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1. OPENING, MEDEDELINGEN EN VASTSTELLEN AGENDA
De voorzitter Goedenavond allemaal. Welkom bij de commissie Bestuur en Middelen. Ik
zal even voor het verslag de aanwezigen opnoemen. Heeft er iemand mededelingen?
Niemand van u allen? Dan heb ik er zelf één. Zoals u vanmiddag heeft kunnen vernemen
van mevrouw Wepster, de griffier, is er een mededeling gedaan over personele
verschuivingen binnen de griffie. Daarbij moet ik dan vertellen dat het vanavond de
laatste avond is binnen deze commissie van mevrouw Lagerveld. Wilt u dat ik het nog
helemaal oplees, of dit is voldoende?
Mevrouw Lagerveld Dit is voldoende, hoor.
De voorzitter Oké, maar het is toch wel even het vermelden waard.
Mevrouw De Smoker Voorzitter? Gefeliciteerd met de volgende stap. Van harte gegund.
De voorzitter Dan wilde ik even de agenda vaststellen. Er is nogal wat over gemaild
vandaag. Ik heb al die mails voorbij zien komen. Eerst een voorstel om het onderwerp
van de motie Dordt op Stoom te verschuiven in verband met de afwezigheid van de heer
Brok. We hebben nu uiteindelijk besloten en ik hoop dat u daarmee kunt instemmen, dat
we vandaag toch een begin maken met deze raadsinformatiebrief, temeer ook omdat er
verschillende mensen, welkom u allen op de tribune, zijn aangeschoven om deze
commissie te volgen. En, ja, laten we gewoon eerlijk zijn: we zijn toch meer van plan om
zonder wethouders, zonder portefeuillehouders te vergaderen en ook dit zal weer
vanavond een uitdaging zijn. Mogelijk kunnen we dan de volgende week daar op
doorgaan als het nog nodig is. Dus aan u allen: is dat akkoord, dat we deze
raadsinformatiebrief toch vanavond behandelen? Want dan heb ik nog een tweede punt.
Deze raadsinformatiebrief staat pas onder punt 6 op de agenda. Gezien de aanwezigen
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op de tribune - is iedereen ermee akkoord dat we deze raadsinformatiebrief als eerste
behandelen? Mooi.
2. VASTSTELLEN BESLUITENLIJST ADVIESCOMMISSIE VAN 24 JANUARI 2017
De voorzitter Dan wil ik nu door naar het vaststellen van de besluitenlijst commissie
Bestuur en Middelen van 24 januari. Zijn er op- of aanmerkingen?
De heer Van de Burgt Voorzitter?
De voorzitter De heer Van de Burgt.
De heer Van de Burgt Bij de vaststelling agenda had ik nog een verzoek. Of de
toelichting die op de begroting GRD gegeven wordt, als laatste agendapunt kan dienen.
Dan kan iedereen die dat wenst te horen, die toelichting, er zijn.
De heer Staat Maar dat gebeurt nu.
De heer Van de Burgt Oh, het is al zo?
De voorzitter Nou ja, het zou zomaar zijn dat dat nu als laatste is. Ja. Want de
raadsinformatiebrief 6 gaat naar boven. Het wordt meteen gehonoreerd.
De heer Van de Burgt Ja. Ja, pensionado.
De voorzitter Oké. Dan is hiermee de besluitenlijst akkoord.
3. VRAGEN AAN HET COLLEGE
De voorzitter Punt 3, Vragen aan het college. BVD heeft vorige week vragen gesteld aan
het college en die zijn gisteren per mail beantwoord. Deze staan in het RIS en op iBabs.
Het gaat over het bericht Politieke geheimen liggen op straat.
(?) Politie.
De voorzitter Oh, ik lees letterlijk voor wat mij gesouffleerd is en daar staat dus:
politiek. Eigen inbreng is toch nog wel belangrijk. Zijn deze voor dit moment voldoende
beantwoord?
De heer Bronkhorst Voorzitter? Jazeker. Alleen, wij willen hem eigenlijk wel gelijk
meenemen met de discussie over de Visitatiecommissie en informatieveiligheid, zoals
vorige week aangekondigd. Dus als dat kan, heel graag.
De voorzitter Heel goed. Doen we dat. (...) Hoe veilig is het om deel te nemen aan de
commissievergadering Bestuur en Middelen?. De heer Puik heeft ook nog een vraag
gesteld. Meneer Puik.
De heer Puik Ja, voorzitter, dank u wel. Ik had een vraag gesteld aan het college
aangaande het pand aan de Martinus Steijnstraat, hoe het staat met het aanpakken van
dit pand en of de veiligheid van het pand, gewaarborgd is, Dus ik hoop dat het college
daar een antwoord op kan geven.
De voorzitter Nou, er is nu niemand van het college aanwezig. Sorry. Meneer Mos.
Wethouder Mos Ja, voorzitter. Het college spreekt met één mond, maar ik moet het
antwoord schuldig blijven. De vraag was mij ook niet bekend. Ik neem aan dat hij naar
collega Sleeking is gestuurd?
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De voorzitter Nou, hij is bij de heer Sleeking terecht gekomen.

Wethouder Mos Ik kan u in ieder geval verzekeren: hij is niet in het college besproken,
dus hij zal bij de heer Sleeking liggen. Ik denk dat het handig is om daar schriftelijk even
op terug te komen, of het antwoord toe te sturen.
De voorzitter Zijn er nog nabranders? Niet gemelde vragen aan het college die niet
kunnen wachten tot een volgende keer of schriftelijk gesteld kunnen worden? Die zijn er
niet.
STUKKEN TER BESPREKING
6. RAADSIN FORMATIE BRIEF OVER BEANTWOORDING MOTIE DORDT OP STOOM
HOUDEN (VEILIGHEIDSEISEN EVENEMENTEN) (1855492)
De voorzitter Dan gaan we nu naar agendapunt 6. De raadsinformatiebrief over
beantwoording voor de motie Dordt op Stoom houden, veiligheidseisen bij evenementen.
Vorige week heeft de heer Westland ingesproken. Daar hebben wij zeer uitgebreid
vragen aan kunnen stellen en die heeft hij ook zeer uitgebreid beantwoord. Nogmaals
dank daarvoor, meneer Westland. BVD wilde dit graag toch nog bespreken en kijken in
hoeverre de raadsinformatiebrief invulling geeft aan de motie die BVD en andere partijen
hebben ingediend. De VVD heeft zich hierbij aangesloten en D66 wilde weten waar de
specifieke pijn zit. BVD laat weten waar precies deze pijn zich bevindt. Nog even
aanvullend: PvdA wilde het graag bespreken en is ook zeer benieuwd naar de pijn. De
heer Bronkhorst.
De heer Bronkhorst Dank u wel, voorzitter. Vorige week hebben we al aangegeven dat
het vooral om de financiële consequenties gaat over de verhoogde veiligheidseisen. Dus
daar willen wij de discussie op focussen. Zegt niet dat andere onderdelen niet belangrijk
zijn, maar dit is even wel de kerndiscussie en het is vooral ook een politieke discussie.
Wij zijn ook heel erg benieuwd hoe collega raadsleden daar tegenaan kijken. Ik wil
eigenlijk beginnen met de woordvoering namens mijn fractie.
Tijdens de Kadernota van 2017 heeft BVD samen met de VVD en het CDA een motie
ingediend met het verzoek of het college in gesprek wilde gaan met organisatoren van
evenementen. De motie kon rekenen op unanieme steun van onze raad en dat zegt wat
over de waardering van de grote evenementen die onze stad rijk is. Echter, de uitwerking
van de motie en de suggestie dat de motie met deze raadsinformatiebrief zou zijn
afgedaan, toont niet echt een hoog besef van urgentie bij het college. De motie dateert
van juni 2016; inmiddels is het januari 2017. Een behoorlijk lange periode. We hebben
een raadsinformatiebrief met een behoorlijk ambtelijk antwoord. Deze rib focust zich wel
erg op het verbeteren van het vergunningenproces, lastenvermindering, de noodzaak
van verhoogde veiligheidseisen en de verantwoordelijkheden van
evenementenorganisatoren. Hoewel dit belangrijke aandachtspunten zijn die zeker om
aandacht vragen, willen wij het vanavond hebben over de negatieve financiële gevolgen
van de verhoogde veiligheidseisen. Wij stellen voor om op een later moment nog
uitgebreid stil te staan bij de overige aandachtspunten. De herziening van het
evenementenbeleid is het uitgelezen moment om dit te doen. De brief spreekt over het
groot aantal publieksevenementen in Dordt, maar laten we eerlijk zijn: we hebben maar
een beperkt aantal echt grote evenementen waar dit probleem in hoge mate speelt. De
stad profiteert enorm van grote evenementen die veel bezoekers trekken en kunnen
rekenen op hoge waarderingscijfers. Voorzitter, Dordrecht moet trots zijn op onze grote
succesvolle evenementen en daar hebben we er best veel van. Het college stelt zich op
het standpunt dat organisatoren van evenementen zelf maar moeten zorgen voor de
veiligheid van bezoekers. Je kunt als gemeente wel heel stoer zeggen: organisatoren, u
bent verantwoordelijk voor de veiligheid, succes ermee. Maar als evenementen als Dordt
in Stoom of Big Rivers dit de kop kost, dan raakt dit ons allemaal. Als vrijwilligers de
verantwoordelijkheid niet meer durven te dragen, dan raakt dat ons allemaal. Marco
Westland, de heer Westland, de voorzitter van Dordt in Stoom die tevens namens enkele
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andere grote evenementenorganisatoren sprak, zei vorige week teleurgesteld te zijn in
de afwikkeling van deze motie - wat wij volledig begrijpen. Organisatoren trekken aan de
bel. BVD vindt het jammer dat deze evenementen zich niet gesteund voelen en wij hopen
dan ook dat het college zich deze woorden aantrekt en dit voortvarend omzet in actie.
Gezien de beantwoording vanuit het college zit de oplossing niet in het schrappen van
veiligheidseisen. Vorige week is ook al heel duidelijk te kennen gegeven dat de
veiligheidseisen noodzakelijk zijn. Op bepaalde onderdelen zou het toch wel iets anders
kunnen, maar er is wel veel steun om met die veiligheidseisen toch te blijven werken.
Natuurlijk moeten we kritisch kijken, maar toegenomen veiligheidseisen zijn nu eenmaal
aan de orde van de dag en het lijkt niet realistisch om te doen alsof dat allemaal
overbodige regels zijn. Maar we kunnen de organisatoren van evenementen die er zo'n
last van hebben, wel helpen. De gemeente kan hen helpen. Wij als raad kunnen hen
helpen. Er wordt een gigantisch beroep gedaan op vrijwilligers. Maken we hen
verantwoordelijk voor de veiligheid van iedere bezoeker? Concreet over Dordt in Stoom.
De gemeente betaalt slechts 25 procent van de rekening van Dordt in Stoom. Vergelijkt u
dat vooral eens goed met de subsidiestromen richting het Bachfestival. Die krijgt ruim
120.000 euro per editie voor zo'n 14.000 bezoekers. Dordt in Stoom trekt iedere editie
een kwart miljoen mensen van over de hele wereld. Voor iedere euro die we uitgeven
aan Dordt in Stoom, legt de stad er drie bij. Waarom is die verhouding in subsidie zo
scheef? Waarom zijn wij bij de één wel bereid bijna buitenproportioneel de portemonnee
te trekken en bij de ander niet? Een ander punt is dat de heer Westland tijdens het
sprekersplein aangaf dat de verhoging van de gemeentelijke subsidiebijdrage van 25
procent naar 40 procent van de totale begroting al voldoende zou moeten zijn om de
negatieve financiële gevolgen van de verhoogde veiligheidseisen te compenseren.
Mogelijk geldt dit ook voor grote andere evenementen. Geachte collega commissieleden
en de wethouder, wij leggen graag de volgende vraag aan u voor. Wat is nu eigenlijk een
subsidieverhoging van 25 procent naar 40 procent als dit betekent dat wij onze prachtige
evenementen voor onze stad kunnen behouden? Dit gaat om een politieke keuze die wij
als gemeenteraad moeten maken. Afsluitend, voorzitter. BVD wil het college meegeven
dat wij niet nog maanden gaan toekijken hoe zeer gewaardeerde evenementen ten onder
gaan aan de kosten van de verscherpte veiligheidseisen, waar ze niets aan kunnen doen
en niet om hebben gevraagd. Indien nodig zal BVD opnieuw de raad opzoeken met een
voorstel om hier budget voor vrij te maken. Dank u wel, voorzitter.
De voorzitter Mevrouw De Smoker, u wilt hierop reflecteren?
Mevrouw De Smoker Ja. Kijk, de woorden van de heer Bronkhorst zijn ons uit het hart
gegrepen. Ik heb ook het een en ander nog even terug zitten zoeken van: hoe hebben
wij dat nou geregeld? Met Agenda voor de stad zitten zij zeg maar in een
bezuinigingsronde. Toen stuitte ik op een raadsinformatiebrief van november 2016 en
daar staat eigenlijk exact wat de heer Bronkhorst nu betoogt. Want in die
raadsinformatiebrief staat de huidige subsidieopbouw met de C, de B, de A en de A+
evenementen, waar bijvoorbeeld Dordt in Stoom onder valt, maar ook de andere grote
evenementen waar vorige week over is gesproken. Nou, die evenementen en
bijbehorende subsidieplafonds blijven gehandhaafd. Voorts blijft het uitgangspunt dat
maximaal 40 procent van de totale begroting van een evenement subsidiabel is. Dus
eigenlijk hebben we het al geregeld en krijg ik nu een beetje het gevoel van: oké, dan
hebben we het op papier geregeld, maar hebben we het dan nog niet uitgevoerd? Dat is
zeg maar de vraag die bij mij bovenkomt. Want het uitgangspunt heeft het college
vastgesteld en hebben ze bij raadsinformatiebrief naar ons toegestuurd. Ja, wat dat
betreft ga ik mee in uw woordvoering, meneer Bronkhorst, want het mag toch niet zo
zijn, uitgezonderd die hele rare eisen die af en toe gesteld worden, want we hebben dat
gisteravond nog gememoreerd: hoezo ijsvorming in juni bij Dordt in Stoom op het dek dat vonden wij toch wel één van de voorbeelden datje toch een beetje doorslaat - zien
we toch ook in de huidige raadsinformatiebrief wel gelukkig wat dingen terug komen.
Zoals een klein comité et cetera waar dingen besproken gaan worden. Maar wij hebben
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er wel bij willen zeggen van: dan wordt het ook één keer besproken en niet nog aan
meerdere tafels in het klein nog een keer, want dan wordt het wel heel erg veel. Dus ik
ben echt benieuwd: waarom wordt die 40 procent nou nog niet uitgevoerd? Want dan
hebben we heel veel met elkaar eigenlijk al geregeld.
De voorzitter De heer Bronkhorst.
De heer Bronkhorst Ik vind dat een hele mooie aanvulling van mevrouw De Smoker op
onze woordvoering en ik ben blij dat wij in ieder geval vanuit D66 deze steun mogen
ontvangen. Eigenlijk ben ik ook benieuwd hoe de collega commissieleden hierover
denken.
De voorzitter De heer Pols.
De heer Pols De beide voorgaande sprekers geven het al aan: we hebben hier een stel
grote evenementen in de stad waar we heel blij mee moeten zijn. Het zijn eigenlijk
pareltjes waar de stad veel mooier van wordt. Ook de mensen die zich daarvoor inzetten,
de vrijwilligers, daar mogen we ook heel blij mee zijn. Die zetten ontzettend veel,
honderden, ik denk wel duizenden uren in om zo'n evenement mogelijk te maken. Ik
vind dat wij als gemeentelijke overheid daar ook zeker naar moeten kijken. Het probleem
wat zich voordoet met de veiligheidseisen wat ik lees: ik denk dat daar het college toch
goed naar moet kijken dat daar een verbetering in aangebracht kan worden. Dat er een
kalender komt wanneer iets ingediend moet worden, wanneer de verenigingen antwoord
krijgen en dat het ook vroegtijdig is. Dat ze niet een dag voordat er een uitvoering is van
iets, dat men dan opeens toch nog moet gaan zorgen voor aanpassingen in de veiligheid
omdat men dat nodig vindt. Ik vind dat we dat gewoon een maand van tevoren geregeld
moeten hebben en ik roep het college ook op om hieraan te gaan werken. Verder vind ik,
mevrouw De Smoker heeft het ook al aangegeven, over de subsidie: ik was op dezelfde
brief ook gestuit over die 40 procent. Ik weet niet hoe dat uitgelegd wordt en daar zou ik
ook graag antwoord van het college over willen hebben. Dank u wel.
De voorzitter Eerst de heer Puik, dan de heer Van de Burgt en dan de heer De Looze.
De heer Puik Dank u wel, voorzitter. Evenementen in de stad zijn een parel die de stad
levendig maken. Dat geldt niet alleen voor de hele grote evenementen als Dordt in
Stoom, maar ook voor de wat kleinere evenementen zoals City Swim en een Drechtloop,
of weet ik veel wat. Ook deze evenementen hebben te maken met veiligheidseisen, zoals
eerdere sprekers al hebben aangegeven. Wat ons betreft is het uitgangspunt te allen
tijde dat de openbare orde een overheidstaak is en dat dient de overheid te regelen. Dat
evenementen daar een bijdrage in kunnen leveren door vrijwilligers in te zetten op
sommige taken, dat kunnen we begrijpen, maar voor de rest is het gewoon een
overheidstaak. Dus wat ons betreft kan het niet zo zijn dat bijvoorbeeld bij Dordt in
Stoom de hele binnenstad een evenemententerrein wordt, waardoor zij verantwoordelijk
zijn voor de veiligheid en de openbare orde in plaats van de overheid. Verder denken wij
dat goede begeleiding, zoals dat eerder is gerefereerd, volgens mij door BVD en door
D66, wat betreft de veiligheidseisen echt wel belangrijk is. We hadden zelf nog een idee.
We hebben enige tijd terug een motie ingediend voor de Werkbrigade. Dat is de
wethouder aan het onderzoeken of dat mogelijk is. Wellicht is het mogelijk om in die
werkbrigade medewerkers te creëren die bijvoorbeeld verkeersregelaar zijn die
evenementen die dat nodig hebben op een makkelijke manier kunnen gebruiken, zodat
ze die niet in hoeven te huren bij externe partijen die heg noch steg weten. Maar dat is
even een praktische opmerking. Wat betreft de subsidie, daar sluit ik me geheel aan bij
wat er eerder door anderen over is gezegd. Dank u wel.
De voorzitter De heer Van de Burgt.
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De heer Van de Burgt Ja, voorzitter. Ik denk dat we behartenswaardige woorden
spreken. Ik denk dat de toekomstbestendigheid van de evenementen die we nu met
elkaar delen, dat iedereen die onderschrijft; het CDA in deze ook. Dat vrijwilligers goud
waard zijn, dat weten we ook allemaal. Dat er waardering voor is weten we ook allemaal,
maar de essentie zit voor het CDA in de ondersteuning van de vrijwilligers. Dat gebeurt.
We zien dat klein comité, nieuw ingericht enzovoorts, maar wij zitten ook wel te denken
aan meer ondersteuning voor die vrijwilligers. Want daar zit ook waardering in als je die
ondersteuning goed regelt. Vorig jaar heeft de VNG subsidie verleend aan de opleidingen
in Den Haag ten aanzien van veiligheid en security en daar is een Event Cloud uit
ontstaan. Die Event Cloud regelt heel veel zaken die organisatoren qua veiligheid
ondersteunen en helpen, dus ik zou de suggestie willen doen om daar eens samen naar
te kijken. De veiligheid die gevraagd wordt in een veiligheidsplan, dat ondersteunen we
wel, maar als je kijkt naar andere gemeenten hoe hun veiligheidsplan ingericht is, dan
zie je wel verschillen. Eén beveiliger op 150 of op 250; dat maakt nogal verschil. Alkmaar
rekent met 250; kijk er nog eens naar met betrekking tot de eisen die je stelt of je, met
een bench mark of niet, die eisen kunt benoemen en anders kunt inrichten. De essentie
draait over de kosten. De hoger wordende kosten. In de raadsinformatiebrief van 1
november wordt dat door het college al nadrukkelijk genoemd en wordt een initiatief van
de afdeling Openbare Orde en Veiligheid genoemd waarin knelpunten inzichtelijk worden
gemaakt, verbeterpunten worden meegenomen en als een antwoord op de motie, door
de gemeenteraad ingediend, zullen gaan gelden. Ik ben benieuwd of dat initiatief nu al
resultaat opgeleverd heeft; ik heb het in de beantwoording van de motie niet gezien. Als
je dan ziet dat 40 procent in feite maximaal subsidie is, denkt het CDA: zou je dan ook
niet maximaal een percentage neer moeten zetten watje kwijt bent aan veiligheid?
Waarmee je twee dingen effect hebt. Je soupeert niet je subsidie op aan veiligheid en het
tweede is, vanuit de gemeentelijke overheid heb je dan de verantwoordelijkheid ten
aanzien van die veiligheid dan ook goed te acteren. Want anders ben je meer geld kwijt,
omdat dat bijvoorbeeld op 25 procent staat watje aan veiligheid van zo'n evenement
kwijt mag. Het is een suggestie om vanuit die invalshoek er nog eens naar te kijken.
Bereidheid om daar meer in te zetten, ja: in ondersteuning, in kijken naar de
veiligheidseisen en kijken wat dat in feite financieel betekent. Ik wil toch nog een vinger
leggen bij communicatie. De brieven die we ontvangen hebben vragen om een
communicatie. Bij lezing van de brief dacht ik: wij moeten niet in de raad aan evaluatie
gaan doen. Die moeten we overlaten aan de organisatie en de bestuurder. Dus ik zou
oproepen tot een communicatie die een verbeterslag krijgt. Dank u wel.
De voorzitter De heer De Looze.
De heer De Looze Ja, voorzitter, dank u wel. Ik wil als eerste reageren op de vorige
spreker om een soort van plafond te zetten, of de maximale veiligheidskosten. Ik vind
dat eigenlijk best wel een goed idee, omdat, het verschilt nogal of je een Dordt in Stoom
organiseert of het eerder genoemde Bachfestival. Dat heeft hele andere kosten; hele
andere veiligheidsnormen en inzet vraagt dat. Dus om daar meer naar te kijken, dat
juichen wij toe. Ja, als partij zijn wij enorm blij met de evenementen. Niet met elk
evenement even blij vanwege onze standpunten, maar we zijn de vrijwilligers wel
dankbaar voor wat ze doen om deze evenementen mogelijk te maken. Vaak zetten ze
zich jarenlang in om deze evenementen in de stad uit te voeren. Anderzijds zien we
inderdaad dat die veiligheidseisen enorm zijn toegenomen. In de brief lezen we
verschillende maatregelen die ook echt wel goed zijn, zoals het dienstoverleg en andere
zaken. Ja, uiteindelijk gaat deze discussie om de pegels, om de kosten. Dat is natuurlijk
heel vaak zo, overal eigenlijk waar je komt en zeker zo'n gewaardeerd evenement als
Dordt in Stoom, daarvoor zeggen wij van, daar moetje dat plafond wat we ingesteld
hebben, wat we afgesproken hebben, die 40 procent, die moeten we hun gewoon gunnen
en als we dat willen, dan moeten we dat gewoon doen. We vragen ons ook af waarom
dat nog niet zo is.
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De voorzitter De heer Portier.

De heer Portier Voorzitter, ik denk ook dat evenementen van essentieel belang zijn voor
de stad. Niet alleen economisch, maar ook gewoon voor de leefbaarheid, de
aantrekkelijkheid van je stad. Ook voor de eigen bewoners. Nou, ik zal er niet al te veel
woorden aan wijden, maar het zou doodzonde zijn als door opgeschroefde eisen en
steeds oplopende kosten voor allerlei organisaties evenementen niet meer plaats zouden
kunnen vinden. In de voorbespreking hebben we als fractie een aantal punten
vastgesteld die wat ons betreft echt naar boven gehaald moeten worden. Eén sluit aan
bij wat de heer Puik ook al heeft gezegd. Openbare orde moet de verantwoordelijkheid
zijn van de gemeente zolang het gaat over openbaar terrein. Als we spreken over
evenementen die in de stad plaatsvinden, of het nou de Drechtstedenloop is of Dordt in
Stoom, dan praten we gewoon over openbaar terrein, waar iedereen terecht kan. Het ligt
misschien wat anders als je een afgesloten concert hebt zoals het Wantijfestival waar
mensen echt door een poort heen moeten, maar op openbaar terrein hoort de overheid
verantwoordelijk te zijn en ook financieel verantwoordelijk te zijn voor de veiligheid. Dat
zou al een enorme last van de organisaties afhalen. Iets anders is dat mensen die een
evenement organiseren, die willen zich bezighouden met dat evenement. De
organisatoren van Dordt in Stoom, die willen boten, stoomwalsen, ketels et cetera zeg
maar op de juiste plekken neerzetten, aantrekkelijk presenteren. De mensen die
muziekfestivals organiseren, die willen podia regelen, de bands regelen, die willen kijken
van hoe dat geregeld is. Dat zijn geen experts in het opstellen van veiligheidsplannen en
draaiboeken en gezien de hoge eisen die eraan gesteld worden kun je bijna zeggen van:
dit is gewoon iets watje eigenlijk niet met vrijwilligers af kan doen. Dus wij vinden
eigenlijk dat we als gemeente een noem het maar een evenementenbureau, of hoe je het
zou willen noemen, maar dat de experts die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van
veiligheidsplannen en van alle draaiboeken, dat die gewoon in vaste dienst van de
gemeente komen. Natuurlijk moeten die in overleg met de organisatie eisen kunnen
stellen aan organisaties. Moeten die ervoor zorgen, vragen aan Dordt in Stoom, hoe zorg
je ervoor dat er geen kleuter onder die stoomwals komt, of als je een podium opzet met
muziek van: wat doe je eraan dat die niet instort of dat er niet teveel mensen
tegelijkertijd komen? Maar de mensen die de draaiboeken opstellen, ja, dat is gewoon
een professioneel werk en dat moet gedaan worden door professionals die daarvoor
samenwerken met de organisaties. Het derde punt wat denk ik heel belangrijk is, is dat
er gewoon één aanspreekpunt komt. Dat mensen weten van: dit zijn de mensen bij de
gemeente met wie we overleggen en niet dat ze afspraken hebben gemaakt met
ambtenaren van de gemeente en dat er vervolgens iemand belt van de Veiligheidsregio
van: hé, wij hebben deze eisen nog. Dat maakt het gewoon onwerkbaar om een
evenement te organiseren. Ik denk als we deze drie uitgangspunten realiseren en in ons
beleid opnemen dat we de evenementen voor onze stad kunnen behouden.
De voorzitter Dank u wel, allen. Nou, dit onderwerp komt weinig tot debat, vrees ik.
Nou, vrees ik, ik ben er eigenlijk heel blij om, want iedereen is best eensgezind over in
de eerste plaats dat evenementen - iedereen draagt evenementen een warm hart toe.
We vinden dat die er moeten zijn en een goede plaats verdienen in de gemeente. Er
worden wat tips al mee gegeven van, goh, kijk eens of het niet mogelijk is, van de PvdA,
met de werkbrigade. Het CDA, dan ben ik het even kwijt, u noemde iets met een cloud?
De heer Van de Burgt Event cloud.
De voorzitter Event cloud, jeetje, ja.
De heer Van de Burgt Ja, ik heb wel twee jaar logopedie gehad, hoor.
De voorzitter Event cloud. Laten we eens kijken naar een bench mark voor de
kostenberekening. Hoe gaan we ondersteunen, communicatie verdient een verbeterslag.
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Twee, drie vragen heb ik eigenlijk hieruit gedistilleerd waar waarschijnlijk de wethouder
iets op zou kunnen antwoorden. Waarom wordt die 40 procent nog niet uitgevoerd? Er
wordt nu steeds gezegd, 25 procent en het zou kunnen naar 40 procent. Waarom wordt
dat nog niet uitgevoerd? De heer Pols attendeerde op het tijdsstip dat de vergunningen
afgegeven worden. We hebben vorige week ook kunnen horen, soms een dag van
tevoren of soms zelfs minder dan een dag. Waarom niet minimaal een maand van
tevoren? En is het mogelijk om een plafond aan de maximale veiligheidseisen te stellen?
Dan wil ik graag het woord aan de wethouder geven.
De heer Bronkhorst Voorzitter, mag ik nog heel eventjes iets kort tussendoor?
De voorzitter Tuurlijk mag dat, meneer Bronkhorst.
De heer Bronkhorst Even een proefballonnetje. Ik zat even net met mijn collega, de
heer Stam te overleggen. Wij hadden het op een gegeven moment over en ik ben ook
benieuwd hoe de andere commissieleden er tegenaan kijken: stel datje zegt, de
subsidies voor evenementen, dat dat helemaal losgekoppeld wordt van de veiligheid en
dat je voor veiligheid, dat je daar een apart programma voor maakt. Hoe kijken de
commissieleden daar tegenaan? Want dan kan je de discussie wat meer focussen op
evenementen op inhoud, dat de subsidies echt daar puur bedoeld voor zijn en datje via
een ander apart programma, en dat lijkt ook een beetje op het subsidieplafond waar het
CDA het over had...
De heer Van de Burgt Plafond ten aanzien van wat je kwijt bent aan veiligheid. Event
cloud is zo'n omgeving die je aanbiedt, in feite, aan organisatoren van grote
evenementen. Ik kwam hem tegen omdat er op 7 december een seminarium geweest
was en ik kan hem niet in de toepassing zien, dus daarom ligt de suggestie er ook, maar
ik steun dat wel. Het is niet een plafond aan veiligheid, maar een plafond wat je aan
kosten voor veiligheid kunt hebben. Dat heb ik bedoeld.
De voorzitter Meneer Pols.
De heer Pols Ik vind het voorstel een goed idee om verder uit te werken. Want het
probleem speelt zich vooral, komt het daarop samen: wat kost een evenement en wat
zijn de veiligheidseisen die we stellen met elkaar? Ik denk dat we dat eens nader moeten
onderzoeken, wat de uitkomst daarvan is, maar ik steun het voorstel van BVD.
De voorzitter De heer De Looze.
De heer De Looze Ja, dank u wel, voorzitter. Wij ook, en zeker voor de evenementen die
echt in het openbaar plaatsvinden. Want veiligheid is wat dat betreft ook echt een
overheidstaak om dat te waarborgen. Voor afgesloten evenementen is het misschien
weer net anders, maar wij steunen dit voorstel.
De voorzitter Dan wil ik toch nog hier nu, ja, de heer Meijer hier nog kort op
reflecterend?
De heer Meijer Voorzitter, ik wil het voorstel van BVD ook ondersteunen. Het brengt
namelijk alleen maar meer helderheid en ik denk dat het een goede oplossing is.
De voorzitter Dat is mooi, meneer Meijer, dank u wel. Dan wil ik nu toch het woord aan
de wethouder geven met het laatste adviespunt, misschien, meenemend.
Wethouder Mos Voorzitter, dank. Collega Sleeking is ook aangeschoven vanuit
vergunningverlening, handhaving en vervangt in die zin ook de burgemeester. Dus
misschien op het gebied van veiligheid dat hij nog een aantal vragen zal beantwoorden.
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Laat ik beginnen met de stellingname van de commissie. Het college onderschrijft
natuurlijk het belang van evenementen en het is niet voor niets dat wij al jarenlang, ik
heb dat eerder al eens genoemd, de rek opzoeken binnen de regeling die u heeft
vastgesteld. Om daar maar gelijk het bruggetje naar te maken: de 40 procent, die is
geclausuleerd. De heer Westland heeft de vorige keer betoogd dat Dordt in Stoom een
begroting heeft van vier ton. Al zouden we daar 40 procent op toepassen, dan heb je het
wel over 40 procent van vier ton, wat u voor ogen heeft. Het systeem zit nu zo in elkaar
dat het maximaal 40 procent is, of een absoluut plafond. Voor een A+ evenement zit het
op 45.000, een aantal specials waaronder Big Rivers hebben een iets hoger plafond en
voor alle subsidies bij elkaar geldt een plafond. Dus technisch gezien kan het. Het wordt
wel zo dat alles wat naar de één gaat, af gaat van de ander. Het is niet zo dat ik het
geldboompje heb, waar in het verleden weleens over gesproken is, waar we die middelen
kunnen vinden. Dus de gedachte op zichzelf kan ik volgen. Het beleid is met een reden
met een dubbele drempel: en een percentage en een absoluut maximum om te
voorkomen dat evenementenorganisatoren al dan niet een ambitieuzere programmering
zouden nastreven, in de wetenschap dat de gemeente een gedeelte van dat extra geld bij
zou plussen. Waarbij ik overigens niet wil zeggen dat daar hier sprake van is, maar
omgekeerd zou je wel een gesprek aan kunnen gaan over of je het ambitieniveau moet
blijven handhaven als je inkomsten tegenvallen.
De voorzitter Mevrouw De Smoker ter interruptie.
Mevrouw De Smoker Voorzitter, maar dan snap ik niet wat het college schrijft. De
raadsinformatiebrief die ik aan heb gehaald van 1 november 2016, maar ook in de
besparingsvoorstellen Agenda voor de stad. U zegt, er zit aan de ene kant een plafond
aan in euro's watje maximaal krijgt en aan de andere kant hanteren we dan ook een
percentage. Het is dan toch of het één of het ander? Want anders houden we onszelf
toch voor de gek?
De voorzitter De heer Bronkhorst, aanvullend op deze interruptie?
De heer Bronkhorst Ja. Aanvullend, inderdaad. Ja, ik vind, dat mag wethouder Mos
beantwoorden. Ik heb daar wel een beeld bij. Ik denk dat we vooral daar de discussie
over moeten voeren. Kijk, hoe belangrijk vinden we het? Als wij kijken nu wat er zeg
maar deze tafel rondgaat, dan zie je toch wel dat er veel draagvlak is voor in ieder geval
een goede discussie over het verruimen van die mogelijkheden. U geeft al aan: dat gaat
dan mogelijk ten koste van andere evenementen. Maar ja, we kunnen ook zeggen: we
vinden dit zo belangrijk dat we daar gewoon extra middelen voor beschikbaar gaan
stellen en daar moeten we dan bijvoorbeeld bij de jaarrekening en op lange termijn over
na gaan denken om die budgetten dan te verruimen, maar daar moet je zeker de
discussie over voeren, al, wat ons betreft.
De voorzitter De heer Portier, aanvullend hierop.
De heer Portier Ja, voorzitter. Twee jaar geleden hadden we één miljoen euro over voor
één evenement en we hebben ook één miljoen begroot voor de Synode van Dordt. Dus
kennelijk is die niet zo absoluut, die grens aan wat we uit kunnen geven aan
evenementen.
De voorzitter De heer Pols, ook aanvullend op dit stukje.
De heer Pols Ja. Om nu gelijk te zeggen: we moeten de subsidie drastisch verhogen.... Ik
zou eerst die opsplitsing willen zien in wat het kost om het evenement te hebben en wat
de veiligheidseisen kosten. Dat wil ik eerst op tafel hebben, voordat we daar verder over
discussiëren, dan.

De voorzitter Nog even meneer Bronkhorst en dan wil ik weer de wethouder het woord
geven.
De heer Bronkhorst Ja. Dank u wel, voorzitter. Even in reactie op de heer Pols. Ik snap
wat u zegt, maar als we kijken wanneer de motie is ingediend en de periode die
verstreken is, had het al lang zeg maar al gecommuniceerd kunnen zijn en de
organisaties zitten helemaal niet te wachten op nog een ellenlange discussie. Dus laten
we daar even voortvarend in zijn.
De voorzitter Meneer Pols.
De heer Pols Wees gerust: dat ben ik helemaal met u eens. Dit moet gewoon met vier
weken op tafel liggen.
De voorzitter Wethouder Mos.
Wethouder Mos Ja, voorzitter. Dat kan binnen vier weken op tafel liggen, want alle
jaarrekeningen van alle evenementen zijn er gewoon en het had een aantal
organisatoren in die zin ook gesierd als er gewoon voorbeelden werden genoemd met
bedragen erbij. Een deel van die tijd overigens, zeg ik richting de heer Bronkhorst, is er
ook in gaan zitten dat er met een aantal organisatoren natuurlijk ook gesprekken zijn
gevoerd; in ieder geval een sessie is geweest over: hoe kunnen we dingen anders gaan
doen? Het klein comité en een aantal andere dingen die weer in ere zijn hersteld; dus we
zijn wel degelijk bezig. Het is niet zo dat er een halfjaar lang niets gebeurd is. Ik snap
alleen wel dat de inspreker vorige week betoogd heeft dat hij snel duidelijkheid wil. Ja,
dat zou ik ook zeggen als ik op zijn stoel zat. Maar het is niet zo dat er geen gehoor is of
dat we niet mee willen werken. Toch over het budget. Voordat u, u gaat erover als raad,
uiteindelijk een ander besluit neemt, de heer De Looze zei het net denk ik heel aardig in
zijn woordvoering, met de kwalificatie over een deel van de evenementen waar hij
persoonlijk niks mee heeft of vanuit levensbeschouwelijke grondslag: we hebben wel
evenementenbeleid waar een bepaalde samenhang in zit en ook een logica in de
plafonds. Dus u kunt mij meekrijgen om het debat te voeren over 'kunnen we daar nog
mee uit de voeten?', maar ik zou er voor willen waken om willekeur te hebben en er één
uit te pikken waarvan wij zeggen, nou ja, die staat mij iets meer aan en een ander staat
me misschien minder aan. Want een Bach-festival, wat je er verder van vindt, trekt een
ander genre publiek naar de stad, en ook aan de stad, dan, laat ik eens eentje noemen,
Dance Tour, hier onder het raam. Beide heb je denk ik nodig op een kalender, als je
verschillende groepen wilt bedienen.
De voorzitter De heer Bronkhorst ter interruptie.
De heer Bronkhorst Voorzitter, even in reactie op wethouder Mos. Willekeur hoor je ons
niet zeggen. Wij zeggen gewoon: kijk in de volle breedte. Er zijn een paar grote
evenementen die gewoon extra aandacht vragen en gewoon goed voor onze stad zijn.
Het tweede puntje wat ik wil zeggen is, u hoort niet van ons dat de ambtelijke
organisatie stil heeft gezeten. Wij weten dat er hard gewerkt is, de afgelopen zes
maanden, maar dat is vooral gefocust op bepaalde onderdelen waar de discussie
vanavond niet zozeer over gaat. Wat wij gewoon graag willen horen, is of daar
mogelijkheden zijn om duidelijkheid te krijgen waarmee de organisatoren uit de voeten
kunnen. Dus nogmaals, wij zeggen echt niet dat de ambtelijke organisatie stil blijft
zitten, maar het gaat over een iets andere discussie.
De voorzitter Ja, ja. Rustig, meneer Bronkhorst. Meneer Mos, vervolg uw betoog.
Wethouder Mos Gelukkig ben ik ook wethouder verkeer geweest, dus ik ben wel wat
gewend bij buurtbijeenkomsten. Daar viel weleens wat meer om dan een naambordje.
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Ja, zonder gekheid: ik denk dat de heer Pols wel een punt heeft. Ik zou u namens het
college toch ook graag een andere kant van het verhaal willen vertellen. Ook wat er aan
inzet bij Dordrecht Marketing al omgaat en ook bij Stadsbeheer. Want u heeft het
misschien niet helemaal op het netvlies staan, maar er gaat zo'n twee en een half, drie
ton per jaar, direct en indirect, aan ondersteuning weg. Verschilt een beetje per jaar. Het
door de heer Portier aangehaalde evenement leidde tot wat meer uren inzet, of zoals we
dat hebben verantwoord, herprioritering. Nou, dat is een ander woord voor: er gaat meer
naar het onderwerp A en minder naar B, waarmee de rekening dan weer niet is
opgehoogd, maar misschien is het wel aardig om daar ook nog iets meer tekst op te
leveren. Ja, en verder richting mevrouw De Smoker: het dubbele plafond is er dus met
een reden in gezet in het verleden om te zorgen dat de boel ook financieel beheersbaar is
en ook in de verordening is dat zo opgenomen. Dus het is altijd een absoluut maximum
of een percentage, waarbij ik overigens ook de notie heb dat als we de regels echt gaan
handhaven, er weinig evenementen de afgelopen jaren waren doorgegaan. Want bijna
allemaal is er iets op aan te merken met te laat indienen, net niet helemaal aan de 40
procent voldoen. Maar goed, een aantal komt een heel eind in de richting waarbij we
juist, ik heb er iets over gezegd, de rek hebben opgezocht om het belang wat we hier
met elkaar onderschrijven, dat vooral te laten prevaleren. Want zonder evenementen
wordt het hier een vrij dooie bedoening in onze mooie stad. Ja, een bench mark voor de
kosten van veiligheid, voorzitter, is nog door het CDA genoemd. Lijkt me op zichzelf niks
mis mee, maar je moet wel....
De heer Van de Burgt Nou - voorzitter?
De voorzitter De heer Van de Burgt.
De heer Van de Burgt Ik heb twee dingen genoemd die in de ene zin van de wethouder
wat samenlopen. Ik zag veiligheidsplannen van andere gemeenten waar andere eisen
gesteld worden. Nou, kijk daar eens naar, gewoon aan de voorkant. Het tweede is, met
betrekking tot de kosten heb ik gezegd, maak daar een percentage van wat van de totale
som aan veiligheid uitgegeven mag worden. Die twee dingen heb ik genoemd; die niet bij
elkaar trekken, denk ik.
De voorzitter Meneer Mos.
Wethouder Mos Ja, voorzitter. Dan toch een eerste reactie op die laatste gedachte. Dat
zou evenementenorganisatoren weleens in problemen kunnen brengen. Want als er een
maximumpercentage aan veiligheidskosten gesubsidieerd wordt, dan kan de ene
organisator daar makkelijker mee uit de voeten dan de ander. Of de gemeente krijgt de
rekening op het bordje en dan zeg ik toch maar ook als wethouder financiën dat je die
dan via de band gewoon terugkrijgt, omdat wij meer moeten gaan doen.
De voorzitter De heer Van de Burgt.
De heer Van de Burgt Nee. Daar waar het in feite boven een percentage uitkomt, vind
ik datje in overleg met de gemeente treedt om te kijken wat met betrekking tot
veiligheid gevraagd wordt en wat het kost. Of je boven je 25 procent zegt van, dat
vinden we alleszins redelijk. Afgelopen jaar is dat ook gebeurd. Er zijn twee
evenementen, die zijn we tegemoet gekomen. Dan zeg ik, ten aanzien van boven dat
percentage ga je als gemeente in feite zeggen, zitten we in de eisen? Zijn we strak
daarin? 100 procent veiligheid ja, maar moet dat op die manier in feite dan ingevuld
worden? En de andere kant, als het dan meer kost boven die 25 procent, ja, dan zul je
dat moeten vergoeden.
De voorzitter Meneer Mos, ik zie eenstemmig geknik van alle aanzittenden.
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Wethouder Mos Het is gelukkig maar een suggestie van de heer Van de Burgt. Zonder
dollen: ik ben op zoek naar de onderbouwing van de 25 procent.
De heer Van de Burgt Die heb ik niet. (...) Dat is de suggestie.
Wethouder Mos Dan zou ik toch eerst de feiten op een rij willen zetten, met u.
De heer Van de Burgt Ik ben zo vrij geweest om alle jaarrekeningen te bekijken, maar
ik kwam niet tot een percentage.
De voorzitter Meneer Van de Burgt, ik denk dat meneer Mos aangeeft van: laten we dat
eens even goed bekijken. Ik hoor meneer Pols dat ook roepen en het is een goeie
suggestie om eens misschien als aanzet te nemen. Dan, er is nog zeker één vraag.
Meneer Pols had nog gevraagd over de vergunningen en alle zaken die geregeld moeten
worden, een maand van tevoren. Waarom zo kort van te voren? U geeft aan van,
verenigingen of evenementenorganisatoren dienen het zelf laat in, maar wij hebben
vorige week toch duidelijk te horen gekregen dat....
Wethouder Mos Voorzitter, dan toch voor de geschiedschrijving. Ik heb aangegeven dat
veel organisatoren formeel gezien niet aan alle regels voldoen; onder andere het late
aanvragen van subsidies. Daarmee wil ik niet zeggen dat ze te laat met de
Veiligheidsdiensten in gesprek gaan.
De voorzitter Oké. Goed. Goed, maar dan blijft nog de vraag staan van de heer Pols om
dan te kijken of het maximaal een maand van tevoren, misschien drie weken, ik weet
niet wat een reële tijdslimiet is, en niet een dag van tevoren met de uitkomst van: je
moet dat of dat nog erbij, qua veiligheid.
Wethouder Mos Ja, voorzitter. Het is vrij simpel: dat kunnen we gewoon nooit
toezeggen, omdat je niet kan zeggen dat alles een maand van tevoren geregeld is.
Waarbij we wel hebben gezegd, want de heer Pols doelt op de kerstmarkt, waar de
ochtend voor de opening de vergunning gestempeld is. Ja, dan ben je heel blij dat
Dordrecht Marketing een semioverheid is, want elke normale ondernemer had al lang de
stekker eruit getrokken, omdat je, zó kort dag een vergunning krijgen, in feite nooit voor
je rekening kan nemen. Dus daar hebben we van gezegd: dat moet anders. Het is dit
jaar ook anders gegaan, maar de laatste weken is altijd nog discussie over: voldoet het
helemaal aan de draaiboeken? En ook met de Omgevingsdienst en Veiligheidsregio
vinden de laatste dingen plaats. Dus je kan nooit hard garanderen dat alles voor die tijd
geregeld is.
De heer Puik Voorzitter?
De voorzitter De heer Puik.
De heer Puik Vorige week gaf volgens mij de heer Westland een voorbeeld, ik weet niet
of dat in Dordt was of ergens anders, maar dat er op het laatste moment nog een extra
regel werd afgekondigd. Ik geloof dat er een dokter of een arts of ziekenwagen ergens in
de buurt moest staan bij dat evenement. Volgens mij doelde de heer Pols daar vooral op.
Niet zozeer dat die vergunning een stempel een maand van tevoren moet krijgen, maar
dat soort regels niet een dag van tevoren nog moeten worden afgekondigd.
Wethouder Mos Ja, voorzitter. Volgens mij is een deel van het overleg vervroegd of
eigenlijk in oude luister hersteld, maar ik kijk ook even naar collega Sleeking vanuit de
Omgevingsdienst, of daar nog tekst op te leveren is, want bij mijn weten zijn er niet een
dag van tevoren nog nieuwe regels bedacht.
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De voorzitter De heer Sleeking.
Wethouder Sleeking Ja, we zitten in een tijd en in een land waarin we ook te maken
hebben met een zekere risicoregelreflex. Elk incident dat waar dan ook plaatsvindt, leidt
elders onmiddellijk tot extra regelgeving, ook omdat diensten zich willen indekken tegen
mogelijke risico's, maar vanzelfsprekend ook gericht op de veiligheid van mensen die
zo'n evenement bezoeken; dat denk ik ook terecht is, want ja, mocht er zich zo'n
incident voordoen tijdens één van die evenementen, dan klopt u ook als raadslid aan bij
ofwel het college ofwel bij de handhavende en toezichthoudende diensten, van: hebben
jullie allemaal je huiswerk wel goed gedaan en hoe heeft dit kunnen gebeuren? Dus daar
ligt altijd wel een afweging hoe ver je daarin kunt gaan. Ik ben het wel eens, maar dat
staat ook eigenlijk in het stuk dat u ontvangen heeft, dat die veiligheidseisen ook wel
reëel moeten zijn en dat we zo af en toe ook dreigen door te schieten, en dat uiteindelijk
je toch niet elk risico kunt uitsluiten. Ja, dat moetje dan ook op de koop toe nemen en
de te nemen maatregelen moeten ook in verhouding staan, denk ik, tot het evenement
datje uitvoert. Zo'n evenement als Dordt in Stoom, nou ja, u heeft het zelf ook al
gezegd, houdt veel meer risico's in op en rond dat water dan een Bachfestival waar
mensen op een tribune zitten, in een zaaltje zitten of waar dan ook. Daar heb je niet heel
veel aanvullende maatregelen bij nodig. Ik heb ook begrepen dat er zowel het afgelopen
jaar als komend jaar nog meer aandacht besteed wordt aan standaardisering, het
eenvoudiger maken van procedures. Het kan inderdaad niet zo zijn dat mensen maar
heel kort voor een evenement geconfronteerd worden met weer nieuwe eisen; daarmee
maak je het mensen ook echt onmogelijk om dit soort dingen te gaan organiseren. Dus
daar ligt wel echt een opdracht denk ik; aan ons, maar ook aan iedereen die met
vergunningverlening te maken heeft, om dat op een eenduidige manier te doen.
Organisaties ook tijdig te informeren en ook die belangen dichter bij elkaar te brengen,
en als de communicatie daar nog beter kan, dan moeten we dat natuurlijk zeker gaan
doen. Bij de opmerkingen die collega Mos heeft gemaakt over de budgetten sluit ik mij
wel heel graag aan. Want u kunt natuurlijk wel aan het college vragen van, gaat u eens
even de kosten met betrekking tot veiligheid apart in beeld brengen. Ja, dat kan
allemaal. De kosten die Stadsbeheer aanvullend maakt kunnen we ook allemaal
aanvullend in beeld brengen. Maar uiteindelijk hebben wij één budget waarbinnen wij een
aantal evenementen mogelijk willen maken. Mocht blijken dat dat budget op enig
moment niet voldoende is, of dat men er niet in slaagt om aanvullende bronnen aan te
boren of fondsen of sponsoren of wat dan ook, ja, dan moet je misschien uiteindelijk ook
tot de conclusie komen dat niet elk evenement elk jaar kan worden uitgevoerd, of dat
niet elk evenement om de twee jaar kan worden uitgevoerd. In Amsterdam is een groot
evenement één keer in de vier jaar. Hoe grootschaliger evenementen, hoe meer kosten
eraan verbonden zijn. Hoe groter de veiligheidseisen ook, vaak. Ook dat kan een
afweging zijn. Niet alleen voor ons, maar ook voor de organisatoren van evenementen
waarbij sommigen dat al in het verleden besloten hebben. Natuurlijk zouden wij het denk
ik heel erg jammer vinden als Dordt in Stoom niet meer één keer in de twee jaar, maar
één keer in de driejaar, of misschien zelfs één keer in de vier jaar georganiseerd moet
worden. Nou moeten we daar niet op uit zijn, maar het kan wel aan het eind van de
discussie de conclusie zijn die je met elkaar moet trekken. Of je moet een scherpere
keuze gaan maken in het aantal evenementen overall watje wilt laten uitvoeren. Maar
we kijken natuurlijk wel naar een totaalaanbod, waarin we ook van mening zijn dat er
voor iedereen iets bij moet zijn. De één houdt nou eenmaal meer van een concert van
Bach dan van stoomboten, hoeveel lawaai ze ook mogen maken, maar dat geldt
natuurlijk voor elk evenement. We proberen natuurlijk in feite een zo breed mogelijk
programma te laten aanbieden en laten we wel zijn: zonder die inzet van die vrijwilligers
zou er denk ik geen enkel evenement in de stad georganiseerd worden. Dus daar zijn we
het denk ik ook gauw over eens. Maar het streven is wel om ook dit eerste halfjaar weer
opnieuw dat overleg te gaan realiseren. Ook dat overleg met de hulpdiensten. Daarover
ook weer de organisaties te informeren, want de aandachtspunten die u meegeeft, ja,
dat zijn ook reële aandachtspunten. Ik denk dat de organisatoren van evenementen er
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ook recht op hebben om tijdig over volledige informatie te beschikken waaraan ze
moeten voldoen en ook over welke budgetten ze kunnen beschikken. Maar ik weet niet of
het echt gaat helpen om die budgetten uit elkaar te gaan rafelen, want uiteindelijk landt
ergens de rekening en als ze niet deel uitmaken van het budget dat beschikbaar wordt
gesteld aan een evenement, ja, dan komen ze toch via de achterdeur, landen ze ook
weer ergens. Dus dan moet óf het budget verhoogd worden, nou, dat wordt misschien
een mooi moment bij de Kadernota, waarbij ik zelf niet echt de verwachting heb dat we
daar nog heel veel nieuw geld zullen gaan verdelen, maar laten we dat afwachten.
Voorlopig is er denk ik heel veel geld beschikbaar voor het uitvoeren van evenementen.
De voorzitter Dank u wel, meneer Sleeking, voor dit moment. De heer Van de Burgt
heeft een interruptie.
De heer Van de Burgt Ja, voorzitter. Het college zegt in de informatiebrief van 1
november dat ze toewerkt naar een overheidsfonds voor evenementen om meer
financieel draagvlak voor evenementen te krijgen en in feite ook daarmee het budget te
verhogen op termijn. Die termijn ken ik dan niet, maar ik vind dat wel een invalshoek die
ik waardeer. Dat daar een extern samengestelde adviescommissie bij zit vind ik ook zeer
prijzenswaardig; het Ministerie van Justitie heeft vorig jaar op grond van inspecties van
volksgezondheid en veiligheid het advies gegeven als lokale overheid enige afstand te
nemen tot evenementen vanwege ook de juridische aansprakelijkheid. Dan vind ik zo'n
extern samengestelde adviescommissie goed. Maar mijn vraag is, hoe zit het met het
overheidsfonds financieel draagvlak van evenementen ...?
De voorzitter Dan kijk ik nog één keer naar links.
Wethouder Mos Ja, voorzitter, een tweeledig antwoord. Een adviescommissie is er. Die
toetst ook de evenementenaanvragen. Overigens, richting de heer Portier: we hebben in
Dordrecht Marketing het Evenementenbureau geplaatst. In strikte zin zijn het dan geen
ambtenaren. Daar vindt u misschien iets van, maar er is wel degelijk ondersteuning.
Richting de heer Van de Burgt: er is wel verkend, kunnen we zo'n fonds maken? Maar
een aantal sponsoren zeiden van: ja, ik ben veel liever één op één betrokken bij een
activiteit. Dus wij kregen vooral bij een verkenning of een aantal gesprekken terug: ja,
doe het misschien maar niet, want het kan er ook nog weleens toe leiden dat mensen
minder gaan sponsoren, omdat iemand die iets met stoom heeft eerder bij Dordt in
Stoom terecht zou komen, of met water of Oranjegezind is misschien wat anders doet.
Dus zo heeft elk evenement zijn eigen bron van sponsoren en de analyse was al vrij snel
bij dat fonds, al pratend met een aantal mensen die best wat doen in de sponsoring, van:
ik wil er wel geld in stoppen, maar dan doe ik het daarin en niet meer rechtstreeks naar
het evenement. Dan kan het ook ertoe leiden dat juist een aantal evenementen die je in
de lucht wilt houden, daar niet mee geholpen zijn. Tot op heden hebben we niet een
cultuur van heel veel mecenaat en nalatenschappen en aan goede doelenfonds, want ook
dat doen de vermogende mensen die overlijden heel vaak via een eigen vehikel wat
specifieke doeleinden heeft. Dus wel verkend, maar niet levensvatbaar geacht.
De voorzitter Heeft iemand van de commissie nog wat toe te voegen? Meneer Pols.
De heer Pols Voorzitter, ik hoor de antwoorden van het college en ik heb ook die brief
gelezen die we van het college hebben mogen ontvangen, maar ik heb ook de brief
gelezen van de organisatoren. Als ik dat verschil zie in die twee brieven, dan zie ik twee
verschillende werelden en ik wil het college toch oproepen om daar goed nog eens over
met de organisatoren te discussiëren en te praten hoe we het op kunnen lossen. Want ik
zou het doodzonde vinden als we dit door een afvoerputje straks wegspoelen, want deze
mensen hebben we echt heel, heel hard nodig.
De voorzitter Mevrouw De Smoker.
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Mevrouw De Smoker Voorzitter, ik heb af en toe met verbazing naar het college
geluisterd en ook soms wel een beetje naar de commissie. Want wat gaan we nou doen
met elkaar? Wat hebben we nou tegen elkaar gezegd? De één heeft het over een voorstel
van: we trekken de veiligheid eruit, dat willen we in beeld hebben, we willen kijken wat
de mogelijkheden zijn. Maar ik hoor het college op geen ene manier bewegen. Sterker
nog, het gaat eerder naar minder in aantal evenementen, bijvoorbeeld of: nee, er mogen
geen meerkosten bij, et cetera. Maar dat voldoet niet aan de vraag die we gesteld
hebben. We constateren met elkaar: er is een probleem. Er zijn toenemende
veiligheidseisen. We weten allemaal waarom, daar hoeven we elkaar niet nog een keer
over na te praten. Er zijn toenemende veiligheidseisen aan de ene kant; er is een
terugtrekkende overheid, zowel politie als gemeente, aan de andere kant. Dan kunnen
we niet tegen die organisaties zeggen van 'en u zoekt het maar uit'. Dus ik verwacht
gewoon straks echt een voorstel, en niet 'we gaan een keertje praten' en niet 'we gaan
nog een keertje kijken' en 'we zien het wel bij de jaarrekening of de Kadernota'. Dat vind
ik echt te weinig.
De heer Bronkhorst Voorzitter?
De voorzitter De heer Bronkhorst.
De heer Bronkhorst Ik ga toch weer herhalen wat we net gezegd hebben en dat is ook
een klein beetje in lijn met de vorige spreker.
De voorzitter Herhaling mag, maar heel kort, want dat hebben we afgesproken. Geen
herhalingen. Oké.
De heer Bronkhorst Nee, oké. De evenementenorganisatoren wachten op een antwoord.
We kunnen inderdaad heel lang blijven discussiëren en wij verwachten inderdaad dat er
een voorstel komt. Komt dat voorstel niet, dan hebben wij vanuit onze fractie ook gezegd
dat wij dan wel zelf met een voorstel gaan komen.
De voorzitter Eerst de heer Portier.
De heer Portier Twee dingen, voorzitter. Wethouder Mos sprak over: we hebben al een
aantal mensen bij Dordrecht Marketing die zich met evenementen bezighouden. Dat
klopt, maar wat in de discussie ook naar voren kwam is dat die door bijvoorbeeld partijen
als de Veiligheidsregio gezien worden als betrokkenen. Wat ik gevraagd heb is dat een
aantal mensen, nog even helemaal los van waar ze geplaatst worden, maar het meest
logische lijkt me in de gemeentelijke organisatie zelf, die de verantwoordelijkheid hebben
of overnemen van de organisatie voor de veiligheidsdraaiboeken en dat soort zaken, om
dat soort dingen te regelen voor de mensen. Het tweede is, ik heb geen reactie gehoord
op wat onder andere de heer Puik en ik gezegd hebben over dat de gemeente
verantwoordelijk is voor de openbare orde en de veiligheid op openbaar terrein.
De voorzitter De heer Van de Burgt nog?
De heer Van de Burgt Nou, voorzitter. In de beantwoording van de motie wordt over de
proportionaliteit gesproken en daar komt het college nog met een uitkomst en slotsom.
In de raadsinformatiebrief van 1 november zit dat initiatief van de afdeling Openbare
Orde en Veiligheid om een knelpuntenverbeteractie in te zetten. Ik denk dat dat
samenloopt. De suggestie die ik vanavond gedaan heb, kijk nog eens naar de
veiligheidseisen, kijk nog eens naar wat de kosten dan zijn en wat je dan in feite
redelijkerwijs kunt vinden van de subsidie die je verstrekt. Welk percentage van de
subsidie mag voor veiligheid op gaan? Ja, daar verwacht ik wel een uitspraak over.
Volgens mij komt daar wel een voorstel binnen vier weken. Ik zou de suggestie willen
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herhalen die ook de heer Bronkhorst overgenomen heeft, van: ondersteun het nou, en ik
noem dat event cloud maar weer eens, om te kijken van, kun je niet al vijf de
organisaties met één omgeving zo helpen dat de kosten ook minder zullen zijn?
De voorzitter De heer De Looze.
67
De heer De Looze Ja, dank u wel, voorzitter. Ik vind het goed om te horen dat het
college al heel veel doet om evenementen mogelijk te maken, maar ook als je de
collega's hoort is het te weinig en mijn voorkeur gaat uit dat het college met een goed
voorstel komt hoe het nog beter kan. Ik heb ook echt een voorkeur dat het college dat
voorstel doet en niet BVD, omdat jullie zeg maar de professionals zijn en ook alles
kunnen overzien en als wij als raad met voorstellen komen, dan heb je ook kans dat we
iets vergeten of dat we iets over het hoofd zien. Dus wat dat betreft: hoe kunnen we er
nog meer gas op geven als dat we nu al doen?
De voorzitter De heer Bronkhorst nog.
De heer Bronkhorst Voorzitter, dat heeft zeker onze voorkeur, maar ja, nogmaals: als
er geen concrete stappen komen, dan ben je wel genoodzaakt en dat is ook je rol als
raadslid als je iets heel belangrijk vindt. Aan het begin hebben we ook de vraag gesteld:
hoe belangrijk vinden we deze evenementen voor Dordrecht en zeker de
maatschappelijke meerwaarde die ze opleveren? Dus ja, dat moeten we wel scherp in het
achterhoofd houden.
De heer Puik Voorzitter? Dank u wel. Ik sluit me aan bij de woorden van de heer Pols,
want die gaf eigenlijk wel een soort van hartenkreet over de twee brieven die er liggen.
Aan de ene kant vanuit het college, aan de andere kant vanuit de evenementen. Verder
wil ik nog even aan de fractie van BVD vragen: spreekt u nou over alle evenementen of
over bepaalde evenementen? Want dat roept bij mij een beetje de vraag op. Want wat
mij betreft gaat het ook over wat kleinere evenementen, want die hebben net zoveel last
van de veiligheidseisen die we stellen als een evenement als een evenement als Dordt in
Stoom.
De voorzitter Meneer Bronkhorst.
De heer Bronkhorst Voorzitter, dank u wel. Het gaat in eerste instantie over de grote
evenementen, maar daarbij moetje altijd kijken naar de kleine evenementen, maar je
kunt ze niet met elkaar vergelijken. Dat zijn totaal verschillende werelden. Nogmaals, het
maatschappelijk effect van een groot evenement is niet te vergelijken met een klein
evenement. Dat zegt niet dat het minder of meer is, maar je kunt die waarde niet met
elkaar vergelijken. Dus in eerste instantie echt de grote evenementen, en als er
daarnaast nog mogelijkheden zijn voor de kleine evenementen moetje dat zeker doen.
Je ziet wel dat de kleine evenementen, echt hele kleine evenementen, toch met iets
andere aspecten te maken hebben. Je ziet bijvoorbeeld het initiatiefvoorstel wat wij
destijds ingediend hebben om die kleine evenementen vergunningsvrij te maken. Daar
gelden sowieso iets andere verplichtingen.
De voorzitter Meneer Puik.
De heer Puik Voorzitter, nu trekt de heer Bronkhorst ongeveer van Dordt in Stoom tot
aan het straatfeest. Dat was niet mijn opzet van mijn vraag. Want ook een
Drechtstadloop wat kleiner is of de Santarun die er is, dat zijn wel kleinere evenementen
als Dordt in Stoom. Dat kunnen we met elkaar wel vaststellen. Maar ook die hebben last
van veiligheidseisen - of last; die hebben ook te maken met veiligheidseisen en hebben
navenant net zulke hoge kosten, maar dan ben ik erg nieuwsgierig naar de benchmark
die de heer Van de Burgt volgens mij voorlegt.
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De voorzitter Mag ik even aan deze discussie de conclusie trekken van dat het
voornamelijk gaat over de evenementen die in de openbare ruimte plaatsvinden, of dat
nou een klein evenement is of een groot evenement, maar ze vinden in de openbare
ruimte plaats waardoor, zoals ook meneer Puik en meneer Portier al hebben genoemd,
geloof ik, dat dan de overheid verantwoordelijk is voor wat er in die openbare ruimte aan
veiligheid moet worden geboden.
De heer Van de Burgt Voorzitter?
De voorzitter Meneer Van de Burgt.
De heer Van de Burgt Het bestuursorgaan burgemeester is verantwoordelijk voor de
openbare orde en veiligheid. Klaar. De veiligheid voor activiteiten, de veiligheid voor
verkeer en de veiligheid voor de crowd ligt bij de organisaties. Dat staat in elke tekst. Je
kunt het googelen, je krijgt het zo in beeld. Dus openbare orde blijft een
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan burgemeester.
De voorzitter Dank u wel, meneer Van de Burgt. Volgens mij zei ik het misschien met
iets andere woorden, maar was het ook wel in die richting. Commissie, volgens mij is
alles gezegd. Ik kijk nog even naar wethouder Mos die nog even met zijn vinger bij het
knopje zit. Wilt u nog iets toevoegen?
Wethouder Mos Nou ja, voorzitter, ik heb wel de behoefte om te reageren. Want er
wordt een soort van, in mijn woorden samengevat, weigerachtige houding aan het
college verweten, dan wel hardvochtigheid jegens evenementenorganisatoren, zeg ik
richting mevrouw De Smoker. Het is niet zozeer dat wij daar niet in mee willen gaan,
maar ik ken uw partij ook van de gedegen financiën en u heeft net iets geroepen waar,
als wij dat gaan toepassen, gewoon financiële gevolgen aan zitten. Dus dat bespreken wij
doorgaans bij een Kadernota. Dus ik wil met alle liefde en plezier een voorstel maken hoe
dingen anders kunnen. Ik wil ook best neerzetten hoe één en ander nu al geregeld is,
hoeveel geld erheen gaat, hoeveel ondersteuning er is, maar het gaat mij als wethouder
financiën echt veel te ver om hier alvast te zeggen: nou ja, koste wat kost, zeg het alvast
maar toe. Want zo heb ik het een beetje beleefd. Ik heb alleen willen duidelijk maken: de
koek wordt niet groter zonder een Kadernota waar geld wordt bijgeplust. Ja, en wat naar
de één gaat, gaat niet naar de ander. Dus die notie wil ik hier toch nog wel neerleggen,
dat wij als college daaraan gebonden zijn binnen de beschikbare middelen.
Mevrouw De Smoker Voorzitter?
De voorzitter Mevrouw De Smoker ter interruptie.
Mevrouw De Smoker Voorzitter, ik vind het altijd een beetje flauw dat als we iets willen,
dat ik gelijk om de oren wordt geslagen met de financiële degelijke houding van D66. Ja,
die hebben we en dat wil ook niet zeggen dat ik gelijk zeg van: hier heb je een blanco
cheque. Aan de andere kant, ik heb geschetst: waar lopen de organisaties tegenaan,
waar lopen wij ook als gemeente tegenaan en dan hebben we een probleem met elkaar.
Zolang ik niet weet over welke budgetten het gaat en die wil ik niet pas bij de Kadernota
zien, als het kan gewoon wat eerder, dan kan je wat eerder een afweging maken ergens
naartoe en hebben zij ook eerder duidelijkheid, dan kunnen we met elkaar echte zaken
bespreken. U ervaart het als een weigerachtige houding; ik heb het niet zo benoemd,
maar ik heb het wel zo ervaren.
De voorzitter De heer Bronkhorst.
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De heer Bronkhorst Een kleine aanvulling, voorzitter. Dank u wel. Ik meen me nog een
discussie te herinneren die we niet zo lang geleden gevoerd hebben over de kleine
subsidies en voor bepaalde partijen zoals de scouting, dat dat vooruitlopend op de
Kadernota wel geregeld kon worden. Dus, nogmaals, mijn collega zei het net ook tegen
mij, we hebben een potje onvoorzien en als wij het superbelangrijk vinden, dan moeten
we daar een structurele dekking via de Kadernota proberen te regelen. Maar die
mogelijkheden zijn er op bepaalde momenten wel.
De heer Van de Burgt Voorzitter, dit gaat me te snel allemaal.
De voorzitter Meneer Van de Burgt.
De heer Van de Burgt Dit gaat echt te snel. Ik denk dat we eerst de proportionaliteit
van de hogere kosten van veiligheid in beeld moeten hebben. Dat we dan moeten zien
van: welke eisen stellen we nou? Hoe ziet zo'n veiligheidsplan eruit? Kunnen we op een
andere manier ondersteunen? Dat hoeft misschien niet eens direct in geldtermen
uitgesproken te worden. Als het disproportioneel is, dan hebben we een punt. Dan kijken
we ernaar. En laten we niet elkaar aanspreken op weigerachtigheid, of gebrek misschien
aan ambitie of financiële degelijkheid of financiële ruimte in ambitie. Nee. Laten we eerst
doen wat we denk ik afspreken en dat is voor mij voldoende.
De voorzitter Meneer De Looze.
De heer De Looze Ik sluit me daar helemaal bij aan. Gewoon eerst even de boel snel in
kaart brengen en dan stappen nemen.
De voorzitter Zeker op dat laatste punt, snel in kaart brengen: volgens mij heb ik de
wethouder horen zeggen dat dat zeker in een maand moet lukken om het een en ander,
omdat alle evenementen al hun rekeningen op orde hebben, moet dat goed in kaart te
brengen zijn.
De heer De Looze Ja, voorzitter. Dat heb ik inderdaad gehoord, maar ik heb niet
gehoord dat hij het ook gaat doen.
De voorzitter Dat is dan nog een volgende vraag. Goede vraag. Meneer Pols.
De heer Pols Voorzitter, ik zou graag zien dat er ook met de evenementen, met de
bestuurder gesproken wordt, nog eens, over die cijfers. Want cijfers heeft u in uw
boeken staan, maar een gesprek erover lijkt me ook heel verstandig en misschien
hebben zij ook wel slimme ideeën hoe we het op kunnen lossen.
De voorzitter Meneer Mos.
Wethouder Mos Ja, voorzitter, dank. Half februari is er sowieso een bijeenkomst met een
aantal organisatoren. Van de heren die hier zitten heb ik overigens een aantal mensen
ook wel gesproken. Toch ook nog even aanvullend op uw citaat of uw opmerking over de
brief. Ja, de inspreker gaat natuurlijk niet vertellen wat er allemaal wel gebeurd is. Her
en der was het vorige week wel te horen en is er overigens ook zijdelings wel waardering
voor uitgesproken, maar er gebeurt ook ongelooflijk veel wèl voor de
evenementenorganisatoren. Maar ja, als je inspreekt ga je het natuurlijk hebben over de
dingen die niet geregeld zijn. Dus, u had het over twee verschillende tonen. Ja, wij kijken
naar: wat gebeurt er wel? Iemand die iets wil, die kijkt naar wat er niet gebeurt. Over de
termijn, voorzitter. Wij gaan ons best doen om dat zo snel mogelijk bij de raad te
hebben.
De heer Pols Voorzitter?
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De voorzitter Een momentje, meneer Pols. Er werd nu gesteld: zo snel mogelijk. De
heer De Looze noemde ook al van op korte termijn en u had daarvoor iets genoemd van
vier weken. Ik denk dat we toch iets meer willen horen als...
Wethouder Mos Voorzitter, nee. Het woord vier weken heb ik niet in de mond genomen.
Die komt bij de commissie vandaan.
De voorzitter Ik heb hem toch echt gehoord, maar goed. U heeft zelf gezegd: dit moet
toch binnen vier weken te realiseren zijn omdat alle rekeningen al binnen zijn.
Wethouder Mos Nee, dan gaan we toch tekst exegese doen. De heer Pols heeft die
suggestie gedaan. Waarop mijn suggestie was: die jaarrekeningen zijn er, dus dat inzicht
kunt u al hebben, maar als u mij vraagt: neem bijvoorbeeld ook mee wat er uit het
gesprek met de organisatoren komt, ja, dat is over een twee weken, dat gesprek. Het
lijkt me handig om dat ook daarop aan te sluiten, en je hebt nog een doorlooptijd van
een week of twee; dan zit je aan vier/vijf weken voordat een stuk hierheen komt.
De voorzitter Oké. Dat is toch in de richting.
De heer Pols Voorzitter, toch even een reactie op een opmerking die ik gemaakt heb.
Laat ik eerlijk zijn. De brief die ik rond het vorige weekend heb mogen ontvangen van de
organisatoren van de evenementen, nou, daar schrok ik gewoon van en dat wil ik u toch
meegeven. Ik wil u adviseren om hem ook nog eens te lezen, die brief.
Wethouder Mos Voorzitter, ik heb hem gelezen. Ik schrik er altijd van als ik dat soort
brieven krijg. Er zijn ook organisatoren die er niet bij vertegenwoordigd zijn. Daar gaan
we overigens ook het gesprek mee aan. U heeft vanavond vooral gesproken over
gesubsidieerde evenementen. De Santarun is eerder genoemd; krijgt geen subsidie. De
City Swim is eerder genoemd; krijgt ook geen subsidie. Heeft ook last van die
veiligheidsmaatregelen. Dus ja, daar gaan wij ook mee in gesprek en dan hebben we
niets aan een percentage. Maar goed, dat is misschien iets wat in de tekst van het
toegezegde raadsvoorstel dan wel rib kan landen. Een termijn hebben we net al
benoemd. Ik weet niet of er nog aanvullingen verder zijn.
De voorzitter Dank u wel, meneer Mos. Ik wil kijken of we tot een afronding kunnen
komen. Meneer Bronkhorst.
De heer Bronkhorst Ik had een hele algemene opmerking aan het begin van onze
woordvoering. Dat ging erom dat vanavond de discussie vooral over de subsidierelatie
ging en over de verhoogde veiligheidseisen, maar ik had voorafgaand gevraagd aan de
commissie of wij binnenkort kunnen spreken over de herziening van het
evenementenbeleid en of wij die punten over veiligheid in de openbare ruimte,
verlichting van de lasten voor ondernemers, stevig ter discussie kunnen brengen. Graag
hoor ik van de commissie of wij zo'n bijeenkomst kunnen organiseren.
Mevrouw De Smoker Voorzitter, dan toch even aanvullend de vraag: wanneer ligt het
vernieuwde evenementenbeleid er voor ons? Richting de wethouder?
De voorzitter Meneer Mos. Dat stond namelijk ook in de raadsinformatiebrief dat dat z.s.m., maar is dat kwartaal 1, is dat kwartaal 2?
Wethouder Mos Bij mijn weten zou hij het eerste kwartaal richting de raad komen.
Veiligheid zou daar een onderwerp van zijn, waarbij we ook hebben gezegd: we gaan
kijken wat de eerste ervaringen met een aangepast beleid al zijn. Met de kerstmarkt
kunnen we nu al terugkijken op het vergunningentraject en de gesprekken die daar
19

anders zijn gevoerd dan een jaar geleden, want dit jaar was de vergunning niet een
ochtend van tevoren rond, maar al eerder. Dus eerste kwartaal is bij mijn weten de
planning. Ik check het.
De voorzitter Commissie, ik wil deze discussie dan nu toch gaan afronden. De
wethouder heeft een aantal toezeggingen gedaan. Dat in ieder geval, hij checkt nog even
of dat klopt, het eerste kwartaal een herzien beleid van de evenementen komt.
Daarnaast zullen een aantal zaken ook meegenomen worden die ik door verschillende
commissieleden heb horen noemen. Werk het voorstel verder uit. Kijk wat er aan
veiligheid besteed wordt, kijk wat er aan evenementen besteed wordt. Dan kunnen we
altijd, als die cijfers bekend zijn, zien waar we de nadruk op gaan leggen, welke
prioriteiten dat we stellen of welke keuzes we misschien moeten gaan maken. De heer
Sleeking noemde het al. Misschien moet je dan afwegen of een evenement in plaats van
één keer in de twee jaar, één keer in de drie of vier jaar moet zijn, maar dat kunnen we
pas zeggen als we die gegevens hebben. Verder heb ik ook al horen noemen dat er toch
gekeken wordt naar reëlere veiligheidseisen; standaardisering krijgt meer aandacht en
dat zeker de communicatie verbeterd gaat worden naar de organisaties en met de
organisaties. Ben ik nog iets vergeten? Mevrouw De Smoker.
Mevrouw De Smoker Nou, bij het eerste hoort een termijn van vier tot vijf weken wat de
wethouder benoemd heeft. Bij de tweede, om eigenlijk de vragen van de heer Bronkhorst
te beantwoorden van, wanneer praten wij dan eens een keer met elkaar erover, zou ik
als suggestie mee willen geven, onze themacommissie in maart. Hopelijk is dan het
nieuwe herziene evenementenbeleid er wel, dat dan ook als ondergrond kan dienen.
Maar (mie valt weg) even voor de agendering afwachten.
De voorzitter Ik denk dat dat een goed plan is, de agendering afwachten en ook even
zien of dat inderdaad haalbaar is. Dan wil ik nu dit onderwerp afsluiten. Iedereen
bedankt voor het meedenken en meediscussiëren. We hebben nu nog twee onderwerpen
staan; ik wil voorstellen om even 10 minuten pauze te houden.
PAUZE
4. RAADSIN FORMATIE BRIEF OVER VERSLAGEN VISITATIECOMMISSIE
INFORMATIEVEILIGHEID (1827979)
De voorzitter Mag ik de commissie verzoeken weer aan tafel te gaan? Beste commissie,
dan gaan we over naar agendapunt 4, de raadsinformatiebrief over de verslagen van de
Visitatiecommissie Informatieveiligheid. D66 heef politieke vragen gesteld. Hebben we
die informatieveiligheid en de governance daarvan goed ingericht? Welke rol neemt het
college over dit onderwerp? In welke situatie is afstemming met de raad noodzakelijk en
hoe organiseren we dat? De SP stemde in met de bespreking van dit stuk. Nog even om
te vermelden: de Rekenkamercommissie heeft een onderzoek naar de
informatieveiligheid gedaan in Dordrecht en dit rapport zal waarschijnlijk in april worden
opgeleverd. Dan wil ik nog een laatste opmerking maken. Ik heb zelf nog even gevraagd:
in hoeverre is deze vergadering openbaar, want we praten over informatieveiligheid? De
verslagen die we bijgevoegd hebben, die zijn openbaar. Dus een gesprek binnen deze
raad kan prima openbaar plaatsvinden. Concrete voorbeelden of maatregelen, daar kan
niet op in worden gegaan; als dat toch gewenst is, kunnen we mogelijk daar nog een
vervolgafspraak over maken en dat in besloten kring bespreken. Dan mag ik meneer
Reumers, denk ik, als eerste het woord geven.
De heer Reumers Kijk, voorzitter, dank u wel. Allereerst even samenvattend, om daarna
te gaan naar hoe D66 de vragen zal beantwoorden. Daar wilden we ook graag met de
commissie verder bij stilstaan, of die antwoorden ook bij anderen voedingsbodem vinden.
Allereerst. De Visitatiecommissie heeft ons laten zien dat de informatieveiligheid een
actueel en zeer belangrijk onderwerp is. Het is bovendien een vakgebied wat in een
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enorme versnelling zit. De ontwikkelingen gaan heel erg snel en het is heel erg belangrijk
om daar bovenop te zitten, om te volgen en te acteren op de dingen die er gebeuren.
Daarop hebben recente berichtgevingen in de media ons ook gewezen en ik roep in
herinnering het data lek wat heeft plaatsgevonden mogelijk bij het SVHW. Hebben we
eerder over gesproken. BVD heeft de vragen gesteld en wil die betrekken bij deze
bespreking over politie-informatie die mogelijk verloren was gegaan doordat een ethische
hacker een website gehackt had en vandaag was in het nieuws dat het programma dat
gebruikt wordt om de stemmen mee te tellen of op te tellen en door te geven, nou, daar
zijn de deskundigen het op zijn zachtst gezegd ook niet mee eens dat dat een heel veilig
programma is. Kortom, het is een onderwerp wat ons aller aandacht verdient, zeker ook
de bestuurlijke aandacht en daarmee ook die van de raad. D66 heeft eerder aandacht
gevraagd voor dit onderwerp en wil graag samen met de collega's werk maken van de
beheersing van deze informatiebeveiliging. Gelukkig staan we daarin niet alleen. We
hebben met meerdere partijen in deze raad er eerder over gesproken. We vragen er ook
allemaal op gezette tijden aandacht voor en onze denkwijze en de manier waarop we er
naar kunnen kijken, daarin zijn we erg geholpen door de visitatiecommissie en de
verslagen die ze gemaakt hebben. Het lijkt ons zaak om de punten die ze adresseren, dat
we die oppakken en dat we die een structurele plaats geven. Daarvoor hoef ik overigens
niet te wachten op het rapport wat door de Rekenkamer geschreven wordt. Ik hoop dat
het aanvullend is.
De voorzitter De heer Van de Burgt.
De heer Van de Burgt Ik vond de verslagen nogal gedateerd. Waarop baseert u nu
eigenlijk uw vaststelling in deze?
De voorzitter De heer Reumers.
De heer Reumers Ik begrijp uw vraag niet precies. Gedateerd? Ja, ze zijn uit 2016. Ik
zie in de verslagen terugkomen dat er gewoon gevraagd wordt om bestuurlijke aandacht.
Met name in het college en in de raad en daar wordt gewoon geconstateerd dat er op dat
niveau te weinig aandacht voor is. Voorzitter, ik kan dat onderschrijven. We zijn er
weinig structureel mee bezig. We hebben op basis van incidenten nu vragen gesteld, in
ieder geval vanuit de raad en ik zal zo meteen in mijn betoog er op terugkomen hoe ik
denk dat we dat beter kunnen doen met zijn allen. Hebben we de governance goed
ingericht, was onze eerste vraag. Ons antwoord is gebaseerd op de visitatie en we
antwoorden met 'deels'. We denken dus dat er mogelijkheden zijn voor verbetering. Die
verbetering, dat schetst ook de Visitatiecommissie, die zit met name in de rol die het
college neemt en die wij als raad nemen en wij onderschrijven dit pleidooi, op basis van
de argumenten zoals net gedeeld. De Visitatiecommissie constateert ook dat de manier
waarop we ons verantwoorden over hoe we met informatieveiligheid omgaan, ook in de
publieke stukken die we kennen, dat we dat beter kunnen doen. We zien dat er is
aangegeven dat we in het jaarverslag van 2017 - en dan constateer ik, dat komt dan
ergens in de loop van 2018 - een paragraaf willen opnemen over hoe we met die
informatieveiligheid omgaan. Nou, dat vind ik te laat, want de Visitatiecommissie geeft
ook drie hele concrete adviezen waar ook in 2017, of misschien ook voor een deel 2016,
werk van te maken was en waarvan ik denk dat het zinvol is dat er ook terug
gerapporteerd wordt of we die stappen ook gemaakt hebben. Nou, waar heb ik het dan
over? Ik zou graag zien dat in de bestuursrapportage 2017, dus zeg halverwege dit jaar,
informatie komt te staan over hoe we met de GAP-analyse zijn omgegaan. Is die
gemaakt? Is die opgeleverd? Op hoofdlijnen, zeker niet in de details, zeker niet in het
openbaar, maar wel dus op hoofdlijnen: wat is er uitgekomen en wat hebben we ermee
gedaan? Dan. Een tweede punt dat heel belangrijk is, is de status van het harmoniseren
en het vernieuwen van de software pakketten en het vernieuwen van de ICTinfrastructuur. Ook daarvan denk ik dat het zinvol is dat we als raad op de hoogte
worden gebracht over de vorderingen van dit programma. Een derde punt wat we
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belangrijk vinden om op terug te rapporteren in de bestuursrapportage, is een update op
het zelflerende vermogen van de organisatie door te rapporteren over het aantal
incidenten wat we gemeten hebben. De ernst van die incidenten, niet helemaal
uitgeschreven en uitgekauwd in alle details, maar gewoon een categorisering
aangebracht en een status of de incidenten zijn opgelost. Ook heel belangrijk voor het
inzicht in het zelflerend vermogen is de aandacht die we als organisatie geven voor
congressen, voor andere mogelijkheden, in ieder geval in het informele netwerk, om op
de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in dit vakgebied. Ook daarop zouden we een
stukje willen zien hoe we daarmee zijn omgegaan. Voorzitter, dan de tweede vraag.
Welke rol neemt het college over dit onderwerp? De visitatie duidt op een te beperkte rol
op dit moment en we denken dat we dat moeten veranderen. Overigens geldt dat niet
alleen voor het college, maar ook, nogmaals, voor de raad. Wij denken dat dit onderwerp
randvoorwaardelijk is voor de uitvoering van al onze beleidsdomeinen. Het is een
randvoorwaarde geworden en die randvoorwaarde en de invulling daarvan, die vraagt
ook onze aandacht. Ik denk dat het dus belangrijk is en dat duidt ook de
Visitatiecommissie, dat er afstemming over plaatsvindt tussen raad en college. Dus ik
zou ook graag zien dat het college het informatiebeveiligingsbeleid op hoofdlijnen met de
raad gaat afstemmen en daar ook op gezette tijden bij stil gaat staan. Dus dat is het
eerste wat ik verlang van het college: dat er een afstemming komt over het
informatieveiligheidsbeleid en dat dus ook, zojuist ook al genoemd, de
bestuursrapportage, dat er ook over gerapporteerd wordt in de planning en control
documenten. Dan: hoe kijkend naar de rol van de raad? Waar is afstemming met de raad
nodig en hoe organiseren we dat? Nou, als ik vraag aan het college om het
informatieveiligheidsbeleid met de raad af te stemmen, dan verwacht ik ook gewoon een
voorstel aan de raad hoe dat eruit ziet, zodat we daar met elkaar over kunnen spreken of
dat de goeie invulling is en of de rolverdeling tussen raad en college ook voor iedereen
duidelijk is. Dat we ook weten wat we daarin van elkaar kunnen verwachten. Dan denk ik
ook dat informatieveiligheid dusdanig belangrijk is en eigenlijk qua randvoorwaarden dat
er een grote parallel te trekken is met hoe we met onze financiën omgaan, ook een hele
belangrijke randvoorwaarde voor de beleidsuitvoering van de stad en ik kijk ook naar de
Drechtsteden - daarin hebben we inmiddels geregeld dat in de Auditcommissie ook stil
gestaan wordt bij de uitvoering van het informatieveiligheidsbeleid en dat er anderen zijn
dan alleen het bestuur, dat de raad, in dit geval de Drechtraad, ook bijstaat in de kennis
en de kunde die nodig is om te beoordelen of we bestuurlijk op een goeie manier met het
onderwerp bezig zijn. De Visitatiecommissie constateert echter dat de Drechtraad op dit
moment geen formele rol heeft op het stuk van dit beleid. Daarom denk ik dat het
belangrijk is dat wij als raad hierin wel onze verantwoordelijkheid nemen en ook gaan
kijken of we, hetzij in de Auditcommissie apolitiek bij dit onderwerp gaan stilstaan, of
daarbuiten een andere commissie oprichten die specifiek met het
informatieveiligheidsbeleid aan de slag gaat en dat kan dan besloten zijn. Want het ligt
inderdaad gevoelig, maar ik denk ook dat als we dat op hoofdlijnen doen, dat het ook in
openbaar kan. Nou, daar zou ik graag met de collega's over van gedachten willen
wisselen over hoe jullie hier naar kijken. Dat is in ieder geval de visie zoals we het nu
vanuit D66 zien en we zouden graag de stappen maken, nu in 2017. Dank u.
De voorzitter Meneer Reumers, bedankt. Wie wil daar op reflecteren of een eigen
woordvoering op houden? De heer Staat eerst. Gaat uw gang.
De heer Staat Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik deel de analyse van D66 bij monde
van de heer Reumers grotendeels. Ook wij zijn de Visitatiecommissie van de VNG
erkentelijk voor het uitgevoerde onderzoek, vorig jaar. Het is hun vakgebied, hoor ik de
heer Reumers terecht zeggen en zij vragen vooral ook bestuurlijk aandacht voor dit
onderwerp. Voorzitter, en dat is hun vakgebied, dat citaat triggerde mij even, want het
moet mij van het hart - u weet, ik ben geen ICT-er, maar ik vond het werkelijk waar, die
rapporten waar we het over hebben vanavond, ik vond het werkelijk waar volslagen
onleesbare rapporten. Dat bedoel ik in alle serieusheid. Ik wil het niet belachelijk maken.
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Als fractie CU/SGP onderschrijven wij echt van harte dat dit een heel belangrijk en
zwaarwegend onderwerp is. De heer Reumers noemde terecht net een aantal
praktijkvoorbeelden. Het gaat ons allemaal aan en het is een heel belangrijk onderwerp.
Ik wil één kleine alinea voorlezen uit het rapport, met uw permissie.
De voorzitter Gaat uw gang. Wij zijn benieuwd.
De heer Staat Citaat. "Ter ondersteuning van die bovenvermelde structuur is er een
regionaal overleg (PIO-D) waarin de SISO, de ICT-medewerkers en informatiemanagers
van de gemeente zitting hebben. De beleidsadviseurs in de ClO-office zijn tevens
verantwoordelijk voor het concipiëren van beleidsstukken en beleidsvoorbereiding op
basis van input door het PIO-D en onder leiding van de gemeentesecretarissen (het ONSD overleg)." Uit het stuk is mij wel duidelijk geworden overigens dat de
gemeentesecretarissen hier een heel belangrijke rol in hebben, want die worden heel
vaak genoemd. Maar voorzitter, nogmaals, ik wil het hier niet mee belachelijk maken,
maar ik moest ook even terugdenken aan die avond die we hier gehad hebben met Ad
Koppejan. Eerst in de Drechtraad overigens en later hierzo. Nou, in vergelijking met dit
was dat een verademing, bij nader inzien, moet ik u zeggen. Goed, wat mij betreft
voldoende over het rapport. Dat laat onverlet, er staan vijf aanbevelingen in het rapport,
dat we wel die aanbevelingen onderschrijven en dat we daar absoluut als gemeente
Dordrecht en ook binnen de Drechtsteden mee aan de slag moeten. Voorzitter,
kortheidshalve: ik kan me eigenlijk naadloos vinden in de suggesties die vanuit D66
gedaan worden ten aanzien van de politieke vragen. Dus om vooral ook in de
bestuursrapportage terug te komen met de GAP-analyse die een heel belangrijk
instrument moet worden. De rol van het college, afstemmen via de P&C documenten.
Heel goed, en als het nodig is complete raadsvoorstellen. Voorzitter, tot zover in eerste
termijn.
De heer Reumers Voorzitter? Ter interruptie. U zegt 'naadloos aansluiten', maar u
noemt niet dat we in een apolitieke commissie nog bij dit onderwerp stilstaan.
Onderschrijft u die ook of zegt u van, nou?
De heer Staat Nou was me die net even ontschoten denk ik, want daar bedoelde u: in de
Auditcommissie, om daar nog eens goed met elkaar door te praten? Ja, dat lijkt me
uitstekend, om dat ook in de Auditcommissie aan de orde te stellen, regelmatig. Ja.
De heer Bronkhorst Dank u wel, voorzitter. Wij kunnen ons grotendeels aansluiten bij
de woorden van de vorige sprekers, maar we gaan nog wel een eigen verhaaltje
natuurlijk houden. Incidenten rond informatieveiligheid kunnen grote gevolgen hebben,
of dit nu komt door onzorgvuldige medewerkers of hackers met kwade bedoelingen. We
hebben dat gezien met de politie. Het was niet helemaal een hack, maar het was een
beetje knullig. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als gevoelige informatie van de gemeente op
straat komt te liggen? Zie de recente gebeurtenissen waar de heer Reumers het al over
had. Of digitale dienstverlening aan bewoners die niet meer mogelijk is. Naast financiële
technische gevolgen kunnen deze gebeurtenissen ook het imago van de gemeente
beïnvloeden. Zo komt er als gevolg van de decentralisaties een groeiende hoeveelheid
aan privacy gevoelige informatie bij gemeenten. Als deze gegevens onbedoeld op straat
komen te liggen, dan kan dat ook het imago van de gemeente en bestuurlijk
verantwoordelijken uiteraard beïnvloeden. Het kan zelfs leiden tot een verlies aan
vertrouwen bij inwoners, bedrijven en instellingen. Zij mogen immers van hun gemeente
verwachten dat ze zaken goed op orde heeft. Kortom, de continuïteit van dienstverlening
en het vertrouwen van burgers moet centraal staan als het om informatieveiligheid gaat.
Wij hebben een antwoord proberen te geven op de vragen die door D66 gesteld zijn; ik
zal ze kort beantwoorden namens onze fractie. BVD is van mening dat we het in
Dordrecht en de Drechtsteden op papier goed op orde hebben, maar laat ik het zo
zeggen: wij zijn wel heel erg geïnteresseerd in de GAP-analyse die zo meteen uitgevoerd
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gaat worden. Wij zijn ook heel erg benieuwd wat uit deze analyse gaat blijken, hoe we er
echt voorstaan. Want op papier is heel leuk, maar zo'n echte analyse kan laten zien of
we het echt goed op orde hebben. Dus dat is even het eerste stukje. Welke rol neemt het
college over dit onderwerp? Als we kijken naar het verslag van de Visitatiecommissie zijn
we van mening dat het college belangrijke stappen zet om de Dordtse
informatiebeveiligingsrisico's op een adequate wijze aan te pakken. Door het college is
aangegeven dat de belangrijkste informatiebeveiligingsrisico's wel bekend zijn op basis
van bevindingen uit allerlei audits. Uit de GAP-analyse moet inderdaad blijken of we dat
goed in beeld hebben en gelet hierop vinden wij het erg belangrijk dat dit jaar wel
prioriteit aan de uitvoering van die analyse wordt gegeven. Afgelopen jaar is dat niet
gebeurd vanwege allerlei ICT-processen, maar we moeten dit jaar er echt wel invulling
aan gaan geven. In welke situaties is afstemming met de raad noodzakelijk en hoe
organiseren we dat? Voor ons als raadsleden is het belangrijk dat we zicht hebben op hoe
we in Dordrecht omgaan met informatieveiligheid en met de risico's die wij lopen, zowel
technisch als bestuurlijk. Is onze gemeente in control als het om informatieveiligheid
gaat? Kom je weer terug op de GAP-analyse. Met die analyse kunnen we echt een beeld
krijgen of dat echt zo is. In het verlengde hiervan willen we eventjes ingaan op de
discussie. Wat vinden wij aanvaardbaar als risico's die we als gemeente mogen dragen?
Want we kunnen met elkaar concluderen dat we nooit 100 procent veiligheid kunnen
garanderen. Dus ik denk dat we de komende tijd echt met elkaar discussie moeten
voeren over: wat is het minimum wat wij in ieder geval met elkaar afspreken, en op het
moment dat er bepaalde incidenten zijn, hebben we daar een adequate probleemaanpak
voor? Ik ga ervan uit dat het zo is. Ook kijkend naar de antwoorden die we op onze
vragen hebben gekregen over de politie, de informatie ligt op straat. Dus nogmaals, ik
denk dat we daar met elkaar echt goed de discussie over kunnen voeren en voor het
overige sluiten we echter graag aan bij de suggesties vanuit D66.
De voorzitter Dank u wel, meneer Bronkhorst. De heer Van de Burgt, ter interruptie van
de heer Bronkhorst?
De heer Van de Burgt Nee, ik wil gewoon wat zeggen.
De voorzitter U wilt uw woordvoering doen? Want dan wil ik toch nog even nu zeggen
dat ik graag aanvullingen wil op wat er nu gezegd is. Want de heer Bronkhorst heeft ook
al enigszins een overlap getoond met de heer Reumers en de heer Staat.
De heer Van de Burgt De heer Reumers heeft vragen gesteld waar ik op wil reageren.
De voorzitter Prima. Als er nog niets over gezegd is, graag.
De heer Van de Burgt Voorzitter, ik had wat moeite met de tweede kwartaal verslagen
van 2016 en de actualiteit van hoe het nu staat ten aanzien van informatieveiligheid. Ik
was wel blij met de beantwoording van de vragen van de heer Bronkhorst. Uit die
beantwoording kwam in ieder geval dat de BIG, basisnormenkader voor 2017, binnen
alle gemeenten dan wel ingericht is. Dus dat vond ik alweer actuele informatie. Ik had
iets actueler informatie willen hebben om het vanavond goed met elkaar te kunnen
bespreken. Dat was mijn interruptie. Nu krijg je de toelichting achteraf. Als de GAP niet
gedaan is, is het lastig om in de bestuursrapportage 2017 iets meer te rapporteren dan
wat er in de verslagen staat. Dus ik vraag me af wat de relevantie is om het in 2017 te
doen. 2018 is de suggestie gedaan. Dus ik heb wat moeite als je moet rapporteren dat
we nog met iets bezig zijn, ja, dan zou ik aan 2018 vast willen houden. Ik ben het wel
eens met dat in de governance het scherper moet naar Dordts college en raad. Dat zit
ook in de stukken. Daar zullen we meer positie moeten krijgen. Dat is ook het einde in
feite van de verslagen waarin heel nadrukkelijk aangezet wordt om alle gremia die er in
de Drechtsteden zijn, de goede vertaling te laten doen naar individuele gemeenten, waar
de formele verantwoordelijkheid ligt en blijft voor de informatieveiligheid. Die vertaalslag,
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daar ben ik het mee eens. Dat dat een apolitieke commissie moet zijn; bij voorkeur ook
nog de specialisten erin, want dan betekent het in feite dat ik op hoofdlijnen als raadslid
in Dordrecht mee kan functioneren. De hardheid van de randvoorwaarden is denk ik in de
voorbeelden wel genoemd, maar laten we nou eens leren van alle incidenten. Niet leren
hoe we incidenten voorkomen, maar leren hoe de informatieveiligheid daadwerkelijk
structureel ingericht moet worden. Dat als reactie op. Nou, dat is toch wel netjes, hè?
De voorzitter Heel netjes, meneer Van de Burgt. Dank u wel. Meneer Puik.
De heer Puik Dank u wel, voorzitter. Informatieveiligheid is uiterst belangrijk en het
moet een hoge prioriteit hebben, maar dat staat in de stukken ook en dat heeft het
volgens mij. Goed om te zien dat Dordrecht de aanbevelingen die er zijn opvolgt, maar
we hebben in de raad in de bijeenkomst met de heer Koppejan, waar de heer Staat ook
al aan refereerde, wel duidelijk doorgekregen dat eigenlijk de zwakke schakel de mens is.
Daar zou ik toch echt continue inzet op willen hebben, want ook in ons mailverkeer kan
nog een hele hoop verkeerd gaan, ook al probeer je dat zo goed mogelijk te doen en
uiteindelijk moet je zelf de veiligheid verzorgen. Dus dat geldt voor raadsleden, geldt
voor ambtenaren, geldt eigenlijk voor iedereen die daar mee bezig is. Voor de rest sluit
ik me eigenlijk aan bij de woorden van D66 over de antwoorden op hun vragen, zal ik
maar zeggen. Dank u wel.
De voorzitter Dank u wel, meneer Puik. Meneer Engelberts was eerst en dan meneer
Portier.
De heer Engelberts Dank u, voorzitter. Hoewel zij niet aanwezig zijn, ook zeker dank
aan de schrijvers van de stukken die wij hebben gehad. Ik heb een woordvoering die ik
niet ga voorlezen, want dat zou inderdaad een dubbeling zijn van wat er eerder al over
tafel is gegaan, dus dat ga ik niet doen. Ik sluit mij gewoon aan bij de prioriteiten en het
belang zoals de vorige sprekers dat hebben gedaan. Ik denk dat we zeker gezien ook alle
maatschappelijke ontwikkelingen, of we willen of niet willen, het ambitieniveau op dit
onderwerp gewoon hoog moet liggen en misschien zelfs nog wel een tandje hoger dan
waar die nu lijkt te liggen. Nog in reactie op de opmerkingen van de heer Van de Burgt,
die voorstelt om niet in de burap dit jaar al te rapporteren, maar dat door te schuiven
naar volgend jaar: ikzelf zou er voorstander van zijn om toch ook dit jaar al in de burap
er wat over te zeggen, al is het maar dat we daarmee ook heel duidelijk aangeven,
gewoon als Dordrecht, dat wij dit een heel belangrijk onderwerp vinden en dat we ook
een haakje hebben naar de toekomst. Dus ik ben een groot voorstander van dat we
reeds deze ronde in de burap er wat over opnemen en als de boodschap is dat er nog
weinig te zeggen is, dan is dat maar de boodschap, maar dat biedt ook voor ons denk ik
voldoende basis om daar in de toekomst weer de discussie verder mee te voeren. Als we
het hebben over een apolitieke commissie: de Auditcommissie lijkt me een prachtige
commissie waar we deze discussie verder kunnen en wat mij betreft ook moeten voeren.
Dank u.
De voorzitter Meneer Portier.
De heer Portier Ja, voorzitter. Ik wil ook even ingaan waarom informatiebeveiliging zo
belangrijk is en een aantal opmerkingen maken over wat we dan op moeten nemen in
dat beleid. Het gaat heel erg over governance en hoe plannen bewaakt worden en hoe
vaak dingen besproken worden, maar ik wil even ook een beetje naar de inhoud gaan.
Als gemeente verzamelen wij enorm veel privacy gevoelige informatie over onze
inwoners. Denk aan de uitvoering van de Wmo; denk aan keukentafelgesprekken. Denk
aan de gegevens van de Sociale Dienst waar cliënten hun hele hebben en houden op
tafel moeten leggen, inclusief recente bankafschriften et cetera. Denk aan de sociale
wijkteams waar gesprekken plaatsvinden. Je wilt absoluut niet dat dat soort gegevens bij
de verkeerde mensen terecht komen. Dus ik denk dat één van de onderdelen van het
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beleid dat we gaan opstellen, uitvoeren en uitwerken, moet zijn van: welke gegevens
worden verzameld en ook: hoe lang worden die bewaard? Zorgen we ervoor dat zodra
gegevens niet meer nodig zijn, dat ze vernietigd worden? Want gegevens die vernietigd
zijn, die kunnen ook niet meer het slachtoffer worden van hackpraktijken. Dat is één van
de zaken. Iets anders is van: wat wordt geregeld om ervoor te zorgen dat alleen
medewerkers bij gegevens komen die echt bij die gegevens moeten? Een aantal jaren
geleden hadden we het geval van een medewerker van de Sociale Dienst die via Suwinet
alle inkomensgegevens op ging vragen van bekende Nederlanders, want het was open
voor iedereen die daar maar een dergelijke functie had.
De heer Van de Burgt Het was geen medewerker.
De heer Portier Het was iemand die toegang had tot de systemen omdat hij daar werkte
en dat maakt het alleen maar erger, meneer Van de Burgt. Dus ik denk dat we echt naar
een beleid toe moeten dat over privacy gevoelige gegevens gaat. Dat alleen die
medewerkers die zeg maar verantwoordelijk zijn om met bepaalde dossiers om te gaan,
ook echt bij die dossiers kunnen. Iets anders waar ik aandacht voor wil vragen is: hoe
verspreiden wij informatie? Er is al iets over mail genoemd. Ik denk dat je je serieus af
moet vragen of alle stukken die vandaag de dag per mail verspreid worden, wat een heel
onveilig medium is, of we die nog wel per mail moeten willen verspreiden. Dus ik zou
graag inderdaad willen dat dat aandacht krijgt in het beleid. Iets anders is: beleid is
alleen maar iets waard als het ook echt gecontroleerd wordt. Ik zou willen dat het niet
alleen op een procedurele manier gecontroleerd wordt, van: is er in de beleidsplannen
aandacht voor. Maar: huren wij ook ethische hackers in om penetratietests uit te voeren?
Controleren wij daadwerkelijk van: goh, we hebben een bepaald autorisatieschema
ingericht, iemand mag alleen maar bij die gegevens waar hij verantwoordelijk voor is.
Kunnen anderen er daadwerkelijk niet bij? Wordt ook getest of de informatie echt op
orde is? Dat waren een aantal van mijn opmerkingen. Laatste punt. Er is een suggestie
gedaan voor een aparte commissie. Ik weet niet of het echt gelukkig is dat dat de
Auditcommissie zou moeten zijn, want dat is natuurlijk echt een financieel instituut. Ik
weet ook niet of dat echt zo bedoeld of voorgesteld is, maar het lijkt mij een goed idee
om in ieder geval een commissie te hebben uit onze raad die zich hier mee bezighoudt.
De voorzitter Dank u wel. De heer Bronkhorst ter interruptie van de heer Portier?
De heer Bronkhorst Ter aanvulling op de heer Portier.
De voorzitter Ter aanvulling mag ook.
De heer Bronkhorst Mijn collega, de heer Stam, wijst mij erop dat er een IT-audit is. Ik
hoor daar ook nu voor het eerst van, maar het klinkt heel interessant. Hij geeft aan dat
de accountant ook controles uit kan voeren op IT en dat daar ook een frauderisicoonderzoek uitgevoerd kan worden, dus misschien dat we daar ook iets meer gebruik van
kunnen maken.
De voorzitter Niemand verder meer ter aanvulling? Dan wilde ik het woord geven aan
de wethouder. Er zijn een aantal zaken genoemd. U heeft mee getypt, heb ik gezien.
Wethouder Mos Nou, niet alles, want we zouden niet een rondje vragen stellen aan het
college doen, voorzitter.
De voorzitter Nee, dat klopt, maar er zijn toch duidelijk vragen gesteld.
Wethouder Mos Ik wil wel ingaan op de suggestie om bij de Burap iets te melden over de
stand van zaken, want dat lijkt me een prima plek. Ik ben heel blij dat het onderwerp
vanavond geagendeerd staat, want het is de afgelopen jaren nog veel te weinig hier
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langs geweest, informatiebeveiliging. Door diverse mensen genoemd, het is een terecht
punt: we krijgen steeds meer gevoelige informatie en ondanks dat er in de regio ook veel
geld geïnvesteerd is in ICT, waar ik er maar gelijk achteraan zeggen dat we daarbij niet
naar de huidige stand van zaken zijn, maar die van, ik zal maar zeggen, een jaar of drie
terug, want nog niet zo lang geleden waren wij bezig om de laatste Windows XP
machines uit te faseren, kan het geen kwaad om daar meer aandacht met elkaar aan te
besteden. De heer Portier heeft nog iets geroepen over tests. (...) Voorzitter, ik werd
even afgeleid door een pratende iPad, maar de heer Bronkhorst/de heer Stam hebben
gelijk. De accountant onderzoekt ons ook op de processen, wat niet wil zeggen dat
daarmee alles waterdicht is. Steekproefsgewijs wordt er wel gekeken naar: heb je een
aantal dingen geregeld in het systeem, is er toezicht op, hoe wordt er omgegaan met
oude accounts, zit er een vier ogen principe in, dat soort zaken. Dus ja, daar maken we
gebruik van. Ethische hackers is in de Drechtsteden volgens mij wel gebruik van gemaakt
en ook de Rekenkamer heeft daar gebruik van gemaakt. Kunnen we altijd meer doen,
maar wat soms wel een dilemma is, omdat je ook weet met wie je zaken moet gaan
doen en je per definitie daarmee toegang geeft tot al die privacygevoelige informatie die
wij hebben. Dus ja, we maken er gebruik van, maar we gaan niet op elk aanbod in. Dat
is niet zozeer dat ik iets tegen ethische hackers heb, maar er zijn ook een aantal mensen
die zich vrijwillig aanbieden om ons te helpen met een probleem en voor je het weet heb
je een dure solution manager of iemand anders rondlopen, of we hebben een ander
probleem. Dus ja, we maken er gebruik van, maar dat gebeurt in Drechtstedenverband.
De accountant kijkt met ons mee. Afstemming van het informatieveiligheidsbeleid: ja, we
kunnen natuurlijk uw raad gewoon aangeven hoe we daarmee bezig zijn, of waar we
staan. Zoals gezegd, in de burap lijkt me daar een meer geëigende plek, en de
Auditcommissie kan uiteraard ook, waarbij me van het hart moet dat we moeten waken
dat de Auditcommissie het duizenddingendoekje wordt van de gemeenteraad, want ik
bemerk daar toch al een vrij volle agenda met allerhande onderwerpen. Maar goed, het is
in ieder geval een technische commissie. (...) Ja, voorzitter, het werd buiten de microfoon
om geroepen: daar zitten goede mensen in. Ja, dat vind ik uiteraard ook. We zijn ook
heel blij met die Auditcommissie. Maar we hebben daar laatst ook een gesprek gevoerd
over de agendadruk en onderwerpen die langskomen. Dus ik wil het hier alleen maar
meegeven. Maar geen moeite om daar met elkaar bij stil te staan. Want zoals gezegd:
hoe meer aandacht hiervoor, hoe beter.
De voorzitter Ja, dank u wel, wethouder. Ik heb zelf nog even wel een vraag, want de
heer Reumers heeft gesproken over het zelflerend vermogen. U noemde dan volgens mij,
stel dat er incidenten plaatsvinden, om die dan ook te melden. U heeft gezegd,
'incidenten vermelden, de ernst te bekijken en dan eventueel oplossingen te benoemen'.
Ik zie dat een beetje zoals je ziet bij instellingen, dat als er incidenten plaatsvinden, dan
zijn er vim-meldingen. Dus dan wordt het incident gemeld, wordt ook besproken met een
speciale commissie, om dan vervolgens te kijken: hoe kunnen we dat in het vervolg
voorkomen? Bedoelde u zoiets?
De heer Reumers Voorzitter, ik zie het iets abstracter, want ik wil inderdaad niet dat de
oplossingen die geïmplementeerd worden, zomaar op straat komen te liggen. Dat
moeten we niet willen met elkaar op dit gebied. Het gaat mij erom dat we terug gemeld
krijgen dat incidenten gemeld worden, de aard van de incidenten erbij staat, de ernst
eigenlijk van het incident. High-medium-low wordt wel vaak in het Engels gezegd, zeg ik
daarbij, en eigenlijk ook dat we kunnen zien of die incidenten ook zijn opgelost. Het kan
volgens mij met een heel simpel tabelletje zonder al teveel verdere toelichting, en over
de classificatie kunnen we in het beleid praten.
De voorzitter Prima. Zijn de andere commissieleden het er mee eens dat dit soort
dingen gemeld worden en dat er gekeken wordt naar de ernst en om te zien wat er aan
gedaan is, zonder dan precies het incident te vermelden? Meneer Van de Burgt?
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De heer Van de Burgt Ik overzie dat niet. Dan moetje eerst zeggen, is die informatie
er? En dat was mijn opmerking: je moet eerst informatie hebben, wil je wat opnemen.
Dus als die er is, ja.
De voorzitter Dat lijkt me helder. Het kan moeilijk zijn datje niet weet waar het over
gaat en dan incidenten gaan bespreken. Ik hoorde de meeste mensen zeggen van dat er
zeker dit jaar over gesproken moet worden en het liefst ook in de burap. Meneer
Engelberts gaf het zo mooi aan: dan maar vermelden dat er nog niet zo heel veel aan
gedaan is, dat er nog veel onduidelijk is, maar wel om het dit jaar te doen en niet te
zeggen: we gaan eerst de GAP-analyse doen en dan maar zien wanneer we met een
totaalbeleid komen. Daar is iedereen het ook over eens? Zijn er nog aanvullingen te
geven die ik mis? Meneer Reumers.
De heer Reumers Volgens mij zei de heer Engelberts: gewoon rapporteren in de
bestuursrapportage en het beleid vaststellen, dat kunnen we hoe dan ook doen in
overleg tussen college en raad. Dus daar was de link die u legde die wij niet bedoelden.
De voorzitter Verder niemand meer?
Wethouder Mos Ik zou kort nog toe willen toelichten over het waarom van niet eerst een
alomvattend beleid hebben. Heel simpel: om de reden dat elke stap in de goede richting
volgens mij zo snel mogelijk moet worden genomen en we als gemeente, pragmatisch
als we zijn, hebben gezegd: laten we eerst maar eens gewoon aan de slag gaan en
gaandeweg dat beleid met elkaar bespreken. Want anders zijn we, jaren misschien wel,
bezig om in allerlei discussies te verzanden zonder dat het urgente probleem wordt
opgelost. Dus dat is de reden waarom we wel - zeg maar, het basisniveau hebben we,
een aantal audits hebben we gedaan, allerlei dingen gewoon opvolgen en mee bezig zijn,
maar nog niet een helemaal afgepoetst verhaal hebben. Goed, dat is in ieder geval het
waarom. Want hij werd net genoemd.
De voorzitter Oké, dank u wel. Rest mij toch nog één vraag, bedenk ik me, waar het
over ging. Gaan we nu apart, een aparte commissie, of een aparte werkgroep of hoe we
het ook willen noemen, instellen waar dit besproken wordt, of leggen we het toch bij de
Auditcommissie om daar met een voorstel te komen?
De heer Reumers Ja, voorzitter. De argumenten van de collega's gehoord hebbende en
ook van BVD van Marco Stam: het is inderdaad zo dat de accountant onderzoek doet,
ook naar de status van de ICT. Het lijkt me zinvol om dat eerst bij de Auditcommissie te
vragen. Zo doen we dat ook in de Drechtsteden, en van daaruit verder te werken.
De voorzitter Ik zie iedereen knikken. Dat is helder. Dan wil ik dit onderwerp afsluiten.
5. GEACTUALISEERDE BEGROTING GR DRECHTSTEDEN 2017 (1860267)
De voorzitter Dan komen we bij het laatste onderwerp van deze bijeenkomst van de
commissie. Die gaat over de geactualiseerde begroting GR Drechtsteden. Ik heb
begrepen dat BVD had vragen uitstaan bij het college, maar die zijn inmiddels
beantwoord. Wilt u daar nog verder over iets zeggen?
De heer Stam Ja, dank u, voorzitter. Daar willen we zeker nog wat over zeggen. Die
technische vragen gingen met name over hoe je nou met een vangnetregeling omgaat,
omdat dat een lokale bevoegdheid is. De antwoorden die wij terug hebben gekregen
gaan inderdaad over het feit dat het over twee boekjaren gaat, 16/17. Dat snappen wij.
Tegelijkertijd wordt erbij gezegd "Om de rol van de raad te waarborgen wordt het eerste
kwartaal 2017 dit onderwerp geagendeerd in de lokale raad, zodat de opvattingen ten
aanzien van de maatregelen kunnen worden vastgelegd." Dan hebben wij eigenlijk als
vraag: heeft dat dan invloed op de bijstelling van de begroting 2017 van de GRD? Als ik
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dan verder naar de bijstelling kijk, dan zien we eigenlijk dat er een opplussing
plaatsvindt, met name op SDD-gebied. Als je naar de overige verbonden partijen kijkt,
dan zie je dat de GRD eigenlijk de enige verbonden partij is die laat in het jaar of begin
van het jaar nog met een bijstelling komt. Daar hebben we eigenlijk de vraag bij:
waarom wordt bij de GRD voor deze werkwijze gekozen? Wat is dan het beletsel om de
ontwikkelingen, als je ook kijkt naar een vangnetregeling, om dat bij een eerste burap
dan te gaan regelen? Want dan kan je op je werkelijke prestaties van het eerste halfjaar,
vier maanden, een werkelijke bijstelling doen. Ja, dan de laatste vraag. Als je dan kijkt
naar die oplossing van 2,8 miljoen, is de wethouder dan van mening dat dat allemaal kan
zonder een extra zienswijze toe te passen?
De voorzitter Meneer Stam, ik weet niet, maar misschien zie ik het verkeerd, zijn dit
toch ook redelijk technische vragen, aanvullend weer op de eerdere technische vragen
die u gesteld hebt en we zouden het meer op hoofdlijnen gaan houden. Dat is even wat
ik nu signaleer. Mevrouw De Smoker.
De heer Stam Als misschien de wethouder de vraag kan beantwoorden? Als hij die kan
beantwoorden, dan willen we de rest wel per mail doen, hoor.
De voorzitter Mevrouw De Smoker.
Mevrouw De Smoker Voorzitter, ik zit eigenlijk met een beetje verbazing te luisteren
naar de bijdrage van collega Stam. Omdat, ik heb geen enkel antwoord gezien, dus ik
weet helemaal niet waar het over gaat. Dus - heb ik ergens iets op mijn mail gemist?
Want wij hebben hier toch dat wij dat soort dingen even met elkaar delen zodat wij
daarin meegenomen worden? Dus ik wil graag weten hoe dat komt dat het niet zo is.
Voorzitter, D66 heeft dit punt ook even laten agenderen en wel om de volgende reden.
Niet om inhoudelijk op de begroting in te gaan, want dat doen wij bij de Drechtraad zelf,
maar wel, wij hadden de zienswijze gelezen, de conceptzienswijze van het college en
toen had ik echt zoiets van: wat zit er niet lekker? Als ik lees over een meerjarig inzicht
in de ontwikkelingen van baten en lasten, stukken tijdig aanleveren, zorg voor adequate
sturing en tijdelijke informatievoorziening en ontwikkelingen in sociale domein, dat was
voor mij de reden om even gewoon van de wethouder te horen van goh, hoe gaat het?
Om voor mijn beeld iets mee te nemen als dat nodig is, omdat wij volgende week
Drechtraadvergadering hebben. Dat was het. Dank u wel.
De voorzitter Iemand anders nog hier iets aan toe te voegen? De heer Staat twijfelt.
De heer Staat Nee, dan ga ik in herhaling vallen.
De voorzitter Dat zouden we niet doen. Heel goed. Een goeie zelfreflectie. Meneer Mos.
Wethouder Mos Voorzitter, de vragen vanuit BVD/lid Stam zijn beantwoord door collega
Heijkoop. Die zijn bij mijn weten rechtstreeks aan de heer Stam gestuurd. Ik weet niet of
de griffie er nog tussen zat, maar kennelijk niet, want anders had u ze allemaal gehad.
Het lijkt me in ieder geval wel zo netjes om die alsnog aan eenieder te doen toekomen.
Dus ik stel voor dat die gewoon geforward worden, want dat gaat nog per mail. Daar
kunnen we ook nog iets van vinden, of je een aantal dingen via dat medium moet doen,
maar goed, ze staan nou eenmaal ergens op een server. De technische vraag die gesteld
is, daar moet ik het antwoord schuldig blijven, want ik weet niet precies hoe dat zit.
Volgens mij kunnen wij van een aantal zaken nog vinden waar wij lokaal over gaan, maar
als je lokaal besluit om meer uit te geven, krijg je hem bij een burap gewoon langs. Maar
dan zou ik even in de regeling moeten duiken hoe dat zit en de bevoegdheid die aan uw
raad is, hoort hier ook gewoon besproken te worden, maar wel binnen de begroting die is
vastgesteld. Dus als u daar meer mee wilt, dan neem ik aan dat het bij de burap gewoon
terugkomt omdat er geld bij moet. Ja, de vraag van mevrouw De Smoker, wat zit er niet
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lekker? Ja, op zich zijn we al een eind gevorderd met het elkaar beter en tijdiger
informeren, maar wat mij betreft kan het nog wel een stukje sneller. Op het moment dat
wij uitkeringen vanuit het gemeentefonds krijgen, daar worden gewoon macroeconomische verkenningen voor gebruikt van het Centraal Planbureau, dan is mijn
simpele veronderstelling dat de Sociale Dienst op basis van diezelfde ramingen met een
aantal lokale parameters heel goed kan ramen wat de gevolgen zijn voor de
Drechtsteden Sociale Dienst, evenals bureau Drechtsteden dat kan doen voor een aantal
uitgaven. We zijn in het portefeuillehoudersoverleg Middelen al een tijd in gesprek over
gewoon iets heel simpels als een meerjarenraming. Er is wel toegezegd: hij komt eraan,
maar tot op heden hebben wij het gevoel dat we er maar om moeten blijven vragen
voordat we krijgen wat we willen als wethouders financiën. Namelijk tijdig, en dan bedoel
ik tijdig vóórdat we met u een planning & control fase ingaan - het is wel handig om voor
uw begrotingsbehandeling zicht te hebben op wat er in de regio speelt. Tenminste, de
Drechtsteden is de grootste verbonden partij, maar dit geldt ook voor de
Veiligheidsregio, dienst Gezondheid & Jeugd et cetera. Ja, er zijn gesprekken over
gevoerd om dat naar voren te trekken, maar wij hebben in ieder geval gezegd: we
maken hier echt wel serieus werk van, want we hebben er last van omdat de helft van
onze begroting bij verbonden partijen wordt uitgegeven. Dus wij willen hier echt meer
comfort op dat het ook goed gaat komen bij de gemeenschappelijke regeling
Drechtsteden, evenals de andere verbonden partijen. Daar zit natuurlijk het onderdeel
tijdig aanleveren in, evenals de stukken naar de ambtelijke organisatie op tijd versturen.
Dat gebeurt soms ook, dat stukken daags van tevoren opgeleverd worden, waarmee wij
zowel bestuurlijk als ambtelijk zeer beperkt tijd hebben om de, ook voor ons soms
onleesbare of slecht leesbare stukken, zeg ik naar de heer Staat die net een opmerking
had over een rapport over de informatievoorziening - het is complexe materie, en daar
moet je goed induiken. Daar heb je soms enige dagen de tijd voor, dus. Dus eigenlijk
vooral een zoektocht naar bevestiging van hetgeen al in gang is gezet, maar waar wij
vanuit het college in ieder geval van menen dat het geen kwaad kan om het nog maar
eens te benoemen, want het zat ook in een eerdere zienswijze. En er is ook over
gesproken en er is beterschap beloofd. Maar goed.
De voorzitter Mevrouw De Smoker, nog een reflectie hierop?
Mevrouw De Smoker Nou ja. Ik constateer dat beterschap te langzaam inzet, laat ik het
zo zeggen. Ik neem het punt mee. Dank u wel.
Wethouder Mos Voorzitter, waarbij de kwalificatie 'te langzaam' u dan aan het Dordtse
college mag hangen, want de Drechtsteden doen echt wel hun best, maar het is een taai
proces waarbij we hebben gezegd: ja, we denken echt dat bij iedereen goed in de
frontaalkwab moet zitten dat het ook echt een hoge prioriteit heeft. Want zoals gezegd,
het hangt met elkaar samen. Dus dat is de reden.
De voorzitter Goed. Zo te zien, mevrouw De Smoker, bent u tevreden met de
toelichting van de wethouder?
7. RONDVRAAG
De voorzitter Dan zijn we door onze vergaderpunten heen en wil ik graag even de
rondvraag aan de orde brengen. Niemand een rondvraag? Ja?
Mevrouw De Smoker Gaan we nog spreken over debat.nl?
De voorzitter Ja, want dat was mijn laatste puntje, want dat had ik dus niet aan het
begin gezegd. Dat wij de komende vergaderingen, dat hebben we de vorige keer al
gedaan, uit het debat.nl ons zouden houden aan aanbeveling 1, meer vergaderen op
hoofdlijnen en minder op details. Hoe hebben we dat vanavond gedaan? Is er iemand die
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daar de spits mee wil afbijten? Als reflectie. Hebben wij op hoofdlijnen vergaderd of zijn
wij verzand in details? Meneer Reumers. Ik zie u zo naar het knopje kijken.
De heer Reumers Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat de collega's mij in de eerste
discussie wel een beetje kwijt waren en dat ik het gevoel had dat we daar misschien wel
op een vierde termijn aan het koersen waren, zo niet op een vijfde. Dus dat hadden we
beter kunnen doen met elkaar. Door daar misschien ook, misschien obligaat, maar wel
waar, beter bij de hoofdlijnen te blijven en goed naar elkaar te luisteren en daar op aan
te vullen.
De voorzitter Meneer Puik.
De heer Puik Natuurlijk, aan de ene kant ben ik het eens met de heer Reumers. Aan de
andere kant denk ik: vooral bij het eerste punt vond ik het wel nuttig om daar ook
weleens wat dieper op in te gaan. Omdat het wel echt een onderwerp is wat bij iedereen
leeft en maatschappelijk echt wel relevant is. Je kunt dan wel op hoofdlijnen blijven,
maar dan blijven we een beetje voor mijn gevoel toch een beetje steken. In dit geval
vond ik het niet erg om wat dieper te gaan.
De voorzitter Mevrouw De Smoker.
Mevrouw De Smoker Nou, daar even op aanhakend - dan zou het mij wel helpen in zo'n
discussie dat we het even dan zeg maar onderwerp voor onderwerp afpellen. Want nu
gingen al die woordvoeringen soms dwars door elkaar heen omdat ieder dan zijn eigen
punt belicht. Bijvoorbeeld, in dit geval was de heer Bronkhorst begonnen en je hoorde
zeggen: dat dat en dat, en eerst eens daarop, al heb je op één onderwerp even een
rondje en op het volgende onderwerp wat genoemd is een rondje. Ja, eigenlijk zoals ze
het in Hardinxveld-Giessendam doen, wat ik een paar keer gezien heb. Dat helpt wel
onze discussie beter, want nu ging het van veiligheidseisen tot uitvoering van een
evenementenbureau, ambtenaren, wel/geen ambtenaren en dan raak je heel vlug de
draad kwijt. Kijk en als wij de draad kwijtraken, wat zegt dat voor onze kijkers,
luisteraars?
De voorzitter Meneer Bronkhorst.
De heer Bronkhorst Ik ben het eigenlijk wel grotendeels eens met mevrouw De Smoker
en ik denk dat het ook een beetje komt door de politieke vraag die wij in eerste instantie
gesteld hebben. Dat wij een beetje nagelaten hebben om hem te concretiseren. Hebben
we uiteindelijk wel gedaan, alleen, je zag wel dat de oorspronkelijke vraag veel ruimer
werd opgepakt in de discussie. Dus als we daar volgende keer nog wat scherper op zijn,
zeker vanuit mijn kant - ik denk dat dat wel ten goede komt aan de discussie.
De voorzitter Ja, zelf heb ik het ook best lastig ervaren om vooral dat eerste onderwerp
bij wijze van spreken af te kappen bij deze en gene, omdat ik merkte dat iedereen
inderdaad zijn verhaal kwijt wilde. Er kwamen ook wel steeds aanvullingen op wat er
gezegd werd. Het was niet zozeer dat het elkaar allemaal overlapte. Ik moet zeggen, ik
heb in de pauze even de heer Westland gesproken die zelf heel tevreden was over de
hoeveelheid wat aan de orde is gekomen en ook zeker de toehoorders, die voortdurend
toch het idee hadden van 'de gemeente doet niet zoveel aan het veiligheidsbeleid.
Gemeente, we worden in de steek gelaten.' Dat gaf hij natuurlijk de vorige week al aan
en wij hebben toch, door er vrij diep op in gegaan te zijn, wel duidelijk laten merken dat
het ons zeker aan het hart gaat en dat we bereid zijn om de discussie te voeren over wat
voor keuzes we moeten gaan maken of hoe wij het dan ook in de toekomst gaan zien.
Dus in die zin denk ik van - ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik ook als voorzitter het best
lastig vind om daar dan te zeggen van, nou, die moet dan maar even stoppen. Aanvullen,
dat vond ik op dit punt een hele moeilijke, bij dit agendapunt. Maar zoals mevrouw De
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Smoker aangaf, misschien dan, als het dan zo groot en zo breed is datje inderdaad één
of twee punten noemt en dat eerst met elkaar bespreekt en dan een volgend punt weer,
dat dat beter is als dat iemand een hele woordvoering doet, dat sommigen daar dan op
inspelen en weer een eigen brede woordvoering gaan houden - dan is dat
onoverzichtelijker.
Mevrouw De Smoker Volgens mij kom je dan meer tot een debat. Nu zag je een paar
keer gebeuren in interruptie dat, met één interruptie ontstond weer gewoon een hele
termijn. Ja, dan doen we denk ik onszelf tekort.
De voorzitter Meneer Staat.
De heer Staat Volgens mij noemde mevrouw De Smoker het Hardinxveldse model. Nou
heb ik daar al meer over gehoord. Ik heb dat zelf nog nooit beluisterd. Want waar we
vanavond natuurlijk weer mee te maken hebben is natuurlijk toch het klassieke punt, om
het dan zo maar te zeggen, dat elke fractie zijn punt wil maken.
Mevrouw De Smoker Maar dat kan ook, maar als ik dan iets toe mag lichten? Kijk, ik zal
niet zeggen datje hun vergadermodel moet overnemen, maar de manier waarop zij
debat voeren met elkaar, als ik het even terugbreng naar zoals vanavond rondom zeg
maar de motie Dordt op stoom - daar zijn bijvoorbeeld vier onderwerpen te benoemen
uit de heer Bronkhorst z'n woordvoering. Als de voorzitter zeg maar na die woordvoering
even samenvat van: ik hoor vier onderwerpen en ik stel voor dat we het eerst even met
zijn allen over onderwerp één hebben, en dan een rondje maken. Dan moetje wel even
zelf uit je comfortzone van je verhaal, maar je bent wel in staat om ook alles wat op je
eigen pagina voor je staat, te behandelen. Alleen, het heeft dan meer samenhang met
elkaar en dat is prettiger.
De voorzitter Nou, daar ben ik het helemaal mee eens en dat is voor mij ook leerpunt,
weer, als voorzitter om dat dan op die manier aan de orde te brengen. (...) Wat zeg je?
Nou ja, nee, maar als ik dat zo gedaan had, had het misschien een ander debat gevoerd
terwijl ik ook dit onderwerp - ja, er was niet zo heel veel debat over te voeren. Er waren
één of twee tegenstellingen, of in ieder geval dat de één iets meer vond dan de ander,
maar voor de rest was het in mijn opinie wel gelijkgestemd. Meneer Portier, u wilde nog
wat zeggen?
De heer Portier Ja, ik weet niet of ik mevrouw De Smoker helemaal goed begrepen heb
van hoe zij zich dat voorstelt. Want ik denk, als je inderdaad alle punten systematisch af
wil werken, datje inderdaad eerst moet inventariseren van: met wat voor punten zit
iedere fractie dan? Dus dan heb je toch inderdaad een rondje spuien door alle fracties en
daarna inventariseer je, wat zijn dan de politieke punten die aan de orde zijn gekomen
en die kun je dan één voor één afwerken. Maar ik weet niet - kennelijk is dat niet wat u
bedoelde?
Mevrouw De Smoker Het is niet de bedoeling datje eerst een rondje met zijn allen
spuit, want dan blijven we hetzelfde doen als we altijd doen. Het is de bedoeling dat je je
vooral concentreert zeg maar op wat wij al gewend zijn met elkaar te doen, een politieke
vraag of politieke stelling neerleggen. Dat is het vertrekpunt.
De voorzitter Dat klopt, maar ik wil toch wel aan iedereen een compliment uitdelen dat
we zeker niet op echt details zijn verzand. Er werd bijvoorbeeld één keer even genoemd
van: we moeten niet de eis krijgen van mogelijk ijs op een boot in de zomer. Dat werd
even genoemd, maar voor de rest heb ik eigenlijk geen details gehoord, dus ik vond dat
toch ook wel, terwijl dit onderwerp op zich daar wel voor zou lenen. Oké. Nou, we gaan
hier vrolijk mee verder. Ik denk dat we in ieder geval allemaal heel erg ons best doen om
dat op deze manier in te vullen.
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8. SLUITING
De voorzitter Ik dank jullie voor deze commissievergadering. Ik wil nogmaals onze Fem
even bedanken, dit is haar laatste vergadering, onze laatste commissievergadering. Ze
gaat verder bij de Rekenkamer en dus zullen we nog veel van haar horen en lezen, denk
ik. Vooral lezen. Bedankt.
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 14 maart 2017.

De griffier,

De voorzitter,
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