
Wethouder Mos Nee. Vroeger was alles anders, zo heb ik vrijdag bij een vermakelijk
diner met de ereburgers mogen vernemen, en ik raad u een aantal van u aan om ook
eens met enkele van hen eens een kopje koffie te drinken over hun visie op de stad en
hoe dat in het verleden allemaal ging en in welke nog steeds bevoorrechte positie wij ons
bevinden om een aantal dingen met elkaar te kunnen doen, of daar discussie over te
kunnen hebben.
De voorzitter Oké. Dank u vriendelijk, meneer Mos. Het woord is aan wethouder
Sleeking.
Wethouder Sleeking Voorzitter, dank u wel. Ja, om daar maar bij aan te sluiten, want ik
had eigenlijk dezelfde openingszin als college Mos. Ja, met wie je omgaat word je
besmet, hè? Die zag ik ook nog even langskomen vanmiddag: het gras is altijd groener
waar je het water geeft. Dat vond ik ook wel weer een mooie, en in een interview met de
NOS vanochtend kon ik me toch niet inhouden om te zeggen "it's getting better all the
time", want dat gevoel heb ik zelf wel als ik met mensen in de stad spreek en ook als ik
zelf door de stad ga. Ik heb veel begrip voor uw kritische opmerkingen overigens, want
het is altijd wel met elkaar zoeken naar een juiste balans tussen een jubeltoon door dat
watje bereikt hebt en tegelijkertijd oog voor wat allemaal nog ontbreekt. Welke noden
zijn er onder de bewoners van onze stad? Waar moet er echt een flinke schep op, omdat
we daar nog steeds tegen een achterstand aanhikken? Uw complimenten aan onze
organisatie, die breng ik graag over vanwege het produceren van deze stukken. Mijn
eerste gang vanochtend in het stadskantoor was ook naar de directieraad die daar in
gezamenlijkheid met de regiodirectieraad in vergadering bijeen was, om ook de
waardering en de complimenten uit te spreken naar de directieraad vanwege het nieuws
dat ons vandaag bereikte in het kader van de Atlas van de Nederlandse gemeenten waar wij eigenlijk helemaal niet op gerekend hadden, na het mooie succes al van vorig
jaar. Ons past inderdaad ook complimenten naar onszelf, naar u, dat heb ik ook eerder
gezegd: geniet ook vooral van het moois dat in de stad gebeurt en van de waardering die
dat oplevert, maar ik denk ook niet in de laatste plaats naar alle vrijwilligers die in onze
stad al die schitterende evenementen mogelijk maken, waarvan we vrij recent toch weer
hele mooie voorbeelden hebben gezien. Zonder die inzet van al die vrijwilligers zou het
toch maar echt een hele schrale boel worden in onze stad, want alleen zouden wij toch
tot weinig komen, zeg ik dan maar eerlijk. Voorzitter, voor wat betreft mijn portefeuille
ging de aandacht vooral uit naar onderdelen van mijn portefeuille. De binnenstad,
Stadswerven, naar de zorgen over de organisatie. Laat ik daar dan ook maar meteen
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beginnen, want die zorg, die is terecht en die delen wij. Niet dat wij vinden dat de
organisatie onvoldoende presteert, want ondanks de krimp van de organisatie van rond
de 25 procent wordt er toch kans gezien om de doelstellingen die we met elkaar hebben
geformuleerd, om die ook voor een groot deel te behalen. Er wordt vanuit de organisatie
wel druk gevoeld. Ook werkdruk. De zorg over de verzuimcijfers, die worden ook
gedeeld. Daar hebben wij weer extra maatregelen op gezet, in samenspraak met de
organisatie. Verzuimcoaches is een instrument dat nu wordt ingezet, om ook het
management nog meer input te geven en nog meer mogelijkheden te geven om ook dat
verzuim aan te pakken. Ja, helaas is het zo dat ook onze organisatie soms te maken
heeft met gevallen van zeer langdurig verzuim, ernstige ziekte en ook vorig jaar zijn wij
geconfronteerd met verschillende sterfgevallen uit verschillende afdelingen. Als je ziet
wat een grote organisatie dat is, dan moet je dat ook af en toe helaas incasseren en ook
vooral de families daarvan, maar de zorg, die delen wij. Ik kan geen toezegging doen dat
wij volgend jaar op vijf procent zitten, maar u kunt er wel verzekerd van zijn dat het
zowel bij het college als bij de directieraad en het management de volledige aandacht
heeft dat dat verzuimcijfer echt omlaag moet. Ik sprak vanochtend nog iemand uit het
bedrijfsleven. Dat zal ook niet helemaal een representatief beeld zijn, maar hij zei mij dat
hij tegen de nul procent verzuim aanzat met zijn bedrijf. Dat zullen wij nooit gaan halen,
maar een verzuimcijfer van rond de vijf procent, dat moet toch haalbaar zijn, ook in
vergelijking tot steden van ons formaat. Voorzitter, de binnenstad, daar komen wij
ongetwijfeld nog veel vaker over te spreken. Het gaat goed. De ambitie om de beste
binnenstad van Nederland te worden van de grote steden hadden wij eigenlijk pas voor
volgend jaar geformuleerd en al afgelopen jaar zijn wij als tweede geëindigd. We weten
allemaal dat dat nooit ophoudt. Er is heel veel gedaan, er is ontzettend veel
geïnvesteerd. Dat wordt ook gesignaleerd en tegelijkertijd zien wij nog steeds de nodige
aandachtspunten. U noemt ze zelf. Hier en daar structurele en opvallende leegstand.
Daar wordt echt aan gewerkt. De eerste handhavingstrajecten zijn in gang gezet. De
eerste dwangsommen zijn opgelegd. Wij eisen echt dat mensen hun panden gaan
aanpakken en ik denk toch dat ze dan eieren voor hun geld gaan kiezen; dat ze liever
hun geld in hun panden gaan investeren dan dat het straks door ons geïncasseerd wordt.
We willen ze daar bij helpen. U heeft daar ook middelen voor beschikbaar gesteld op
verschillend terrein. Wij zien gelukkig ook dat er ondernemers zijn die de handschoen
oppakken. Als u over de Spuistraat loopt, maar ook het stukje daar richting de
Berckepoort, daar zijn echt ondernemers die investeren in hun panden. Panden die lang
hebben staan verpieteren worden gerenoveerd en gerestaureerd en daar kunnen we ook
dankbaar voor zijn, want ja, de partijen, die moeten het ook zelf doen. Gaat het allemaal
niet lukken, dan hebben we ook met elkaar afgesproken, dan kijken we ook nog naar
aanvullende instrumenten. Bijvoorbeeld een leegstandsverordening en we zouden u
rapporteren wat daar de ervaringen elders mee zijn. Voorzitter, de Stadswerven. Ja, ik
vond het wel mooi, de bijdrage van mevrouw Jager van de fractie van de SP. Want de
foto's die je presenteert, die hangen natuurlijk altijd af van het perspectief datje kiest bij
het maken van dat soort foto's. Ik verspreid ook regelmatig foto's en ik probeer toch heel
vaak de mooie kanten van de stad te laten zien. Als ik ergens iets signaleer waarvan ik
vind dat het niet in de haak is, dan doe ik dat ook bij voorkeur intern, zo van: jongens, ik
het wat vuilniszakken zien staan aan het eind van de Zeedijk en ga ze eens opruimen.
Mevrouw Jager Voorzitter? De mooie kanten van Dordrecht worden ruimschoots belicht.
Hier en daar zijn minder mooie kantjes en ik vind dat die ook enige aandacht verdienen.
Wethouder Sleeking Nee, maar daar heeft u gelijk in, hoor. U heeft ook recht op het
maken van kritiekpunten. Maar als ik kijk, de kraan liet u zien. Die monumentale kraan
die behouden is. Nieuw herkenningspunt voor Stadswerven, een stukje industrieel
erfgoed. Ingezet als leer-werkobject. U was er helaas niet bij, maar de trots waarmee de
leerlingen van Da Vinei daar stonden toen ze hun certificaat in ontvangst mochten nemen
omdat ze actief betrokken zijn geweest bij dit project, dat maakt eigenlijk het hele
project al goed en ik hoop dat er meerdere projecten volgen waarmee wij ze kunnen
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gaan inzetten. Volgens mij, voorzitter, moet ik er mee gaan stoppen, want mijn tijd is
helaas om. Ik zou natuurlijk nog uren door kunnen gaan.
De voorzitter Nee.
Wethouder Sleeking De sloop achter Doelesteyn, daar komt denk ik mijn collega op
terug? Ik zie hem knikken, dus dat hoef ik dan niet te doen. Dan laat ik het hier even bij.
Mevrouw Jager heeft nog een vraag.
Mevrouw Jager Nee, ik heb geen vraag. Ik wilde alleen even zeggen: ik heb helemaal
niets lelijks gezegd over de kraan, want die is fantastisch. Alleen wat er naast staat is zo
verschrikkelijk lelijk.
De voorzitter Nou, dank u wel.
Wethouder Sleeking Ja, maar dan wil ik toch nog even zeggen, voorzitter, dat het
Wervenpark, dat moet echt nog worden ingericht. Dat wordt in het najaar ingericht. De
grond is gestort en volgend jaar zal dat er echt heel anders uitzien dan wat u nu heeft
kunnen fotograferen.
Mevrouw Jager Dat zal ik scherp in de gaten houden.
De voorzitter Oké, dank u wel, mevrouw Jager. Het woord is aan wethouder Reynvaan.
Wethouder Reynvaan Kijk, dat wordt een ander gezicht. Ik moet u bekennen, voorzitter,
dat ik enige tijd geleden eens terugkeek naar een vergadering en mij zag staan
hierachter en dan moet ik u toch enige kritiek geven, want u heeft mij geen van allen
gewezen op het feit dat dat geen gezicht was. Ik ben gelukkig zelf tot die conclusie
gekomen en ik dank de organisatie heel hartelijk dat ze hiervoor een aanpassing hebben
gedaan. En dat helemaal buiten de Wmo om. Hartelijk dank. Het ziet er voor mij ook heel
anders uit. Wat moet dat voor u betekenen als u altijd zo groot bent? Dank voor alle
complimenten richting organisatie en richting college. Er zijn verschillende vragen
gesteld, voorzitter, uit onderdelen richting mijn portefeuille betreffende openbare ruimte,
de woningmarkt en sport, om ze maar samen te vatten. Wat betreft de openbare ruimte
ben ik blij met uw kritische houding wat betreft ons openbaar groen en het onderhoud
daarvan. Want ook ik maak me daar hier en daar zorgen om, maar ik moet u wel zeggen
dat ik vind dat het in grote lijnen en dat betreft dan ook maar weer het glas halfvol of
half leeg, in grote lijnen ben ik daar zeer over te spreken. Dat heeft ook alles te maken
met het feit dat we daar de bewoners heel nadrukkelijk bij betrekken. Bijvoorbeeld
gezien onze participatiebestekken, met name in Oost. Daar krijgen juist de bewoners de
mogelijkheid en de rol om samen met de aannemer en met de uitvoerder te kijken waar
de meeste aandacht naartoe moet gaan. Dus ik zou ook weer een beroep op u willen
doen om dat ook bij uzelf, maar ook in uw naaste omgeving uit te dragen. Neem contact
op met die uitvoerder, die mogelijkheid krijgt u in uw eigen woonomgeving en zorg er
samen voor dat die openbare ruimte er goed uitziet. Zwerfvuil vinden wij ook niet te
tolereren en het is net zoiets als die kraanbaan. Die ziet er op zich goed uit, maar
datgene wat er naast staat, dat vinden wij ook niet alleraardigst en als we kijken naar
onze ondergrondse containers en naar de zwerfvuilkleppen die wij hebben, waar iedereen
zeer tevreden over is, dan moet het dus ook de bedoeling zijn dat die gebruikt worden.
Alles wat ernaast gegooid wordt, zijn wat mij betreft wel uitzonderingen, maar alles wat
ernaast ligt is ook teveel. Daar hebben wij ook zeker aandacht voor en wellicht dat
collega Van der Linden daar nog op terugkomt, want we hebben daar ook nadrukkelijk
afspraken over met HVC. Er is ook gevraagd, om maar eventjes een klein detail te
noemen, voorzitter, als dat mag, over de openbare verlichting. Ook hier hebben we
goede afspraken over en dat duurt weleens lang. Dat heeft dan niet te maken met het
feit dat wij als uitvoerder die lamp kunnen vernieuwen, maar dat heeft te maken met het
nutswerk wat daaronder ligt en daar hebben we dan nadrukkelijk afspraken over. Ja, dat
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kan weleens langer duren voordat de oorzaak gevonden wordt en ook voordat dat wordt
uitgevoerd, maar we zitten daar bovenop; weet dat. Wat betreft die Wijklijn: we doen
aan iedereen altijd de oproep om juist die te gebruiken. We zijn bezig om in een
voorbereiding tot een analyse en beleid wat betreft het gebruik van de gegevens van de
Wijklijn, om hieruit ook een aanpassing van onze uitvoering te bewerkstelligen. De
woningmarkt. Natuurlijk laten wij die niet los. Ook niet met een hoge drukspuit wordt die
losgelaten. Wij blijven daar bovenop zitten. Ik heb vanochtend nog een gesprek gehad
met de corporatiedirecteuren. Wij zien dit echt als een gezamenlijke uitdaging om hier
een goede invulling aan te geven. Dat betreft ook de Patersweg en Zuiderpoort. Niet de
corporaties zullen alle plannen die zij in het verleden gemaakt hebben nog kunnen,
sterker nog, nog mogen uitvoeren, maar we blijven erop aandringen dat ook zij hier en
daar in the lead zijn om onze plannen uit te voeren. Dat gaat allemaal in gezamenlijk
overleg. Wat betreft het particulier opdrachtgeverschap: naar mijn idee echt een
toegevoegde waarde voor onze stad, in welke wijk we dat dan ook zien. We komen ook
binnenkort weer met nieuwe kavels op de markt. We hadden niet lang geleden een
zelfbouwcafé, zo wordt het officieel genoemd en er was ontzettend veel belangstelling
voor onze kavels en mensen die daar een droom tegemoet zien om hun eigen huis te
bouwen. Wat betreft de sport; behalve de sport zelf....
De heer Burggraaf Voorzitter? Ja, misschien dat u er later op terug wilde komen, maar
hieraan gekoppeld toch nog wel even nieuwsgierig of u ook in kunt gaan op die enorme
opgave die er nog ligt. Er zijn dus nog 193 woningen die opgeleverd moeten worden tot
2018 om te zorgen dat er ook in dat duurdere segment voldoende is. Zijn daar dan nu
voldoende plekken voor beschikbaar om dat te bereiken? Heeft u er vertrouwen in?
Wethouder Reynvaan Ik heb zeker vertrouwen in de toekomst en het mogelijk maken
van die woningen. Het zal niet zo zijn dat in een nabije toekomst ze allemaal in de markt
komen, maar wij komen steeds weer met nieuwe locaties, kleinschalige locaties waar
mensen hun huis kunnen bouwen en wij blijven ook steeds naar mogelijkheden kijken.
Dat doen we ook in overleg met collega's Mos en Sleeking, waarbij we programmering
van de stad bekijken.
De heer Burggraaf Voorzitter, ik begrijp dus dat we die streefwaarde van 200 voor
2018, dat we daar gewoon met vol vertrouwen nog steeds voor kunnen gaan?
Wethouder Reynvaan Wat mij betreft gaan we wel naar uitbreiding van mogelijkheden.
Ik weet niet precies hoe het met die 200, het getal wat u noemt, zit, maar ik kan u
toezeggen dat wij hier veel aandacht voor hebben en dat we ook in de nabije toekomst,
maar ook in latere fases met mogelijkheden voor zelfbouw en dus kwalitatieve
toevoeging van ons woningbestand komen.
De heer Van Verk Voorzitter? Ik hoor de wethouder zeggen dat zelfbouw kwalitatieve
toevoeging is. Ik zie die koppeling nog niet één, twee, drie onderbouwd, maar buiten dat
hoor ik ze tegelijkertijd zeggen ook dat we doorgaan met het uitgeven van kleine kavels.
Hoe wilt u dan de opgave die de heer Burggraaf stelt, 200 woningen in het dure segment
en dan hebben we het over woningen boven de vijf ton, minimaal aan stichtingskosten
en dat is eigenlijk nog niet eens duur in deze tijd - hoe wilt u die dan gaan realiseren?
Wethouder Reynvaan Ja, ik begrijp wel waar u op doelt. Op bepaalde gebieden die wel
of niet worden uitgegeven. Maar wij zien zeker dat er nu kavels in de aanbieding zijn
waar een toevoeging in dit woningsegment mogelijk is. Nogmaals, ik heb zojuist al
gezegd, de aantallen, daar moet u mij nu niet aan ophangen, zal ik maar zeggen, zonder
dat letterlijk te nemen uiteraard, maar wij hebben aandacht voor een kwalitatieve
toevoeging, ook in dun/duur segment in Dordrecht. Overigens is er ook gesproken over
de Colijnstraat, waar de sloop al begonnen is. Dan nog als laatste, voorzitter, de sport is
genoemd. Hier hebben we voornamelijk inzet van vrijwilligers. Van heel veel vrijwilligers,
die we ook allemaal dankbaar moeten zijn dat zij zich zo betrokken voelen en zich zo
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willen inzetten voor hun naaste omgeving en vaak ook voor verenigingen. Sport voor
ouderen: wij zijn al lang gestopt met het aanbieden van sport voor speciale doelgroepen.
Soms komt dat nog wel voor, maar eigenlijk willen we dat op een andere manier doen.
We zijn bezig, daar heb ik u al eerder over verteld, met 'Wijk in Beweging' waarin we
juist sport koppelen aan de behoefte uit de samenleving en aan maatschappelijke
organisaties. Dus daar zien we dat er veel matches worden gemaakt; ook buiten de sport
om, maar geïnitieerd door de sport om te kijken waar de behoefte ligt. Wij faciliteren
initiatieven. Dat zou ook voor doelgroepen kunnen zijn en bij ouderen wordt dan ook nog
gedacht aan bijvoorbeeld denksporten, maar we zien ook dat bijvoorbeeld een
bridgebond mogelijkheden ziet om denksport in eerste instantie aan te bieden, wat dan
kan leiden tot meer beweging van ouderen. Daar waar initiatieven zijn, zullen wij ze
ondersteunen. Nog een laatste opmerking, voorzitter. Er is gesproken over Samenspel.
Ook ik ben er trots op wat u gezamenlijk, wat wij gezamenlijk tot stand hebben gebracht,
wat we in ieder geval in gang hebben gezet en ik zie zeker ook de resultaten ervan op dit
moment. Dank u wel, voorzitter.
De voorzitter Dank u vriendelijk. Wethouder Van de Burgt.
Wethouder Van de Burgt Voorzitter, dank u wel. Ik heb me hier achter de tafel even
zitten afvragen of ik de vreugde van hetgeen we de 14e plek mogen noemen bij de Atlas
Nederlandse gemeenten niet een beetje zou temperen. Als ik bij de meerderheid van uw
partijen stil ga staan, bij hoe het met de sociaaleconomische plek gaat, dan zijn we wel
gestegen van plek 46 naar 44, maar daarmee zijn we nummer 44 van de 50 en dat is
toch een zorgelijke plek. Een aantal van u heeft daar ook bij stil gestaan en terecht, want
eigenlijk kunnen we daar niet tevreden over zijn. Het aantal mensen in een uitkering in
Dordrecht is afgelopen mei door de 4000 heen geschoten. Dus dat betekent dat we naast
de bijna 4000 mensen in de WW nu 8000 mensen in een uitkering hebben, bijstands of
WW en als je daarbij telt het aantal mensen in andere uitkeringen, Wajong, Wsw, Wia;
daarmee krijg je eigenlijk een beeld dat er zo'n 25.000 gezinnen moeten rondkomen van
een uitkering. Ik heb even gekeken naar het aantal huishoudens, dat is 55.000. Dus dat
betekent dat 30.000 mensen in onze stad moeten rondkomen van een uitkering. Dan
vind ik het woord van de heer Van Verk wel heel goed: urgentie. Absolute urgentie. Die
hebben we opgepakt in de Drechtsteden met het onderzoek van Jansen om daar in feite
een stap te maken. Dat was noodzakelijk omdat we de afgelopen jaren zo'n bijna 6000
banen in Dordrecht weg hebben zien gaan, verloren zien gaan. Het was 2015; 1,8
procent van de banen zijn verdwenen. Wat is nou werkelijk de oplossing voor mensen
vanuit een uitkering? Dat is naar werk. Dat is de stap naar werk en werk, de reële, de
echte baan, maar dan zullen ze er ook moeten komen. Dus de urgentie om de koek te
vergroten, de echte banen te laten ontstaan, de banen weer terug, behoud van banen die
we hebben, dat is echt een grote maatschappelijke opgave die ik zie. Natuurlijk hebben
we arbeidsmarktbeleid, natuurlijk doen we aan jeugdwerkloosheidbestrijding. Daar kun
je een aantal banen ook realiseren. Sociale banen, sociale ondernemingen, werken met
behoud van uitkering - maar de echte baan, die zou moeten gloren en dat is dan de
opgave waarvoor we staan. Dan zouden we misschien wel een stapje kunnen zetten bij
de Atlas van Nederlandse Gemeenten van 44 en hoger.
Mevrouw Kruger Voorzitter? Meneer Van de Burgt, ik ben zeer onder de indruk van u tot
nu toe verteld heeft. Niet omdat het zo mooi is, maar wel denk ik de realiteit benadert, of
de realiteit is. Wat ik me afvraag, u heeft het steeds over echte banen. Wat bedoelt u
daar precies mee? Ja, ik ben dan geneigd om het meteen al in te vullen van een
basisinkomen of het werk eerlijker verdelen, want er wordt zoveel arbeid verricht, ook
die niet betaald wordt. Wat is dan een echte baan?
Wethouder Van de Burgt Daar kwam ik aan toe, maar ik wil hem nog wel even duiden.
Kijk, een overheid laat niet die baan ontstaan. Daar zijn de ondernemers voor in the
lead. Dan heb je het vestigingsklimaat, het ondernemersklimaat voor nodig om in feite
werkgelegenheid naar de stad en de regio te halen en dat zijn de banen waarvan ik
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denk: die stap moeten ze kunnen maken en de mensen van een uitkering naar werk. Dat
is de opgave waarvoor we staan. Dat noem ik de echte banen. De andere banen, de
uitstroom van werk en inkomen naar werk, die blijft wel op niveau. We hebben ruim
2.000 mensen weer aan werk kunnen helpen. Dat wil zeggen via Baanbrekend of het
werkgevers servicepunt van het UWV, maar goed, we hebben dan natuurlijk ook in het
kader van jeugdwerkloosheid 36 van die voorzieningen. Je ziet dat de jeugdwerkloosheid
daalt. Dat is natuurlijk prettig om op te merken, maar het betekent in feite dat hij daalt
vanwege ook hoger opgeleiden en in de MBO in de lagere niveaus nog zorgelijk is. Een
aantal van u spreekt over de Participatiewet, de participatieplekken. Ik denk dat de heer
Wagemakers de juiste pagina citeert; pagina 15 uit de tussenbalans, waar mevrouw
Jager naar vroeg. We zouden 400 banen realiseren; we hebben er 367 gedaan, met
behoud van uitkering. Dus niet onbetaald, maar met behoud van uitkering. Dat
participeren, dat hebben we in de regio ingezet met leerwerkbedrijven en dan zie je dat
er wel 559 van die banen ingevuld zijn. Dan zie je ook dat van die 559 er wel 15 naar
reguliere banen zijn gegaan, maar dat we in feite in het collectief nog tekort schieten. Er
zal meer moeten gebeuren, intensiever, maar het is op basis van vrijwilligheid. Dat
betekent dat verleiding het instrument is om mensen op participatieplekken te krijgen.
De heer Van Antwerpen Voorzitter? Meneer Van de Burgt, daarmee wordt dan juist de
afstand tot de arbeidsmarkt, die kan dan juist veel groter gaan worden? Want op het
moment datje mensen niet daarmee kan verleiden en mensen dan tot stilstand zouden
komen, dan groeit die afstand toch? Dan wordt het toch steeds moeilijker?
Wethouder Van de Burgt Ja, dat is één van de risico's: ingesloten in de uitkering,
ingesloten op de participatieplek. Maar participeren, dat is voor de mensen meer dan dat
ze participeren en werken. Zij ervaren het als werk. Het is voor hun dagritme, voor hun
gezondheid, voor hun omgeving heel goed dat ze dat doen. Het zou mooi zijn als we van
de 2600 mensen die een loonwaarde hebben van minder dan 50 procent, 2600 plekken
zouden hebben. Dan zou het fantastisch zijn als mensen zich daar ontwikkelen, vanuit
die ontwikkeling de stap maken om boven de 50 procent te komen, misschien boven de
30 en boven de 50 te komen, want dan kunnen we die tussenstap nog zien en dat ze de
stap vanuit die ontwikkeling naar reguliere banen kunnen maken. De vraag is: moeten
we meer verplichting opleggen? Dat is een politieke vraag. Die moet u in de regio denk ik
ook beantwoorden. Als we de collectieve verplichting doen, is mijn opvatting: dan moet
je al die banen ook hebben. Zolang je ze niet hebt, moet je in feite individueel
verplichten om in te gaan participeren.
De heer Van Antwerpen Meneer Van de Burgt, bent u het dan niet met mij eens dat
daardoor het, ja ik vind het een rotwoord op te gebruiken, maar het granieten bestand
zoals dat dan vaak genoemd wordt in uitkeringsland, dat dat alleen maar groter kan
gaan worden? U noemde 2.600. Ik meen dat ik in de jaarstukken heb zien staan dat we
het hebben over 3.800 mensen met een loonwaarde van onder de 50 procent.
Wethouder Van de Burgt Ja. Ik zou het woord 'granieten bestand' niet voor het totaal
willen zeggen, want we moeten ervan uitgaan dat een deel, misschien wel een
substantieel deel zich wel ontwikkelt. Ik noemde dat ten aanzien van die 15 die naar
reguliere banen zijn gegaan, maar de reguliere banen ook voor deze mensen ontsluiten,
dat is absoluut een mogelijkheid om via participatieplekken daar ook te komen. Mag ik
nog twee opmerkingen maken, voorzitter?
De voorzitter Ja, heel kort, want dan is uw tijd voorbij. Meneer Van Verk heeft ook nog
een vraag. Korte opmerking alstublieft. Meneer Van de Burgt.
Wethouder Van de Burgt Er is even stilgestaan bij het overschot op de Participatiewet,
participatiebudget. Dat heeft te maken met het niet realiseren van het totaal aantal van
die participatieplekken; dan hou je geld over en het tweede heeft nog te maken met de
overheveling van 2014 die meegenomen is in 2015. Laatste opmerking. De Viersprong
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hoort niet bij het programma Nieuwe Dordtse Biesbosch. Er komt een
raadsinformatiebrief naar u toe, naar het vervolg van de Viersprong en de landbouwweg,
daar is mee gestart ten aanzien van de aanleg.
De voorzitter Dank u wel. Meneer Van Verk wilde... die is vervallen? Ja? Dan ronden we
dit af. Dank u vriendelijk. Wethouder Van der Linden.
Wethouder Van der Linden Dank u wel. Nou, een aantal opmerkingen is gemaakt over
duurzaamheid, een paar kleine dingen over verkeer en ik begin toch even met de
opmerking over het Koetshuis, want dat is natuurlijk niet zo fraai. Ik ben er niet helemaal
zeker van dat we die vraag niet hebben afgerond vorig jaar, maar kennelijk denkt u van
niet. Nou heb ik onlangs heel veel tijd doorgebracht op hotelzoeksites en daar werd ook
van alles gezegd over wat het voor plekken waren en ik kwam één zinsnede tegen die
me dan wel aanspreekt in dit verband: "every little detail is relevant to the place." Dat
lijkt me juist voor het Koetshuis ook wel van toepassing. Als je in een plek zit zoals bij
Weizigt, waar duurzaamheid een rol speelt, waar energie ook een rol speelt, dan gaan we
het even goed uitzoeken en ik hoop dat de bonnetjes niet kwijt zijn, want dan krijg je
weer een heel ander debat. Het grote verhaal rond duurzaamheid. Een paar van u,
enkelen van u hebben daar iets over gezegd. Over de 20 procent, de 50 procent, de 100
procent waar we in 2050 op moeten zitten. Nou, een aantal van u heeft ook gezien dat
we inmiddels een Energiemonitor hebben waarin we een paar dingen kunnen zien
gebeuren. Als je kijkt naar duurzame productie, dan op dit moment zitten we op 3,4
procent duurzame productie, ondanks dat we al een aantal jaren bezig zijn. Dat is
helemaal niet veel 3,4 procent. Het is gek genoeg toch meer dan heel veel andere
gemeentes presteren op dit vlak. We zien ook dat we tussen nu en 2020 dan wel een
grote slag maken; we gaan naar pakweg 11-12 procent. Dat is nog lang geen 20. Het is
wel veel meer dan 3. Ik weet zeker dat wij als die monitor aan de orde komt en we ook
gaan praten over wat we met de energiestrategie beogen in deze regio, want daar gaan
we ook mee bezig, dat we dan tot heel veel goede uitwisseling komen over wat we wel
en wat we niet gaan doen. Want in Dordt maken we de slagen; we halen niet de
percentages die we willen binnen de termijn die we destijds hebben afgesproken. Daar
zijn we niet uniek in. Waar we wel uniek in zijn, is dat we heel veel doen op heel veel
vlakken. Dat heeft ook zijn beperkingen, want u heeft zelf in een aantal debatrondes ook
geconstateerd, nou, voor wind is dit het, dit is de Structuurvisie. Prima, helder. Dat
betekent datje dus op een aantal andere vlakken wellicht tot hardere en scherpere
keuzes moet komen om wel te versnellen. Hetzij in productie, hetzij in besparing. Een
kleine opmerking over de vinkjes. Het klopt dat niet alle vinkjes groen zijn. Een aantal is
rood of oranje omdat we heel streng zijn bij het kijken naar die vinkjes. Soms gaat het
om - bijvoorbeeld bij de Flora- en faunawet gaat het om codes waarvan we hadden
gezegd, die willen we toepassen. Nou, die codes worden niet meer gebruikt. De
Structuurvisie wind, ja, hij is niet vastgesteld in 2015, maar pas onlangs en zo kun je bij
een aantal oranje of rode kleuren wel wat andere kanttekeningen plaatsen. Maar streng
kijken is nooit weg. Heel goed. Verkeer. Een paar kleine vragen over gesteld.
Zeehavengebied, mevrouw Jager vroeg daar naar. Ja, ik heb daar afgelopen jaar geen
concrete meldingen over gehad dat er iets niet goed ging of iets nadere aandacht nodig
had, maar als dat wel zo is, dan hoor ik dat graag van u. Brouwersdijk. Dat komt uit een
aantal rapportages naar voren als een aandachtsgebied. Daar gaan we dit jaar een
verkeersaudit plegen en dat kan aanleiding zijn om nieuwe dingen te doen. Doelesteyn.
Nou, u weet allemaal, u heeft als raad twee keer een duidelijke uitspraak gedaan:
realiseer hier een tijdelijk parkeerterrein. Nou, daar is op ontworpen en op gelopen. Daar
zijn ook rechtszaken over gevolgd. De laatste rechtszaak, eind mei, 30 mei is een
uitspraak geweest dat de indieners niet ontvankelijk waren. Nou, er is nog een beroeps
en bezwaartermijn mogelijk. De omgevingsvergunning op basis waarvan we het
parkeerterrein kunnen realiseren, die is onherroepelijk, maar deze procedure gaan we
natuurlijk wel even afwachten en daar wordt u nader over geïnformeerd. Misschien nog
een hele korte opmerking over een aantal dingen die gezegd zijn over verrommeling en
vervuiling. Het meeste is al gezegd door collega Reynvaan. We hebben pas in de
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commissie Fysiek daar ook wat vragen over gehad en er is een korte mail onderweg,
waarin we toch een wat gemengd beeld ophalen. Bij HVC zijn geen extra meldingen
binnengekomen; bij de Wijklijn weer wel wat. Nou, we moeten even kijken hoe we daar
de beste manier op kunnen reageren. Dat was het wat mij betreft.
De heer Wagemakers Voorzitter?
De voorzitter Meneer Wagemakers.
De heer Wagemakers Ik wil even nog terug naar het punt duurzaamheid en mijn
opmerking rondom circulaire economie. Ik heb daar iets over gezegd richting de
Kadernota, maar misschien kan de wethouder r nu ook al iets, voorafgaande daaraan, de
stand van zaken naar aanleiding ook van de motie van vorig jaar?
Wethouder Van der Linden Ja, daar hebben we het volgens mij drie weken terug nog
even over gehad in de commissie Fysiek. Nou, de raadsinformatiebrief over dat specifieke
punt, die is onderweg en volgens mij is die volgende week of de week daarna in het
college, dus die komt uw kant op.
De heer Wagemakers Voorzitter, hier wreekt zich het feit dat ik niet overal tegelijk kan
zijn, maar dank voor deze toelichting.
Mevrouw Kruger Voorzitter?
De voorzitter Ja, mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger Ik heb ook nog één vraag. Dat komt, mevrouw Reynvaan had het over
het zwerfvuil en de zwerfvuilklep op de ondergrondse containers en dat meneer Van der
Linden daar mogelijk iets meer over zou zeggen. Of heb ik dat verkeerd begrepen?
De voorzitter Nee hoor, dat heeft u goed begrepen. Daar weet wethouder Van der
Linden alles van.
Wethouder Van der Linden Dan heb ik even niet opgelet.
Mevrouw Kruger Mijn vraag is eigenlijk, ik heb die ook al een keer schriftelijk gesteld: er
was toen een uitnodiging aan bewoners om kenbaar te maken als je zo'n ondergrondse
had en je dacht dat daar een klep op moest komen, dan kon je dat kenbaar maken.
Waarop ik zei van joh, laten we nou gewoon op alle ondergrondse containers zo'n klep
zetten want dan, ja, het zal geld kosten, maar ik bedoel, dan ben je wel proactief bezig.
Het opruimen kost ook meer geld, maar wat is de stand van zaken daarvan?
Wethouder Van der Linden Daar heb eigenlijk geen verder nieuws over dan wat we de
laatste keer gewisseld hebben, maar ik kan me voorstellen dat we dat snel even
achterhalen. Zo mogelijk nog voor de Kadernotadiscussie. Ja?
De heer Schalken Als ik even op het punt van mevrouw Kruger mag reageren? Ik ken
een aantal mensen inderdaad die hebben gereageerd en inderdaad zijn de afgelopen
weken een aantal zwerfvuilkleppen extra geplaatst naar aanleiding van de oproep die er
is geweest. Dus het werkt heel goed.
De voorzitter Dank u wel. Wethouder Lambrechts.
Wethouder Lambrechts Voorzitter, dank u wel. Ja, de zorgzame stad is natuurlijk niet
voor niets één van onze speerpunten; van ons allen. Ja, daar lagen en daar liggen
natuurlijk grote opgaven. Ik ben blij dat u met mij tevreden bent over de manier waarop
wij de taken van het Rijk hebben kunnen overnemen vorig jaar. Dat is gelukkig redelijk
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geruisloos gegaan en dat was ook precies de bedoeling. Met dank aan alle mensen die
zich daarvoor ingezet hebben. Dat bent u, dat zijn de mensen in de Drechtraad, de
andere colleges, maar vooral de zorgaanbieders en ook de mensen die in het informele
circuit werkzaam zijn en met al die partners zet ik nu mijn schouders onder de
transformatie. Want we weten natuurlijk met zijn allen dat er nog best wel wat opgaven
zijn waar we met zijn allen hard aan moeten trekken. Toch vallen we al op als het gaat
om dat gebied. Niet alleen fysiek is onze stad goed in beeld, maar ook op het sociale
domein. Misschien heeft u het gezien; bijvoorbeeld bij het VNG-congres was er een
workshop waar de samenwerking met onze Drechtsteden, de zorgaanbieders en VGZ in
beeld was. Het stond ook in de krant die uitgegeven werd. Nou, het valt echt op in
bestuurlijk Nederland. Daarnaast komen heel veel gemeenten kijken naar hoe het gaat
met onze sociale teams die al een aantal jaren aan het werk zijn in West. De dames daar
hebben het maar druk om de delegaties te ontvangen van de diverse gemeenten. Ook
als het gaat om bijvoorbeeld de afschaffing van een deel van de eigen bijdrage waarover
we gisteren met een aantal van u in de Drechtraad hebben gesproken. Dat is ook al
opgevallen en daar heb ik ook vanuit diverse regio's ook reacties op mogen ontvangen.
Dus mooi dat we ook op dat gebied in beeld zijn en goed in beeld zijn. U heeft een aantal
vragen gesteld die vooral ook thuishoren bij dat laatste waar we het over hadden: de
Drechtraad, de maatwerkvoorzieningen. U heeft vragen gesteld over het overschot. Daar
hebben we gisteren natuurlijk met zijn allen over gepraat. Dat zijn vooral de
overschotten op de maatwerkvoorzieningen die we bij de Drechtraad hebben belegd.
Daaronder hoort ook de huishoudelijke ondersteuning waar mevrouw Stolk over sprak.
Ja, ik kan natuurlijk hier nogmaals uitleggen hoe we tot dat overschot zijn gekomen en u
heeft natuurlijk ook al kunnen zien dat we direct voor dit jaar als DSB daar maatregelen
op genomen hebben, hè? De afschaffing van een deel van de eigen bijdrage voor de
meest kwetsbare groepen. Ik besef dat dat niet helemaal goed in de krant is gekomen,
maar ze hebben het aanbod gedaan om daar een interview over af te nemen. Dat is
vanochtend gebeurd, dus ik hoop dat het morgen voor iedereen duidelijk is hoe het
werkelijk zit. Maar goed, dat valt allemaal onder de Drechtraad, dus ik denk dat we daar
hier op dit moment niet op in moeten gaan. Er werd gesproken over wachtlijsten. Dat
gaat dan ook over maatwerkvoorzieningen, maar er is eigenlijk maar één wachtlijst en
dat is de wachtlijst bij beschermd wonen. Beschermd wonen, dat is weer een bijzondere
constructie. Dat doen we met twaalf gemeenten, de Drechtsteden en de AV-gemeenten.
Ja, daar hebben we inderdaad zoals de SP zei, extra geld gevraagd aan de
staatssecretaris en gekregen, maar dat was specifiek voor beschermd wonen en dus niet
voor het hele Wmo-domein. Juist met dat extra geld gaan we nu de wachtlijst
wegwerken. Ik had vanochtend een gesprek met een aantal aanbieders die werkzaam
zijn op dat terrein, juist na het rapport Dannenberg, ik hoop dat dat u wat zegt, maar dat
zegt eigenlijk dat we meer mensen in de wijken moeten gaan opvangen en minder
mensen intramuraal. Daarvan zeggen wij: een groep zal zeker altijd intramuraal
opgevangen moeten worden, maar dan gaan we uit van zo'n 30 procent. Andere mensen
kunnen thuis geholpen worden en juist met dat extra geld willen we nieuwe
arrangementen ontwikkelen om die mensen ook thuis goed te kunnen helpen in hun wijk.
Dus dat extra geld was speciaal voor beschermd wonen en niet voor de hele Wmo. Ja, ik
ben het eens met het CDA die zegt: niet iedereen is even zelfredzaam. Ik noem het altijd
liever 'samenredzaam'. We moeten elkaar helpen en inderdaad zijn niet alle mensen in
staat om een eigen netwerk om zich heen te creëren, maar we proberen juist daarop in
te zetten om, of een netwerk te versterken of op een andere manier deze mensen te
helpen. Dus ik ga er zeker niet vanuit dat iedereen zelfredzaam is. Waar nodig moeten
we mensen sowieso blijven ondersteunen. Dat is eigenlijk de hele leidraad voor mij. We
hebben afgesproken met elkaar in het beleid regionaal, maar ook lokaal: we doen het
binnen het budget wat we hebben, maar voor mij is vooral de zorgbehoefte van onze
inwoners leidend en niet per se de kosten die daar mee samenhangen. Mooi dat we het
binnen het budget gerealiseerd hebben en ja, je kan daar van alles van vinden, maar
voor mij is vooral de zorgbehoefte van onze inwoners leidend.
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De heer Veldman Voorzitter? Als ik daarover toch nog een vraag mag stellen? Is de
wethouder het dan met ons eens dat - ons bereiken dan toch zeg maar geluiden dat bij
de invulling daarvan het allemaal wel een tikje menselijker en minder proces- en
procedureel gericht zou kunnen zijn. Kijk, voor mij hoeft het geld ook niet op als het niet
nodig is, maar aangezien er geld over is nu, en ik ontvang dit geluid, dan roept dat bij
ons toch de vraag op van: kan het dan niet een tikje menselijker? De menselijke maat.
Kunt u daar nog toch iets over zeggen?
Wethouder Lambrechts Daar wil ik best iets over zeggen, hoewel, u doelt ook op de
maatwerkvoorzieningen. Dat hoort ook thuis in de Drechtraad. Ik wil er wel kort iets over
zeggen. U heeft het beleid vastgesteld. Wij werken volgens dat beleid. Ons bereiken geen
signalen dat mensen niet de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben; mocht u dat wel
bereiken, dan hoor ik dat altijd graag, want juist die voorstellen die ik gisteren heb
gedaan in de Drechtraad zijn voortgekomen uit gesprekken van mensen die de moeite
hebben genomen om mij te mailen, te schrijven, te bellen met hun belemmeringen en
problemen. De afschaffing van een deel van die eigen bijdrage bijvoorbeeld, die
woningaanpassingen voor minderjarigen, is daarjuist uit voortgekomen. Dus ik hoor
altijd graag als er belemmeringen zijn. Maar vooralsnog: u heeft het beleid vastgesteld
lokaal, regionaal en wij werken daarnaar. Dat is juist de menselijke maat, want we gaan
op gesprek en we kijken juist wat mensen nodig hebben. Dat vragen we aan mensen. Er
komt een ondersteuningsplan. Ook in de Drechtraad hoort dat thuis en dat wordt samen
juist met inwoners opgesteld. Ja, net als u denk ik dat er nog heel veel moet gebeuren in
de komende jaren op dit gebied. U zult dat terugvinden in de Kadernota waar ik op wil
inzetten, maar dat heeft natuurlijk toch vooral te maken met zorgvernieuwing en vooral
in de eigen wijk de voorzieningen op orde krijgen, zodat mensen dicht bij huis terecht
kunnen en de ontwikkeling van de sociale teams speelt daar natuurlijk ook een
belangrijke rol in.
De voorzitter De wethouder rondt af.
Wethouder Lambrechts Kortom, ik ben tevreden met wat er is gebeurd op het gebied
van zorg en ondersteuning en ik zie heus knelpunten, maar daar komen we dan nog op
terug. Er zijn ook nog een paar vragen gesteld over de andere portefeuille, op het gebied
van dienstverlening. Het klopt, het DKCC is van start gegaan. Dat is inderdaad iets
vertraagd, ja; het was toch iets ingewikkelder dan we gedacht hadden, maar de
projecten die vertraagd zijn, zijn inmiddels in het eerste kwartaal wel uitgevoerd, dus we
zijn weer bij wat dat betreft. Als het gaat over de normen voor dienstverlening wat
meneer Wagemakers aanhaalde: die normen zijn nu in het eerste kwartaal ook allemaal
gehaald met uitzondering van de wachttijden in de stadswinkel. Dat heeft vooral te
maken met de nieuwe openingstijden. Mensen moeten daar toch heel erg aan wennen en
komen soms eerst op het verkeerde moment en dan zeggen we, we zijn vanmiddag
open. Dan komen ze ook allemaal tegelijk, maar ook daar wordt hard op ingezet om dat
ook weer in goede banen te leiden.
De voorzitter Dank u wel.
Mevrouw Stolk Voorzitter?
Mevrouw De Smoker Voorzitter?
Mevrouw Stolk Even terugkomend op het DKCC. Was er nou ook bekend dat er in 2015
een verbouwing plaats moest vinden? Ik had ook een vraag over het DKCC over het
pinnen voor de ouderen. Zijn er geluiden bij u, want het gaat allemaal heel geweldig en
dat is ook fijn om te horen, maar zijn er ook geluiden bij u bekend dat het ook op dit
soort dingen wat minder gaat? Wat zijn de geluiden van mensen die niet kunnen pinnen
en die iemand mee moeten nemen naar de stadswinkel?
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Wethouder Lambrechts Ja, daar zou ik dan even achteraan moeten gaan. Dat is mij niet
bekend. Ik probeer af en toe een dienst mee te draaien. Ik ben dat zelf nog niet
tegengekomen, maar ik zal voor u navragen of de mensen daar inderdaad tegenaan
lopen, of daar belemmeringen zijn. Als het gaat om de verbouwing die u zei: dat heeft
vooral te maken met extra mensen die voor dat DKCC naar Dordrecht zijn gekomen. Er
is vooral sprake van een verschuiving, ook binnen het gebouw. Meer flexibele ruimten
inrichten. Dat geldt niet alleen voor mensen van het DKCC, maar ik heb ook begrepen
dat dat geldt voor andere afdelingen in onze gemeente.
De voorzitter Oké.
Mevrouw De Smoker Voorzitter? Er zijn twee moties ingediend in de eerste termijn en
het is heel goed om daar in de tweede termijn als raad even bij stil te staan, maar het is
ook altijd handig om daar al een reactie vanuit het college op te hebben. Als die gegeven
kan worden op allebei de moties, graag.
De voorzitter Dank u wel. Daarmee de afronding van deze eerste termijn van het
college. Dank u wel. Het college is niet bij elkaar geweest om naar die moties te kijken.
Ik kan me zo voorstellen dat we even kort schorsen en hier blijven zitten. Dan kijk ik
even naar de leden van het college. Dat we even kunnen kijken wat de reactie kan zijn
van het college op die twee moties en desgewenst kunt u dan bepalen of dat u een
schorsing wenst voor we naar de tweede termijn gaan, maar dat horen we dan wel even
naar aanleiding van het college. Vindt u dat een optie die werkbaar is? Ja, vindt u dat
fijn?
Mevrouw De Smoker Ik vind het prima.
De voorzitter Ja? Dan schorsen we voor even kort hier de vergadering. Wilt u...
Mevrouw De Smoker Voorzitter? Moet u niet ook nog reageren vanuit uw portefeuille op
hetgeen door de mensen gezegd is?
De voorzitter Nee, bij mijn portefeuille zijn er geen vragen gesteld. Alleen opmerkingen
geplaatst en stellingen neergelegd.
Mevrouw De Smoker Maar wij zitten toch niet hier vanmiddag om vragen te stellen?
De voorzitter Nee, maar als er geen concrete punten zijn genoemd voor mijn
portefeuille, alleen waardeoordelen, dan lijkt mij het niet nodig dat ik daar op inga. Tenzij
u dat expliciet wenst. Ik zal dat in tweede termijn dan meenemen. Zal ik het zo doen,
mevrouw De Smoker? We gaan kort schorsen.
SCHORSING

De voorzitter Beste mensen, de vergadering is hervat. Ja, we geven even de
gelegenheid om te reageren op de twee moties zoals die ingediend zijn. Motie 2
en 3, daar wordt kort op gereageerd, namens het college. Wethouder
Lambrechts zal reageren op motie 2.
Wethouder Lambrechts Dank u wel, voorzitter. Ja, motie 2 is eigenlijk, wat mij
betreft, een herbevestiging van de afspraken die we eerder gemaakt hebben. We
zaten toen bij elkaar in de Bankastraat, bij het Sociaal Team hebben we het hier
over gehad, dus wat mij betreft kan ik het overnemen en zie ik het gewoon als
ondersteuning van het beleid en van wat we eerder afgesproken hebben. Een
aantal van deze zaken vindt u natuurlijk terug op Drechtstedenniveau en een
aantal zaken komt lokaal bij u terug.
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De voorzitter Wethouder Mos over motie 3.
Wethouder Mos Voorzitter, dank. Ja, een wat lastig te lezen motie, wat mij
betreft. Ik heb hem maar gelezen als: we hebben behoefte aan duidelijker
kengetallen in de jaarrekening. Ja, dat is een onderwerp wat in de
auditcommissie al benoemd is en waar ook is afgesproken dat richting een
volgende raadsperiode een aantal nieuwe indicatoren zullen worden vastgesteld,
dus mijn suggestie zou zijn om dat daar in dat werkgroepje wat gevormd is 'mee
te nemen'; dat is natuurlijk politiek een dodelijk woord, maar de vraag leeft
breed: wij willen andere, danwel betere indicatoren dan nu in het jaarverslag
staan. Nou, dat lijkt me bij uitstek eentje om dan toe te voegen, want op meer
vlakken is de vraag of de indicator die er nu staat actueel genoeg is of
voorspellend genoeg voor het beleid van onze gemeente. Dus ik zou hem daar
willen neerleggen en daar wou ik het bij laten, voorzitter.
De voorzitter Dank u vriendelijk. Dan kijk ik vriendelijk naar u allen, tegelijk,
voor zover dat kan. We gaan naar de tweede termijn van uw raad. Wenst u
schorsing, of wenst u door te gaan? Wat wenst u? Ik proef stilte, ik hoor stilte,
kunnen we doorgaan? Het is aan u. Ik zie mensen knikken, meneer Staat zelfs
heel heftig, voor zijn manier. Nee, maar ik probeer even gevoel op te roepen.
Niemand is tegen? Nee? Dan gaan we door, vindt u dat goed? Tweede termijn.
Dan hanteren we de volgorde die we ook in de eerste termijn hadden. Mevrouw
de Smoker, gaat uw gang.
Tweede termijn
Mevrouw de Smoker Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, dank aan het college in
hun reactie op hetgeen gezegd is, hetgeen wij vanmiddag gedeeld hebben,
waarbij mij toch één ding van het hart moet: we moeten maar blijven zoeken
naar een andere manier, meneer Wagemakers, om de jaarrekening met elkaar te
bespreken. Want ik zie toch verschillende insteken. Dat is op zich niet erg, maar
zoals ik zojuist net voor de schorsing zei, wij zitten hier toch niet om vragen te
stellen aan het college? Dat is echt mijn oprechte overtuiging; je zit hier om een
jaarrekening, tenminste ik vind, we kijken even beschouwend naar de
jaarrekening en eigenlijk ook beschouwend naar de tussenbalans en ik zou toch
collega's in de tweede termijn daarin wel een beetje willen uitnodigen om daar
toch iets meer van te vinden. Want ook met name de tussenbalans geeft richting
straks aan, zeg maar de anderhalf jaar die we nog zeker met elkaar te gaan
hebben en dat is toch nog een belangrijke periode om zaken bij te sturen,
aandacht voor iets te vragen etc. Dat gezegd hebbende, heb ik aan mijn
woordvoering in de eerste termijn niets toe te voegen. Ik heb stilgestaan bij een
aantal punten vanuit het coalitieakkoord waar wij wat van vinden en waar wij
vinden dat er, zeg maar, een tandje bij mag, gas op gegeven mag worden. We
hebben ook aangegeven dat wij zelf met voorstellen, moties et cetera bij de
Kadernota zullen komen. En ja, dat was het voor ons.
De voorzitter U doet een suggestie om ook op een ander moment daar nog
verder over te praten en een oproep voor nu. Helder. Voor nu stel ik voor dat we
doorgaan dan met de tweede woordvoering,
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Mevrouw Kruger Voorzitter? Mag ik één vraag nog stellen aan mevrouw de
Smoker?
De voorzitter Ja, hoor.
Mevrouw Kruger Heeft u ook al een reactie op de reactie op uw motie?
Mevrouw Smoker Ik heb de reactie zojuist gekregen van het college op mijn
motie en daar zijn wij blij mee. Wij zullen wel gewoon die motie in stemming
brengen omdat er een raadsuitspraak, wat ons betreft, gewoon dan staat en dat
is dan weer een vertrekpunt voor ons allen om mee te werken.
De voorzitter Dank u wel. Meneer Schalken-den Hartog. Sorry. Meneer Stam.
De heer Stam Dank u, voorzitter. Wij vinden de reacties van het college voor nu
goed. Met betrekking tot de tussenbalans zien wij een directe relatie met de
Kadernota; daar zal ongetwijfeld nog het één en ander in terugkomen.
De voorzitter Fractie van de PvdA, meneer van Verk.
De heer van Verk Ja, voorzitter. Eerst een algemene opmerking. Volgens mij
hebben wij als PvdA onze tevredenheid uitgesproken over de voortgang van deze
stad, maar volgens mij hebben wij ook een controlerende taak en die is niet
alleen stempeltjes zetten en plakplaatjes geven aan het college, maar dat
betekent ook kritische kanttekeningen plaatsen aan die punten die verbetering
behoeven en de overgevoeligheid die ik toch bij het college bespeur met glas vol,
half leeg, half vol, nou ja, die vind ik daar toch eigenlijk niet helemaal in passen.
Dat even in zijn algemeenheid. Toch ook een paar opmerkingen in de richting
van mijn collega's. Ik heb toch met enige verbazing gezien hoe sommige mensen
al direct in een andere rol stappen en dan heb ik het over de bijdrage van de
heer Heijkoop, die toch meer bestuurlijk was als politiek, zal ik maar zeggen, en
ik begrijp dat de heer Brok daar heel verheugd over zal zijn, want hij krijgt er
een nieuwe crime fighter bij; dat is fijn voor deze stad. Ik begrijp dat die
daarmee gaat glimlachen. Voor wat betreft de bijdrage van de Christenunie, daar
vielen mij twee dingen op. In de eerste plaats de tevredenheid over de lobby met
betrekking tot de Intercity en de rechtbank. Ik vind dat daar het glas toch zeker
half leeg is, want er blijft nog één boemeltje rijden en misschien, misschien komt
er in 2018 weer een IC-verbinding, maar ik durf er bijna een weddenschap hier
op aan te gaan dat dat niet gaat gebeuren. De Spoorwegen gedragen zich
meestal als een staat in de staat en bepalen wat dat betreft hun eigen
dienstregeling, zal ik maar zeggen en voor wat betreft de rechtbank, daar
hebben we een bijkantoortje, dat is er overgebleven van de rechtbank Rotterdam
en het is lang niet meer de rechtbank die wij ooit hadden. Dus die lobby vind ik
toch minder effectief als je had mogen hopen.
De heer Veldman Voorzitter? Als ik toch heel even mag? Kijk, over de Intercity
is al veel gesproken en volgens mij heeft onze fractie zich ook duidelijk
uitgelaten over dat wij tevreden zijn dat er een resultaat ligt, maar dat we met
het resultaat als zodanig nog niet heel blij zijn. Dat is ook volstrekt helder. Dus ik
begrijp deze opmerking niet helemaal, want wij hebben ons daar duidelijk over
uitgelaten. Kijk, het glas half vol of half leeg: misschien is het glas op een
gegeven moment gewoon iets te groot, dat kan ook.
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De heer van Verk Dan loop je bepaalde risico's; daar kom ik nu op. De bijdrage
van Christenunie wat betreft de bestrijding criminaliteit viel mij op dat er vooral
lovend werd uitgelaten over de blijvende inzet van het terugdringen van het
aantal coffeeshops. Het negatieve effect van toenemende handel op straat wordt
daarbij vergeten en ik wou dat we eens een keer stopten in deze stad met het
achterhoedegevecht wat we aan het voeren zijn. Want zelfs de VNG heeft nu een
motie aangegeven waarin zij pleiten voor het legaliseren van de teelt van wiet,
zodat het geheel een wat legaler karakter krijgt. Overigens staat de VNG daar
niet alleen in. Een land als Canada, toch niet het minste land in de wereld, heeft
ook voornemens om het geheel te legaliseren. Er zijn landen waar het licht
langzaam gaat doorbreken. En wat ik dan mis in die bijdrage is de nadruk op het
bestrijden van drankmisbruik. Een veel erger kwaad voor jongeren dan het roken
van een stickie, kan ik u vertellen. Voor wat betreft de VVD,....
Mevrouw Kruger Voorzitter, ja, dank u. Ik wilde nog even een aanvulling op wat
de heer van Verk aangeeft over het aantal coffeeshops. Ik heb het al een keer
eerder in een commissie gemeld, dat u in de vorige periode aangegeven heeft,
toen hadden we nog 7 coffeeshops, van nou, op het moment dat we er 5 of
minder zouden behalen, dan zouden we toch wel degelijk eens gaan praten, gaan
kijken over, inderdaad, een lokale coffeeshop. Dus bij deze... ja, zeker wel en ik
ga het ook helemaal opzoeken, bij dus nogmaals weer het verzoek om dat toch
eens te bespreken, te bekijken.
De heer van Verk Gelukkig, voorzitter, zijn wij ook zelf in staat om dat ook te
gaan agenderen, mevrouw Kruger en dat moeten we zeker doen. In de bijdrage
van de VVD vond ik het aardig dat de heer Burggraaf stelde dat het consistente
beleid in het beperken van de lasten voor de burgers toch vooral een verdienste
van de VVD is; ik betwijfel dat overigens, maar wat ik wel vaststel is dat de heer
Burggraaf vooral aankoerst op vrijwillige vormen van belasting in de term crowd
funding. Die zijn alleen niet zo succesvol, kunnen we vaststellen, want de tuin
rondom het Onderwijsmuseum is prachtig gevuld met wildbloemen, maar ziet er
niet uit, eerlijk gezegd. Tenslotte, voorzitter, toch nog een reactie op de bijdrage
van mevrouw Lambrechts. Zowel gisteren als vandaag ziet alles er zonnig uit op
het gebied van het zorgdomein; ja, er zijn wel wat oprispingen, maar die mensen
kunnen een goed gesprek met de wethouder voeren en dan wordt het geregeld.
Wat mij steeds verbaast is dat de wethouder de ogen sluit voor de donkere
wolken die ook door andere mensen voortdurend worden gemeld. Dat gaat zelfs
zo ver dat het onderzoek wat gisteravond werd gevraagd eigenlijk wordt
afgewimpeld; ik ben blij dat er in ieder geval een evaluatie komt, zoals de heer
Boudewijns (voor de onbekenden: dat is de vertegenwoordiger van de
Christenunie in de Drechtraad) nadrukkelijk zei 'en wij zijn ook heel erg
benieuwd naar die aanstaande evaluatie' en dan denk ik dat we gaan zien dat
het in het zorgdomein ongeveer gesteld is als het weer in Nederland. Het is soms
zonnig, maar zo nu en dan trekt toch echt wel een flinke bui over en ook
daarvoor zullen we toch een paraplu moeten aanschaffen.
De voorzitter Dank u wel, meneer van Verk. We gaan naar de volgende
woordvoerder, van het CDA.
De heer Heijkoop Ja, voorzitter, dank u wel. Na de woorden van de heer van
Verk zojuist moet ik mijn woorden natuurlijk zorgvuldig wegen, maar ieder geval
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wil ik starten met het college hartelijk te danken voor de beantwoording. De
reactie was wat de CDA-fractie betreft goed in balans. Enerzijds wordt er
duidelijk aangegeven dat er heel veel dingen goed gaan in de stad maar ook de
zorgen die vanuit de raad zijn geuit over het vestigingsklimaat, over de
werkgelegenheid, over de banengroei, dat heel veel mensen thuiszitten; ook dat
werd duidelijk geadresseerd. Op onze woordvoering zorg zijn een aantal woorden
gedeeld vanuit het college en die kwamen ook overeen met wat gisteren in de
Drechtraad is gewisseld en vooralsnog hebben wij er vertrouwen in dat de
huidige lijn goed is, maar ik benadruk nogmaals, dat wij het net als andere
fracties met veel nadruk blijven volgen, want het zijn nog steeds schuivende
panelen met schuivende budgetten en ook daar liggen onze zorgen en ik herken
die zorgen ook bij collega's. Voorzitter, tot zover.
De voorzitter De woordvoerder van de Socialistische Partij nog, meneer Portier
nu.
De heer Portier Ja, een paar opmerkingen, ik zal het niet al te lang maken. Er is
een discussie gevoerd over: is het glas half vol, of het glas half leeg? Ja, het
probleem is dat we in een maatschappij leven waarin sommigen zich een
zwembad vol kunnen veroorloven en anderen water niet kunnen betalen en
dreigen afgesloten te worden door Evides, of daar in ieder geval problemen mee
hebben. Dat zien we op een aantal plekken terug. Bijvoorbeeld als we gaan
kijken naar de woningmarkt. De VVD beklaagde zich erover dat er zo weinig dure
woningen gerealiseerd zijn. We zien natuurlijk de teloorgang ook van het
Belthurepark, waar al die ideeën van villa's rond een golfbaan niet aansloegen. Is
het niet zo dat er gewoon veel te weinig mensen zijn in Dordrecht voor die
doelstellingen rond die hele dure woningen? Is dit, het feit dat het aantal niet
gerealiseerd is, niet gewoon de marktwerking waar de VVD zo'n grote
voorstander van is? Laten we de ruimte die er is in onze stad gebruiken om de
woningen te bouwen voor de mensen die daadwerkelijk in onze stad wonen. De
heer van de Burgt heeft een aantal behartenswaardige dingen gezegd over de
economische situatie in Dordrecht; dat we van 46 naar 44 zijn gegaan in de Atlas
Nederlandse gemeenten en dat er nog steeds een grote werkloosheid is en veel
te weinig mensen, zeg maar, met een baan. Hij zegt ook van, ja, ondernemers
moeten in de lead zijn. Nou, die laten het massaal afweten. Daar kunnen we op
deze plek, in deze gemeenteraad niet heel veel aan doen. We kunnen natuurlijk
wel kijken wat we kunnen doen en als ik het dan heb over participatieplekken
versus beschut werk, dan zeg ik van, laten we kiezen voor beschut werk zodat
we in ieder geval een aantal mensen een echt inkomen kunnen geven. Laten we
ook gaan kijken naar de mensen die zich volledig inzetten voor onze stad, maar
daar niet voor betaald worden. Ik denk bijvoorbeeld aan de gastheer en de
gastvrouw bij de wijkteams, die op vrijwillige basis dat werk doen, terwijl ze een
essentiële functie daar vervullen. Laten we die mensen gewoon in dienst nemen,
in ieder geval op een aantal plekken waar we dat als gemeente kunnen, die
vaste banen die we graag willen dat mensen hebben, realiseren. Daar wou ik het
bij laten, dank u wel.
De voorzitter We gaan naar de ChristenUnie/SGP; meneer Veldman.
De heer Veldman Voorzitter, dank. Wij zijn over het algemeen ook tevreden
over de beantwoording van het college, waarvoor dank. Ik wil toch nog één punt
maken. Dat betreft mijn inbreng op het punt dat pioniers toch moeite hebben om
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hun weg te vinden bij het college en het gemeentelijk apparaat en nu weet ik
niet of het illustratief is voor het probleem wat wij aandragen dat, voor zover ik
kon horen, geen één van de collegeleden daar op in is gegaan, maar ik zou daar
toch graag een reactie op willen hebben. Voorzitter, en dan het tweede punt,
toch even. Wethouder van de Burgt brengt ons denk ik met de voeten even op
de grond als hij aanstipt dat de sociaaleconomische positie van onze gemeente
nog niet is wat die hopelijk wordt. Dat is denk ik terecht en wij zien graag uit
naar een discussie over meer druk en eventueel zelfs verplichting om mensen
aan het werk te krijgen. Dank zover.
De voorzitter VSP.
Mevrouw Stolk Ja, dank u wel voorzitter. Ook dank namens de VSP aan het
college. Voor wat betreft een aantal onderwerpen zullen wij daar zeker met de
Kadernota op terugkomen; wat dat aangaat sluit ik me aan bij de woorden van
de heer Stam.
De voorzitter VVD, meneer Burggraaf.
De heer Burggraaf Ja, dank u wel voorzitter. Ja, om even in te gaan op de
woorden van de heer Portier van de SP, die zegt van, goh ja, er worden niet
zoveel dure segmentwoningen gebouwd, dus is er dan misschien geen vraag in
de markt. Ja, ik kan het hem niet kwalijk nemen dat hij waarschijnlijk met die
doelgroep niet zoveel contact heeft, maar ons komen toch wel heel vaak geluiden
ter ore dat in dat segment mensen heel graag in Dordrecht willen wonen, maar
dat er tot hun spijt gewoon geen beschikbaarheid is. Ik zou zeggen, kijk eens in
Funda op dat segment woningen en kijk eens hoeveel er te koop staat; dan zult
u snel ook dezelfde conclusie trekken. En als ik dan even kijk naar de
beantwoording van de motie Werk aan de woningmarkt van 20 januari 2016 door
de wethouder, dan wordt daar ook nogmaals weer een keer benadrukt dat in de
woonvisie Spetterend wonen in de Drechtsteden, een mooie titel voor een breder
perspectief op de woonmarktbeleid in Dordrecht, maar er staat ook benoemd dat
het verbeteren van de sociale voorraad, maar 'toevoegen van de kwalitatief
hoogwaardige woningtypen waar nu nog een tekort aan is en die vooral in de
duurdere prijssegmenten wel gewenst zijn'. Dus daar ligt gewoon absoluut wel
een opgave en als je dan kijkt naar de jaarrekening, dan wordt daar ook
benoemd van goh, als je binnen dat programma kijkt, dan kan je heel veel
verschillende kengetallen bedenken, maar we lichten er drie uit omdat we die
drie heel belangrijk vinden. Nou ja en dan zit dan weer die toevoeging van die
dure woningen daarbij, en dat is....
De heer Portier Ik heb even de uitnodiging van de heer Burggraaf aanvaard om
op Funda te kijken en ik zie 79 woningen zo te koop van boven een half miljoen.
De heer Burggraaf Nou, ik zou zeggen, kijk vooral ook even in andere
segmenten en dan zult u zien dat dat aantal een stuk hoger is, maar...
De heer van Verk Voorzitter, toch een beetje aansluitend op wat de heer Portier
zegt. De stelling van de heer Burggraaf is dat er een opgave is om 200 woningen
te bouwen. Dat is mooi, dat is een prachtige papieren opgave. Maar is de
werkelijkheid niet dat de markt voor die woningen nauwelijks aanwezig is? Want
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anders had toch een project als Belthurepark, waar toch een gerenommeerde
projectontwikkelaar zit, wel van de grond gekomen?
De heer Burggraaf Ja, u noemt nu ineens een heel, heel groot project. We
hebben het hier over woningen die op verschillende plekken in verschillende
vormen tot stand moeten komen. Dus om me daar alleen maar aan op te
hangen, dat lijkt me niet helemaal een realistisch beeld geven, maar om er even
op terug te komen: er is gewoon een doelstelling opgenomen van die 200. Ik
hoor de wethouder ook zeggen van ja, u kunt me daar toch niet aan ophangen,
aan die cijfers. Ik zou dan toch willen vragen of, want we hebben dat ooit als
streefwaarde vastgesteld voor 2018, nou, nogmaals, het staat duidelijk in de
stukken. Kan de wethouder ons niet gewoon een overzicht geven van, want die
cijfers zijn van 2013, van hoe de recente ontwikkelingen dan zijn geweest binnen
die markt, hoeveel er zijn toegevoegd, wat de potentie is in de stad? U geeft zelf
aan dat er wel behoefte is en vraag is naar meer in dat segment, maar dat u wat
meer kwantificeert en een overzicht geeft welke kavels er dan in de komende
jaren richting 2018 beschikbaar komen en hoe ver die doelstelling ingevuld kan
worden? Ik besef me dat dit een hele technische vraag is, maar wel iets is, denk
ik, waar we bijvoorbeeld bij de Kadernota ook best wel bij stil kunnen staan. Dus
ik wil eigenlijk vragen of de wethouder misschien zo'n overzicht zou kunnen
geven, richting de behandeling van de Kadernota.
De heer van Verk Voorzitter, ik vind dat de heer Burggraaf aardig langs de
vraag heen glijdt, maar ik blijf toch bij de vraag, waarom komt Belthurepark nou
niet van de grond, al zou het maar een begin zijn. En dan zegt u, dat is een heel
groot project. Volgens mij is dat project niet zo groot en is dat uit mijn hoofd,
maar dat dus u moet mij daar ook maar niet aan ophangen, anders wordt het
hier wel erg druk aan die balken, is toch iets van 400 woningen, en volgens mij
is de gedachte nu....is dat meer, meneer Sleeking? Minder zelfs? En dat komt dus
al niet van de grond. Hoe kunt u dan zeggen dat er zo'n enorme...
De heer Burggraaf Meneer van Verk, u heeft het nu over een project waar
golfbanen bij zitten, en golfbanen....
De heer van Verk Ik zou graag even uitpraten, voorzitter.
De voorzitter Meneer van Verk mag wel even uitpraten.
De heer Burggraaf Sorry, ik dacht dat ik een punt hoorde.
De voorzitter Nee, nee, nee.
De heer van Verk Het was hoogstens een komma. Hoe kunt u dan stellen dat er
op dit moment zo'n enorme behoefte is, dan wel zal komen aan dit soort
woningen en daarbij indachtig ook dat bijna de helft van die woningen al op
Funda staat?
De voorzitter Meneer Burggraaf.
De heer Burggraaf Meneer van Verk haalt nu een project aan waarbij ook een
golfbaan is ingetekend. Nou, als u kijkt naar hoe golfbanen in de afgelopen jaren
zich hebben ontwikkeld, dan is dat een markt die niet zo best draait, dus dat zou
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ook nog wel eens een factor kunnen zijn wat een rol speelt. Dus nogmaals:
volgens mij gaat het project over een woning of 200 of zo, niet over de 400 die u
noemt, maar dus wat mij betreft is dat niet een goed voorbeeld om dan te
zeggen van 'daarmee is dus geen behoefte of markt voor de dure woningen'. Wij
zien echt een ander beeld. Tot nu toe zien we ook, nogmaals bevestigd ook in de
stukken weer in januari, dat die vraag er absoluut wel is en dan blijf ik dus bij de
vraag aan de wethouder of daar een dergelijk overzicht gegeven zou kunnen
worden van: hoe zien die cijfers er dan precies uit, hoe ziet die vraag er dan
precies uit, hoeveel kavels zouden realistisch richting 2018 daar opgeleverd
kunnen worden en hoe is dat sinds 2013 tot nu toe gelopen? De vraag is dus of
we zo'n overzicht zouden kunnen krijgen, zodat we daar in de Kadernota nog wat
meer gefundeerd een debat met elkaar over kunnen voeren.
De heer van Verk Toch blijf ik nog even aanhouden. Ik begrijp dus dat dat
Belthurepark dan te groot is om te bevatten, maar zou u dan wel een suggestie
kunnen doen waar u die 200 woningen zou willen plaatsen van die omvang?
Want dat is nogal wat.
De heer Burggraaf Dat ben ik helemaal met u eens, dus dat is ook mijn vraag
aan de wethouder om eens te laten zien welke plekken daar voor in aanmerking
zouden komen.
De heer van Verk Nee, dat vind ik nu flauw. U zegt dat die woningen er moeten
komen; dan moet u ook kunnen aangeven waar u enig idee heeft waar u die zou
willen bouwen, in de stad, in de bebouwde kom van deze stad.
De heer Bruggraaf Ja, voorzitter, het is een doelstelling van het college en een
streefwaarde die zij hebben opgenomen en ik vraag gewoon aan het college of zij
daar inzicht in kunnen geven hoe ze denken dat te kunnen halen. En als de
wethouder dan zegt van ja, het is een cijfer waar je me niet aan kan ophangen,
want het is niet realistisch om te halen, dan zie ik dat graag en dan kunnen we
aan de hand daarvan met elkaar de discussie voeren of we het er mee eens zijn
dat die doelstelling niet haalbaar is, of dat we toch nog wel ergens
mogelijkheden zien.
De voorzitter Mevrouw Kruger nog even op dit punt. Mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger Ja, voorzitter. Ik vind het toch een beetje flauw wat de heer
Burggraaf nu zegt. Ik bedoel, u geeft net een sneer naar de SP over dat zij
mogelijk uw doelgroep niet kennen. U kent uw doelgroep wel, de heer van Verk
vraagt gewoon, waar is dan behoefte aan, waar zouden die mensen dan willen
wonen? Dat heeft u niet met zulke woorden gezegd, maar 'geeft u dan eens aan
waar die woningen gebouwd kunnen worden' en dan verschuilt u zich achter het
college, want die hebben nu eenmaal die opgave bepaald. Nee, u geeft aan dat
er behoefte aan is en u kent de doelgroep, dus u kunt prima aangeven waar dan
die mensen zouden willen wonen.
De voorzitter Meneer Burggraaf nog.
De heer Burggraaf Ik sluit af, voorzitter, met aan te geven, dat de huidige
plannen die er liggen gewoon zwaar overtekend zijn. Bij de Stevenshof gaat de
Staartploeg weg; ik geloof dat er twee, driemaal meer vraag was dan er
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woningen liggen. Dus er worden heel veel mensen teleurgesteld, dus de vraag is
er gewoon. Volgens mij is het dan een uitvoeringstaak om dan vervolgens aan
het college te vragen van: wat zijn dan de kavels waar de mogelijkheden liggen?
Ja, ik heb niet zoveel technische kennis, die in het ambtelijke apparaat wel is,
om te bepalen waar een bestemmingsplan et cetera ruimte geeft en hoe de
ruimtelijke ontwikkeling zit. Dus vandaar mijn vraag aan het college.
Mevrouw de Smoker Voorzitter, dan toch even reagerend, want de heer
Burggraaf oftewel de VVD duikt nu voor de tweede keer. Als u vindt dat er een
vraag is naar dergelijke woningen, dan heeft u ook nagedacht, want het college
voert immers enkel het coalitieakkoord uit, over waar u die woningen ziet. Ik heb
ze niet gezien bij de Stadswerven; ik heb ze nog steeds niet gezien bij de
Wilgenwende en ik hoop met u dat het daar wel kan. Maar zijn dat dan
bijvoorbeeld locaties, laat ik u dan maar een beetje helpen, waarvan u zegt van:
nou, daar kunnen we ze realiseren? Want wij stellen als raad de kaders en wij
vragen niet steeds aan het college: waar gaan we dan bouwen?
De heer Burggraaf Ik ga niet over het grondbeleid, volgens mij.
Mevrouw de Smoker Nou, dat dacht ik wel, dat wij als raad over het grondbeleid
gaan.
De voorzitter Meneer Burggraaf heeft nog het woord en dan komen we tot een
afronding. Meneer Burggraaf.
De heer Burggraaf Ik zie in ieder geval dat als je kijkt naar de gebieden, dan zit
het niet alleen in de binnenstad, de behoeftes. Dus graag in een omgeving met
wat meer ruimte ook, denk ik - dat dat wel een randvoorwaarde is.
De voorzitter Oké, dank u wel. Mevrouw Kruger, van GroenLinks.
Mevrouw Kruger Dank u wel. Ik wilde even reageren op de uitspraak van de
heer Sleeking, van 'het gras wordt altijd groener als je het water geeft'. Dat was
een mooie quote van Positivo tweet, ik had hem ook gezien. De vraag is dan
wanneer je dat water gaat geven. Want te vroeg, dan gaat het verdampen, te
laat, dan gaat het gras verdorren, te veel, dan verzuip je het misschien wel en
als het te weinig is, dan groeit het niet hard genoeg, dan krijg je stilstand. En
dan kom ik toch een beetje op het faciliteren van mensen die bepaalde
initiatieven hebben. Geef ze voldoende water om zelf te kunnen bepalen wanneer
het nodig is. Heb er vertrouwen in dat het goed gebruikt wordt. Want faciliteren,
stimuleren en loslaten, vooral dat laatste, dat is iets waar het college volgens mij
mee worstelt; wij ook, want je merkt bij jezelf ook, als je iets moet loslaten, dan
heb je toch de neiging om de controlerende factor te willen uitvoeren. Maar dat is
iets, de opgave die we nog steeds moeten doen en ja, ik zou zeggen, oefening
baart kunst, dus we rekenen erop dat we elkaar scherp houden en aanspreken
als we de teugels te strak willen aantrekken en initiatieven in de kiem gesmoord
lijken te worden. Dan ja, toch ook nog even mevrouw Lambrechts. U blijft maar
zeggen niet te herkennen wat verschillende partijen aangeven en dan mis ik
eigenlijk uw reactie van, goh, laten we dan eens kijken hoe het komt dat ik hele
andere berichten krijg als die de fracties krijgen. Misschien kunnen we dat, als
we die naast elkaar leggen, misschien hebben we ook andere contacten en
komen we op andere plaatsen. Dat vind ik jammer, dat ik dat antwoord niet
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krijgt. Verder ondersteun ik wel wat meneer Portier aangeeft over het beschut
werken. Dat hebben we gisteren in de Drechtraad ook al genoemd. Beschut
werken is niet altijd alleen in het gedachtengoed van hoe Drechtwerk altijd vorm
heeft gekregen; we kunnen ook nog denken aan de sociale ondernemers die
plaatsen realiseren voor beschut werken. Daar wou ik het maar eventjes bij
laten, dank u wel.
De voorzitter Meneer Wagemakers.
De heer Wagemakers Ja, dank u wel, voorzitter. Nog even doorgaand op het
gras en het water dat het nodig heeft - als ik naar buiten kijk, dan lukt dat op dit
moment wel. Tegelijkertijd heeft het natuurlijk weinig zin om aan gras te
trekken, want daar gaat het ook niet harder van groeien. Ik wil ook richting heer
van de Burgt mijn dank uitspreken voor zijn inbreng en ik denk dat met name als
het gaat over werk en het belang van werk wat door iedereen wordt erkend, ook
juist het belang is dat het met name de ondernemers zijn die dat organiseren,
die dat realiseren. Ik geloof ook niet zo heel erg in de overheid als de
banenmotor; daarom is het denk ik ook juist dat vestings- en ondernemersbeleid
cruciaal en ik heb daar in mijn woordvoering ook iets over gezegd; wethouder
Mos heeft daar ook op gereageerd, waarvoor mijn dank. Wat mij betreft zie ik de
bespreking van de jaarstukken als een mooie opmaat richting de
Kadernotabespreking die we over twee weken met elkaar hebben en ik kijk daar
nu al naar uit, kan ik u zeggen.
De voorzitter Dank u vriendelijk. Meneer Meijer.
De heer Meijer Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb met vreugde kennis genomen
van de reactie van het college over het omgaan met kengetallen. Dank u wel,
wethouder Mos. Dat is voor mij ook de reden om de motie terug te trekken en
aan te houden en ik zal zeker graag getuige willen zijn van de ontwikkelingen.
De voorzitter De motie wordt ingetrokken; aanhouden kennen we niet echt als
term. We trekken hem in en u bent altijd weer vrij om op enig moment met de
motie te komen. Dank u vriendelijk. Dan gaan we in tweede termijn naar het
college luisteren. Wethouder Mos nog, in de reflecterende zin, reagerende zin.
Wethouder Mos Nou, voorzitter, de CU/SGP heeft nog gevraagd naar het
omgaan met initiatieven. Ik heb al iets gezegd, want zo was die wel bedoeld,
over het ondernemersklimaat. Natuurlijk nemen wij de telefoon op als
initiatiefnemers aanbellen. Het is wel zo dat de handelingssnelheid op onderdelen
beter kan, maar deels ook worden beperkt door de opdracht die wij van u
meekrijgen. Om een concreet voorbeeld te noemen, recent: een ondernemer die
een terras wil op een plek waar ook marktactiviteiten zijn, alsook evenementen
zijn. Die ondernemer, die kan niet snel genoeg dat extra stukje terras hebben,
terwijl dat bijvoorbeeld wel een belang schaadt van een weekmarkt of een
evenementenorganisator. Ja, dat betekent dat wij relatief lang doen over een
antwoord: kunnen we er iets mee, kunnen we het inpassen? Ja, en op andere
vlakken lopen we soms aan tegen bestemmingsplannen of beperkingen daarin en
ondernemers hebben ook nog wel eens de neiging om het maximale bouwvlak te
benutten en daarbinnen het maximale te willen, maar wij proberen onderling,
ook college Sleeking en ik, te kijken hoe we mensen die wat willen in de stad op
het bouwgebied, om ze zo goed mogelijk ter wille te zijn. Dat wil niet zeggen dat
45

het ook altijd lukt of dat we daar niet in kunnen verbeteren. We hebben denk ik
al heel veel bereikt de afgelopen jaren qua initiatieven. Met name ook vanuit het
stedelijk programmeren, maar ook de rode loper zoals wij dat noemen in huis:
de planjurist, de accountmanager bij elkaar, om gewoon te kijken: ja, dat wat u
wil, kan dat en nee is daarbij, wat ons betreft, ook een antwoord, maar dat moet
dan wel zo snel mogelijk volgen. Dus ik ben het wel eens met de constatering
dat we voor pioniers, zoals u dat noemt, misschien iets meer ruimte moeten
geven, want sommige dingen passen net niet in een bestemmingsplan. Ja, dan
moet je ook bestuurlijk misschien het lef hebben of politiek de ruimte mogen
krijgen om dingen te doen die net niet passen, maar misschien in de huidige
economische tijd wel nodig zijn.
De voorzitter Wethouder Sleeking.
Wethouder Sleeking Dank, voorzitter. Om daar maar meteen op aan te sluiten,
want er werd natuurlijk ook gesproken over de pioniers. Ik heb het
geïnterpreteerd als de pioniers op de Stadswerven, die daar aan de slag gegaan
zijn met het bouwen van hun eigen woning en waar ze tegen nogal wat
belemmeringen en tegenvallers zijn aangelopen. We hebben afgesproken dat we
dat traject in ieder geval gaan evalueren, die eerste fase, waar we ook die
pioniers nadrukkelijk bij zullen gaan betrekken en dat moet natuurlijk ook gaan
leiden tot verbeterde trajecten. Soms is dat lastig te beïnvloeden; daar waar
mensen een woning bouwen die vrij staat, is dat makkelijker dan wanneer je een
eigen woning bouwt waarbij je afhankelijk bent van de buren aan weerskanten
en waar het bouwproces soms wat tegen kan zitten. Maar we hebben
afgesproken dat we die begeleiding ook zo gaan organiseren dat in ieder geval
de volgende fasen vlotter zullen gaan verlopen en als wij daarvoor extra kosten
gaan maken vanuit onze kant, dan zullen we ook bezien in hoeverre we dat
kunnen doorberekenen, bijvoorbeeld in de kosten van de grond, de grondprijzen.
Dus daar hebben wij zeker wel aandacht voor. Ja, een mooie discussie over de
dure woningen, de locaties en een voorschot op de discussie met betrekking tot
het Belthurepark die we komende week met elkaar gaan voeren in de commissie.
Het college heeft de raad nadrukkelijk uitgenodigd om daar een richting te
duiden hoe u daar mee om wilt gaan. Ik herinner me nog een oppositieleider uit
2006 die de uitspraak heeft gedaan 'dat Belthurepark, dat komt er nooit!' Dat
was de tijd dat de PvdA daar nog heilig in geloofde; ik begrijp uit de discussie
vandaag dat dat geloof wat minder is geworden. De ambitie om in onze stad wat
te doen aan het dun en dure segment, die is er nog wel steeds. Door de crisis op
de woningmarkt is die vraag ook eigenlijk helemaal opgedroogd in de periode die
achter ons ligt. Wat we nu zien, eigenlijk sinds, nou nog maar recent, vorig jaar,
ik denk ook gedreven eerlijk gezegd door de lage rente, want ja, je moet toch
wat met je geld en soms is het dan handiger om dan toch maar in stenen te
gaan beleggen dan in een rekening die straks alleen nog maar een negatieve
rente oplevert, maar dat inderdaad mensen in de rij lagen voor de waterkavels
op Stadswerven, maar ook voor de locaties waar ze zelf mochten gaan bouwen.
Datzelfde geldt voor de locaties die beschikbaar komen bij de locatie van Pap en
de Oudendijk; ook daar is de belangstelling enorm. Hoe groot die belangstelling
concreet zal zijn, is nog maar afwachten, want belangstelling is één, maar het
verkopen van de kavels is twee. De woningen die gerealiseerd worden,
bijvoorbeeld in Stadswerven aan de zuidkant aan het Wantij, maar ook voor een
deel nu in Wilgenwende met PO-locaties, dat zijn wel woningen die inclusief de
grondprijs toch wel richting de zeven ton kruipen. Dat geldt ook voor de
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waterwoningen, dus dan heb je het wel echt over een wat duurder segment,
volgens mij. En ja, de ambitie is er, volgens mij ook nog steeds raadsbreed, om
in het dure segment nog wat toe te blijven voegen, daar waar het mogelijk is. U
kunt dat betrekken bij de discussie volgende week bij het Belthurepark. Wij zijn
natuurlijk ook steeds op zoek naar andere locaties om daar wat ruimte voor te
bieden. Niet alleen de locaties die we nu al aangewezen hebben, maar we krijgen
bijvoorbeeld ook nog de locatie aan de Noordendijk, het scholencomplex, om er
maar één te noemen. Wilgenwende trekt nu ook aan, op Stadswerven komen er
ook nog meer mogelijkheden voor wat dure woningen. Het gebied rond
Spuiboulevard, dat zullen geen woningen worden met heel veel grond, maar ook
daar moeten we toch denken aan het toevoegen van extra kwaliteit. Want
volgens mij hebben we ook met elkaar de conclusie getrokken dat Dordrecht
beschikt over een enorm contingent woningen in de goedkope sector en is er in
het verleden verschillende keren aangetoond en we laten dat nu weer
actualiseren, in hoeverre er vraag is en blijft naar de woning in het dure segment
en dat kan de stad zeker ten goede komen om tot een betere mix te komen. Dus
in zoverre onderschrijf ik ook de ambitie van de fractie van de VVD. In welk
tempo en met welke aantallen dat gerealiseerd kan worden: ja, die ambities zijn
inderdaad in het verleden ook veel groter geweest, maar er is gebleken dat die
enorme aantallen, dat dat niet te realiseren was.
De heer van Verk Voorzitter? Toch als een reactie op de opmerkingen van de
heer Sleeking. Twee dingen. Ik denk dat de ambitie die in 2006 nog leefde bij de
PvdA om groots en meeslepend te bouwen na de crisis toch inderdaad duidelijk is
bekoeld; neem daar kennis van. Twee, het debat met de VVD richtte zich vooral
op de wijze waarop en waar die woningen dan gebouwd zouden moeten gaan
worden. U geeft nu een aantal locaties aan. Dat is mooi en dat geeft zeker enige
potentie, maar dat voldoet niet aan de gedachte van dun en duur in het groen,
zoals we dat woonmilieu toentertijd noemden. Daarvan wou ik dan ook maar
even kennis nemen.
Wethouder Sleeking Nee, daar heeft u absoluut een punt. Dus ja, dat maakt ook
mij nog nieuwsgieriger naar de discussie zoals die zich volgende week gaat
voltrekken, in hoeverre er nog draagvlak is om die plannen uit het verleden te
gaan ontwikkelen en daarbij is ook de raad wel echt aan zet. Ja, voorzitter, de
fractie CU/SGP heb ik nu beantwoord ten aanzien van de pioniers, dacht ik en de
fractie van GroenLinks maakte ook nog een opmerking over initiatieven. Volgens
mij doen wij wel dat wat kan, binnen de mogelijkheden die wij hebben, en soms
lukt het niet of heel traag om initiatieven te honoreren. Zo'n drijvend terras aan
de Voorstraathaven - ik geloof dat we daar nu twee jaar mee bezig zijn. Ja, dat
leidt wel tot teleurstelling bij de ondernemer door wie dit initiatief genomen is.
Van onze kant is er medewerking toegezegd, maar ook daar zitten we wel met
de beperkte mogelijkheden die er zijn en ook met de rechten van andere
belanghebbenden en buren in dat gebied, dus dat is ook wel een kwestie van
zorgvuldig afwegen. Collega Mos heeft al genoemd de rode loper en andere
initiatieven die we genomen hebben, die wel degelijk gerealiseerd zijn. Kijk eens
naar zo'n prachtig project in Crabbehof, dat door de gemeente is gefaciliteerd en
waar toch vanuit de buurt hele mooie initiatieven worden ontwikkeld. Ja, de
motie van de VNG gaat u zelf misschien nog even op in, voorzitter? Want ik heb
daar mogen stemmen en ik herkende mij eerlijk niet in de woordvoering van de
heer van Verk. Want als de formulering in die motie zo had geluid, dan weet ik
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niet of we die vanuit het college hadden kunnen steunen, wat we nu wel gedaan
hebben. Maar ik begrijp dat de voorzitter daar nog nader op ingaat.
De voorzitter De voorzitter gaat zo dadelijk nog in op cannabis en de VNG- tot
uw grote vreugde, zie ik aan uw gezicht. We gaan naar wethouder Reynvaan.
Nee, we gaan naar wethouder van de Burgt? Ook niet? Wethouder van der
Linden nog? Nee. Wethouder, nee? Mag ik mevrouw de Smoker vriendelijk, doch
dringend verzoeken?
Mevrouw de Smoker vervangt burgemeester Brok als voorzitter.
Burgemeester Brok De formuleringen van meneer van Verk nodigen mij
natuurlijk uit om graag in tweede termijn, dat is hem dan goed gelukt, nog te
reageren op zijn stellingname. Het college van Dordrecht - en dat lijkt me ook
wel zuiver, omdat het niet juist is als ik als secretaris van de VNG stem bij
initiatieven die door het bestuur zijn genomen van de VNG - heeft uitgebreid
gesproken over de herijking van het cannabisbeleid. Overigens, voor uw
beeldvorming: ik heb als secretaris van de VNG ook ingestemd met die notitie,
die een doorkijk geeft hoe je nou in de brede zin van het woord die discussie op
een hedendaagse manier zou moeten voeren. En de kern van die discussie, van
die commissie wat ook door ons college ondersteund is bij het congres vorige
week in Haarlemmermeer, is 'de hele problematiek van de achterdeur is niet aan
te pakken als je niet wezenlijk ter discussie voert dat je ook met kweken en
verkopen de regulering anders gaat denken en handelen, ook in de internationale
Europese context'. Daar ben ik het ook van harte mee eens. Want die hele
achterdeurproblematiek is ook de kern van het probleem en ook ik ben van
mening dat als je een model vindt waardoor kweek, verwerking en verkoop, al
dan niet vanuit het object, vanuit de zaak aan elkaar gekoppeld is, je ook niet
kunt voorkomen de overlast en de criminalisering van de sector zelf. Dus daar
delen wij eikaars mening volgens mij over. Iets anders is en dat loopt wat door
elkaar heen, ook nu weer vandaag, de discussie over de coffeeshops. Kijk, u
heeft besloten, uw kader is om vijf coffeeshops toe te laten in deze gemeente. U
kent ook mijn opstelling daarover; daar ben ik ook mee eens en ik ben het ook
met die mensen eens die zeggen: ja, als je er op het moment maar drie over
hebt, dan verplaatst die handel zich naar straten of andere plaatsen. Dat is ook
zo. Dat gebeurt ook op dit moment. Het is gewoon zo dat de handel op andere
plaatsen toeneemt, dat proberen we ook te beteugelen, omdat er in plaats van
acht, zes jaar geleden, nu op dit moment functioneel maar drie coffeeshops
actief zijn. Dat doet niets af aan het feit dat er handhavend is opgetreden bij
coffeeshops omdat men zich niet hield aan de regels die we hebben opgesteld.
Daar is op getoetst, helemaal conform uw beleid, mijn handleiding zoals ik die
ook als bestuursorgaan hanteer. Nog niet gesproken ook over de overlast die er
mee gepaard is en laat duidelijk zijn: het beleid maakt het mogelijk, op het
moment dat er minder dan vijf coffeeshops in deze gemeente zijn, om voor
nieuwe aanvragers ook een aanvraag te doen. Zo is er ook zeer recent een
aanvraag binnengekomen van een ondernemer die een coffeeshop wil openen.
Die wordt gewoon in behandeling genomen op het moment dat de hele
procedure onherroepelijk is, want dat moetje natuurlijk wel eerst doorlopen.
Dan wordt ook met zo'n ondernemer gesproken over de mogelijkheden, wordt er
ook getoetst of dat die ondernemer zich houdt aan de regels die er zijn, of dat
die ondernemer ook mag ondernemen in die sector, gezien ook die BIBOP toets
die nog moet gaan plaatsvinden, dus dat traject vindt gewoon zijn weg. Waar we
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het niet over eens zijn en daar heb ik u ook eerder in debatten voorbeelden over
gegeven, is als je als gemeente een coffeeshop gaat exploiteren c.q. gaat
uitbaten. Het college is van mening dat het geen taak is voor de lokale overheid
om zich op dat pad te begeven. Maar er is nog een heel ander probleem en ik
verwijs naarde situatie in Helmond. Daar waar je particuliere initiatieven in een
stichtingsvorm, zoals wij bijvoorbeeld in een andere gemeente in Zwijndrecht
kennen, gaat vermengen in een markt waar de sector zelf zit, werkt dat
criminaliserend uit, ook in de excessen zoals die er bijvoorbeeld waren in
Helmond. Want dan ga je je in die markt begeven, dan werk je concurrerend en
dat vindt de markt niet leuk, als je als overheidspartij, te midden van die positie,
gewoon positie neemt. Nou, dat vind ik een buitengewoon ongewenste
ontwikkeling. Ik vind dat we onze tijd en onze energie en onze ambities en
pioniersdrift en alles wat er bij hoort, wel op andere manieren kunnen inkleuren.
Dat zie ik niet op dit dossier. Het tweede punt waar meneer van Verk enigszins
functioneel op kietelde, was toen hij het had over het bijkantoortje. Mag ik toch
zeggen dat ik dat een schampere formulering vind? Er waren plotseling plannen
over onze rechtbank, meneer van Verk, waarbij totaal onverwacht, totaal
onverwacht volgens het plan van de Raad voor de Rechtspraak, er nog maar 15
mensen hier zouden zitten en inderdaad, onze rechtbank zou afglijden tot een
veredeld bijkantoortje. Laat mij mij voegen in uw vocabulaire. Dat is gekeerd,
dat tij. Tot en met 2018 blijft Dordrecht een volwaardige rechtbank met alle
functionaliteiten, met ook alle medewerkers van dien. Dat is ook conform de
afspraak die we destijds bij de gerechtelijke kaart-discussie, nog onder mijn
voorganger mede gevoerd, hebben gevoerd en daarmee houdt het Rijk en de
Raad van de Rechtspraak zich aan de afspraak en is ook onze President van de
rechtbank teruggekomen op eerdere initiatieven. Dankzij dus vele inspanningen,
ook niet in de laatste plaats van de medewerkers van de rechtbank zelf, houdt
Dordrecht daarmee een volwaardige rechtbank. Dat doet niks af aan de
ontwikkelingen in de rechtspraak en de digitalisering, die ook laat zien dat er
steeds minder mensen bij de rechtbank gaan werken, maar dat is niet alleen bij
de locatie in Dordrecht; dat is ook in Rotterdam, Amsterdam en overal in het
land. Dat houdt gewoon precies dezelfde tred. Dus het college is met velen,
meneer van Verk, buitengewoon dankbaar dat tot en met 2018, in een hele
mooie straat in deze stad, die functionaliteit behouden blijft.
De heer van Verk Voorzitter?
De vicevoorzitter Meneer van Verk, gaat uw gang.
De heer van Verk Want u kietelt mij natuurlijk ook functioneel. Uw betoog
rondom het cannabisbeleid herken ik en ik herken ook uw stellingname daarin
voor wat betreft de mogelijkheid om als overheid een coffeeshop te laten drijven
in de vorm van een stichting - dat dat in een stad als Dordrecht, waar reeds
coffeeshops aanwezig zijn, zou kunnen leiden tot allerlei vervelende excessen en
uitwassen, dat heeft u eerder gedaan en dat deel ik met u. Laat dat helder zijn.
Ik heb ook wat dat betreft naar aanleiding van de opmerking van de heer
Veldman over het coffeeshopbeleid, nog maar eens het cannabisbeleid in zijn
algemeenheid aan de orde gesteld en ik blijf het jammer vinden dat deze
gemeente daar halsstarrig in blijft door niet te willen meedenken met veel
andere gemeentes om te kijken hoe je die achterdeur eens goed kan gaan
regelen. Ik ben blij om nu vanuit uw mond te horen dat u eigenlijk toch in uw
hart ook wel vindt dat dat goed geregeld moet worden om de criminaliteit, die nu
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gepaard gaat met de illegale teelt, te bestrijden. Dus in die zin denk ik dat onze
standpunten helemaal niet zover van elkaar liggen als dat we soms doen
voorkomen. Voor wat betreft mijn opmerking over de rechtbank, over het
bijkantoor - die rechtbank ligt aan een mooie straat en dan bedoelt u die straat,
bij het Hof gesitueerd, volgens mij. Wat mij in ieder geval opvalt, want ik kom
regelmatig in die straat, is dat dat kantoor toch erg leeg is komen te staan en
dat zal dan mijn beleving dan wel zijn, waardoor ik het tot een bijkantoor
bestempel. Want ik heb de indruk dat de activiteiten toch aanzienlijk zijn
verminderd ten opzichte van een aantal jaren geleden. Maar dat is dan misschien
een subjectieve waarneming van iemand die toevallig in de buurt woont.
De vicevoorzitter Meneer Brok, nog afrondend? Dat is niet het geval. Oké, dank
u wel.
De voorzitter Daarmee afrondend aan dit blok. Er zijn een aantal formuleringen
gekozen in het dictum van de stukken onder 37 en 38. Dus ik stel wel voor om
gewoon de twee punten ook in stemming te brengen, omdat daar in de
deelonderdelen een aantal besluiten worden gevraagd. Wie is....
De heer van Verk Voorzitter, mag ik nog een vraag stellen aan D66?
De voorzitter Zeker, gaat uw gang.
De heer van Verk Naar aanleiding van die motie, dat ben ik eigenlijk net in mijn
woordvoering vergeten. Er worden een drietal gedachtestreepjes geformuleerd
waarover gerapporteerd zou moeten worden. Ik ervaar dat als een limitatieve
opsomming, terwijl er misschien meer zaken zijn, of gaan ontstaan in de loop
van de tijd waarover je rapportage zou wensen. Daar zit een gevaar in datje
over twee jaar, wanneer zoiets zich voordoet te horen krijgt, met enige grond,
dat het college zegt van ja, maar daar hebben jullie nooit om gevraagd, dus daar
gaan we nu ook niet over rapporteren. Hoe denkt u dat gevaar in die motie te
kunnen ondervangen?
De heer Schuiten Dank u, voorzitter. Dat is een goede vraag en het klopt
inderdaad, dat het wat ons betreft een limitatieve opsomming is. Dat hebben we
bewust gedaan, omdat de ervaring tot nu toe is dat we eigenlijk te veel
informatie krijgen. Naar onze mening zijn dit drie belangrijke onderdelen om op
geïnformeerd te worden en geven deze drie onderdelen voldoende houvast om
een uitspraak te kunnen doen over hoe het gaat met de zorg. Wat niet
wegneemt dat er andere indicatoren kunnen zijn; daar kunnen we wat mij
betreft het gesprek ook wel over voeren, maar de kunst is wat ons betreft om
een beperking aan te brengen, inderdaad.
De heer van Verk Daar was ik al bang voor, voor dat antwoord, voorzitter en
dan vind ik het een te benauwde vorm van rapporteren, wetend dat er juist in
die transformatieperiode een hele hoop zaken gaan veranderen. Dan heb je meer
informatie en meer rapportage nodig dan alleen deze drie en zullen wij dus de
motie niet steunen.
De voorzitter Dank u wel.
De heer Schalken Voorzitter.
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De

voorzitter Ja.

De heer Schalken Als ik daar nog even op mag reageren, want volgens mij is
met de uitleg van de wethouder niet bedoeld om minder te gaan informeren.
De heer van Verk Nee, meneer Schalken - voor alle duidelijkheid voorzitter, ik
heb het nu niet over de wethouder, maar aannemen van deze motie, het
vastleggen van dit besluit, betekent datje eigenlijk zegt van, nou, hier hoeft
alleen over gerapporteerd te worden, en de wethouder met alle recht van
spreken kan zeggen van: ja jongens, hier doe ik het mee. En dat zij misschien
uit eigen beweging meer zal doen, dat is prachtig, maar ik wil niet dat, maar ik
ben tegen een besluit van deze raad, om onszelf, we leggen onszelf vast, om
onszelf vast te leggen op deze drie punten. Dat vind ik te krap en te benauwend.
De heer Schalken Voorzitter, als ik daar nog even op mag reageren? Volgens
mij heeft de wethouder inderdaad niet aangegeven dan niet meer te gaan
rapporteren en wordt volgens mij de motie uitgevoerd zoals die ook wordt
uitgelegd door de wethouder en gaan we niet minder informatie ontvangen.
De heer Schuiten Voorzitter, als er een weerstand is om, zeg maar, meer
informatie niet meer te krijgen, dan kan ik dat volgen. Maar dan zou ik hem zo
willen formuleren dat we in ieder geval op een duidelijke manier en op een
onderscheidenlijke manier deze informatie krijgen in de informatie die we
voortaan krijgen en dat we daarnaast dan ook nog heel andere informatie willen
hebben, dan is dat wat mij betreft prima, maar dit zijn wel drie elementen daarin
die wat mij betreft steeds heel duidelijk en kort en bondig tot uiting moeten
komen.
De voorzitter Meneer Wagemakers.
De heer Wagemakers Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, nog niet zo heel lang
geleden hebben we ook gesproken over bijvoorbeeld een instrument als de
zelfredzaamheidmatrix. Ik kan me nog herinneren dat de wethouder toen aangaf
dat er ook onderzoek liep naar welke belangrijke prestatie-indicatoren er zijn. Ik
zie er hier nu een aantal terugkomen en ik kan me voorstellen, dit zijn in ieder
geval zeker relevante, maar ik kan me ook wel vinden als we ons beperken tot
alleen dit - dat zou een verenging zijn en daar bent u volgens mij ook niet op uit.
Volgens mij moeten we dan nog eventjes kijken naar hoe we het exact met
elkaar formuleren.
De heer Schuiten Voorzitter, wat mij betreft prima om het gesprek te voeren of
er nog iets bij moet, maar ik zou daarbij wel de oproep willen doen om te
streven naar een beperking. Nou ja, met die opmerking zou die wat mij betreft
aangepast kunnen worden.
De voorzitter Dat betekent dat u hem op een ander moment wilt indienen, of
wilt u schorsen om hem aan te passen? Wat wenst u, meneer Schuiten?
De heer Schuiten Ik stel voor, een kleine schorsing om eventjes te kijken naar
een aanpassing van de motie.
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De

voorzitter M e n e e r v a n A n t w e r p e n .

De heer van Antwerpen Voorzitter, zou ik D66 de suggestie mogen meegeven
om nu in te trekken en bij de Kadernota dan terug te laten komen?
De heer van Verk Dat vind ik een hele goede.
De voorzitter Wat zegt meneer Schuiten?
De heer Schuiten Nee, dat doen we liever niet.
Mevrouw de Smoker Even twee minuten.
De voorzitter Er wordt twee minuten schorsing gevraagd. Meneer van de Burgt
vertrekt, want die heeft een afspraak met staatssecretaris Kleinsma. U wordt
bedankt voor uw aanwezigheid. De vergadering is voor twee minuten geschorst.
Schorsing
De voorzitter Goed. De vergadering is heropend. Meneer Schuiten.
De heer Schuiten Voorzitter, we hebben even overlegd en het gevoel is bij een
aantal fracties dat het te snel gaat op deze manier. De suggestie is om het
bijvoorbeeld volgende week al in de commissie aan de orde te laten komen en
daarna bij de Kadernota dit nader te bespreken. Daar kan ik in meegaan, dus
dan trekken we nu de motie in.
De voorzitter Daarmee trekt u nu in en wellicht komt u op een nader moment
met een anders geformuleerde motie. Prima, ja, dank u wel. Dan ga ik terug
naar punt 37 en 38 en wil die eigenlijk in zijn totaliteit, inclusief de formulering
zoals die gekozen zijn, in stemming brengen. Wie is tegen het voorstel wat er
ligt? Niemand? Is iedereen dan voor? Ja, met inachtneming? Akkoord. Dan is dat
besluit genomen.
De voorzitter Dan hebben we een motie 'Vreemd' aan de orde van de dag. Ik
stel voor, we hebben nog een kwartier en dan gaan we om 20.00 uur door.
Jawel, daar voorziet uw programma in;, zo is het. Dan kunnen we zo meteen
even kijken hoe de behandeling zich voltrekt, maar we geven gewoon de
indieners van de motie de gelegenheid de motie toe te lichten. Ja, gaat uw gang.
Mevrouw Edenburg Dank u wel, voorzitter. Ik hoop dat het inderdaad niet lang
duurt, maar dat ligt aan het geheel, hier. Mede namens PvdA en SP vragen wij
het college in deze motie 'De vervuiler betaalt' Chemours aan te spreken op haar
verantwoordelijkheid om bloedtesten aan te bieden aan degene die dit wenst en
ook eventueel buiten Dordrecht. De dringende vraag van de individuele burgers
om bloedtesten te kunnen krijgen dient serieus genomen te worden, omdat de
steekproef van RIVM, die nu is uitgezet, pas over een jaar beschikbaar komt en
deze steekproeven niet individueel worden teruggekoppeld. In de tussentijd
leven de bewoners in onzekerheid. Wij hebben alle begrip voor het dilemma van
ratio en emotie in deze. Wij vinden het belangrijk dat de raad en college een
duidelijk signaal aan haar burgers afgeeft, dat zij haar zorgen deelt en
oplossingen zoekt om de bezorgdheid en onzekerheid weg te nemen. Wij zijn ons
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ook bewust dat Chemours niet te dwingen valt, maar meer drang uitoefenen kan
zeker resultaat hebben. Het mag niet zo zijn dat Chemours zich verschuilt achter
de zogenaamde dwingende uitspraken van allerlei instanties welke andere
belangen hebben. Chemours wenst een goede relatie met de bewoners; des te
meer een reden om deze bloedtesten dan aan te bieden. Bloedtesten waar de
mensen inmiddels al tien maanden op aandringen. Men vraagt die echt niet
zomaar. Het zou dan ook tot eer strekken van Chemours de onrust en
onzekerheid te verminderen en de bloedtesten aan te bieden. Het niet weten is
erger dan weten. Daar hoort dan een goede communicatie, begeleiding en
nazorg bij; begeleiding die mogelijkheden en onmogelijkheden uitlegt. Voorzitter,
de vervuiler dient hier te betalen. Neem uw burgers serieus en stel de mensen
die dit wensen, in staat een bloedproef te krijgen, op korte termijn, door actief
Chemours hier op aan te spreken en eventueel de kosten voor te financieren om
deze op een later tijdstip te verhalen bij Chemours. Dank u wel.
De voorzitter Dank u vriendelijk. Een motie, ingediend, reeds verspreid en
maakt onderdeel uit van de beraadslaging van GroenLinks, PvdA en SP. Ik kijk
even naar de woordvoerders van de PvdA en SP - wensen die toevoegingen?
Nee? Ja, meneer Portier. Dan meneer Portier eerst. Nou zie ik mevrouw van den
Bergh ook zwaaien. Meneer Portier.
Mevrouw van den Bergh ...een dode hoek voor u zit, maar ik zwaai al heel lang.
De voorzitter Oh, sorry. Wilt u eerder dan meneer Portier? Nee, dat hoeft niet?
Meneer Portier, gaat uw gang.
De heer Portier Ja, een kleine aanvulling. We hebben ook in de wijk De Staart
bij zeer veel bewoners aangebeld en gevraagd wat zij vonden; of zij
daadwerkelijk een bloedonderzoek wilden, of ze dat zelf konden betalen en de
respons was voor het overgrote deel dat men vond dat er recht bestond op een
bloedonderzoek, waarbij een aantal mensen zijn die zeggen van, nou, ik wil het
voor mijzelf niet, want ja, ik weet het liever niet als het zo is, maar iedereen is
wel van mening dat men daar recht op heeft. Wat zou een bloedonderzoek
kunnen brengen, wat levert het mensen op? Er wordt vaak gezegd: ja, je kunt
de stof toch niet zomaar uit je lichaam verwijderen, dus je weet dan dat er iets
is, maar je kunt er niets aan doen en dat is ook de reden dat een aantal mensen
er voor zal kiezen om zo'n bloedonderzoek niet uit te laten voeren. Toch, het kan
natuurlijk ook zijn dat een heel aantal bewoners geen PFOA in het bloed heeft.
Die zijn dan alvast gerustgesteld. Wat betreft de mensen die wel PFOA in hun
bloed hebben, die kunnen zeg maar beter in de gaten gehouden worden, zodat
op het moment dat er iets is wat lijkt op bij voorbaat leverklachten, één van de
zaken, dat een dokter gelijk weet van, hé wacht, de diagnose zou daar wel eens
mee te maken kunnen hebben. Dus het is niet zo dat het helemaal niks oplevert
voor de gezondheid van de bewoners. Integendeel, ze kunnen zich meer bewust
zijn van de zaken waar ze op moeten letten en dat is ook de reden dat wij vinden
dat het belangrijk is dat dat onderzoek uitgevoerd wordt en dat mensen daar
recht op hebben. Dank u wel.
De voorzitter Mevrouw van den Bergh, van de PvdA.
Mevrouw van den Bergh Ja, voorzitter, wij dienen samen met GroenLinks en SP
deze motie in, omdat wij vinden dat bewoners ondersteuning verdienen en dat er
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een einde moet komen aan hun onzekerheid. Gaandeweg blijkt namelijk dat de
hele affaire steeds groter wordt en dat het anders is dan er werd
gecommuniceerd en nog steeds, dan we veronderstelden. Er wordt wel gezegd
van: ja, er wordt nu een uitgebreid RIVM-onderzoek gedaan, of die gaat verder
in een volgend rapport met onderzoeken en ook een uitgebreide steekproef;
maar dat is bij mensen die zeg maar worden uitgenodigd tot een steekproef, je
kunt jezelf niet aanmelden en je krijgt ook niet individueel als bewoner de uitslag
te horen. Het wordt verwerkt in een algemeen wetenschappelijk onderzoek en
dat gaat volgens de regels van de wetenschap. Dat gaat maanden duren, en dat
onderzoek komt pas ergens in 2017, over een jaar naar buiten en dat vinden wij
veel te lang. Al die tijd zitten bewoners in onzekerheid aangaande hun
gezondheid, aangaande zeg maar wat er in hun bloed zit en wij vinden dat wij
die duidelijkheid moeten bieden. Althans, wij vinden dat Du Pont/Chemours dat
moet doen, maar die verschuilt zich achter het feit dat die van overheden dat
niet mag doen. Die zegt, het wordt zwaar ontraden. Dat zei Erik Meijer, directeur
van Du Pont/Chemours hier in Dordrecht. Hij zegt, het wordt zwaar ontraden van
overheden dat wij die bloedproef aanbieden. Hij wekte de indruk dat hij dat zelf
wel zou willen doen, maar hij doet het niet omdat overheden dat hem ontraden,
ofwel zelfs tegenwerken. Wij accepteren dat niet. Du Pont stelt zich hier, als ik
Du Pont zeg, dan bedoel ik ook Chemours, heeft zich altijd opgesteld als een
goede werkgever hier, geeft ook werk aan heel veel mensen. Heeft altijd zeg
maar van veiligheid een topprioriteit gemaakt; zegt dat ook, dat zij bekend staan
om hun veiligheid. Daar kun je nu een beetje aan twijfelen. Bewoners er om
heen twijfelen nu ook, van: wat is er nu eigenlijk aan de hand? Du Pont
subsidieert vele activiteiten in onze stad en dat is prima om hun betrokkenheid
te tonen. Dan zou ik zeggen, toon nu ook je betrokkenheid Du Pont. Geef aan
mensen die duidelijkheid, of in ieder geval bekostig de kosten die vastzitten aan
een bloedonderzoek en stel dat ook beschikbaar voor omwonenden. De kwestie
is groter dan onze lokale gemeenschap hier. Het heeft een veel grotere impact
en dat blijkt steeds meer. Het zal heel lang duren en er zullen diverse
onderzoeken nodig zijn; laat de bewoners daar niet de dupe van zijn. Wij zeggen
dan ook: gemeente neem het voortouw. Ga met Du Pont in ieder geval in
overleg, want wij vinden dat Du Pont de eerstverantwoordelijke is. Du Pont moet
zich een beetje als een vader opstellen in onze stad. Het is ook heel wat; Du
Pont is alleen begonnen terwijl er nog niemand woonde. Nu zit het in een volle
woonwijk tegenover Sliedrecht en dat geeft extra verantwoordelijkheden voor de
veiligheid en hoe je omgaat met deze chemische industrie. Daar zullen we nog
heel wat afspraken, rapporten en onderzoeken voor moeten doorlopen en wij zijn
dan ook bezig met een brief aan de Tweede Kamer en met de Provincie, want wij
vinden dat wij hierin gezamenlijk moeten optrekken. Juist omdat het de
gemeentepolitiek overstijgt en wij hopen dat ook andere fracties een beroep
doen op, zeg maar, hun fracties in de Tweede Kamer en in de Provincie, want we
moeten hier echt gezamenlijk in optrekken. Voor de duidelijkheid naar onze
bewoners, maar ook voor de veiligheid van deze, zeg maar fabriek of
onderneming in onze stad. Hier wil ik het even bij laten.
De voorzitter De woordvoerder van de BVD-fractie.
De heer Schalken Ja, voorzitter, dank u wel. Heel kort: wij delen natuurlijk ook
de zorg rondom de onrust die er is en er lopen natuurlijk al intensieve
gesprekken tussen de verschillende partijen. Daarbij wacht ik nu eerst ook even
het college af, wat hun reactie is op deze motie, omdat ik ook denk dat het heel
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zuiver is dat je ook rekening houdt met de afspraken die je met de andere partij
hebt gemaakt op dit dossier.
De voorzitter CDA, meneer Rovers.
De heer Rovers Voorzitter, dank u wel. Ja, de titel van de motie spreekt het CDA
helemaal aan: De vervuiler betaalt. Dat is de verantwoordelijkheid van Du Pont.
Het eerste stuk van de overwegingen kunnen we ook helemaal volgen, met name
het feit dat heel veel mensen, begrijpelijkerwijs, bezorgd zijn over wat er nou
aan de hand is met hun gezondheidstoestand. Alleen, na die overweging gaat het
toch een beetje mis. Want ik vraag me af, als je de stelling handhaaft van:
meten is weten, dan houdt dat natuurlijk niet op bij het bloedonderzoek.
Hetzelfde zeggen mensen die een total body scan willen hebben en als je dus in
feite een waarde krijgt - en de kans is klein dat er geen PFOA in je bloed
aangetoond wordt - dan weet je nog niet wat er in het verleden, heden of
toekomst aan gezondheidsschade was, is ofte verwachten is. Los van het feit of
je binnen Dordt dan een uitzonderingspositie moet krijgen, want Sliedrecht is
eigenlijk nog veel meer at risk. Ik vraag mij dus af, maar misschien dat het
college daar een antwoord op kan geven, of er dan budget is voor tienduizenden
mensen a 80 euro om dit te verwezenlijken. Ik ga er namens het CDA vanuit dat
er enorme druk uitgeoefend wordt op Du Pont om de mensen zoveel mogelijk op
geruststellende paden te brengen en ik wil alleen benadrukken dat er geen
medische noodzaak is om dat heel snel te doen. Ik wil ook benadrukken dat ik
niet zo voor een schijnzekerheid ben als vervanger voor onzekerheid, maar het
lijkt er op alsof het CDA dan niet veel deernis heeft met alle mensen die hier zo
maar belast zijn met ongewenste stoffen in hun lijf en in de rest van de
omgeving. Dat wil ik benadrukken. Maar ja, ik hoop dat het college kan
aangeven of er voor dit plan van voorfinanciering budget is en of zij de stelling
handhaven 'meten is weten en dat is beter dan on-weten'. Tot zover.
Mevrouw Kruger Voorzitter?
Mevrouw Van den Bergh Voorzitter?
De voorzitter Ja, mevrouw Kruger, even in de interruptie, want ik ga ook even
naar de anderen.
Mevrouw Kruger Ja, ik wilde een vraag stellen. Ik wilde een vraag stellen aan de
heer Rovers. U geeft aan van, als er dan een bloedonderzoek gedaan wordt, dan
weten mensen nog niet goed wat er verder gebeurt en als dan op dat moment
blijkt dat er weinig of geen PFOA in hun bloed zit, dan kan er later toch nog wel
een gezondheidsprobleem ontstaan. Maar is het niet zo dat dat bij allerlei
onderzoeken plaatsvindt. Ik noem maar het borstonderzoek; nou, zo zijn er nog
meer van die onderzoeken, die gedaan worden, puur uit preventief oogpunt en in
deze zin is het ook zo dat mensen gewoon willen weten hoe de stand van zaken
is. Wij hebben ook aangegeven in de motie van: er moet wel zeker een goede
communicatie zijn, dat mocht het zo zijn dat er wel wat gevonden wordt, dat het
niet hoeft te zijn dat je a. ziek wordt, en b. dat we ook nog niet direct
oplossingen er voor hebben. Het feit is gewoon dat mensen puur vragen om dit
onderzoek te laten plaatsvinden.
De voorzitter Oké. Meneer Rovers.
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De heer Rovers Ja, voorzitter dank u wel. Het is zo dat, ik weet ook niet hoeveel
mensen vragen. Het is dus een niet-goede vergelijking met het borstonderzoek.
Daar is het zo dat je dus een onderzoek doet wat tot een diagnose leidt. Een
diagnose is dus een formulering die bedoeld is om te kunnen handelen en dat is
in dit geval niet zo. Je kunt niet handelen. En het voorbeeld van ja, je kunt
boven 89 Nano gram per milliliter bloed leverfunctiestoornissen krijgen - als
iemand leverfunctiestoornissen heeft, dan kun je dus ook dan de PFOA gaan
bepalen, maar het is dus niet te vergelijken met een bevolkingsonderzoek waar
strenge voorwaarden voor zijn.
Mevrouw Kruger Voorzitter, ik wil er toch even, ja het spijt me, even kort op
reageren. Ik bedoelde het niet als zijnde in de vergelijking van dat er dan een
diagnose zou kunnen plaatsvinden. Het gaat er juist om dat er dan op dat
moment geen diagnose plaatsvindt, als niet anders de constatering van dat er
niets aan de hand is, dat mensen daar van uitgaan en op rekenen en pas bij het
volgend onderzoek gaan ze zich afvragen: misschien heb ik ergens wel last van.
Dus vertrouwen op het onderzoek. Ik dacht dat u dat meer bedoelde met het
bloedonderzoek, van, als dat gedaan is en er is niets gevonden, dat mensen dan
minder alert zullen zijn.
Mevrouw van den Bergh Voorzitter?
De voorzitter Meneer Rovers.
De heer Rovers Nog één aanvulling.
De voorzitter Wel over hetzelfde punt, mevrouw van den Bergh?
Mevrouw van den Bergh Ja, ik had, maar niet zozeer over dat bloedonderzoek,
maar ook over de kosten die meneer de Rover noemde: of de gemeente wel het
geld in huis heeft om die kosten te betalen. Dat vind ik een beetje een
merkwaardige vraag. Als je iets nodig vindt, heb je daar geld voor, maar er staat
ook in de motie dat die kosten verhaald worden op Du Pont zelf. Dus het is een
soort voorfinanciering. Maar als u de noodzaak er niet van inziet, dan ga je
vragen stellen over de financiering.
De voorzitter Oké. Ja, nu moet ik echt toestemming vragen om door te mogen
gaan van u, want daar voorziet uw reglement in. Ik mag namelijk doorgaan tot
18.30 uur, als u daarmee de intentie heeft om de vergadering af te ronden. Als u
die intentie niet heeft, dan moeten we nu schorsen en om 20.00 uur doorgaan.
Dus ja, het is dan de keuze die ik graag bij u voorleg. Meneer Portier, wat vindt
u? Meneer Schalken?
De heer Schalken Wat BVD betreft kunnen we dit punt nog afhandelen.
De voorzitter Is dat de intentie van iedereen?
De heer van Verk Nou, voorzitter, laat duidelijk zijn dat de intentie er is om het
af te handelen, maar ik ga me niet in een tijdsklem laten zetten tot 18.30 uur,
laat dat dan ook maar duidelijk zijn. Ik bedoel, dit is een belangrijk punt voor
een deel van de bewoners van onze stad. We hebben de hele middag over
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andere dingen heel uitgebreid gesproken. Het zal toch niet zo zijn dat we nu dit
gaan afraffelen?
De voorzitter Dat is ook niet het voorstel, hè? Het voorstel is om nu te schorsen
en om 20.00 uur door te gaan, tenzij u de intentie heeft om te kijken of we tot
18.30 uur kunnen afronden en dan kunnen we altijd om 18.30 uur verder kijken,
maar dan moeten we nu nog wel een half uurtje doorgaan. Ja?
Mevrouw de Smoker Nee, voorzitter, dat is oprekken van het reglement wat we
met elkaar vast hebben gesteld. Kijk, wat dat betreft: qua inhoud ga ik dan mee
in zoals de heer van Verk het uitspreekt van, we moeten het ook niet af gaan
zitten raffelen. En ja sorry hoor, wees eerlijk, maar ik zit ongeveer nu na vier uur
wel even tegen mijn max aan van 'mag ik misschien even pauze, of wat dan
ook?'
De voorzitter Oké, anderen nog over de orde? Dan stel ik voor dat we nu
stoppen. Nee? Ik vraag van u echt een reactie. Meneer Staat wil ook iets zeggen.
De heer Staat Ik kan me invoelen wat de heer van Verk zegt, maar kunnen wij
nou met zijn allen een inschatting maken dat we dit onderwerp op een serieuze
manier in een half uur kunnen afhandelen?
Mevrouw de Smoker Nee, dat kun je niet, dus dan moet je schorsen.
De heer Staat Kunnen we dat niet, of kunnen we dat wel?
De voorzitter Dat is een vraag, meneer Staat. Wat vindt u, meneer Staat?
De heer Staat Ik denk niet dat we dit op een waardige wijze af kunnen ronden in
een half uur. Laat ik het zo maar zeggen.
De voorzitter Dus, schorsen, wilt u. Anderen? Meneer Pols.
De heer Pols Voorzitter, we kunnen toch gewoon om 18.30 uur opnieuw kijken
wat we willen? Dan is iedereen aan het woord geweest. Ik stel voor om het af te
handelen, gewoon en geen tijdklem erop.
De voorzitter Dat vindt u. Anderen nog? Meneer Rovers.
De heer Rovers Wat mij betreft doorgaan tot 18.30 uur en als het niet klaar is,
dan gaan we door om 20.00 uur.
De voorzitter Anderen nog? Er zijn er een aantal het niet mee eens, maar nou
probeer ik maar even samen te vatten. Ik proef toch dat u op zijn minst wil
kijken in een eerste ronde hoe ver we komen om 18.30 uur. Dat doet geen
afbreuk aan wat anderen zeggen die liever nu willen schorsen, maar ik proef dat
in ieder geval mensen dat willen proberen. Dan doe ik ook mijn best, ook als
voorzitter en dan gaan we nu snel door, maar zorgvuldig en niet duwen.
De heer van Verk Nee, voorzitter, ik vind wat er nu gebeurt, niet correct. U doet
een voorstel, u proeft even wat en zegt dan: dan gaan we dat maar doen. Als u
een voorstel doet, dan brengt u die maar in stemming als een ordevoorstel en
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dan zien we wel en als dan blijkt dat de meerderheid door wil gaan, dan gaan we
om 18.30 uur ook gewoon door tot het af is. Ja, ik vind alles best, maar....
De voorzitter Dit bedoel ik dus. Dit is dus weer een andere variant. Dus ik stel
het volgende voor. Dat we in ieder geval tot 18.30 uur doorgaan, dat we even
een rondje doen en dan verder kijken of dat het te doen is. Wie is daar tegen?
Niemand is daar tegen? Dan gaan we door. Meneer Portier was bezig.
De heer Portier Ik wil alleen even reageren op de duizenden mensen die zo'n
onderzoek zouden willen. Ik denk dat dat toch de mensen die eerste instantie
onderzoek willen, de bewoners van De Staart en omgeving zullen zijn, dus ik
denk dat die aantallen nog al mee zullen vallen.
De voorzitter Oké. Meneer Rovers, in afsluitende zin.
De heer Rovers Een afsluitende opmerking. Natuurlijk, als mensen iets willen,
dan moeten ze de kans krijgen. Maar ik wil nog aangeven dat als een waarde
heel laag is, dat niet wil zeggen dat het dertig jaar daarvoor misschien niet hoger
is geweest en dus al schade heeft opgeleverd. Dus het is een foute geruststelling
als je nu een lage waarde meet. Dit even gewoon ter informatie.
De heer van Verk Voorzitter, ik heb nog geen antwoord gehoord van de heer
Rovers dat hij het budget leidend laat zijn. Dat vond ik toch wel een interessante
waarneming.
De heer Rovers Nou, ik heb alleen gevraagd of er budget is en of het een zekere
debiteur is, de firma Du Pont/Chemours, om vervolgens door te schuiven.
De voorzitter We gaan naar de woordvoerder van D66. Meneer Tiebosch, gaat
uw gang.
De heer Tiebosch Ja, dank u wel, voorzitter. D66 onderschat dit probleem
helemaal niet en wij delen ook de zorg. Alleen, watje nu ziet, dat hadden we
gewoon kunnen voorkomen. Want we hebben 12 april met elkaar in de
commissie afgesproken dat op het moment dat die steekproef bekend zou zijn,
zouden we in de commissievergadering weer hier over gaan praten. Ik kijk ook
even naar meneer Rovers. En nu komt deze motie. Nou, daarmee vind ik het
jammer dat je een stuk van de zorgvuldigheid gaat missen. Wat je ziet is, in de
afgelopen periode hebben we ook best veel informatie ontvangen. Als het gaat
over 25 mei, ...
Mevrouw van den Bergh Voorzitter, ik wou even een vraag stellen aan meneer
Tiebosch.
De voorzitter Ja hoor.
Mevrouw van den Bergh Want u zegt van, het is niet zorgvuldig, we hebben
afgesproken om die steekproeven af te wachten. Maar toen is ook bij ons een
beetje de verwachting gewekt dat er een andere tijdsplanning aan vastzat,
namelijk veel sneller en nu blijkt die steekproef met een heel nieuw onderzoek,
of met een vervolgonderzoek pas volgend jaar ergens naar buiten te komen en
dat vinden wij een veel te lange periode.
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De heer Tiebosch Voorzitter, ik ga niet op de stoel zitten van wie dan ook. Het
volgende is volgens mij aan de hand. Het RIVM is als onafhankelijk instituut
verantwoordelijk voor de inrichting en uitvoering van het onderzoek waar we het
nu over hebben en de uitvoering van het onderzoek vindt plaats in
samenwerking met de dienst Gezondheid & Jeugd en de betrokken gemeenten,
Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht die hebben aangegeven wat zij vinden dat
er in die steekproef zou moeten zitten. Nou, dan hoor ik graag van de wethouder
of dat zo klopt en vervolgens, als dat is gebeurd, zouden wij in de commissie,
zouden we het over die steekproef gaan hebben. Wat je nu ziet, inmiddels vliegt
de informatie vliegt door alle digitale media heen, dus we hebben van wethouder
van der Linden afgelopen vrijdag een brief gekregen waar Lodewijk Asscher,
minister Sociaal en Werkgelegenheid aan de voorzitter van de Tweede Kamer
allerlei informatie geeft; waar ook precies die verantwoordelijkheidsdiscussie
naar voren komt. Er wordt een onderzoek nu door de inspectie ook voorbereid,
dus ik vind, u vraagt aan het college om Chemours aan te spreken op haar
verantwoordelijkheid - nou, dat is nou net iets, er komt nu een Kamerdebat,
uitgebreid, dus ik vind het gewoon prematuur dat wij ons als raad van Dordrecht
nu ook hier nu over uitspreken. Ik volg wat de heer Rovers net allemaal op dit
punt heeft gezegd: wij kunnen nu net doen alsof die haast er is, maar die is er
even niet. Dus ik denk ook dat het zorgvuldigheidstraject voorop moet staan. En
de wijze waarop dit gaat - ik vind het ook jammer als je kijkt naar hoe de motie
is opgesteld, bij die overwegingen, hoe daar bijvoorbeeld dan de naam van - ik
moet dat maar raden dat het de directeur is, dat zou net zo goed iemand anders
kunnen zijn - dat die zo wordt genoemd. Ik had liever dat u dan gewoon de
functie had benoemd. Er is ook iemand die een commercieel belang heeft, die
ongeveer dezelfde naam heeft; die had dat ook gezegd kunnen hebben. (...) Het
staat er volgens mij niet. Ik heb het nergens gelezen, maar in die overwegingen
moet ik dan maar raden dat het dan die directeur is van Du Pont die dat heeft
gezegd. Dus dat vind ik ook niet fijn.
De voorzitter Oké.
Mevrouw van den Bergh Voorzitter?
De heer Tiebosch Ja, voorzitter, we gaan tot 18.30 uur, dus.
De voorzitter Ik ga even, ja. Meneer Tiebosch.
De heer Tiebosch Dus vanuit D66 hebben wij er gewoon behoefte aan om op
een zorgvuldige manier, gewoon in een commissievergadering, met de
wethouder hier samen over te praten en dan waar het nodig is, kunnen wij hier
in de raad op terugkomen. Maar we gaan hier nu gewoon een
commissievergadering met elkaar doen en ik denk dat de stukken die hier
eigenlijk voor iedereen toegankelijk zouden moeten zijn, die zijn er nu niet. Dus
we gaan allemaal een beetje raak schieten, of een beetje mis en dat wordt denk
ik ook voor de Dordtenaren, maar ook voor de werknemers van Du Pont die hier
worden genoemd, geen goede zaak.
De voorzitter Oké.
Mevrouw Edenburg Voorzitter?
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De heer Tiebosch Ja nou, 18.30 uur is 18.30 uur. Iedereen mag een heel
verhaal houden. (..) Ja, nou ja, goed. Voorzitter, dan kom ik er straks in tweede
termijn op terug. Ik denk dat het ook belangrijk is dat wij oog hebben voor de
werknemers die nu bij Du Pont of bij Chemours werken. Daar horen wij ook
allerlei berichten over, hoe die soms worden bedreigd, aangesproken et cetera.
Dus ook dat traject zou ik graag in commissieverband met de wethouder willen
bespreken. Nou, voor zover dan even en voor de rest: ik sluit me gewoon
volledig aan bij wat de heer Rovers allemaal heeft verteld en wij zien op dit
moment geen noodzaak om ons nu uit te spreken over die drie bullets die hier nu
staan.
Mevrouw Edenburg Voorzitter, mag ik daar even op ingaan? Ik ben bang dat
meneer Tiebosch op het verkeerde spoor zit. Want wij hebben het niet over de
steekproeven. Wij hebben het over een aparte bloedproef en dat is puur gedaan
om de bewoners een bepaalde zekerheid en ongerustheid weg te nemen. Meer
niet en ook verder geen extra andere handelingen. Het enige is dat wij zekerheid
willen hebben.
De heer Tiebosch Voorzitter, mag ik daar nog even op reageren?
De voorzitter Ja hoor.
De heer Tiebosch In dezelfde brief, die afgelopen vrijdag door wethouder van
der Linden is gestuurd, daar zat ook nog een heel lang antwoord bij op de vragen
van mevrouw Eline van de Boogaard en volgens mij gaat het college daar wel
degelijk in op wat dan voor die omwonenden met die steekproef is of wordt
geregeld.
De heer van Verk Voorzitter?
Mevrouw Edenburg Weer over... sorry voorzitter. U heeft het weer over die
steekproef en daar hebben wij het niet over.
De heer van Verk Voorzitter?
De voorzitter Meneer van Verk.
De heer van Verk Ik vind het jammer dat D66 een toon aanslaat alsof de
partijen die deze motie hebben ingediend, onzorgvuldig zouden handelen jegens
wie dan ook. We hebben 25 mei en daar heeft u gelijk in, of 25 april was het
meen ik, hebben we inderdaad een afspraak gemaakt van: we wachten af tot het
RIVM-onderzoek er is. In de veronderstelling overigens dat dat onderzoek in het
najaar openbaar zou worden; hoogstens uiterlijk de winter, maar in ieder geval
dit jaar nog. Dat is één en het blijkt nu dat dat onderzoek veel langer loopt.
Twee, er is voortschrijdend inzicht. Los van het feit dat de heer Asscher met
grote spoed een onderzoek laat uitvoeren door de Arbeidsinspectie hebben we
inmiddels ook vernomen dat er een tiental mensen bij de HVC zijn met
opmerkelijk hoge waarden. Daar kunnen we van vinden en denken wat we willen
- dit soort zaken die wel in de pers komen en ook redelijk geobjectiveerd in de
pers komen, in dit geval, leiden er wel toe dat de onrust in de wijk enorm
toeneemt. Want er is schijnbaar wel iets aan de hand als een minister zegt dat
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iets naar voren met grote spoed moet worden onderzocht en als er vanuit de
HVC opeens een signaal komt dat er mensen rondlopen die de afgelopen tien
jaar daar hebben gewerkt - let wel, dat is dus van 2006 tot 2016 - na het
stopzetten van de uitstoot van PFOA. Dan geeft dat onrust binnen zo'n wijk en
wij willen tegemoet komen aan dat onrustgevoel en zeggen van: nou, als dat
onrustgevoel kan worden weggenomen door een bloedonderzoek, dan moeten
we dat maar doen, want soms is het beter om iets te weten, meneer Rovers, dan
om in onzekerheid te verkeren. Dat zou u als arts toch zeker moeten kunnen
beamen; er zijn ziektes in dit land en in deze wereld die we niet kunnen
genezen, waarvan mensen wel willen weten of ze het hebben en daar is gelukkig
hier nog geen sprake van, maar laten we wel vaststellen dat de onzekerheid voor
mensen kwellend kan zijn.
De heer Tiebosch Voorzitter?
De voorzitter Meneer Tiebosch.
De heer Tiebosch Ja, ik zou het echt jammer vinden als dit nu zo gaat, dat het
net lijkt alsof de good guys en de bad guys hier in deze raad tegen elkaar.... Wij
onderkennen allemaal de zwaarte van dit grote probleem en ik heb het woord
onzorgvuldig zo niet bedoeld of genoemd; we willen juist dat we er heel
zorgvuldig met elkaar over praten en onze opvatting is dat we dat beter eerst in
commissieverband kunnen doen, dat hebben we voorgesteld en niet nu, alleen
op basis van de motie zoals u hem nu heeft ingediend, dat dat dadelijk dan een
stemming wordt en dat blijft dan weer hangen. Terwijl er de afgelopen weken
juist zoveel informatie is gekomen. Ik vind dat het ook onrecht doet aan
wethouder van der Linden, die dat zo meteen dan in een paar zinnen moet gaan
doen. Iedereen zit op zijn klok te kijken en wil weg - dan denk ik van, joh, laten
we dan gewoon komende dinsdag met elkaar zeggen van, nou, wanneer gaan we
het er uitgebreid over hebben? Dan kunnen er eventueel specialisten nog,
mensen kunnen, als ze dat willen, ook nog even wat komen inspreken - dan doet
het recht aan het probleem.
De heer Schalken Voorzitter?
De voorzitter Nee, wacht even. Ik wil inhoud en recht van de eerste termijn
laten doorlopen, omdat er ook met betrekking tot ordevoorstellen op het initiatief
wat de raad heeft om een motie vreemd aan de orde van de dag, dat loopt nu en
dat begrijp ik hoor, dat is heel begrijpelijk ook, gezien de aard van het thema,
wat door elkaar. Dus ik kom zo dadelijk aan het eind van dit rondje even terug
op de ingrediënten die ik nu hoor en proef; als ik ook even het college heb
mogen horen, maar ik wil toch ook eerst, want dat vind ik netjes, de mensen die
nog niet aan het woord zijn geweest, even aan het woord laten en dan kom ik
terug. Vindt u dat goed, meneer Schalken? Ja, dank u wel.
De heer Schalken Nee, u zegt ja. Ik wilde alleen inderdaad van harte het betoog
van de heer Tiebosch ondersteunen, omdat het heel jammer is dat we een
discussie gaan voeren waarbij er verschillende informatievoorziening is bij de
diverse partijen en ik denk dat het heel zorgvuldig is om dat inderdaad
waarschijnlijk in commissieverband dan te doen en als we het allemaal zo
belangrijk vinden, dan kunnen we er zelfs een extra commissievergadering voor
beleggen.
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De voorzitter De fractie van de CU/SGP, meneer Veldman.
De heer Veldman Ja, voorzitter, dank. Ook onze fractie herkent en erkent de
bezorgdheid die natuurlijk heerst over voornamelijk, denk ik, berichtgeving over
deze stof en dat onderkent denk ik iedereen hier. Ik heb in mijn woordvoering
zojuist al gezegd dat wij ook denken toch wel te herkennen dat het vertrouwen
in instituties geschaad is op dit moment en dat het van belang is dat we dat
herwinnen. Maar dat kunnen wij niet alleen, denk ik, in Dordrecht;, daar hebben
we ook de andere overheidsinstanties en andere gemeentes bij nodig. Op dit
moment betwijfelen we wel of een zeg maar algeheel bloedonderzoek echt
zekerheid dan wel gerustheid zou brengen in de Staart en op dat punt
ondersteun ik ook het betoog van het CDA. En als laatste, voorzitter, wat ons
betreft bespreken we dit inderdaad in commissieverband, dan kunnen we er zo
uitvoerig bij stilstaan als we zelf willen en kunnen we ook alle informatie die er
nu is, want dat is veel, de heer Tiebosch heeft het al aangestipt, tot ons nemen.
Dus dat idee steunen wij van harte. Tot zover.
De voorzitter De woordvoerder van de VVD.
De heer Pols Voorzitter, laten wij vaststellen dat wij ons als politieke partij heel
erg met deze zaak bezig hebben gehouden. Ik heb redelijk wat mailtjes van
mensen die werken bij Du Pont gehad, waarin ze zeggen: nou, waar zijn jullie
mee bezig? Doe het zorgvuldig. Dus ik denk dat we daar zeker aan vast moeten
houden. Maar wij dragen een stuk verantwoordelijkheid, ook naar onze burgers
die in die wijk wonen. Dus ik zou wel op snelheid willen aandringen en ik ben het
eens met de woorden van Tiebosch die zegt: laten we met elkaar op korte
termijn in een commissievergadering daarover van gedachten wisselen en kijken
of we daar en ik denk dat dat in de hele raad leeft, tot een gezamenlijk
standpunt kunnen komen en daar afspreken wat we voor maatregelen gaan
nemen en dat deze motie nu eigenlijk te vroeg is om daar nu over te gaan
stemmen. Dat doet ook afbreuk aan alle onderzoeken die nu lopen. Voorzitter,
tot zover.
De voorzitter De VSP, mevrouw Stolk.
Mevrouw Stolk Ja voorzitter, dank u wel. Ook wij maken ons zorgen en vinden
dat er duidelijkheid moet komen voor de bewoners. Ik onderschrijf de woorden
van de heer Tiebosch. Het moet niet zo zijn dat we de good guys en the bad
guys in deze raad hebben. Ik denk dat we als raad gezamenlijk hierin op moeten
trekken, want ik denk dat alle partijen willen dat er een goede en snelle uitkomst
is bij Du Pont en daar wil ik het even bij laten.
De voorzitter Meneer Wagemakers.
De heer Wagemakers Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ga inhoudelijk mee met de
argumentatie die collega Rovers aangaf. Als het gaat over het proces, dan
onderschrijf ik de inbreng van collega Tiebosch. Als ik een beetje kijk naar de
reactie, ook vanuit het college, vanuit de wethouder vorige week op de brief van
mevrouw van den Boogaard, dan denk ik dat ik een beetje kan inschatten de
richting vanuit het college en ik zou eigenlijk aan de indieners toch willen vragen
om de motie nu terug te nemen, dat eerst goed in de commissie te bespreken en
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dan op enig moment te beslissen of u hem opnieuw wil inbrengen; dat eventjes
over het proces.
De voorzitter De heer Meijer.
De heer Meijer Ja, meneer de voorzitter. Ik moet u meedelen dat ik bestuurslid
ben van de wijkvereniging en ik heb in dit standpunt verder geen commentaar.
De voorzitter Helder. Beste mensen, dan gaan we luisteren naar wat het college
te zeggen heeft. Er zijn twee portefeuillehouders; eerst wethouder Lambrechts?
Of eerst wethouder van der Linden? Wethouder van der Linden gaat eerst.
Wethouder van der Linden Voorzitter, dank u wel. Ik heb een aantal woorden
opgeschreven, allemaal eigenlijk rond het thema zorgvuldigheid en ook
vertrouwen. Ieder van u heeft gezegd van: ja, we moeten in dit dossier, wat
complex is, wat inhoudelijk heel ingewikkeld is en waar we ook nog lang niet
mee klaar mee zijn, wat er verder ook gebeurt, moeten we zorgen dat we voor
onze inwoners staan en we moeten ook de goede dingen doen. Dat is ook vanaf
het begin de insteek geweest van het college. We hebben vorig najaar, toen er
wat meer bekend werd over wat er nou precies uitgestoten was, hoeveel dat was
en wat er nog voor vragen waren, toen ook de staatssecretaris de eerste
opdracht gaf voor een onderzoek, meteen gezegd: ja, dit moeten we serieus
nemen. Er is geen quick fix, er is ook niet een makkelijke redenering om te
zeggen: hup, dit gaan we doen, dat gaan we niet doen, maar we moeten dit
onderwerp heel serieus nemen. Voor de mensen die in het bedrijf werken, voor
de mensen die nabij het bedrijf wonen. Ik ben ook blij met de discussie die we
toen in april hebben gehad; er is een thema-avond geweest met heel veel
inhoudelijke informatie. Ik vond het een heel nuttige discussie waarin we ook,
wat u nu ook weer een aantal keren zegt, heel zorgvuldig met elkaar hebben
gesproken over het thema en ook goed naar elkaar hebben geluisterd. Daarna
zijn er nog een aantal bijeenkomsten geweest; het bedrijf Chemours heeft ook
samen met het wijkcomité twee avonden in de wijk belegd. Nou, dan hoor je
veel meer geluid, letterlijk ook, maar ook alle uiteinden van de meningen
hierover komen dan naar voren en natuurlijk heel expliciet de vraag: doe even
een bloedproef, maar ook heel expliciet de opmerking: ja, we hebben wel
vertrouwen in de volgende stappen die worden genomen. Natuurlijk is dan ook
steeds de inhoudelijk vraag van: ja, wat kunnen we nou wel weten en wat weten
we nog niet en wat hebben jullie nou precies geregeld intussen, als gemeente?
Want er is hoe dan ook, welk standpunt je ook hebt over het dossier, er is heel
veel vraag naar: hoe ver zijn we nou, wat kunnen we weten, wat willen we
eigenlijk weten, wat weten we uit Amerika? Enzovoorts. Nou, u heeft al een
aantal keren informatie van ons gehad over wat we aan het doen zijn en om
alvast even één opmerking te maken over wat we aan het doen zijn: de kosten
spelen daarbij niet de maatgevende rol. We hebben gekozen op basis van het
RIVM-rapport voor een vervolgaanpak waarin een paar dingen centraal staan, en
ik beperk me nu even tot de opmerkingen over het vervolgonderzoek wat nu
gaat lopen. Eén, wat kunnen we weten van die grenswaarde? Hoe zeker is die,
wat voor achtergrondenwaarden moetje aan denken in Nederland, en op basis
daarvan: wat voor analyse kun je plegen van de waardes die er zijn? Twee, als je
dan een bepaalde waarde hebt, wat betekent dat qua gezondheid? Want u heeft
allemaal het RIVM-rapport gehad wat we twee maanden terug hebben laten
publiceren - daar staat heel beperkt in wat de gezondheidseffecten zijn en een
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heleboel dingen weten we niet, weten we nog niet, zijn misschien nog niet
bekend, maar we weten wel dat er nog veel meer literatuur is dan nu. Dus het
onderzoek wat de RIVM nu uitvoert gaat daar, hopelijk zo snel mogelijk, een
antwoord op geven. Dat is een tweede thema misschien, van: wat is onze rol
geweest in relatie tot RIVM, Chemours enzovoorts? Meteen toen het eerste
onderzoek uitkwam hebben we gezegd: die aanbevelingen nemen we over, dat
gaan we doen, want we zien het belang daarvan, of het nou gaat om water, om
luchtuitstoot, ook om de vervolgstappen. Maar, hebben we gezegd, anderhalf tot
twee jaar voor een vervolgonderzoek, dat is te lang. Want dat was een
opmerking in het eerste rapport. Daarom hebben we ook aangedrongen op een
zo snel mogelijk vervolgonderzoek; het is wel wetenschap, want je wil een basis
hebben, een vloertje leggen op basis waarvan je verder kan gaan met wat je wel
of niet wil gaan besluiten en daar is gewoon deskundigheid voor nodig die ook
niet uitbundig beschikbaar is. RIVM gaat die klus oppakken inmiddels en daar
hebben we in goed overleg met de Provincie, het Rijk en de beide andere
gemeentes Sliedrecht en Papendrecht, hebben we daar in mee kunnen kijken,
hoe het onderzoek nu is ingericht. Ik denk dat dat recht doet aan de thematiek,
ook recht doet aan onze vraag naar tempo en ook recht doet aan onze vraag
naar 'betrek een zo groot mogelijk gedeelte van de bevolking, betrek het
daarbij'. Het is een steekproefonderzoek, maar probeer wel voor een
omvangrijke steekproefomvang te zorgen. De opmerkingen over
gezondheidsonderzoek enzovoorts wat daarmee samenhangt, die gaat collega
Lambrechts zo meteen af maken. Nog even over het bedrijf zelf - Chemours,
spreek Chemours aan op zijn verantwoordelijkheid. Dat hebben we vanaf het
begin gedaan. We hebben gezegd van, nou, hier ligt een probleem. Chemours
heeft vanaf het begin ook gezegd: ja, dat zien wij ook. Chemours zegt ook: wij
hebben wel onder een vergunning geopereerd. Dat is ook zo. En natuurlijk, ook
binnen die vergunning is een aantal malen geconstateerd dat er een
grenswaarde was overschreden als het gaat om uitstoot. Nou, daar is een
melding van gemaakt en daar loopt een dossier op. Wij hebben ook gezegd: hoor
eens, jullie vervullen een rol in deze maatschappij hier, in deze stad. Daar zijn
we blij mee, want werkgelegenheid enzovoorts, maar we zien nu ook de andere
kant daarvan - neem je rol. Maakt ook weer onderscheid: hebben we het over
werknemers, dan is die rol voor het bedrijf, maar inmiddels en daar zijn we heel
blij mee, wordt er ook hard gelopen door de staatssecretaris. Dat heeft even
geduurd. Toen we elkaar er de laatste keer over spraken, in april, was er nog net
begonnen eigenlijk van: ja, we moeten hier eens goed naar kijken en nu wordt
er hard op gelopen. Heel goed. Neem die rol ook naar omwonenden. Nou, dan
constateer ik wel dat een aantal van u de indruk heeft dat wij, de overheid,
hebben gezegd: weetje wat, ga maar niets doen met bloedproeven. Dat hebben
we niet gezegd. Chemours heeft dat ook niet zo geformuleerd. Chemours heeft
gezegd: wij staan achter de aanbevelingen van het RIVM. Die aanbevelingen
houden in: een vervolgonderzoek, inclusief steekproef, inclusief
literatuuronderzoek. Daar hebben ze zich inhoudelijk akkoord mee verklaard. Wij
hebben in het gesprek met Chemours ook wel gezegd: oké, dat is heel mooi. Het
kan natuurlijk heel goed zijn dat er een moment komt, op basis van resultaten
van het wetenschappelijk onderzoek, dat wij als overheden, misschien zelfs de
RIVM concludeert: meer is nodig. Dan komen we wel terug met die opmerking en
dan is de reactie van, wij staan achter de aanbevelingen - we hopen dat die
aanbevelingen dan ook worden overgenomen. U snapt, ik snap, u snapt, we
snappen allemaal dat het bedrijf onderdeel uitmaakt van een groot concern en
dat er in Amerika rechtszaken lopen, dus dan wordt de discussie natuurlijk ook
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wat anders. Dat is heel begrijpelijk. Even kijken of we nu alles gehad hebben.
Misschien nog eventjes heel kort, voorzitter, over waar we nu staan in relatie
met de wijk. Er is veel geluid in de wijk; er is ook veel verschil in geluid.
Portefeuillehouder Lambrechts en ik hebben gesproken met de huisartsen; we
hebben ook wel met wat individuele bewoners gesproken, ook met werknemers
die bewoner zijn en natuurlijk heb je dan verschil van opvatting bij verschillende
mensen over wat ze wel of niet verwachten van ons. Ook wat ze wel of niet
verwachten van het bedrijf. Het bedrijf zelf heeft, vind ik, veel actie genomen nu,
richting werknemers en ex-werknemers. Dat is goed, want veel mensen die er
hebben gewerkt, hebben ook een connectie met de wijk en ik denk dat ik het in
eerste termijn hier bij laat, met de opmerking dat het me goed doet om te
merken dat u de informatie die we hebben verspreid inmiddels en dat is dus heel
veel informatie achter elkaar, zo langzamerhand, dat u die ook goed wil
betrekken bij de discussie die u heeft. Wat dat betreft, als ik mag, vind ik de
suggestie die de heer Tiebosch gedaan om hier in ieder geval in
commissieverband breed van gedachten met elkaar over te wisselen heel
belangrijk. Want ik denk dat dit inderdaad een dossier is wat we met zijn allen
goed moeten beleven en doorleven, los van de stellingname die u daarna ook
heeft over keuzes die we moeten maken. Daar verantwoorden we ons graag in
en dan is het goed om zoveel mogelijk het gesprek over al die informatie die er
is, te kunnen voeren. Tot zover.
De voorzitter Wethouder Lambrechts, nog in aanvulling daarop.
Wethouder Lambrechts Ja, voorzitter. Ik denk dat iedereen die bij een
bijeenkomst is geweest, waar bewoners ook waren, heeft gemerkt hoe ongerust
mensen zijn. Dat snap ik ook helemaal - je zal er maar wonen met je gezin en je
hebt geen idee wat er precies aan de hand is. Natuurlijk vind ik ook, zoals u
allen, dat mensen er recht op hebben om te weten hoe het ervoor staat met hun
gezondheid. Alleen, ja, er zit een medicus in de zaal en die zegt eigenlijk precies
zoals het is, van, ook als je een test doet en er komt iets uit, dan weet je nog
niet wat dat betekent en ja, er is gewoon niemand die op dit moment weet wat
zo'n getal zegt. Dus ik snap dat mensen ongerust zijn, dat doe je altijd als het
over je gezondheid gaat, van jezelf en je kinderen, maar je kunt eigenlijk niks op
dit moment met die uitkomst. Dus wat mij betreft kunnen we er op een ander
moment over verder praten, maar op dit moment is het gewoon zo dat we
eigenlijk geen antwoord weten op heel veel vragen die mensen hebben en ja, dat
is heel teleurstellend; dat is voor u zo, dat is voor ons zo. Als je daar staat, daar
rondloopt, dan is dat gewoon voor iedereen heel erg vervelend dat het niet
anders is, maar ja, inderdaad, voor huisartsen geldt hetzelfde: er zijn mensen
die bij internisten terechtkomen. Waar je ook komt wordt er altijd gezegd: er
moet meer onderzoek plaatsvinden, de steekproeven, literatuuronderzoek - ja,
goed onderzoek kost tijd. Als je zorgvuldig wilt zijn en echt iets zinnigs wilt
zeggen, dan zal je dat toch moeten afwachten.
De heer van Verk Voorzitter, bij interruptie.
De voorzitter Meneer van Verk.
De heer van Verk Ik begrijp wat de wethouder zegt en ik denk dat die mensen
in de wijk dat ook wel weten, maar er zit één ding. Wat ze niet weten is 'heb ik
het in mijn bloed, ja of nee?' En dat is een kwellende onzekerheid voor die
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mensen en dat is eigenlijk het enige wat wij in onze motie beogen: om
beantwoord te krijgen voor die mensen dat ze weten of ze uiteindelijk wel of niet
behept zijn met deze stof. De mensen weten dat er dan vervolgens niets te doen
is, de mensen weten dat ze het eigenlijk gewoon uit moeten piesen, maar die
onzekerheid van het wel of niet hebben, dat is gewoon - die vraag hangt heel
nadrukkelijk boven die wijk. Dus uw betoog is helder, maar het is niet om
onderzoek op onderzoek op onderzoek te vragen: het is gewoon een stukje
zekerheid en ik weet ook wel meneer Rovers, dat u dan zegt van, ja, het is soort
schijnzekerheid, maar de vraag of je hebt of niet, die wil men beantwoord zien.
De voorzitter Wethouder Lambrechts.
Wethouder Lambrechts Juist omdat er geen conclusies uit te trekken, uit dat
onderzoek wat mensen nu zouden kunnen doen, door zich door een commercieel
bureau te laten testen, zeg ik van: laten we eerst afwachten wat er uit verdere
onderzoeken komt, zodat je mensen echt iets kunt duiden, iets meegeven. Want
ja, dat kan gewoon niet. Ja, ik zou heel graag die mensen zekerheid willen geven
en ik snap dat ze er op zitten te wachten, maar we kunnen dat gewoon nu niet
doen en dit geeft geen oplossing voor die mensen die in onzekerheid zitten. Als
dat zo zou zijn, zou het anders zijn, maar dat is niet zo.
De voorzitter Dit was uw verhaal? Interruptie, blijft u nog even staan.
Mevrouw Kruger Even in aanvulling op wat mevrouw Lambrechts zegt: wij gaan
niet bepalen, vind ik - ik ga in ieder geval niet bepalen wanneer mensen
zekerheid willen hebben op een bepaalde manier. Als mensen het idee hebben
om door een bloedproef te doen, te willen weten wat er in hun bloed zit, dan
moeten ze daar voor kunnen kiezen en ik ben niet degene die dan zegt: ja maar,
dan weet u nog niks. Dan weten ze in ieder geval of ze het wel of niet in hun
bloed hebben, punt. Daarnaast hebben we ook aangegeven, zou er een
zorgvuldige begeleiding bij moeten zijn van wat er allemaal wel en niet kan en
dat wil ik nog even aanvullen.
De voorzitter Dank u wel. Wethouder Lambrechts was klaar. Dan ga ik nu het
volgende doen. Ik kijk eerst naar de initiatiefnemers, want zo hoort dat. U heeft
het initiatief genomen tot het indienen van een motie vreemd aan de orde van de
dag, om daar nu een raadsuitspraak over te krijgen. U heeft ook andere leden
van de raad horen reageren op de inhoudelijke stellingname. De zorg wordt
breed gedeeld, heel veel andere dingen ook, maar er wordt ook een voorstel
gedaan, zonder dat het nog een ordevoorstel is, om deze discussie in de breedte
en de diepte op een ander moment te doen. Ik wil ook naar u kijken wat dat bij u
oproept, die stellingname van een ander deel van de raad. Mag ik de
initiatiefnemers vragen, heeft u daar een mening, een opvatting over, of zelfs
een stellingname? Ja, mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger Daar hebben we zeker al een stellingname over. We hebben
ook al onderling wat overlegd, we hoeven er niet nog apart een schorsing voor te
hebben. Gezien wat nu iedereen aangegeven heeft - het is in ieder geval
duidelijk dat het voor iedereen echt heel belangrijk is wat er aan de hand is, dat
het iedereen duidelijk is dat de bewoners waar het om gaat en niet alleen de
bewoners, maar ook werknemers en ex-werknemers in Dordrecht, maar ook aan
de overkant van de rivier in Sliedrecht, dat dat echt belangrijk is en zeker ook
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dat mensen willen weten wat er aan de hand is. Nou, gezien hoe nu iedereen er
over denkt en het voorstel van meneer Tiebosch, wat denk ik raadsbreed
gedragen wordt, om in een commissie eens goed het debat te hebben van, waar
staan we nu, wat willen we nu? Want nogmaals, onze motie is niet de bedoeling
om een steekproef te houden - dat is mooi dat die gehouden wordt, het is mooi
dat daar onderzoek naar gedaan wordt, maar dat is echt willekeur en er zijn
gewoon mensen die het zelf willen, dus iedereen wil de keuze in ieder geval
hebben om een onderzoek te krijgen of niet. Maar gezien hoe de situatie er nu
voorstaat, zeggen wij, oké, we trekken nu de motie in, met dien verstande dat
we het liefst komende commissievergadering daar een bepaalde tijd voor
uittrekken om het debat daar over te hebben, waar we staan en hoe we het
verder vorm willen gaan geven.
De voorzitter Zijn de andere indieners het daar mee eens?
De heer van Verk Voorzitter, daar wil ik nog wel op aanvullen dat ik nadrukkelijk
het belangrijk vind dat ook de bewoners van die wijk dan ook wel enige
gelegenheid krijgen om hun verhaal te doen en hun visie te geven.
De voorzitter Daarvan akte. Meneer Portier, uw opvatting.
De heer Portier Ook wij ondersteunen inderdaad dan eerst een snelle
commissiebehandeling. We willen wel naar aanleiding daarvan, eigenlijk ook
liefst voor het reces dan nog, er op terugkomen in de gemeenteraad.
De voorzitter Dat is altijd sowieso uw recht. Dan kijk ik even rond naar de
raadzaal. Dat betekent dat de griffier met al degenen die daar bevoegd of minder
bevoegd voor zijn, er in zal gaan voorzien, ook met de commissievoorzitter, om
te kijken of het daar in de breedte en de diepte geagendeerd zal worden. Als, dat
hoor ik ook sommige mensen zeggen, want het is altijd voor de zomer een
drukke periode, als daar een extra moment voor nodig zal zijn, dan is dat een
gegeven. Dat proef ik ook wel bij u, want op een gegeven moment moet het
allemaal wel kunnen. De griffier kan binnen die contouren gevolg geven aan wat
u wenst en ook de zorgvuldigheid die betracht wordt door anderen. Is daarmee
iedereen het dan eens dat het op korte termijn in de breedte en in de diepte op
een commissie terugkomt? Ja? Dan is de motie dan nu niet meer aan de orde,
maar komt later in een bepaald soort verband dan terug.
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De voorzitter Dan zijn we aan het eind gekomen van deze raadsvergadering,
met die toezegging, ik wens u allemaal nog een goede avond toe en tot de
volgende keer. Er is tussentijds ook nog wat gesproken met betrekking tot de
jaarstukken, maar dat is per email gegaan, dus dat ga ik hier niet, dat is in het
informele geweest. Er is een voorstel, maar dat krijgt u nog op papier, met
betrekking tot hoe nou verder in de afronding van de jaarstukken teruggekomen
zal gaan worden op 6 juli, maar daar wordt u nog in voorzien. De vergadering is
gesloten.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 30 augustus 2016.
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