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1. OPENING, MEDEDELINGEN EN VASTSTELLEN AGENDA
De voorzitter Goedenavond allemaal. Hierbij open ik de eerste commissievergadering
Bestuur en Middelen na het reces. Ik heet u allen van harte welkom. Aanwezig voor het
verslag zijn: (zie lijst aanwezigen). Nou, mooi gemengd gezelschap aan die kant van de
tafel. Mijn naam is Nelleke de Smoker. Ik ben vandaag even uw voorzitter. Er is een gast
aan tafel. Wij heten dan Hennie van harte welkom die even meemaakt hoe dit nu in het
echt gaat. Goed, hiermee heb ik de opening verricht en ga ik over naar de mededelingen.
Zijn er mededelingen vanuit uw kant? Dat is niet het geval? Mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger Ja, ik wil graag mededelen dat ik namens D66 een inbreng zal hebben
omdat de heer Reumers nog op vakantie is.
De voorzitter Ja, meneer Reumers zit inderdaad nog in Zuid-Frankrijk. Ja. Dat is mooi.
Verder geen mededelingen van uw kant? Dan nog een attentiepunt vanuit onze kant. In
de afgelopen Donderdagbrief trof u aan een verzoek om te reageren op het
raadsledengesprek over het Stadskantoor van de toekomst. Daar stond deze keer geen
aanvangstijd bij, maar dat zal aanvangen om 7 uur 's avonds, voorafgaand aan de
commissies. Eén raadslid per fractie wordt gevraagd om daar naartoe af te vaardigen.
Dan het vaststellen van de agenda. Kunnen wij overgaan tot het vaststellen van de
agenda zoals die voorligt? Ja? Dank u wel.
2. VASTSTELLEN BESLUITENLIJST ADVIESCOMMISSIES VAN 20 EN 21 JUNI
2017
De voorzitter Dan gaan we over naar het vaststellen van de besluitenlijst van de
adviescommissies 20 en 21 juni. Iemand op-, aanmerkingen, naar aanleiding van?
Niemand? Dan hebben wij hier een punt naar aanleiding van. Er is toen verzocht om
vertegenwoordiging namens de gemeente Dordrecht in het algemeen bestuur
Schadevergoedingschap HSL-Zuid en namens de gemeente Dordrecht zal de heer
Merkuur daar plaatsnemen.
3. NIEUWE BEHANDELVOORSTELLEN
Nieuwe behandelvoorstellen
a. Wijzigen van de Verordening Winkeltijden Dordrecht (1973227)
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b. Al dan niet uiten van wensen en bedenkingen inzake voornemen tot afbouw
aandelenbelang Eneco Groep NV (2000686)
c. Al dan niet uiten van wensen en bedenkingen inzake Statutenwijziging ROM-D Capital
(2000677)
plus
d. Raadsinformatiebrief over aanwijzing Vogelplein als gebied waar openlijk
alcoholgebruik verboden is (1982806)
e. Raadsinformatiebrief over consultatiedocument aandeelhouderschap Eneco Groep NV
(1978254)
f. Raadsinformatiebrief over aangepast Handhavingsbeleid horeca en alcohol Dordrecht
(1978228)
g. Raadsinformatiebrief over huisvesting, integratie en participatie vergunninghouders
(1977998)
h. Raadsinformatiebrief over Toekomst van de regionale samenwerking (1977937)
i. Raadsinformatiebrief over dóórontwikkeling aanpak overlast en ondermijning
(1968117)
j. Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie CDA over overlast in de Cornelis
de Wittstraat e.o. (1996822)
k. Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie GroenLinks over cameratoezicht
in het Weizigtpark (1993720)
l. Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie CDA over radicale predikers
(1977722)
m. Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie VVD over
Zwemplek in de Dordtse binnenhaven (1966783)
n. Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie GroenLinks
over cameratoezicht Weizigtpark (1993732)
o. Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie CDA over
radicale predikers (2000784)
p. Beantwoording door het college van de brief van de heer J.J. 't Lam over de publicatie
van collegebesluiten
q. Deloitte: controleverklaring jaarrekening 2016 (1976834)
r. Wegschap Tunnel Dordtse Kil: Jaarstukken 2016 en Begroting 2018 (1969264)
s. Nationaal Park De Biesbosch: jaarstukken 2016 en begroting 2018 reactie op
zienswijzen (1991510)
t. Brief van omwonenden over spanning tussen coffeeshop 't Geeltje en buurtbewoners
(1966525)
u. Brief van een omwonende over nalatigheid Gemeenteraad m.b.t. controlerende taken
t.a.v. Dupont/Chemours (1993438)
v. Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie SP over de verkoop van
aandelen ENECO (2002976)
De voorzitter We gaan naar de nieuwe behandelvoorstellen. Goed, onder A, het wijzigen
van de verordening winkeltijden Dordrecht. U wordt voorgesteld dit voorstel te bespreken
in een commissievergadering, samen met de beantwoording van de artikel 40 vragen van
het CDA over de boete van winkeliers die op zondag dicht blijven. Ik zie drie vingers.
Meneer Bronkhorst.
De heer Bronkhorst Voorzitter, dank u wel. Ik heb een vraagje. Ik mis een voorstel van
het college bij het initiatiefvoorstel, want normaal gesproken als wij hem gaan
bespreken, dan zit zo'n voorstel erbij. Niet dat het heel spannend is, hoor, maar... Nou,
dit is niet een heel spannend onderwerp. Volgens mij hebben we daar bij de Kadernota al
over gesproken en konden we het wel redelijk vinden op het onderwerp, wat ik me kan
herinneren, maar ik kan het verkeerd hebben.
De voorzitter Helder. Meneer Van de Burgt.
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De heer Van de Burgt Ja, voorzitter. Het CDA is niet zo'n voorstander van het voorstel
om beiden gelijktijdig te behandelen bij één agendapunt. Een raadsvoorstel heeft een
totaal ander karakter dan bespreken van artikel 40 vragen en ik heb vernomen dat bij
artikel 40 vragen, als we die agenderen, er ook insprekers zullen zijn. Dus ik zou ze toch
willen scheiden en de volgorde laten zijn: voor de vakantie hebben we artikel 40 vragen
geagendeerd en daarna het voorstel.
De voorzitter Dank u. Mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger Ja, dank u wel. Namens D66 akkoord met het voorstel om dit te
bespreken, met de politieke vraag: welke mogelijkheden zijn er meer dan enkel het
Kunstrondje?
De voorzitter Dank u wel. Meneer Staat.
De heer Staat Ik deel de mening zoals verwoord door de heer Van de Burgt. Het zijn
toch wel twee verschillende onderwerpen. Over de openstelling op zondag naar
aanleiding van de artikel 40 vragen, daar hadden we op 21 juni natuurlijk al een politieke
vraag over opgesteld.
De voorzitter Meneer Staat, heeft u die politieke vraag van 21 juni nog paraat?
De heer Staat Die staat in de besluitenlijst van 21 juni.
De voorzitter Dank u wel. Die zoeken we er even bij.
De heer Staat Ik wil hem wel even citeren.
De voorzitter Nou, gaat uw gang. (...) De politieke vraag luidt: Vindt de raad de
beantwoording passen in de lijn van het debat over de koopzondag zoals het in
september in de gemeenteraad is gevoerd? De beantwoording van de artikel 40 vragen.
Goed. Ik hoorde meneer Puik nog. Toch?
De heer Puik Meneer Pols was eerst.
De voorzitter Och. Meneer Pols.
De heer Pols Voorzitter, even over het voorstel wat gedaan wordt aan de overkant van
de tafel. Ik zou eigenlijk eerst die artikel 40 vragen willen behandelen en daarna het
voorstel wat er ligt. Oh, zo bedoel je het ook? Ja, ja.
De voorzitter Ja, maar ik zal zo even rondom het ordevoorstel even kijken hoe dat
landt. Meneer Puik?
De heer Puik De heer Pols haalt de woorden uit mijn mond.
De voorzitter Geweldig. Goed. Hebben we allereerst een ordevoorstel om de
behandeling van de genoemde stukken te splitsen. Volgens mij kan dat op een
meerderheid rekenen dat we dat splitsen, maar ook gezien dat er bij de beantwoording
op de artikel 40 vragen insprekers worden verwacht.
De heer Van de Burgt Mogelijk.
De voorzitter Mogelijk. Oké. Nou, dan gaan we dat allereerst splitsen. Mogelijke
insprekers kunnen zich altijd aanmelden. Dan is de politieke vraag rondom de boete en
de antwoorden op de boetevragen, die is gesteld, geformuleerd. Die houden we zo. Dan
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hebben we daarnaast nog het stuk Wijzigen van de verordening winkeltijden Dordrecht,
waarbij mevrouw Kruger namens D66 een politieke vraag heeft neergelegd en BVD de
reactie van het college mist. Achter de reactie van het college kunnen we aangaan, of
wilt u die reactie pas ontvangen als wij in commissie met elkaar praten? Meneer
Bronkhorst?
De heer Bronkhorst Ja, op zich, het is wel fijn dat de collega's er kennis van kunnen
nemen. Dus ik denk dat het wel handig is om dat vooraf - maar als wij een goed
antwoord tijdens de commissie krijgen en het daardoor geen vertraging oploopt is dat
natuurlijk ook de voorkeur, maar in eerste instantie schriftelijk.
De voorzitter Het liefst een schriftelijke reactie. Nou, daar zullen we achteraan gaan bij
het college. Dat zal de heer Bakker doen. Er wordt vanzelf wel even teruggekoppeld of
wij die reactie dan al hebben, of dat het ophoudt in agendering en daarnaast de politieke
vraag zoals die geformuleerd is rondom de discussie van het stuk. Meneer Bronkhorst, u
mag nog wat zeggen.
De heer Bronkhorst Ik snap dat die politieke vraag gesteld wordt. Alleen, wij hebben die
motie best wel uitvoering besproken tijdens de Kadernota en gaan we dan weer een
soortgelijke discussie krijgen of gaan we dan nieuwe...
De voorzitter Geen idee.
De heer Bronkhorst Nee, oké. Want we hebben er wel vrij uitvoerig over gesproken.
De voorzitter Meneer Bronkhorst, als u stelt dat we hem vrij uitvoerig hebben
besproken, dan hoeft u hem eigenlijk geeneens in de commissie te hebben.
De heer Puik Voorzitter?
De voorzitter Echt, we zijn al 10 minuten bezig met de eerste agendering. Hij gaat
lekker. Meneer Puik.
De heer Puik Voorzitter, ik denk dat het wel goed is om het even te bespreken. Wellicht
is het goed om de twee punten, zowel de artikel 40 vragen als het voorstel op één avond
te doen. Want het heeft volgens mij wel een directe relatie met elkaar.
De voorzitter Oké. Dan zal de volgordelijk zijn: eerst de antwoorden op de vragen
bespreken, mede gezien dat er misschien insprekers zullen zijn. Het hangt ook even af
van de schriftelijke reactie van het college die komt op de wijziging zoals die voor is
gesteld. Er zijn bij allebei de stukken politieke vragen geformuleerd en u kunt het debat
zo groot en zo klein mogelijk maken als u zelf wilt. Zo maar doen? Zo maar doen dan;
dank u wel. Meneer Groeneweg, welkom in de commissie. Wij gaan naar B. Het al dan
niet uiten van wensen en bedenkingen inzake het voornemen tot afbouw aandelenbelang
Enecogroep N.V. Ik wil hier gelijk bij betrekken de raadsinformatiebrief onder E, de
raadsinformatiebrief over het consultatiedocument en ik wil hier gelijk bij betrekken de
artikel 40 vragen onder V, van de SP. Die drie punten bij elkaar gevat, geef ik u
allereerst mee dat er op 7 september aanstaande een regionale informatieavond hier in
het stadskantoor wordt georganiseerd. Die is met name bedoeld voor de
fractiespecialisten en de fractievoorzitters en voor zover nog niet gedaan, kunt u zich
aanmelden bij de griffie of direct bij de heer Kennedy. We hebben een bespreking
gepland staan op 12 september en dan is het aan u. Wilt u dit stuk bespreken, deze
stukken bespreken, en zo ja, met welke politieke vraag? Mevrouw Jager.
Mevrouw Jager Ik denk dat u er wel vanuit kunt gaan dat wij het willen bespreken. De
politieke vraag is natuurlijk en die staat ook in de artikel 40 vragen: hoe ziet het college
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de toekomst zonder de rendementen van de aandelen Eneco? Mochten ze daartoe over
willen gaan. Plus nog een aantal andere zaken.
De voorzitter Dank u. Anderen nog? Mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger Allereerst, als GroenLinks onderstrepen we volledig de artikel 40
vragen van de SP. De gelezen hebbend dacht ik, daar heb ik niet zoveel meer aan toe te
voegen. Diezelfde vragen kwamen ook allemaal bij mij op. Ik onderstreep ook de
opmerking dat het wel heel snel is dat we hiertoe, toch wel zo'n belangrijk dossier, snel
moeten beslissen daarover. Dan even als D66 - ik heb expres geen speldje opgedaan.
Dat is wat minder verwarrend.
De voorzitter U had een speldje kunnen lenen, hoor.
Mevrouw Kruger D66 geeft aan: akkoord om te bespreken met de politieke vraag:
'gezien de gevolgen financieel en kijkend naar duurzaamheid, steunen we deze afbouw', .
Is een beetje in de lijn die u ook net zei, en samen met agendapunten E en antwoorden
op V. Nou, dat is wat u ook voorgesteld heeft.

Mevrouw Kruger "Gezien de gevolgen, financieel en kijkend naar duurzaamheid, steunen
we deze afbouw?" Vraagteken.
Mevrouw Jager Steunen we, vraagteken?
Mevrouw Kruger Steunen we deze afbouw? Ja? Oké, ik zal het doorgeven, maar met
elkaar komen we zo toch een aardig eind.
De voorzitter Met elkaar komen we heel ver. We hebben dus nu drie stukken bij elkaar,
en er wordt verwezen inderdaad naar de vragen, gesteld door de SP. Dus we zullen het
verzoek wel neerleggen dat we zeg maar voor de bespreking op 12 september graag de
antwoorden ontvangen. Dat zal wel helpen. Nou, we gaan er gewoon vanuit dat 12
september, in ieder geval voor die commissiebehandeling, dat de antwoorden er zijn op
de artikel 40 vragen van de SP, en verder in het verlengde daarvan met de politieke
vraag nog van D66: steunen we gezien het financiële en duurzaamheid de afbouw van
het aandelenpakket? Zo doen? Ja? Dank u wel.
Onder C. Al dan niet uiten van wensen en bedenkingen inzake statuutwijziging rondom
D-Capital. U wordt voorgesteld geen wensen en bedenkingen in te brengen en dit
voorstel door te geleiden aan de raad. Meneer Soy.
De heer Soy Ja, voorzitter. Wij zouden dit toch nog willen bespreken, omdat wij ons
zorgen maken over de afstand die wij hiermee gaan creëren tussen onze gemeente, de
GRD en uiteindelijk de uitvoering op ROM-D niveau, als we dit zo doen. Daar hebben wij
een aantal vragen bij, in hoeverre wij dan nog grip hebben op de uitvoering en wat
betreft de bedrijventerreinen die wel binnen onze gemeentegrenzen liggen. Dus de
eventuele politieke vraag: wat betekent deze verschuiving voor de positie en
zeggenschap van de betrokken gemeenteraden, en ook in verhouding tot de motie GRD
2 . 0?

De voorzitter Dank u wel. Anderen nog? Mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger Dan zal ik nu met D66 beginnen: die onderschrijft uw zienswijze. Die
zegt ook: niet akkoord, en bespreken met de vraag: komt politieke besluitvorming en
invloed van raad dichterbij? Als GroenLinks ondersteunen we ook hoe u het gezegd heeft.

\
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De voorzitter Goed, dan gaan we deze bespreken. Meneer Portier.

De heer Portier Ja, ook voor bespreken, maar eventueel ook als toevoeging. Het is één
ding om te praten over de efficiëntie van ROM-D, maar nu we toch praten over
statutenwijziging en hoe loopt het allemaal, kunnen we nog eens praten over: is het hele
instrument ROM-D nog wel nuttig en noodzakelijk?
De voorzitter U gaat hem heel breed trekken? Daar wil ik toch even de commissie voor
langsgaan, want de politieke vraag wordt nu heel breed gemaakt. Steunt u die politieke
vraag? Meneer Van de Burgt.
De heer Van de Burgt Voor mij is dat niet verstandig. Laten we ons concentreren op
deze vraag. Daar hebben we heel lang over gedaan, die 10 miljoen, om binnen te
hengelen. Daar hebben we ook een doelstelling mee gehad, en als je nu in feite dan een
verlenging aangeeft vind ik dat een discussie waard. Ik snap best en dat zit in de
woordvoering van de heer Soy ook, dat het natuurlijk gaat om gebiedsontwikkeling en
dan krijg je wel de discussie die de heer Portier aankaart, maar die zou ik dan op een
ander moment willen voeren, maar ik zou deze loskoppelen. Alleen Capitol.
De voorzitter Meneer Soy zag ik reageren.
De heer Soy Ja, voorzitter. Het kan geen kwaad om nog een keer stil te staan bij de
stand van zaken ROM-D. Dat we een keer een inkijkje krijgen van joh, het is al weer een
tijdje geleden dat we over Noordoevers hebben gesproken. Dat we die 10 miljoen, dat
daar inderdaad wat voorwaarden aan werden gesteld en dat we toen hebben besloten
van: ja, we gaan door op die voet. Zeg maar de weg die we toen hebben gekozen.
Alleen, daarna hebben we er denk ik binnen dit gremium niet meer bij stil gestaan. Dus
het kan geen kwaad om daar apart, dus los van wat nu op de agenda staat, eventueel
wat we ook doen met verbonden partijen, de ROM-D een keer uit te nodigen en te kijken
van: wat hebben jullie al die tijd gedaan?
De voorzitter Meneer Portier, het voorstel wordt gedaan om zeg maar uw vraag op te
knippen. Dus aan de ene kant een discussie rondom nu, de statutenwijziging ROM-D
Capital te voeren en dan op een later moment, zeg maar, uw vraag te behandelen van de
ROM-D in zijn geheel. Hoe kijken we daar tegenaan, met daarbij de uitnodiging zeg maar
dat het een jaargesprek is zoals wij dat gewend zijn hier in de commissie Bestuur en
Middelen? Is dat akkoord voor u?
De heer Portier Dat is akkoord.
De voorzitter Dat is fijn. Anderen nog? Nee? Dan gaan wij over naar D. De
raadsinformatiebrief aanwijzing Vogelplein als gebied waar openlijk alcoholgebruik
verboden is. U wordt voorgesteld deze brief ter kennisname te agenderen naar de raad.
Mevrouw Kruger?
Mevrouw Kruger Ja, dank u wel. Daar wilden wij als GroenLinks toch even een
opmerking bij maken. We gaan akkoord met ter kennisname, daar hoeven we het verder
niet over te hebben, maar om misschien eens in de toekomst te praten of dat dan bij
Bestuur en Middelen hoort of misschien zelfs bij Sociaal. Over of dit soort verboden nou
wel het juiste effect beoogt bij wat we eigenlijk willen. Hier wordt ook al gezegd: het is
een waterbedeffect en hoe gaan we met dit probleem in principe om.
De voorzitter Is dat een idee om uw vraag te herhalen op de thema-avond Veiligheid
van 4 september?
Mevrouw Kruger Oh ja, goed idee.
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De voorzitter 4 oktober.

Mevrouw Kruger Prima idee. Dank u wel.
De voorzitter Oké, dank u wel.
De heer Bronkhorst Voorzitter? Is daar wel ruimte voor? Ik had het idee dat die wel vol
was.
De voorzitter Daar bent u zelf bij.
De heer Bronkhorst Nee, oké, maar het is van tevoren bepaald wat de agenda is en wij
pakken gewoon onze ruimte ...
De voorzitter Ja hoor, want het is toch onze avond, meneer Bronkhorst?
De heer Bronkhorst Ja, dat is waar, alleen vaak is jouw avond ook dat je iets zegt over
wat de agenda wordt.
De heer Puik Voorzitter?
De voorzitter Meneer Puik.
De heer Puik Ja, deze brief, maar ook een aantal andere brieven die verderop in de lijst
staan, gaan allemaal over handhaving en dat soort zaken. Ik zou eigenlijk willen
voorstellen om een keer een specifieke avond over handhaving te organiseren, daar eens
over door te praten en dat te doen als de nieuwe burgemeester enigszins is ingewerkt.
De voorzitter Dus u stelt voor: we nemen hem nu voor kennisgeving aan en u wilt hem
eigenlijk daarnaast ergens in november-december terug laten komen met andere brieven
rondom handhaving? U geeft ook straks aan bij welke u dat nog meer ziet. Dank u wel.
Nou, is dat akkoord? Ik zie twee vingers. Meneer Van de Burgt?
De heer Van de Burgt Als dat maar niet betekent dat 3.F, daar ook in meegaat.
De voorzitter Dat is een politieke uitspraak. We zijn aan het agenderen, kom.... Meneer
Portier.
De heer Portier Ja, lijkt me een heel goed idee. Dus om niet alleen te praten van: wat
handhaven we, hoe handhaven we, ook: hebben we voldoende capaciteit om te
handhaven? Prima idee om daarover verder te praten.
De voorzitter Oké. Anderen nog? Nee? Dan komen deze brieven samen een keer terug
in een agendapunt rondom handhaving. Zodra de griffie daar een moment voor heeft
ingepland zullen we nog wel even met elkaar van gedachten wisselen hoe wij dat zelf als
commissie vorm willen geven. Het is per slot van rekening onze agenda. Toch?
De heer Pols Maar we spreken net af dat de nieuwe burgemeester erbij is.
De voorzitter Ja, dan hebben we het ergens over november-december. Ja? Goed. E
hebben we gehad. F. Raadsinformatiebrief Aangepast handhavingsbeleid horeca en
alcohol Dordrecht. Kennisgeving aannemen richting raad? Meneer Van de Burgt.
De heer Van de Burgt Ja, het CDA vraagt zich af of dit wel een goede handelswijze is
die de burgemeester hier hanteert, door nuanceringen aan te brengen die altijd arbitrair
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zijn. Als je ze hier formuleert in wat het niet is, roept dat ook op om te vragen wat het
wel is.
De voorzitter Wat stelt u voor, meneer Van de Burgt?
De heer Van de Burgt Ik stel voor om hem te bespreken, met de politieke vraag: is het
verstandig om nuanceringen aan te brengen in de handhaving die we nu hebben?
Tweede politieke vraag is: als je nu een wijziging doorvoert nadat er zienswijzen
ingebracht zijn, moetje dan ook de bewoners niet betrekken bij de wijziging?
De voorzitter Helder. Wordt deze politieke vraag en het verzoek om te bespreken
gesteund? Meneer Portier.
De heer Portier Ja. Sowieso ondersteuning voor het verzoek om het te bespreken.
De voorzitter Ja. Ik zie meneer Bronkhorst nog.
De heer Bronkhorst Ja, ik ben even aan het denken. Wij hebben destijds veel discussie
gehad over het beleid, dat dat te streng is en als we dan toch een paar politieke vragen
formuleren zou ik juist zeggen: heeft de burgemeester invulling gegeven aan onze
wensen als raad? Want wij hebben daar wel een discussie over aangewakkerd.
De voorzitter Dan wordt daar nog een politieke vraag aan toegevoegd. Met deze drie
politieke vragen, zullen we dan agenderen? Ik ga ervan uit dat u dat met de nieuwe
burgemeester wilt? Doe maar. Oké. We gaan naar G. De raadsinformatiebrief
Huisvesting, integratie, participatie vergunninghouders. Voorgesteld wordt ter
kennisname te agenderen naar de raad. Heeft dat uw instemming? Ja, dat mag? Onder
H, de raadsinformatiebrief over de toekomst van de regionale samenwerking. Daar moet
ik bij opmerken dat er na 8 september nog een voorstel van het college volgt. Met die
informatie, kunt u dan deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving agenderen naar de
raad? Want er komt nog een voorstel uw kant op. Meneer Soy.
De heer Soy Ja, er komt nog een voorstel aan. Dat was eigenlijk ook mijn vraag. In
hoeverre worden wij nog betrokken in het vervolg van het proces? Dus daar kunnen we
dan later nog bij stilstaan?
De voorzitter Ja.
De heer Soy Ja? Oké.
De voorzitter Meneer Van de Burgt.
De heer Van de Burgt Ik denk dat het college een verstandige uitspraak gedaan heeft.
Ga dit doen en de regio kan eventueel aanhaken. Dat is een verstandige uitspraak. Dat
betekent dat het terugkomt op onze tafel.
De voorzitter Oké. Dank u wel. Onder I, de raadsinformatiebrief Dóórontwikkeling
aanpak overlast ondermijning. U wordt voorgesteld deze brief voor kennisgeving aan te
nemen en van onze kant uit nog de toevoeging dat op de themabijeenkomst van 4
oktober met name de beleving van onze inwoners centraal zal staan. Met die toevoeging.
De heer Puik Voorzitter?
De voorzitter Mag het dan voor kennisgeving aan worden genomen? Meneer Puik.
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De heer Puik In het stuk staat iets over mogelijke inzet voor een Rotterdamwet in
Dordrecht. Zeg ik dat goed? Ja, zo ongeveer. Er staat in dat dat na het reces zou komen.
Ik heb het nog niet gezien, maar goed, het zal vast nog komen. Ik zou dat punt wel
willen bespreken en eigenlijk had ik zoiets van: deze raadsinformatiebrief hoeft niet
besproken te worden, maar ik zou hem wel dan mee willen nemen. Dus ik wil wel dat
voorstel snel zien.
De voorzitter Er komt een voorstel aan inzake een Dordtse invulling van de
Rotterdamwet, en als dat voorstel er is wilt u, zeg maar, met deze raadsinformatiebrief in
gedachten dat bespreken? Ja? Als dat voorstel er komt, dan komt het op onze lijst van
nieuwe behandelvoorstellen. Meneer Van de Burgt.
De heer Van de Burgt Ja, voorzitter. Het is een informatieve vraag, maar ik wou hem
hier wel stellen. In het stuk wordt gesproken over Spuiweg en Vierkant zonder dat er een
nadere precisering is van de aanpak daarzo. Dus gaan wij daar nog over spreken, komt
er nog nadere informatie? Ik zou eigenlijk dat in de vragen aan het college willen stellen
op de vergadering volgende week, maar ik vind hem wel relevant om hier te melden.
De voorzitter Oké. U stelt zelf volgende week die vraag aan het college? Ja? Dank u
wel. Meneer Bronkhorst.
De heer Bronkhorst In het verlengde van de heer Van de Burgt, en we hadden het net
over die thema-avond over veilige stad: is er ruimte tijdens die avond om deze notitie
ook te bespreken? Want u stelt ook een vraag, maar die vraag zou bijvoorbeeld daar
goed gesteld kunnen worden.
De heer Van de Burgt Ja, maar als ik hem....
De voorzitter Meneer Van de Burgt, graag met de microfoon.
De heer Van de Burgt Ja, de heer Bronkhorst stelt een vervolgvraag die eigenlijk
betekent dat als ik hem volgende week stel, dan hebben we misschien informatie voor 4
oktober.
De voorzitter Ja? Zo doen? Dan gaat deze ter kennisname naar de raad. Het CDA stelt
volgende week de vraag en BVD vraagt zich af of dat voldoende is voor de bijeenkomst
van 4 oktober. Anders kunt u er bij de besluitenlijst op terugkomen om dat alsnog onder
de aandacht te brengen van het college. J. De vragen Reglement van orde artikel 40 van
het CDA over de overlast Cornelis de Wittstraat. Die is reeds doorgeleid ter
beantwoording. Onder K, vragen artikel 40 fractie GroenLinks over cameratoezicht in het
Weizigtpark zijn reeds doorgeleid naar het college. L. Vragen Reglement van orde artikel
40 CDA over radicale predikers, die is ook doorgeleid. Onder M, de beantwoording van
het college artikel 40 vragen van de VVD over een zwemplek in de Dordtse Binnenhaven.
U wordt voorgesteld deze brief voor kennisgeving aan te nemen. Laten we dat doen?
Geen badjassen nodig?
De heer Pols We hebben er al genoeg over gecommuniceerd.
De voorzitter Oké. Nou, dan kunnen de badjassen weer afbesteld worden. Onder N, de
beantwoording van het college vragen artikel 40 fractie GroenLinks over cameratoezicht
Weizigtpark. U wordt voorgesteld deze brief voor kennisgeving aan te nemen. Dat is
akkoord? Onder O, de beantwoording van het college vragen artikel 40 van het CDA over
radicale predikers. U wordt voorgesteld deze brief voor kennisgeving aan te nemen. Is
akkoord? Onder P, de beantwoording door het college van de brief van de heer't Lam
over de publicatie van collegebesluiten. Wij hadden verzocht als commissie om een
afschrift van het antwoord. U wordt voorgesteld deze brief voor kennisgeving aan te
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nemen. Is dat akkoord? Ja? Onder Q, de controleverklaring jaarrekening 2016 van
Deloitte. U wordt voorgesteld deze brief voor kennisgeving aan te nemen. Is dat
akkoord?
Mevrouw Kruger Nee.
De voorzitter Mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger Ja, dank u wel. Het voorstel is om deze controleverklaring naar de
Auditcommissie en de gemeenteraad door te geleiden en daar staan wij als GroenLinks
volledig achter.
De voorzitter Dat hij gewoon naar de raad gaat.
Mevrouw Kruger Dan hoeven wij hem niet te bespreken.
De voorzitter Meneer Soy.
De heer Soy Voorzitter, wilt u hem in de Auditcommissie bespreken of wilt u hem in de
gemeenteraad bespreken?
Mevrouw Kruger Het lijkt mij handig dat hij in de Auditcommissie besproken wordt en
dan doorgeleid naar de raad. Ja, precies, dat is het voorstel. Sorry.
De voorzitter Ja? Is dat akkoord? Onder R., Wegschap tunnel Dordtse Kil, de
jaarstukken 2016 en de begroting van 2018, waarin u heeft kunnen lezen wat er allemaal
is gebeurd. We hadden destijds geen zienswijze ingediend. U wordt voorgesteld dit voor
kennisgeving aan te nemen. Dat is akkoord? Onder S, nationaal park De Biesbosch, de
jaarstukken 2016 en de begroting 2018, de reactie op de zienswijze. U wordt voorgesteld
deze brief voor kennisgeving aan te nemen. Is dat akkoord? Meneer Van de Burgt.
De heer Van de Burgt Voorzitter, de accountantsverklaring die er bij zit is van de
gemeente Dordrecht en niet van het Parkschap.
De voorzitter Die bij S zit?
De heer Van de Burgt Er zit een verkeerd stuk bij. Dus als dat naar de gemeenteraad
gaat, dan zou ik wel de goeie accountantsverklaring meesturen.
De voorzitter De griffie zal dat nagaan. Dank u wel voor uw opmerking. Onder T., de
brief van de omwonenden over spanning tussen coffeeshop Het Geeltje en de
buurtbewoners. U wordt voorgesteld deze brief ter afhandeling in handen te stellen van
het college. Mevrouw Mous.
Mevrouw Mous Voorzitter, ja, dank u wel. Het CDA ijvert ervoor om de coffeeshops
buiten de binnenstad te krijgen. We hebben toen een goed gesprek gehad eigenlijk met
eigenaren ook van de coffeeshops en insprekers en sinds die tijd is de situatie gewoon
verslechterd. Deze brief is echt een noodkreet die wij heel serieus opvatten. Er wonen
daar mensen met jonge kinderen waar inderdaad....
De voorzitter Wat is uw vraag?
Mevrouw Mous Nou, eigenlijk heb ik de vraag, hij wordt ter beantwoording voorgelegd,
maar eigenlijk hebben wij nu al als vraag: wat bieden wij nou de mensen die daarmee te
maken hebben als alternatief? Die vraag staat natuurlijk niet in die brief, maar die vraag
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zouden we wel graag willen bespreken, maar dan moet het wel eerst beantwoord zijn,
eigenlijk. Dus ik zoek eigenlijk naar een oplossing voor deze vraag....
De voorzitter Is een oplossing voor uw vraag om eerst een kopie van het antwoord te
ontvangen? Dan krijgt u dat net zoals bij de brief nieuw behandelvoorstel P terug in de
commissie en dan kunt u het agenderen.
Mevrouw Mous Sowieso, maar deze vraag is misschien wel handig als die gelijk wordt
meegenomen in de beantwoording. Wat bieden wij deze mensen als alternatief?
De voorzitter Maar dat vereist eerst een politieke uitspraak van de gemeenteraad en wij
zijn met elkaar gewoon dat het college allereerst de antwoorden formuleert.
De heer Bakker Ik verwacht ook nog een rib van de burgemeester. Dat heeft hij voor de
vakantie toegezegd, dat hij met die mensen ging praten en daar nog een rib over stuurt.
De voorzitter Dus er komt nog een raadsinformatiebrief aan over de gesprekken die de
burgemeester heeft gevoerd. Mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger Ja, dat was juist ook heel mooi om met een voorstel te komen. Het
Haarlemse model afgestemd op Dordrecht en ik denk dat we het daar goed bij kunnen
bespreken. Ik snap ook dat u zich heel erg zorgen maakt om de inwoners. Dat maak ik
me ook en niet alleen om inwoners in de binnenstad, maar ook om inwoners in de
buitenwijken. Het gaat er gewoon om dat we een goeie oplossing vinden en die is
beloofd.
De voorzitter Voordat we een politieke discussie ingaan en dat is hier niet de bedoeling,
mag ik voorstellen: zoals gebruikelijk gaat de brief, die zal al bij het college zijn, zij
formuleren een antwoord. Wij krijgen als commissie een afschrift van dat antwoord. De
griffie zal nagaan hoe vlug de raadsinformatiebrief hier is rondom de gesprekken die de
burgemeester heeft gevoerd, en dan kunnen we daarmee verder. Ja, zo doen? Dank u
wel. Onder U., een brief van omwonenden over nalatigheid gemeenteraad met
betrekking tot de controlerende taken ten aanzien van Dupont Chemours. U wordt
voorgesteld deze brief voor kennisgeving aan te nemen.
De heer Puik Voorzitter?
De voorzitter Meneer Puik.
De heer Puik Volgens mij zit dit onderwerp bij Fysiek, dus hoort het hier niet op. Volgens
mij moeten we hem doorgeleiden naar de commissie Fysiek.
De heer Soy Wat willen uw collega's van Fysiek daarmee dan?
De voorzitter Misschien kan onze commissiegriffier nagaan waarom deze brief hier
geagendeerd is?
De heer Bakker Ja, naar mijn idee is het Bestuur.
De voorzitter Het is bestuur, dus daarom is deze brief bij ons, meneer Puik. Ja? En we
nemen het verder voor kennisgeving aan. Is dat akkoord?
De heer Puik Ik neem aan dat er iemand een antwoord gaat schrijven naar die mensen,
of doen we dat niet?
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De voorzitter Wilt u de brief doorgeleiden naar het college? Ja? Goed. En wilt u het
antwoord dan bij de commissie Fysiek laten landen?
Mevrouw Kruger Dat lijkt me helemaal... nou, nee, nee, dan moet hij ook naar ons
toekomen.
De heer Van de Burgt Voorzitter, dat kan toch niet?
De voorzitter Nee, ik zie teveel gebeuren.
De heer Van de Burgt Voorzitter, dat kan toch niet?
De voorzitter Natuurlijk kan dat.
De heer Van de Burgt Het college kan toch geen antwoord geven voor de raad?
De heer ? Namens de raad.
De voorzitter Oh, namens de raad.
De heer Van de Burgt Dan moet hij naar het presidium.
De voorzitter Zullen we hem doorgeleiden naar het presidium voor een antwoord? (...)
Doe dat maar dan. Oké. Nou, dat is toevallig gepland eind september. Komt helemaal
goed. Tot slot de vragen artikel 40 Reglement van orde van de SP, hebben we het over
gehad. Die worden in één keer mee geagendeerd. Dan hebben wij de nieuwe
behandelvoorstellen met elkaar gehad.
4. AGENDERINGSVERZOEK: MEMO 'GRIP OP GR'EN'
De voorzitter Dan ga ik over naar agendapunt 4. Een agenderingsverzoek rondom de
memo Grip op GR'en en deze notitie kan betrokken worden bij de bespreking van de
aanbevelingen van de denktank Grip op GR'en. Die bespreking kan mogelijk plaatsvinden
op 19 september. Is dat akkoord? Ja?
5. AGENDERINGSVERZOEK: NIEUW DORDTS PEIL
De voorzitter Dan is er nog een agenderingsverzoek onder 5 over Nieuw Dordts Peil en
het voorstel is om een themabijeenkomst met de gehele gemeenteraad te organiseren op
11 oktober. Meneer Portier.
De heer Portier Ja, zoals bekend waren wij het niet eens met het proces rond Dordts
Nieuw Peil. Dus ik vind het prima als de rest van de raad daar een themabijeenkomst
over organiseert, maar consequent als we zijn zullen we daar dan niet aan deelnemen.
De voorzitter Dat is dan jammer; waarvan akte.
De heer Van de Burgt U mag ook als waarnemer komen.
6. AGENDA'S 29 AUGUSTUS, 12 EN 19 SEPTEMBER 2017
De voorzitter De agenda's van 29 augustus, 12 september en 19 september. Nou, u
heeft zojuist het één en ander geagendeerd, dus de griffie heeft de dankbare taak om dat
weer te puzzelen met collegeleden, dat wij dat inpassen met elkaar. Er staan ook al
stukken op die wij voor het reces met elkaar geagendeerd hebben. Ik wil u enkel even
attenderen op 19 september. Van 19.00 tot 20.00 uur wordt de raadsinformatiebrief
campusontwikkeling Leerpark met als onderdeel de dóórontwikkeling van de
Duurzaamheidsfabriek besproken, samen met de commissie Fysiek. Dat is tegelijkertijd
met Stadskantoor van de Toekomst. Dus ja, u kunt gewoon uw keuze maken en
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misschien kan Fysiek het ook gewoon alleen af. Komt goed. Wij nemen er verder kennis
van, van de agenda's?
7. RONDVRAAG
De voorzitter Dan kom ik toe aan de rondvraag. Iemand? Nee?
8. SLUITING
De voorzitter Dan sluit ik bij deze de vergadering en wens ik u voor straks smakelijk
eten.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 26 september 2017.
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