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1. OPENING, MEDEDELINGEN EN VASTSTELLEN AGENDA
De voorzitter Goedenavond. Allen hartelijk welkom bij deze vergadering Bestuur en
Middelen. Welkom. We hebben vanmiddag al de algemene beschouwingen gehad in het
stadhuis in onze prachtige binnenstad. Vanavond zullen wij het hebben over de
begrotingsbehandeling. Er zijn een aantal moties en amendementen ingediend, maar er
is vandaag tijdens de algemene beschouwingen ook aangegeven dat eventueel partijen
nog andere onderwerpen op de agenda zouden willen zien. Dus dat zou ik ook graag nu
aan het begin eigenlijk even mee willen nemen, zo meteen bij het eerste punt, opening,
mededelingen en vaststellen agenda. Maar allereerst u allen hartelijk welkom, ook de
mensen op de tribune en de mensen die thuis meekijken. Dan gaan we eerst maar
beginnen met de namen. Inspreker de heer Ad van Loon, hij krijgt zo meteen de tijd om
maximaal vijf minuten even in te spreken. Ik hoop op een vruchtbare avond vanavond in
de beraadslagingen over onze begroting. Goed. Zijn er mededelingen?
De heer Reumers Voorzitter?
De voorzitter Ja, de heer Reumers. D66.
De heer Reumers Ik denk ik doe het heel vroeg in het onderwerp van de agenda. Er
staan best wel wat stukken zo meteen bij de ingekomen behandelvoorstellen van Eneco.
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Er staan er ook een paar die wat los door de agenda heen staan en ik wil u verzoeken om
die stukken bij elkaar te behandelen, want dan hoef ik maar één keer op te staan en één
keer terug te komen en anders wordt het een beetje zoeken om heen en weer te rennen
tussen de tafel en de publieke tribune. Dus ik hoop dat u daarin kunt voorzien.
De voorzitter Ja, ik heb niet precies helder staan welke allemaal bij Eneco horen, maar
ik denk dat we daar zeker wel uitkomen. Dank u wel. U had nog een punt voor de
agenda?
De heer Reumers Ja, voorzitter, dat klopt. We hebben ook de doordecentralisatie
onderwijshuisvesting op de agenda staan. Daar hebben we de collega's over
geconsulteerd en we willen voorstellen om de bespreking van dat onderwerp vooraf te
laten gaan door een hoorzitting van de betrokken schoolbesturen. Wij kunnen nu gaan
debatteren, maar ik voel me daar toch enigszins in geremd omdat ik toch eigenlijk ook
heel graag wil weten hoe nou die schoolbesturen tot hun standpunt gekomen zijn, en
met name ook het standpunt van het voortgezet onderwijs daarin wel opmerkelijk is,
waar ik graag daar meer van zou willen begrijpen.
De voorzitter Ja, u geeft dus aan dat u een hoorzitting voorstelt op dit onderwerp, de
doordecentralisatie van de schoolhuisvesting.
De heer Reumers Het voorstel behelst ook om dat samen met de commissie Sociaal te
doen, want die hebben eigenlijk in het voortraject ook heel veel gedaan rondom de
doordecentralisatie. We denken dat het past binnen de bedenkingen- en
wensenprocedure voor de raad.
De voorzitter Waren de commissieleden op de hoogte van een eventuele hoorzitting? Ik
zie iedereen ja knikken. Nee, mevrouw Jager niet? Nee? Dus ik weet niet of iemand van
de commissieleden hier nog een toelichting op wil of vragen over heeft. Want ja,
besluiten we dan omdat te doen? Ja, want meneer Hoefeijzers zit hier natuurlijk ook. U
heeft helemaal het proces ook vormgegeven. We hebben hier de wethouder. Is het
handig om eerst eventjes hen het woord te geven, of wilt u eerst even wat toevoegen,
mevrouw Kruger?
Mevrouw Kruger Ja, dat is prima. Want ik kan me helemaal in het voorstel vinden,
vooral ook omdat we tijdens de vorige keer ook al aangaven van: goh, hoe zit dat nou,
hoe staan scholen erin en nu met het nieuwe stuk is dat niet al te veel duidelijker
geworden en blijft die vraag hoe scholen erin staan. Dus het voorstel van D66 om een
hoorzitting te houden kunnen wij in ieder geval als GroenLinks volledig ondersteunen.
De voorzitter Dank u wel. Ik zie meer mensen knikken, maar het is misschien goed om
de wethouder, de heer Heijkoop het woord te geven en eventueel de heer Hoefeijzers.

Wethouder Heijkoop Ja, voorzitter, dank u wel. Ik kan mij er van alles bij voorstellen
dat de wens bestaat tot een hoorzitting, om ook vanuit de eerste hand, in die zin vanuit
de schoolbesturen meer weet te krijgen van hun overwegingen. Ik zou de raad daarbij
wel willen meegeven: het zijn twee aparte trajecten geweest, het primair onderwijs en
het voortgezet onderwijs, dus om dat ook recht te doen door dat apart te organiseren. In
de raadsinformatiebrief geven wij vanuit het college al aan dat we een thema-avond om
te verdiepen zouden willen aanbieden. Nou, dat kan je prima invullen op deze manier. Ik
zou u wel ter overweging willen meegeven: er ligt ook een rapport. Een rapport met
daarin een weergave hoe het proces gelopen is. De heer Hoefeijzers, de externe
procesbegeleider is vanavond ook aanwezig. Ik kan mij er ook van alles bij voorstellen
dat u ook dit moment benut om eventuele vragen over het proces al helder te krijgen en
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dat ook mee te nemen in uw voorbereiding richting hoorzitting, zodat we deze avond ook
nog in die zin daarvoor benutten.
De voorzitter Dank u wel. Voorstel om daar toch kort tijd aan te besteden. Goed, dan
houden we het gewoon op deze wijze en dan stemt dus deze commissie in met een
hoorzitting. De commissie Sociaal zal daar zelf over beslissen, neem ik aan. Dan geven
we zo meteen toch eventjes de tijd om alvast wat geïnformeerd te worden. Ja? Prima,
dank u wel. Dan stellen we als zodanig de agenda vast. Ik heb nu alleen nog niet het
punt behandeld dat vanmiddag de heer Schalken van BVD aangaf, dat hij eventueel ook
nog andere punten op de agenda wilde hebben vanavond over de begroting. Misschien
kunnen degenen van BVD hier al iets over zeggen?
De heer Stam Ja, dank u wel. Wat Schalken daarmee bedoelt is, we hebben zo weinig
mogelijk moties ingediend, maar bij de Kadernota wel een aantal en die moeten we dan
aanhaken op een aantal punten zoals die er nu zijn. Een tijdje terug is er al een 18-min /
18-plus motie ingediend en we hebben gesproken over passend onderwijs in de
algemene beschouwingen. Die moeten we dan koppelen aan de motie die bij de
Kadernota is ingediend: heroverweging, heroriëntatie sociaal domein, 3-D's. Dus die
willen we daar graag meenemen bij die bespreking en het onderzoek daarbij.
De voorzitter De heer Bronkhorst.
De heer Bronkhorst Nog één puntje toevoegen. Niet zo lang geleden is er een
krantenartikel verschenen over screenen van huurders en er is ook een reactie vanuit het
college gekomen dat er een verzoek gedaan zal worden aan de minister van
Binnenlandse Zaken, als ik het goed heb - ik weet niet eens welke minister het is, maar
wij willen dat hier eigenlijk ook nog even kort aan de orde stellen.
De voorzitter Maar dan kunt u misschien bij het onderwerp aanhaken? 3.F? Bij de
behandelvoorstellen, inderdaad.
Mevrouw Kruger Voorzitter?
De voorzitter Ja, mevrouw Kruger?
Mevrouw Kruger Het klopt dat die bij de behandelvoorstellen staat, maar dan zie ik het
niet om dat nu vanavond te behandelen. Dan moeten we kijken wat we daar, want in
eerste instantie wordt die voor kennisgeving aangenomen, om gelijk maar even naar 3F
te gaan.
De voorzitter Dat u hem agendeert met elkaar, is uw voorstel? De heer Bronkhorst.
De heer Bronkhorst Wij hebben sowieso ook een politieke vraag daarbij, maar de vraag
is ook: heeft het zo meteen ook invloed op je begroting? Dat zou zo eens kunnen, maar dus dat was de reden waarom wij het zeg maar ook bespreekbaar wilden maken. Als
jullie zeggen, nou ja, er is geen ruimte voor, dan doen we dat inderdaad met een
politieke vraag. Die is er sowieso.
De voorzitter Die zou geagendeerd kunnen worden. De moties die u noemt, 18-min
/18-plus en die van het passend onderwijs, kunt u die vanavond inpassen in de
onderwerpen die er al staan, of zegt u van, die moeten apart geagendeerd worden en is
daar dan draagvlak voor binnen de commissie?
De heer Stam Even nadenken. Volgens mij moeten ze gewoon gekoppeld worden aan de
bestaande motie die er al ligt en we willen alleen aangeven dat als die motie behandeld
wordt, dat die twee onderdelen daar aan gekoppeld moeten worden. Dus inhoudelijke

bespreking zou dan vanavond niet echt aan de orde zijn, maar als die motie ter sprake
komt, dan moet die er wel aangehangen worden.
De voorzitter Dus we hoeven dat vanavond niet apart aan de agenda toe te voegen.
Oké, prima. Dan is dat in elk geval helder. De heer Staat.
De heer Staat Voorzitter, ik heb vanmiddag in onze algemene beschouwingen aandacht
gevraagd voor het lobbydossier en daarin een suggestie gedaan dat de burgemeester
daarin een coördinerende rol zou kunnen gaan vervullen. De burgemeester in zijn rol als
portefeuillehouder heeft daar vanmiddag niet op gereageerd, maar ik zou het wel fijn
vinden als hij vanavond daar nog de gelegenheid voor zou kunnen krijgen.
De voorzitter Oké, dus dat is eigenlijk wel een vraag om dat extra aan de agenda toe te
voegen. Ja, kan de commissie daarmee instemmen?
De heer Puik Voorzitter?
De voorzitter De heer Puik.
De heer Puik Voorzitter, voordat we allemaal onze onderwerpjes gaan doen - volgens
mij moeten we gewoon de moties bespreken en alles wat boven tafel komt en wat
iemand wil bespreken kunnen we gewoon in goed overleg met elkaar bespreken en
moeten we daar niet te krampachtig over zijn wat mij betreft, maar wel voor onszelf
goed weten dat de tijd beperkt is.
De voorzitter Ja, daarom dacht ik toch van, ik inventariseer eventjes van wat er nou
nog eigenlijk komt naar aanleiding van wat er vanmiddag gezegd werd. De heer
Reumers.
De heer Reumers Ja, daarop inhakend. Ik denk dat het goed is om te inventariseren en
ik had zelf ook nog een onderwerp wat ik toch nog even op tafel wilde leggen naar
aanleiding van de vrijheid die er is. Mag ik die gelijk inbrengen?
De voorzitter Ja - we kunnen ook als de desbetreffende portefeuillehouder aan het
woord is, dat we dan dat soort vragen nog stellen. Is dat een idee?
De heer Reumers Nou, ik heb eigenlijk liever dat we het rondje afmaken, want dan
hebben we een beeld wat iedereen wenst en dan kun je nog tussendoor je gedachten
opmaken hoe je eventueel zou willen reageren in plaats van dat op dat moment dan te
doen.
De voorzitter U mag het van mij aangeven, als u wilt.
De heer Reumers Vanuit D66 heeft mevrouw De Smoker vanmiddag aangegeven dat de
financiën voor 2018 net uit kunnen; een sluitende begroting, maar we zien wel grote
problemen, of in ieder geval, grote - we zien problemen voor daarna. Nou, we willen
eigenlijk weleens een rondje maken in de commissie met de collega's over hoe we
denken dat we dat gaan oplossen, welk traject we daarvoor gaan voeren met elkaar en
welke maatregelen we eventueel zouden willen nemen.
De voorzitter Dat is wel een groot onderwerp volgens mij, om dat vanavond te
bespreken. Hoe denken andere commissieleden hierover? De heer Van de Burgt en de
heer Portier daarna.
De heer Van de Burgt Voorzitter, ik heb vanmiddag een opmerking gemaakt die in de
lijn ligt en die ging dan wel over jeugdzorg en de incidentele oplossing voor 2018; in de
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volle breedte vind ik hem wat lastig, maar op onderwerpen wil ik hem best
bediscussiëren.
De voorzitter Dank u wel, de heer Portier.
De heer Portier Ja, volgens mij zitten we precies vanavond bij elkaar om deze
onderwerpen te bespreken, dus laten we dat vooral doen.
De voorzitter Dan heb ik deze onderwerpen er nog bij staan: het lobbydossier en
financiën na 2018 eigenlijk, ook in verband met jeugdzorg. Is dat zo voldoende helder?
Ja? Goed, dan wil ik verder gaan naar de agenda. Dan stellen we hem zo vast. Dan is er
nu ruimte voor de heer Ad van Loon; die wil graag inspreken over het
horecahandhavingsbeleid. U heeft het woord.
De heer Van Loon Ja, goedenavond. In vervolg op mijn eerdere inspraakbijdrage enige
tijd terug zit ik hier. Ik dank u voor de hier geboden gelegenheid en voor uw aandacht op
het moment dat de horeca in ieder geval in een rustiger vaarwater terecht is gekomen. U
bent inmiddels geïnformeerd over de aanpassing van het handhavingsbeleid horeca.
Enkele juridische onvolkomenheden zijn hierin rechtgezet en één daaronder is geüpdatet
en gefinetuned. Voorop staat dat het aanpakken van een bedrijf dat zich inlaat met
illegale praktijken, onze steun had en heeft, maar bij de overgrote meerderheid van de
horecaondernemers gaat het om gewone normale Nederlanders die wat van hun
toekomst willen maken en zodoende een positieve bijdrage aan de Nederlandse
samenleving leveren. De overheid daarentegen stemt in, faciliteert en stimuleert de
handel in softdrugs. Niet mijn woorden, maar die van het Gerechtshof Amsterdam in
haar checkpoint arrest van 16 juli 2014. Dat is al zo sinds de jaren '70 met de invoering
van het gedoogbeleid op instigatie van de toenmalige minister van Justitie, de CDA'er
Van Agt. De overheid wil, zo blijkt uit het nieuwe regeerakkoord van Christenunie, CDA,
VVD en D66, dezelfde rol op zich nemen, maar nu bij de wietteelt. Maar als een koper
van aldus verkochte en gekweekte staatswiet daarmee vervolgens de horeca
binnenloopt, dan zijn wij de klos. Ook zonder het handhavingsbeleid horeca heeft de
burgemeester natuurlijk - en gelukkig maar - de bevoegdheid om op grond van de
Gemeentewet en de Opiumwet op te treden. De vaststelling van het handhavingsbeleid is
vooral met het oogmerk om de uitoefening van die bevoegdheid te vergemakkelijken.
Hoewel wij hierdoor in onze rechtspositie eigenlijk worden benadeeld, hebben wij er toch
begrip voor dat de gemeente het handhavingsbeleid wil voortzetten. Nederland is immers
dankzij de in de afgelopen 40 jaar door het gedoogbeleid opgebouwde wietteelt-expertise
een groot exporteur van softdrugs geworden. De daarmee gepaard gaande zware
criminaliteit groeit de overheid inderdaad boven het hoofd. Maar er is bij ons geen enkel
begrip meer als het handhavingsbeleid in plaats van middel tot doel is verworden en de
burgemeester ermee op de loop gaat om zich als onbuigbare ordehandhaver te
profileren. Opvallend genoeg: vooral vanaf het moment dat bekend was geworden dat de
vorige Commissaris van de Koning in Friesland tot burgemeester van Eindhoven was
benoemd. Extra bedenkelijk vinden wij het daarbij ook dat hij in het zicht van zijn finish
in Dordrecht in februari nog de adviezen van de bezwaarschriftencommissie, alhier
samengesteld uit zeer gerenommeerde juristen terzijde heeft gelegd. Inmiddels kijken
wij wel weer met optimisme naar de toekomst, maar hopen er wel op te mogen
vertrouwen dat u met de aandacht die de Dordtse horeca verdient, het gevoerde beleid
blijft volgen. Dank en groet. Dat was het.
De voorzitter Dank u wel, meneer Van Loon. Wie van de commissieleden heeft er nog
een vraag aan de heer Van Loon over wat hij zojuist heeft gezegd? De heer Bronkhorst.
De heer Bronkhorst Voorzitter, dank u wel. Misschien even een hele praktische vraag. U
had het net even over de vorige burgemeester. We hebben sinds kort een nieuwe
burgemeester. Ik denk dat dat een nieuw moment is om te kijken hoe we zeg maar naar
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de toekomst toe gaan. Ik denk dat de burgemeester zelf daar ook het best een antwoord
op kan geven hoe hij dat qua visie ziet en hoe hij daarmee om wil gaan. Als raad hebben
we in ieder geval grotendeels gezegd dat we het beleid kunnen steunen en dat het op
onderdelen aangepast is, is alleen maar prima. Want we zagen dat er gewoon een aantal
onderdelen waren die gewoon te streng waren. Dus wat dat betreft is het een positieve
ontwikkeling en ik zou zeggen: geef de nieuwe burgemeester ook een kans om zich op
dat onderdeel te bewijzen.
De heer Van Loon Mag ik daarop reageren?
De voorzitter Dat mag.
De heer Van Loon Ik eindig ook met: inmiddels kijken we weer met optimisme naar de
toekomst. Het moge ook duidelijk zijn, zit ik me net te bedenken: met de vorige
burgemeester bedoelden we niet de waarnemend of tijdelijke burgemeester. Maar goed.
De voorzitter Dank u wel. Ik zag eerst mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger Ja, voorzitter, dank u wel. Ik probeer even helder te krijgen wat de
heer Van Loon precies van ons wil, want ik hoor hem van alles vertellen. Dingen die me
ook niet onbekend zijn. Ik had zoiets, oh wacht even, ja, nee, ik snap het, maar - dat
zijn mijn eigen interpretaties. Wat vraagt u van ons? Wat is uw statement hier?
De voorzitter De heer Van Loon.
De heer Van Loon Ik eindigde ook dat ik u vraag dat u met de aandacht die de Dordtse
horeca verdient, het gevoerde beleid blijft volgen. Ik heb begrepen dat het natuurlijk het
bestuur is wat het handhavingshorecabeleid vaststelt en de gemeenteraad daarvan in
kennis stelt en dat u eigenlijk op een hele indirecte wijze daar misschien invloed op kunt
uitoefenen, maar wij vragen in ieder geval wel om het altijd met belangstelling te blijven
volgen.
De voorzitter Dank u wel. Ik denk dat dat voor de hele raad geldt dat we inderdaad
alles wat onze inwoners aangaat, met veel belangstelling volgen, maar u heeft nu niet
inderdaad direct een vraag aan de raad. Het is meer van: houd de vinger aan de pols.
De heer Van Loon Ja.
De voorzitter Oké. Dank u wel. De heer Reumers.
De heer Reumers Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, allereerst dank, maar dat is misschien
ook namens de collega's of allicht ook namens collega's, voor het inspreken. Want er
zitten wel degelijk een paar aanknopingspunten in uw verhaal waar we denk ik ook
vanavond nog aan raken en waar misschien ook de heer Van Bronkhorst eerder
vanmiddag aan raakte. Namelijk aan het softdrugsbeleid. We hebben hier straks nog een
motie van de PvdA in deze commissie die juist gaat over het testen met productie van
softdrugs. Wiet, cannabis. Daar zullen de kanttekeningen die u plaatst aan de orde
komen, want als dat soort dingen, als we daarmee aan de slag willen, zullen we dus
breder moeten kijken wat we moeten regelen en als we daar iets voor regelen, dat u en
uw collega's daar niet de vervelende gevolgen van ondervinden. Dus we zullen toch iets
breder moeten kijken dan we wellicht zelf weten, zeg maar. Dus daarvoor dank. De
vraag die ik nog heb is: waarom komt u precies op dit moment met uw statement?
De voorzitter De heer Van Loon.
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De heer Van Loon Ten eerste ook omdat ik er een beetje op hoopte dat de nieuwe
burgemeester nu hier zou zijn. Die is nog niet zo lang geleden beëdigd. Ik heb pas na
mijn zomervakantie in september gezien dat het horecahandhavingsbeleid definitief was
aangepast. Ik wilde sowieso nog terugkomen, alleen, ik had in eerste instantie gedacht
de vorige vergadering, die was twee weken geleden. Maar goed, het is om praktische
redenen deze vergadering geworden. Ik wilde wel graag inspreken, want ik vond het wel
belangwekkend genoeg om daar toch nog een keer op te wijzen. Zeker ook omdat uit het
nieuwe regeerakkoord is gebleven en dat is iets wat bij ons enorm wringt - we halen de
harddrugs even weg uit het horecahandhavingsbeleid - tenminste, daar richten we de
aandacht niet op, maar op de softdrugs. De overheid gaat nu zelfs al een rol spelen in de
teelt. Die gedoogt al jarenlang coffeeshops. Ik heb u gezegd hoe het Gerechtshof in
Amsterdam in een belangwekkend arrest daarover heeft geoordeeld. Vervolgens koopt
iemand bij twee coffeeshops wiet, loopt daarmee mijn bedrijf binnen en volgens het
horecahandhavingsbeleid kan ik vervolgens vier weken gesloten worden. Dan zult u
zeggen, zo wordt het niet geïnterpreteerd - we hebben hier een burgemeester gehad die
ik niet anders heb horen zeggen dan 'ik sta met mijn rug tegen de muur, ik moet
handhaven, ik kan niet anders, het staat op papier, jullie wisten ervan' en daar zijn wij
mee geconfronteerd.
De voorzitter Helder. Dank u wel. Wilt u daar nog op ingaan, mevrouw Kruger?
Mevrouw Kruger Ja, ik zit even met verbazing, want volgens mij, maar misschien
ontbreekt het mij dan aan kennis, gaat het over harddrugs, als dat gevonden wordt,
maar gewoon softdrugs voor gebruik, binnen de horeca...
Mevrouw Jager Ja.
De heer Van Loon Ja.
Mevrouw Kruger Oké. Nou, dan moet ik hem nog een keer goed doorlezen.
De heer Van Loon Een grotere hoeveelheid dan een handelsvoorraad, dat is vijf gram.
Maar daarom zeg ik ook bewust: je gaat bij twee coffeeshops vier gram kopen, je loopt
daar vervolgens het Dolhuis mee binnen en wij zijn de klos.
Mevrouw Kruger Oké.
De voorzitter Dank u wel. De heer Portier.
De heer Portier U heeft het inderdaad over het horecahandhavingsbeleid. U zegt van,
nou, wij accepteren het voorlopig, maar is het niet zo dat er nog steeds vanuit uw
oogpunt en eigenlijk ook wat betreft het SP-oogpunt een onaanvaardbaar iets in zit dat
een horecaondernemer afgerekend c.q. gestraft kan worden voor iets wat bezoekers
doen en waar de horecaondernemer in kwestie eigenlijk helemaal geen invloed op heeft?
Beschouwt u dat toch niet als een onredelijkheid die verder aangepakt moet worden?
De voorzitter De heer Van Loon.
De heer Van Loon In wezen beschouwen wij dat als een onredelijkheid, maar wij
begrijpen inmiddels, ik bedoel, wij hebben onze ogen ook niet in onze zak zitten, dat
zeker Zuid-Nederland wordt overspoeld met de criminaliteit waarbij op een gegeven
moment de wal het schip maar moet keren. Wij willen best wel meebewegen wat dat
betreft dat er in handhavingsbeleid strenge regels worden vastgelegd, maar we hopen
nog steeds dat een verantwoordelijke, een burgemeester, uiteindelijk altijd weer een
afweging maakt die recht doet aan de situatie en niet alleen maar recht aan de letterlijke
tekst zoals die in dat handhavingsbeleid staat. Want daar zat het hem in.
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De voorzitter Dank u wel, want volgens mij moet u ook eens een kopje koffie drinken
met de burgemeester, als ik het zo hoor. De heer Staat.
De heer Staat Ja, voorzitter, dank u wel. Dank u wel, meneer Van Loon voor uw inspraak
en reactie van zo even. Het horecahandhavingsbeleid is de laatste maanden, ik weet niet
meer precies wanneer dat speelde, op onderdelen aangepast. Ook daar heeft mijn fractie
ChristenUnie/SGP mee ingestemd, maar dat laat onverlet dat ik toch vanuit mijn
Christenllnie/SGP-oogpunt, standpunt, toch afstand neem van wat u als persoon of als
ondernemer uitspreekt over burgemeester Brok. Want u noemt hem niet bij name, maar
goed, daar hebben we het wel over en ik herken me daar toch niet in. Zeker niet hoe dat
u toch wat, vind ik, op koude een afstandelijke wijze over de heer Brok en zijn rol als
burgemeester en zijn functioneren spreekt. Daar neem ik afstand van en daar herken ik
me totaal niet in. Dat wilde ik u even teruggeven.
De voorzitter Dank u wel. U had geen vraag. De heer Van de Burgt.
De heer Van de Burgt Ik sluit mij helemaal aan bij de heer Staat. Ik vind het een beetje
ongehoord welke wijze de heer Van Loon dat uitspreekt. Wij waren zeer content als CDA
met de handhaving van burgemeester Brok. Ik proef een beetje uit de woorden van de
heer Van Loon dat hij vraagt: pas het nou zo aan dat er meer gram toelaatbaar is zonder
handhaving. Dat lijkt mij een zeer onjuiste stellingname.
De voorzitter Dat heb ik niet gehoord, meneer Van Loon. Misschien wilt u daarop
reageren, of?
De heer Van Loon Ja, dat heb ik zo absoluut niet bedoeld. Nogmaals, het gaat om beleid
wat op papier staat en uiteindelijk moet daar invulling aan worden gegeven door een
burgemeester. Het is, vind ik, echt heel opvallend dat in het tweede halfjaar van 2016 we
een burgemeester hadden waarvan ik achteraf en dat durf ik hier best te zeggen, denk
van: niet op 15 december werd bekend dat hij de Commissaris van de Koning in
Friesland werd; dat is een proces geweest.
De voorzitter Laten we nu stoppen met deze inhoudelijke discussie over een persoon die
er vanavond niet bij is en wat verder ook niet bijdraagt, denk ik, aan de inhoud van dit
gesprek. De heer Van de Burgt.
De heer Van de Burgt De heer Van Loon spreekt over de mogelijkheid dat het kweken
van wiet vrijgegeven wordt. Daar zit een suggestie in, ja, van dat hij aangesproken wordt
waarin staatswiet gekocht kan worden, in zijn onderneming gebruikt gaat worden en dat
hij daarop aangesproken gaat worden. Daar zit een suggestie in van: nou, misschien
moet het dan toch wel mogelijk zijn om meer gram mogelijk te hebben.
De voorzitter Wat ik begrepen heb als ik het samenvat, is dat hij zijn zorg aangeeft van
datje dus in twee verschillende coffeeshops de maximaal toegestane hoeveelheid kunt
kopen en daarmee dus gepakt kan worden in bijvoorbeeld een andere zaak. Daarin ziet
hij het gevaar: dat hij daar dan verantwoordelijk voor is hoeveel gram mensen in hun
zak hebben zitten. Mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger Voorzitter, ja, ik wil toch nog één aanvulling op geven. Dat geldt
hetzelfde voor als er in de zaak gevochten wordt met bijvoorbeeld een mes. Iemand
komt van buitenaf en die gaat in de zaak met een mes vechten. Dan ben je ook de sjaak
als horecaondernemer, en dat zijn ook dingen waar je eigenlijk, of je moet een
metaaldetectorpoort en weet ik veel wat, moetje iedereen binnenstebuiten keren. Als
dat gebeurt en dat hebben we afgelopen jaar verschillende keren zien gebeuren, als je
daar op een bepaalde manier, rigide denk ik dan, dat zijn mijn woorden, op inspeelt, dan
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zitje in de problemen. Dat is hetzelfde als met wiet. Je mag een bepaalde hoeveelheid
op zak hebben en dan kan er bij niemand wat gebeuren. Ook niet in de horeca. Maar als
iemand inderdaad, al gaat hij naar 10 coffeeshops, maar dat is niet meer alleen voor
eigen gebruik, dan heb je handelshoeveelheid bij je.
De voorzitter Helder. We hebben het de afgelopen tijd hebben we het hier veel over
gehad. Naar aanleiding daarvan is het handhavingsbeleid aangepast. Ik stel voor dat we
daar gewoon mee aan het werk gaan en dat we uw opmerkingen zeker meenemen en
ook uw zorg hebben gehoord.
De heer Van Loon Mag ik nog één reactie geven?
De voorzitter Zeker mag u nog wat zeggen. Ik heb zelfs nog iemand die nog een vraag
heeft. Wilde u eerst reageren of zullen we deze vraag van de heer Engelberts eerst? Ja?
De heer Engelberts.
De heer Engelberts Dank u, voorzitter. Het was niet zozeer een vraag, maar ik heb het
beeld dat deze discussie nu alle kanten op schiet. U haalde mij eigenlijk twee keer de
woorden uit de mond. Eén keertje door te verwijzen dat we nu bezig zijn met een
discussie over onze vorige burgemeester, die denk ik een beleid uitvoerde wat wij in
ieder geval in meerderheid als raad op hoofdlijnen hebben gesteund. Dus in die zin kan ik
mij vinden in de woorden zoals u ze net verwoordde en ik zal ze niet herhalen. En wat ik
net al zei: we zijn nu bezig met een discussie die alle kanten op schiet. Die discussie
moet zeker gevoerd worden, maar in alle eerlijkheid: ik denk niet dat vanavond het
moment is om deze discussie verder in detail te voeren. Dank u wel.
De voorzitter Zeker, dank u wel. Daarom, als er iemand nog een vraag heeft aan de
heer Van Loon, onze inspreker vanavond, dan wil ik daar nog de kans toe geven. Nee?
Goed, ja, u mag nog een laatste opmerking maken.
De heer Van Loon Nogmaals, wat ik heb bedoeld te zeggen is dat het heel krom is dat er
binnenkort misschien gecontroleerd door de overheid wiet mag worden gekweekt, dat er
gedoogd door de overheid wiet kan worden verkocht, we hebben het nog steeds over
softdrugs ook en als vervolgens daarmee in horecabedrijven mee wordt betreden en het
is zes gram, dus bij twee coffeeshops gekocht, dan is de handhavingsregel in principe al
gelijk keihard. Dat blijft krom.
De voorzitter Dank u wel. Misschien wilt u nog even het lichtje uitdoen en dank u wel
voor uw inspreken.
De heer Van Loon Graag gedaan.
De voorzitter Goed, dank u wel.
2. VASTSTELLEN BESLUITENLIJST COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN VAN 10
OKTOBER 2017
De voorzitter Gaan we verder met de agenda. Vaststellen van de besluitenlijst, punt 2,
commissie Bestuur en Middelen, 10 oktober 2017. Kunnen wij de besluitenlijst vaststellen
van die datum? Ja? Dank u wel.
3. NIEUWE BEHANDELVOORSTELLEN
a. Vaststellen Parkeertarieven 2018 (2039127)
b. Vaststellen Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving Dordrecht
(2036105)
c. Raadsinformatiebrief over procedure vaststelling Jaarstukken 2016 (2036193)
d. Raadsinformatiebrief over schikking faillissement ToBe (2036169)
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e. Raadsinformatiebrief over snuffelmarkten (2026843)
f. Raadsinformatiebrief over screening aspirant-huurders (2026761)
g. Raadsinformatiebrief over vervolg Toekomst van de regionale samenwerking
(2026525)
h. Beantwoording door het college van de brief over waarborgen veiligheid op en om het
water in de Dordtse Havens (2003836)
i. Beantwoording door het college van de brief van CNV, FNV, Greenpeace en
Milieudefensie over Afbouw belangen Eneco (2031241)
j. Gemeentesecretaris: drieluik Perspectief op de stad , de financiën en de organisatie bouwstenen vooreen nieuwe bestuursperiode (2030719)
k. Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie PvdA over rapport Eneco
(2037554)
l. Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie GroenLinks n.a.v. artikel
jodiumpillen voor jongeren in de regio, AD en de NOS uitzending 30-09-2017 (2029511)
m. Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie ChristenUnie/SGP over
Bluswater langs het spoor (2028556)
n. Veiligheidsregio ZHZ: besluitvormingsproces Dekkingsplan, kostenverdeelsystematiek
en GR VRZHZ (2031405)
o. Provincie Zuid-Holland: afschrift van brief aan het DB van de GR Drechtsteden over de
begroting 2018 en jaarrekening 2016 (2028599)
p. Provincie Zuid-Holland: afschrift brief Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ inzake
begroting 2018 en Jaarrekening 2016 (2024337)
q. Provincie Zuid-Holland: afschrift brief aan dagelijks bestuur GR Drechtwerk inzake
begroting 2018 en jaarrekening 2016 (2038920)
r. Brief van de raad aan Bewonersgroep3311 over Koninginnestraat 81-83 (2038035)
s. Brief van de heer Leentvaar over overlast door het Big Rivers festival (2036160)
t. Platform Duurzaam Dordrecht: niet verkopen van aandelen Eneco en een aandeel
Eneco aan Stichting Platform Duurzaam Dordrecht over te dragen (2032687)
u. Brief van CNV publieke diensten, FNV publiek belang, Greenpeace en Milieudefensie in
relatie tot het algemeen belang en Eneco (2020145)
v. Brief van de heer H. van de Zandschulp over verkoop van aandelen Eneco (2039963)
w. De Drechtsteden: wensen en bedenkingen deelname juridische entiteit detacheringen
(2040724)
x. Brief van A.J. van Andel over enquête instellen vuurwerkverbod (2040617)
De voorzitter De nieuwe behandelvoorstellen. Dan begin ik met 3A, het vaststellen van
de parkeertarieven 2018. U wordt voorgesteld dit voorstel als hamerstuk te agenderen
voor de gemeenteraad. Bent u daarmee akkoord? Ja? Gaan we naar 3B, vaststellen
Verordening elektronische bekendmaking kennisgeving Dordrecht. Te bespreken in de
commissie, is het voorstel. Ja, meneer Bronkhorst.
De heer Bronkhorst Voorzitter, wij hebben een politieke stelling en die is als volgt:
besluiten zoals verordeningen, beleidsregels en vergunningen moeten naast een
bekendmaking of kennisgeving in het elektronisch gemeenteblad ook standaard in de
krant gepubliceerd worden. Nu is het idee om alleen maar de besluiten te publiceren in
het elektronische blad. Ik denk dat het iets is wat ook de VSP aan zal spreken. Er zijn
nog heel veel mensen die de krant ook lezen en nog steeds niet de mogelijkheid hebben
om het digitaal te raadplegen, dus dat vinden wij een onwenselijke situatie.
De voorzitter Dank u wel, maar wat wilt u met dit stuk? Kunnen we het bespreken in de
commissie? Dat is uw politieke vraag, eigenlijk?
De heer Bronkhorst Een stelling is het, hè?
De voorzitter Een politieke stelling. Oké. Goed, dat is eigenlijk wel mooi, inderdaad. U
voorziet het van een politieke stelling. Wie was er nog meer, de heer Portier?
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De heer Portier Ja, ik ondersteun dit. Want het maakt ook nog een heel groot verschil of
je elke week inderdaad een blad in de bus krijgt. Want er zijn heel, heel weinig mensen
die elke week even op de site van de gemeente gaan kijken van: goh, staat er misschien
een bekendmaking?
De voorzitter Dank u wel. De heer Van de Burgt.
De heer Van de Burgt Ja, voorzitter. Ik dacht eigenlijk dat de fractie van BVD in zou
gaan op de motie en het niet realiseren van de motie of het wel realiseren van de motie
met dit stuk.
De voorzitter De heer Bronkhorst.
De heer Bronkhorst Voorzitter, daar kan ik heel kort op reageren. Op zich gaan we in op
de motie. Want heel simpel: wij hebben in de motie gevraagd of er naast de papieren
bekendmaking ook een digitale bekendmaking zou komen. Alleen, wij zien in het stuk dat
er nu alleen gekozen wordt voor een elektronische bekendmaking. Dus als u daarmee
zegt, kijk maar, in de eerste periode wordt het wel allebei, maar na het eerste kwartaal
is het gewoon finito en het is zeg maar ook als bezuiniging geboekt, dus ja, nogmaals,
als wij willen dat inwoners die wat minder goed met de computer zijn die mogelijkheid
nog krijgen, dan moeten we daar wel met elkaar serieus over praten.
De voorzitter Goed, maar ik begrijp dat er sowieso twee partijen zijn die dit graag willen
bespreken, dus het komt op de agenda. Dank u wel. Gaan we naar 3C,
raadsinformatiebrief over procedurevoorstellen jaarstukken 2016. Ter kennisname naar
de raad sturen, is reeds besproken in de Auditcommissie. Bent u daarmee akkoord? Ja?
3D, raadsinformatiebrief over schikking faillissement ToBe. Ter kennisname naar de raad.
De heer Van de Burgt.
De heer Van de Burgt Ja, het is een beetje de vraag aan de collega's omdat er binnen
een budget waar een andere bestemming voor was, nu geld gehaald wordt ter dekking
van de afwikkeling van het faillissement. Vinden wij dat akkoord, of zou het misschien
een raadsvoorstel moeten zijn ten aanzien van de middelenkant?
De voorzitter Dank u wel. Ik weet niet of iemand daar zo snel op kan reageren, of daar
ook gedachten over heeft? Ik zie nadenkende gezichten. Moet nog even over nagedacht
worden. De heer Stam.
De heer Stam Ja, dank u wel. Nog steeds denkende. Ik denk dat die ruimte binnen het
budget is gebruikt omdat die ruimte blijkbaar aanwezig is geweest. Dus wat mij betreft,
zo kort op het einde van het jaar en dat we dadelijk weer aan de jaarrekening gaan
werken, heb ik er geen enkele moeite mee dat het uit dit budget wordt betaald.
De voorzitter Helder. We hebben nu twee verschillende ideeën gehoord. Iemand die
daar op wil reageren? De heer Reumers?
De heer Reumers Ja, voorzitter. Ik heb het eigenlijk meer in de lijn van de heer Stam
gelezen, waarbij uiteindelijk de afhandeling nog niet finaal is en er ook nog een open
eindje is, afhankelijk van hoe de curator uitkomt. Dus ik zit eigenlijk te wachten op hoe
de finale afhandeling is en hoe het financiële plaatje er dan uitziet; dat we dan kijken
naar het totaal en hoe dat gelopen is.
De voorzitter Oké, dank u wel. Ja, de heer Engelberts.
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De heer Engelberts Dank u, voorzitter. Ja, ik moet zeggen, ik begrijp de vraag van de
heer Van de Burgt, maar ik begrijp ook de reacties van beide anderen. Misschien dat, het
komt nog terug, dat in ieder geval op dat moment heel duidelijk gesteld wordt waarom
voor deze procedure is gekozen en dat we op dat moment ook kunnen kijken of we dan
toch van mening zijn dat het anders moet.
De voorzitter Dank u wel. Ja, de heer Van de Burgt, voldoende zo? Dus inderdaad om
op een later moment naar de finale afrekening te kijken. Goed, dan doen we het nu zo
dat hij ter kennisname naar de raad gestuurd wordt. De raadsinformatiebrief over de
snuffelmarkten, voor kennisgeving aannemen. De heer Staat.
De heer Staat Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, op zich kunnen wij instemmen om dit
voor kennisgeving aan te nemen, maar dat wil ik toch niet doen zonder opgemerkt te
willen hebben dat we weten allemaal dat snuffelmarkten vaak in het weekend
plaatsvinden, op zaterdag en zondag. Dat staat ook met zoveel woorden in de nadere
regels aangeduid. In die zin gaan we nu naar een verruiming van twee naar tien
snuffelmarkten en dat betreurt de fractie Christenllnie/SGP zeer, dat ook op deze wijze,
ja, de zondag toch ook weer geweld aangedaan wordt, laat ik het dan zo maar zeggen.
Dus zie het maar als een soort stemverklaring.
De voorzitter Dank u wel. Iemand anders nog? Nee? Goed. Dan met deze verklaring,
voor kennisgeving aannemen. De raadsinformatiebrief over screening aspirant huurders.
Wordt ook voorgesteld voor kennisgeving aan te nemen. Mevrouw Jager.
Mevrouw Jager Voorzitter, het is prima om het voor kennisgeving aan te nemen, maar
mijn vraag is wel: wat is het vervolg hiervan? Wat gaat hiermee gebeuren? Want ik zie
zowel in het convenant als in andere dingen gewoon wel staan dat, er is een bepaalde
manier waarop met die Wet problematiek grote gemeentes omgegaan moet worden en
dat vind ik niet helemaal terug in het convenant. Het is namelijk niet zo simpel om te
zeggen: in die buurt gaan we dat nou eens toepassen, want zo werkt het niet. Dus ik ben
wel heel erg benieuwd naar wat het vervolg gaat worden. Dat haal ik hier niet uit. Is dit
van: nou, hier hebben jullie informatie en verder merk je het wel als het geregeld is?
Want daar zou ik niet zo voor zijn. Dan heb ik zoiets van: dan moeten we het bespreken.
De voorzitter Dank u wel. Meneer Reumers.
De heer Reumers Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, D66 was het niet eens met het voorstel
vanuit de griffie om dit ter kennisgeving aan te nemen. Ik denk eigenlijk dat we het
gewoon moeten bespreken. Ik heb begrepen uit het voorstel dat eigenlijk in het formele
beleid het nog een keer terugkomt naar de raad, maar ik denk wel dat het goed is dat dit
ook een moment is, ook in de richting van de verkiezingen en de timing die gezocht
wordt, dat we nog een keer met elkaar kunnen herbevestigen of misschien ook niet,
afhankelijk van de uitgangspunten die je kiest vanuit je politieke overtuiging, of dit de
juiste richting is, te ja of te nee. Dus ik zou die insteek willen kiezen en de vraag is
eigenlijk vanuit D66 of we het beleid zoals het hier staat, nog steeds kunnen
onderschrijven.
De voorzitter Dank u wel. De heer Bronkhorst.
De heer Bronkhorst Voorzitter, voor ons hoefde het eigenlijk niet besproken te worden,
maar omdat er dan nu toch vanuit D66 wordt aangegeven dat we het waarschijnlijk
gewoon wel gaan doen, willen wij een politieke stelling neerleggen. Wij zeggen dat
screening op basis van overlastgevend en crimineel gedrag een noodzakelijk aanvullend
instrument is om problemen in bepaalde wijken aan te pakken en wij horen graag hoe
andere partijen hierover denken. Van de SP weten we het al, want de SP heeft samen
met mijn collega David Schalken een heel leuk interview gehad.
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De voorzitter Dank u wel. Ik had de heer Puik nog gezien.
De heer Puik Ik steun de woorden van de heer Reumers.
De voorzitter Dank u wel. De heer Van de Burgt.
De heer Van de Burgt Als de uitkomst dan is wat het voorstel is, dan vind ik bespreken
niet zo noodzakelijk. Ik zie in de stellingen niet dat daar iets afwijkends komt van
hetgeen wat voorgesteld wordt. Dus ik vind bespreken eigenlijk onnodig.
De voorzitter De vragen zijn: is het een noodzakelijk instrument, de juiste richting,
maar vooral ook van mevrouw Jager: wat is het vervolg?
Mevrouw Jager Wat is het vervolg en het feit dat er dus dingen worden voorgesteld die
volgens de wet, voor zover ik hem heb gelezen, helemaal niet op deze manier kunnen.
Dus daar wil ik meer uitsluitsel over hebben, wat de bedoeling is en dat is niet dat dat
hetzelfde zou zijn.
De voorzitter Meneer Bronkhorst.
De heer Bronkhorst Ik weet niet of we nog steeds willen bespreken. Nogmaals, de
intentie was D66, die zou het wel graag willen bespreken en de SP ook, en in aanvulling
daarop hadden wij zoiets: dan komen we met een stelling, dan weten we in ieder geval
wat wij vinden, maar dat werd wel een klein beetje in twijfel getrokken door het CDA.
Want in feite, het staat in het stuk, het idee is om een voorstel te doen aan de minister...
De heer Van de Burgt De stelling van BVD is eigenlijk de uitkomst van het stuk.
De heer Bronkhorst Tenzij anderen het er niet mee eens zijn.
De voorzitter Ik kijk even welke wethouder verantwoordelijk is voor het stuk; mevrouw
Reynvaan, denk ik. Misschien dat we gewoon nog wat aanvullende vragen kunnen stellen
hierover? Van: wat is het vervolg, dat u daar schriftelijk antwoord op krijgt. Nee? Oké.
Meneer Reumers.
De heer Reumers Kort een toelichting, want er staat in het proces wel vrij duidelijk dat
er een vervolgstap aan vastzit. Namelijk, er wordt een aanvraag voorbereid voor de
toepassing van screening op basis van overlastgevend en crimineel gedrag. Voor de
toewijzing van woningen geldt, bla bla bla, die sla ik even over; het college is vooralsnog
niet van plan om voor te stellen om te screenen op aard van inkomen of
sociaaleconomische factoren. Einde citaat. Het lijkt me gewoon heel zinvol dat wij in de
raad toch nog een keer met elkaar in de commissie uitdiscussiëren of dit de juiste lijn is
en als we dit onderschrijven, dan heeft het veel meer kracht ook in de aanvraag die we
doen. Want de raadsinformatiebrief schetst ook duidelijk: het is geen gemakkelijk proces.
Ik denk ook dat we het moeten zien als een steuntje in de rug van het college,
afhankelijk dan van de uitkomst, dat we dit heel graag of juist niet willen.
De voorzitter Prima, dank u. Dan gaan we het bespreken en dan komt het op de
agenda. Dank u wel. 3G, raadsinformatiebrief over vervolg toekomst van de regionale
samenwerking. De brief bespreken in de raadsbrede themabijeenkomst van 8 november.
Ja? Akkoord. 3H, beantwoording door het college van de brief over waarborg veiligheid
op en om het water in de Dordtse havens. Voor kennisgeving aan te nemen, deze brief.
Nee? De heer Reumers.
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De heer Reumers Voorzitter, de fractie van D66 heeft hier wel een vraag bij. Want
volgens mij is er öf een motie öf in ieder geval een andere vraag geweest om ook beleid
hiervoor te formuleren. Wij kunnen slechts constateren op basis van hetgeen wat er nu
ligt, dat het beleid nog niet geformuleerd is. Dus nu willen wij eigenlijk voorstellen vanuit
D66 dat we een soort van brainstorm hier in de commissie Bestuur en Middelen
organiseren over wat wij van dat betreffende beleid, over het borgen van de veiligheid in
en om de Dordtse havens, als commissie daarvan verwachten en hoe we dat ingevuld invulling is misschien wat te hands on, maar in ieder geval wat wij van dat beleid
verwachten. Dat we dan aan de wethouder ook kunnen vragen om dat in een soort van
startnotitie nog een keer terug te leggen of met een beleidsvoorstel te komen en dan
kunnen we dat aannemen. Dan houden we een beetje gang in de zaak, want nu ligt dat
stil. De vragen lijken terecht en we willen die zorgen die zijn aangegeven, gewoon
geadresseerd zien.
De voorzitter Dank u wel. De heer Bronkhorst.
De heer Bronkhorst Waar meneer Reumers naar verwijst is onze motie over het
ligplaatsenbeleid. Wat ik uit de laatste raadsinformatiebrief begrepen heb, is dat er in
december een startnotitie komt, dus dat kunnen we daar volgens mij in meenemen.
Goeie discussie om mee te nemen.
De voorzitter De heer De Looze.
De heer De Looze Voorzitter, dank u wel. Ik steun de heer Reumers in zijn voorstel.
Want ik denk, ligplaatsenbeleid hoort er denk ik ook wel bij, maar het gaat ook om de
veiligheid op het water en hoe we de havens kunnen gaan gebruiken en voor Dordt
kunnen laten werken, en dat is goed om daar als raad over te spreken. Ja, dat moeten
we heel breed meenemen. Dus niet alleen ligplaatsen, maar ook die drempels moeten
weg. Dat soort thema's moeten we gewoon breed aanpakken en bespreken.
De voorzitter Ja. Meneer Engelberts.
De heer Engelberts Nou, ik beperk mij tot 'ik sluit mij volledig aan bij de vorige
spreker'.
De voorzitter Dank u wel. Meneer Bronkhorst nog?
De heer De Looze Korte reactie op de heer De Looze. Het is geen startnotitie voor het
ligplaatsenbeleid; het is een startnotitie voor de havenvisie. Dus dat is echt veel breder.
De voorzitter Dank u wel, maar daar kan dit wel aan de orde komen, dus dat zou dan
meegenomen worden als die startnotitie bekend is. Is dat voor u voldoende? Ja? Dan
wordt het op dat moment meegenomen. Goed. Dank u wel. Dan gaan we nu naar de
Enecostukken, dus ik weet niet of de heer Reumers nu het pand wil verlaten? Nou, hoeft
niet het hele pand, alleen de kamer inderdaad. Dat is wel goed. Ik heb net doorgekregen
dat het gaat om stuk I, beantwoording door het college van de brief NCW-FNV,
Greenpeace en Milieudefensie over afbouwbelang van Eneco, dat het gaat om stuk K, de
artikel 40 vragen van de PvdA, stuk T, weer een heel end verder, Platform Duurzaam
Dordrecht, niet verkopen van aandelen Eneco en een aandeel Eneco aan de stichting
Platform Duurzaam Dordrecht over te dragen, dat het gaat over U, de brief van het CNV
in relatie tot algemeen belang en Eneco, en V, de brief van de heer Van der Zandschulp
over verkoop van aandelen Eneco. Dat zijn vijf stukken. Volgende week zullen we het
ook over Eneco hebben. Wie wil er iets zeggen over een stuk afzonderlijk of over al deze
stukken samen? Ja? Ze gewoon allemaal meenemen? Op 31 oktober? Prima. Dank u wel.
Dan mag de heer Reumers weer aansluiten. Dan gaan we verder naar 3.J,
gemeentesecretaris drieluik perspectief op de stad. Financiën en organisatie, bouwstenen
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voor een nieuwe bestuursperiode. Voor kennisgeving aan te nemen. Waarvoor dank, ja.
Helemaal goed. De jongeren in de regio. Vragen van GroenLinks naar aanleiding van een
artikel over jodiumpillen. Beantwoording doorgeleid naar het college. Ik neem aan dat
dat akkoord is? 3.M. over de artikel 40 vragen van de Christenllnie/SGP over bluswater
langs het spoor. Doorgeleid naar het college ter beantwoording. 3.N, Veiligheidsregio
Zuid-Holland Zuid. Een brief om die te bespreken in de commissie. Gaat over
dekkingsplan kostenverdeelsystematiek en de GR VRZHZ. Donderdagavond is daar ook
een bijeenkomst van de Veiligheidsregio. Te bespreken in de commissie. Wilt u dat
bespreken in de commissie? Ja, de heer Reumers.
De heer Reumers Voorzitter, ik wilde eigenlijk aan de commissie voorstellen dat de
mensen die geïnteresseerd zijn in de kostenverdeelsystematiek van de Veiligheidsregio
eerst donderdag ook naar de bijeenkomst gaan en dat we dan op een later moment
eventueel nog bepalen of we het hier willen bespreken, te ja of te nee.
Mevrouw Kruger Goed voorstel.
De voorzitter Ja, helder. Want daar kunnen natuurlijk heel veel vragen gesteld worden
en heel veel duidelijkheid gegeven worden. De heer Bronkhorst.
De heer Bronkhorst Voorzitter, helemaal eens met het voorstel van de heer Reumers,
maar volgens mij gaat het ook over dekkingsplan en dat is ook wel een heel belangrijk
aandachtspunt naast de financiën. Dus inderdaad, als we donderdag geweest zijn kunnen
we altijd nog zeggen wat we ermee doen.
De voorzitter Zegt u dan van: aanhouden, of in principe agenderen en dan eventueel
afvoeren?
De heer Puik Doe dat maar, dat laatste.
De voorzitter Welke van de twee?
De heer Puik Volgens mij agenderen en afvoeren.
De voorzitter Gewoon agenderen en dan inderdaad als het niet nodig is van de agenda
af halen. Prima, dank u wel.
De heer Reumers Voorzitter, misschien een kleine aanvulling dan?
De voorzitter Ja, de heer Reumers.
De heer Reumers Dat we dan in de volgende commissie wel gelijk even de politieke
vraag benoemen en hem dan niet ook gelijk bespreken, want anders zijn we ook
zoekende wat we willen. Of afvoeren.
De voorzitter Helder, dank u wel voor die aanvulling. Ja. Gaan we naar 3.0, Provincie
Zuid-Holland, afschrift van de brief van het dagelijks bestuur van de GR Drechtsteden
over de begroting 2018 en jaarrekening. Voor kennisgeving aannemen. Bent u daarmee
akkoord? Ja? Dank u wel. Ook van de Provincie en dat gaat over de dienst Gezondheid &
Jeugd inzake de begroting 2018 en jaarrekening 2016, voor kennisgeving aannemen. Ja?
Ik zie geen reactie. Hetzelfde van de Provincie, maar dan wat betreft GR Drechtwerk.
Begroting en jaarrekening. Voor kennisgeving aannemen? De heer Stam.
De heer Stam Dank u wel. Ik heb daar in de brief wel een opmerking gezien van de
Provincie over het ontbreken van de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen en ik ben
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eigenlijk wel benieuwd wat daar de consequenties van zijn, inhoudelijk en financieel,
maar dat is misschien meer een technische vraag.
De voorzitter Er wordt hard geknikt. Misschien kunt u die technische vraag alsnog
sturen. Dank u wel, oplettend. Gaan we naar 3.R, de brief van de raad aan
bewonersgroep 3-11 over de Koninginnestraat. Voor kennisgeving aannemen? De heer
Reumers.
De heer Reumers Ja, deze wel voor kennisgeving aannemen, maar ik zit wel te zoeken
of we de wethouder kunnen uitnodigen om op een geschikt tijdstip nog een toelichting te
geven op datgene wat er dan precies gebeurd is.
De voorzitter Ja. Hoe wilt u dat krijgen van de wethouder?
De heer Reumers Ja, ben ik nou degene die daar de voorkeur - ja, ik zou zeggen,
probeer het dan maar eerst op papier te zetten. Want het is nu niet duidelijk welke
oplossingsrichting er gekozen wordt. Ik denk dat het goed is dat we daar inzicht in
krijgen; dan kunnen we zelf nog bepalen of we dat nog willen bespreken, te ja of te nee
en of we misschien die bewoners nog een keer willen uitnodigen om in te spreken of
anderszins.
De voorzitter Ja? Oké, prima. Doen we het zo. Dan hebben we besloten onder 3.S, is
een brief over overlast door het Big Rivers Festival, u wordt voorgesteld deze brief ter
beantwoording in handen te stellen van het college en wij zouden dan graag een afschrift
van het antwoord ontvangen. Ja? Akkoord. 3.T, Platform Duurzaam Dordrecht. Dat
betreft Eneco, hebben we al gehad. De volgende ook, U en V. Gaan we naar 3.W, de
Drechtsteden wensen en bedenkingen deelname juridische entiteit detacheringen. Brief
om advies in handen te stellen van het college. Ja? De heer Reumers.
De heer Reumers Advies aan het college, ja en dan krijgen wij dus waarschijnlijk dat
advies in handen gesteld?
De voorzitter Ja^ neem ik aan. Ja? Dank u wel. Bij 3.X ook besloten over enquête
instellen vuurwerkverbod. Ter afhandeling in handen te stellen van het college. Ja?
Mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger Ja, voorzitter, dank u wel. Wij zouden deze brief graag terug willen in
de raad en ook dat er zo snel mogelijk naar deze briefschrijver een antwoord wordt
gegeven. Want er staat nu namelijk al in het gemeentenieuws dat er in ieder geval, hoe
heten die dingen? Vreugdevuren ontstoken mogen worden. Dus ze kunnen weer een
aanvraag indienen, ik heb wel inmiddels begrepen dat de vuurwerkvrije zones
gehandhaafd blijven zoals die vorig jaar zijn ingesteld, dus daar zijn we heel blij over,
maar deze meneer wil net nog een stapje verder gaan. Dat onderschrijven wij wel, om
daar eens onderzoek naar te doen.
De voorzitter Ja, dus u wilt graag dat dit snel beantwoord wordt door het college en dat
wij een afschrift krijgen van het antwoord? Dank u wel.
4. AGENDERINGSVERZOEK VOORLOPIGE PROGNOSE GRONDBEDRIJF
De voorzitter Dan zijn we door de stukken heen voor de agendering en gaan we verder
naar punt 4 van de agenda. Agenderingsverzoek voorlopige prognose Grondbedrijf. Wie
wil daarop reageren? Kunnen we aan dat verzoek voldoen? Ja? Prima.
5. AGENDERINGSVERZOEK ZIENSWIJZEN OP GEACTUALISEERDE BEGROTING
GRD 2018
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De voorzitter Bij 5, agenderingsverzoek zienswijzen op geactualiseerde begroting GRD
2018. Bent u daarmee akkoord? Ja.
6. AGENDA'S VAN 21 EN 28 NOVEMBER EN 6 DECEMBER
De voorzitter Dan hebben we bij 6 de agenda's van 21, 28 en 6 december. Daar komt
dus waarschijnlijk nog wat bij, nu. U vult ze aan met wat er vanavond uitgekomen is?
Dank u wel.
De heer Puik Voorzitter? Op het overzicht voor dinsdag 28 november staat een optie
voor een bezoek aan de meldkamer, met een vraagteken en ik weet niet of daar nou nog
belang - vorige keer hadden we de Veiligheidsregio hier en toen proefde ik wel aardig
wat belangstelling, maar als daar heel veel belangstelling voor is, dan zou ik die avond
niet volgeboekt willen hebben.
De voorzitter Dank u wel. De heer Bakker, wilt u daar iets over zeggen?
De heer Bakker Ja, ik had nog geen afspraak gemaakt, maar het was iets wat hier nog
lag om een keer te gaan doen en ik dacht, dat is misschien op die avond mogelijk. Het
zou misschien ook, ik weet niet of dat een optie is, kunnen dat we dat voorafgaand aan
de commissie doen, dat we daar om zes uur naartoe gaan en daarna weer teruggaan
naar Dordrecht en hier verder vergaderen.
De voorzitter Of eventueel daar vergaderen, misschien is dat een mogelijkheid?
Mevrouw Kruger Wat mij betreft, voorzitter, prima. Ik ben al in Rotterdam, dus dat is
echt voor mij eens een keer fantastisch.
De voorzitter Wilt u daar vergaderen, of wilt u daarna terug?
Mevrouw Kruger Het lijkt mij onzinnig om eerst hier terug te gaan, dan de vergadering
op te starten. Als de mogelijkheid daar is om daar een vergadering te houden, waarom
niet?
De voorzitter Vindt u dat een goed idee om daar te vergaderen? De heer Staat.
De heer Staat Gevoelsmatig vind ik dat geen goed idee. Wij zijn een Dordtse
raadscommissie en die vergadert in Dordrecht. Die vergadert niet in Rotterdam. Mag dat
eigenlijk wel? Ja, ik weet niet.
De voorzitter Dank u wel, de heer Staat. We hebben het wel eerder gedaan, maar dat
was inderdaad op Dordts grondgebied.
Mevrouw Kruger Voorzitter?
De voorzitter Ja, mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger Ik ben niet zo goed op de hoogte dan van de Gemeentewet, als dat
eronder valt, maar ik bedoel, er wordt toch wel vaker ook provinciaal of waar dan ook
vergaderd?
De heer Staat Als Presidium gaan we ook weleens buiten de stad zitten, maar....
De voorzitter Maar dat zijn natuurlijk geen gemeenteraadsvergaderingen.
Mevrouw Kruger Dit is geen gemeenteraadsvergadering, dit is een
commissievergadering.
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De voorzitter Ja, dat is waar. Het is een commissievergadering.
Mevrouw Kruger Er worden geen besluiten genomen.
De voorzitter Maar ik stel voor dat de heer Bakker dat nog eventjes uitzoekt, of wij niet
juridische problemen kunnen krijgen als we in Rotterdam vergaderen. De heer Staat.
De heer Staat Nee, maar voorzitter, ik blijf toch wel bij mijn gevoelen dat wij in
Dordrecht moeten vergaderen. Wantje kan toch met burgers te maken hebben die willen
inspreken of die aanwezig willen zijn et cetera. Om die nou naar Rotterdam te laten
gaan, dat vind ik niet goed.
De voorzitter De heer Reumers.
De heer Reumers Ja, voorzitter, ik hoor het gesputter links van me en rechts, maar ik
wil hier toch de heer Staat een warm hart toedragen, want het gaat inderdaad over
Dordtse zaken, dus ik kan me daar best iets bij voorstellen. Een commissievergadering,
ik zie dat toch als een formeel overleg, toch ook in Dordrecht proberen te doen. Maar ik
vind het wel prima als we eerst een advies krijgen vanuit de griffie.
De voorzitter Dank u wel. De heer Engelberts.
De heer Engelberts Nou, misschien heel praktisch kijkend naar wat er de 28e op de
agenda staat. Dat is de kostenverdeelsystematiek die we misschien niet eens gaan
agenderen en verder ontwerp dekkingsplan brandweer. Dan kan ik mij ook voorstellen
dat wij geen formele vergadering hebben als commissie zijnde, maar dat we een bezoek
brengen aan de meldkamer en in die zin niet formeel ook bij elkaar komen, dus ook
verder de punten die op de agenda staan, misschien doorschuiven naar voren of naar
achteren. Ik probeer even pragmatisch....
De heer Staat Uitstekende suggestie.
De voorzitter Ik vraag me dan wel af wat de extra bijeenkomst komende donderdag
dan nog voor meerwaarde heeft, maar....
(?) Dat is op Dordts grondgebied.
De voorzitter Ja, dat is inderdaad op Dordts grondgebied. Ik hoor dat er toch wel
enigszins oren naar is om dan toch in ieder geval daar naartoe te gaan. Laten we even
uitzoeken of dat mogelijk is en dan daar volgende week even op terugkomen. Is dat
akkoord? Dank u wel.
7. VRAGEN AAN HET COLLEGE
De voorzitter Komen we bij punt 7. Er zijn geen vragen binnengekomen, maar
misschien is er toch nog iemand die een vraag heeft. Nee? Goed, dank u wel.
STUKKEN TER BESPREKING
8. RAADSIN FORMATIE BRIEF OVER STAND VAN ZAKEN HERIJKING
ONDERWIJSHUISVESTING (2036343)
De voorzitter Dan gaan we naar de stukken ter bespreking. De stand van zaken
herijking onderwijshuisvesting. We hebben eigenlijk net afgesproken van, misschien
kunnen wij geïnformeerd worden over wat nu de stand van zaken is en hoe het precies
zit. Dan kunt u ook nog wat vragen stellen. Ik stel voor dat we dan eerst hier aan de
linkerkant het woord geven en dat we misschien één ronde nog van vragen en
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antwoorden doen en dan doorgaan op het volgende onderwerp. Is dat akkoord? Goed,
dank u wel. Meneer Hoefeijzers, mag ik u het woord geven?
De heer Hoefeijzers Ja. Ja, voorzitter, de suggestie van een hoorzitting lijkt mij erg
goed om te doen. Er zijn argumenten ten aanzien van het primair onderwijs en er zijn
ook argumenten ten aanzien van het proces wat met het voortgezet onderwijs is
gelopen. De argumenten die je hebt voor die hoorzitting ten aanzien van het PO: om te
beginnen zou je kunnen zeggen, de doordecentralisatie is een vrij gewichtige en
financieel omvangrijke overdracht van verantwoordelijkheden aan het maatschappelijk
middenveld. Dan is het zeker goed om elkaar eens goed in de ogen te kijken: wat
behelst dat nou en is er wederzijds vertrouwen om dat in goede orde aan de kant van de
schoolbesturen te ontvangen en in goede orde vanuit de gemeente over te dragen? Ik
weet zeker dat de schoolbesturen het erg op prijs zullen stellen om daar eens met u van
gedachten over te kunnen wisselen. Het primair onderwijs staat daar gemiddeld
genomen erg positief tegenover. Er zijn natuurlijk nog zaken die in de afhandeling nog de
laatste puntjes op de I moeten krijgen, maar je zou kunnen zeggen, het proces wat
achter de rug is, is voor het primair onderwijs echt van, oorspronkelijk een laten we
zeggen een optie om met elkaar goed door te nemen, geworden tot een ambitie die men
heel graag tot zijn verantwoordelijkheid wil nemen. Doordecentralisatie
onderwijshuisvesting is geen doel op zich; het is eerder een middel om het Dordtse
primaire onderwijs, primair en speciaal onderwijs ook, nog beter op de kaart te kunnen
krijgen. Want wat in de constructie die in de maak is, bewerkstelligd gaat worden, is dat
de schoolbesturen intensiever zullen samenwerken. Dat vinden ze op zichzelf nog een
proces waarbij ze nog moeten leren, ze nog ervaring op moeten doen, maar dat gaat
gaandeweg steeds beter. Wat men in elk geval wil, en dat is ook uit de vragen die u in
een eerder stadium heeft gesteld ook naar voren gekomen, is dat u als gemeenteraad de
risico's die aan die overdracht zitten, goed geborgd wilt zien, dus dat er geen ongelukken
gaan gebeuren in de toekomst. Datzelfde geldt ook voor de schoolbesturen. Zij willen ook
niet met risico's geconfronteerd worden die ze uiteindelijk niet kunnen dragen. Daar is
veel aandacht aan besteed. Daar is denk ik ook een goede borging tot stand gebracht,
maar het is goed om daar wederzijds elkaar over te spreken en ook elkaar daarbij in de
ogen te kijken van: hebben we dat nou in de uitwerkingen goed geborgd? Dus daar is de
hoorzitting denk ik ook een heel goed moment voor om dat wederzijds te toetsen, zodat
u kunt vaststellen van: gaan wij dit aan een betrouwbare partij overgeven die dat in
goede orde op zich gaat nemen en als er spannende momenten in de toekomst zouden
komen, hebben we dan mechanismes in de afspraken zitten die uiteindelijk gaan zorgen
dat lastige dingen goed opgelost gaan worden? In het proces van het primaire onderwijs
is er, zoals ik al zei, een groeiend onderling vertrouwen ontstaan en dat is echt nodig om
gezamenlijk te besluiten over eikaars onderwijshuisvesting. Bij het voortgezet onderwijs
is eigenlijk het hele proces door een ander klimaat geweest. Dat had een aantal
oorzaken. Bij het voortgezet onderwijs zijn nog niet zo lang geleden een aantal
schoolbesturen door de gemeente van hele goede huisvesting voorzien. Denk aan het
Johan de Witt gymnasium, maar denk ook aan de school van Wartburg op het Leerpark.
Dat zijn hele, eigenlijk nog zeer recente, bijna nieuwe gebouwen. Voor hen is het
overnemen van de verantwoordelijkheid van die onderwijshuisvesting minder relevant.
Zij zouden er collectief mede financieel verantwoordelijk voor worden, terwijl ze
bijvoorbeeld de eerste 35 tot 40 jaar nauwelijks iets aan hun huisvesting vanuit de
gemeentelijke gelden moeten doen. Dus voor hen was al vrij snel duidelijk dat ze hun
bedenkingen hadden van: moet dit wel? Ze hebben gaande het proces gezegd van: oké,
wij zullen de spelbreker niet per se zijn en we kijken of in het proces voldoende basis
wordt gelegd om tot een goede vorm van doordecentralisatie te komen. Ik kan dat niet in
vertrouwen zeggen in deze openbare vergadering, maar een onderwerp wat altijd heeft
gespeeld daar en dat heeft met de onderlinge concurrentie tussen scholen voor het
voortgezet onderwijs te maken: het onderlinge vertrouwen tussen schoolbesturen ziet er,
laat ik het nou maar eufemistisch zeggen: bij het voortgezet onderwijs heel erg anders
uit dan bij het primair onderwijs. Bij het primair onderwijs heeft men elkaar gevonden.
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Gunt men elkaar ook iets. Bij het voortgezet onderwijs is het eigenlijk ieder voor zich.
Dat is wel het beeld. In de uitwerkingen zijn door tenminste één schoolbestuur, zo niet
twee schoolbesturen, maar één raad van toezicht en één schoolbestuur, voortdurend
bedenkingen op tafel gelegd over of de uitwerkingen nou wel zodanig deugdelijk zijn dat
er geen risico's voor het schoolbestuur meer overblijven. Ik ben de overtuiging
toegedaan dat we hier een model nastreven wat al op een aantal plaatsen in Nederland
functioneert en ook al lang functioneert. Dat het absoluut safe is en dat er goede
waarborgen zijn, ook voor de kant van het schoolbestuur, maar het lijkt er eigenlijk op
dat die argumenten voortdurend naar voren werden gebracht om aan dat dreigende
doordecentralisatie idee te ontkomen. Ik zeg het maar even zo. Dat heeft ertoe geleid
dat ik in één van de vergaderingen waarin we aan het voormoment stonden om tot de
besluitvorming over te gaan en de stukken daarvoor gereed te maken, dat ik aan de
mensen moest vragen: vindt u nou dat we de doordecentralisatiebesluitvorming door
moeten zetten of is hier aan deze tafel onvoldoende vertrouwen om dat met succes af te
ronden? Nou, bij dat rondje was het zo ongeveer laten we zeggen, twee besturen niet,
per se niet, eentje met een twijfel en de rest positief. Daar hebben we op grond daarvan
moeten constateren, ja, dan stevenen we af op een negatieve besluitvorming en dan
kunnen we ons ook die arbeid besparen. Dus op grond daarvan is dan de conclusie
getrokken: daar moeten we dan niet mee doorgaan.
De heer Reumers Voorzitter?
De heer Hoefeijzers Maar ik denk dat het goed is, om dat af te ronden, ik denk dat het
goed is dat u in de hoorzitting de bevindingen van het voortgezet onderwijs daar ook
over polst en bevraagt.
De voorzitter Vindt u het goed dat we eerst naar de wethouder gaan en dat we daarna
een rondje doen? Nee? Eerst de heer Reumers? Meneer Reumers.
De heer Reumers Ja, voorzitter, dank u. Ik heb dan wel een vraag aan de heer
Hoefeijzers. Of hij dan ook wel inzicht heeft hoe de schoolbesturen los van elkaar kijken
naar de uitdaging die de stad Dordrecht heeft op het gebied van de onderwijshuisvesting.
Is dat iets waarvan ze zeggen van, dat is een gedeelde zorg en daar willen we aan
meewerken om dat probleem toch op te lossen? Of stellen ze zich op op het standpunt
van nou, dat mogen jullie dan ook, nou, heel plat gezegd, zelf uitzoeken? Hoe zitten ze
daarin?
De heer Hoefeijzers Wisselend. De besturen die er positief in zitten, die zeggen ook
daadwerkelijk: wij willen aan de doelstellingen van de stad werken. Er is ook een
visienota door hen opgesteld en vervolgens zeggen ze ook van: wij gaan met die euro die
we beschikbaar hebben, meer proberen te doen dan in het verleden gebeurde. Maar er is
ook een schoolbestuur, als ik het zo mag zeggen, dat zegt: altijd als wij in het verleden
ons wendden tot het gemeentebestuur voor een nieuw schoolgebouw, dan kregen wij dat
gewoon. Dus dat zal in de toekomst ook gebeuren. Dus waarom zouden wij dit doen? Ja,
ik zeg het maar zo.
De voorzitter Dank u wel. De heer Portier.
De heer Portier De heer Hoefeijzers stelde dat we een belangrijke verantwoordelijkheid
overdragen aan het maatschappelijk middenveld, maar is het niet zo dat we als
gemeente te allen tijde wettelijk verantwoordelijk blijven voor de schoolhuisvesting?
De heer Hoefeijzers Ja, de wettelijke zorgplicht blijft bij de gemeente. Daar zijn ook in
de overeenkomst die opgesteld is om de doordecentralisatie tussen gemeente en
schoolbesturen overeen te komen, waarborgen voor ingebouwd. Dus datje ook te allen
tijde, dus als er een calamiteit op zou treden en de coöperatie zou eventueel failliet gaan
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- wat laten we zeggen in allerlei andere waarborgen wordt voorkomen, maar stel, het
uiterste geval dat het toch zou gebeuren, in dat geval kan de gemeente terstond in de
zorgplicht voorzien.
De voorzitter Meneer Portier nog daarop reagerend?
De heer Portier Ja, u heeft het nu over het failliet gaan eventueel van de organisatie die
opgezet wordt, maar het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat een school die zeer dringend
toe is aan een nieuw gebouw, nul op rekest krijgt omdat de organisatie zegt van, sorry,
we redden het nou even niet.
De heer Hoefeijzers Om dat te voorkomen is er voor de komende 60 jaar in kaart
gebracht wat de zorgplicht in financiële zin betekent. Er is geen schoolgebouw in
Dordrecht wat niet op die lijst voorkomt. Dus daar is in voorzien, daar voorziet die
business case in en daar voorzien de middelen die de gemeente beschikbaar stelt ook in,
dat je eigenlijk nooit nee hoeft te verkopen. Het kan zijn dat er omstandigheden zijn van
oplopende rente of bouwkosten die stijgen. Dan kan het zijn dat de coöperatie moet
matigen en dat het bijvoorbeeld een jaar moet worden opgeschoven, maar dat is feitelijk
niet anders dan wat u in het verleden zelf ook heeft gedaan.
De voorzitter Dank u wel. De heer Puik.
De heer Puik Voorzitter, dank u wel. Kan meneer Hoefeijzers mij aangeven waar het
grootste dilemma zat bij het primair onderwijs? Want die hebben uiteindelijk gezegd,
nou, we zijn wel bereid om hiermee mee te gaan, maar waar zaten nou de
zwaartepunten van waar ze echt over de hobbel heen moesten worden getrokken, zal ik
maar zeggen?
De heer Hoefeijzers Er is een aantal schoolbesturen dat niet over de hobbel heen
hoefde te worden getrokken. Die zien in dat het perspectief op het feit dat ze binnen nu
en 10 jaar, binnen nu en 15 jaar, allerlei scholen kunnen opknappen, terwijl ze daar nu in
de huidige verordening geen zicht op hebben, geen perspectief op hebben. Die
schoolbesturen waren vrij snel ervan overtuigd dat als dat financieel en qua planning
goed in elkaar zit en van goede waarborgen is voorzien, dat dat makkelijk zou gaan. Er
zijn een paar schoolbesturen hier in Dordrecht waarvoor de omstandigheden heel anders
zijn. Er is één schoolbestuur dat twee scholen heeft die vrij recent vernieuwd zijn. Dus
ook zij staan helemaal achter in het rijtje, achter in de lijst, zij komen ergens, laten we
zeggen 2050 of 2045 of ergens daaromtrent pas voor het eerst aan de beurt en die
zeggen dan eigenlijk ook van: ja, waarom zouden we er dan nu instappen? Als we dat
zouden doen, zouden we dat uit solidariteitsoverwegingen doen, maar hoe wordt nou
geborgd dat als wij te zijner tijd aan de beurt zijn er dan nog voldoende middelen zijn?
Heeft de coöperatie dan niet alle middelen aan de voorkant met andere scholen, laten we
zeggen, opgemaakt, om het maar zo te zeggen. Nou, de business case die is opgesteld,
dus de financiële doorrekening voor 60 jaar, die voorziet erin dat onder normale
omstandigheden, en normale omstandigheden is ook een zekere marge in
kostenstijgingen van bouwkosten, een zekere mate van, hoe zal de rentestand zich op de
markt gaan begeven, nou, er is ruimte in die business case gecreëerd datje in
redelijkheid mag verwachten dat die scholen te zijner tijd ook netjes kunnen worden
opgeknapt, maar om schoolbesturen daarvan te overtuigen dat dat dan ook wel goed zit,
dat is bij zo'n schoolbestuur dan toch wel ingewikkeld.
De voorzitter Ja, dank u wel. De heer Stam.
De heer Stam Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, als ik dit zo hoor, dan krijg ik toch een
beetje raar gevoel. Ik bedoel, de ene helft van de scholen wil wel, de andere helft van de
scholen wil niet. Dan bekruipt mij het gevoel: moeten we dan al het geld wel
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overdragen? Want wat gebeurt daar dan mee? Wat gebeurt er dan, want ik hoor u ook
zeggen, ja, sommige scholen zeggen ook van, we komen dan toch wel uit bij de
gemeente. We hebben in een eerder stadium ook gevraagd, stel nou, plat gezegd, dat
die scholen er een rotzooitje van maken, het geld is in no time op. Dan komen ze toch
weer bij ons. Dus ik ga nu toch wel weer een klein beetje twijfelen aan de doelstelling
van het overzetten van die middelen.
De heer Hoefeijzers Het is denk ik goed om te weten: die weerstand zit aan de kant van
het voortgezet onderwijs. Weerstand zat bij een paar besturen van het primair onderwijs,
maar die weerstand, die lost zich op dit moment op. Er worden afspraken met die
schoolbesturen gemaakt. Ik kan in ieder geval verzekeren dat in de wijze waarop de
business case functioneert en de wijze waarop je als gemeente jaarlijks de
geactualiseerde business case ter controle voor krijgt, dus de begrotingsstukken, de
business case, de aanpassingen daarin, die worden jaarlijks bij de gemeente voorgelegd.
Dus met andere woorden, de kans dat men snel het geld opmaakt is eigenlijk nihil. Men
hoort zich aan de kaders van de business case te houden; dat is de afspraak die is
gemaakt. Dus het voortgezet onderwijs, de meerderheid daarvan zegt: we moesten dit
maar niet doen. Het primair onderwijs, daar zegt een meerderheid van: we moesten dit
heel graag wel doen en we gaan dit serieus goed doen en we gaan heel goed met dat
geld om, maakt u zich daar geen zorgen over. We kijken wel mee en dat zijn allemaal die
waarborgen om te voorkomen dat het misgaat. En een enkel schoolbestuur en dat
hebben we nu nagenoeg geregeld, maar ze zitten in hun eigen autonome besluitvorming,
het kan zijn dat een enkel schoolbestuur nog bedenkingen heeft, maar dat gaat over één,
hooguit twee besturen.
De voorzitter Ja, meneer Stam nog.
De heer Stam Voorzitter, maar dan maakt u hem toch wel wat minder erg, hè? Bij mij
blijft dan toch een beetje hangen op het feit van, er is nu blijkbaar tweespalt. Een aantal
scholen wil dan blijkbaar nu nog niet meedoen. De business case, die ken ik ook, maar ik
blijf dan toch een beetje vragen van, al die middelen die we dan overgezet hebben, die
scholen die dan nu nog twijfelen, hoe gaat die dan in de financiering voorzien van
eventueel onderhoud?
Wethouder Heijkoop Ik neem die straks even.
De voorzitter De wethouder neemt zo deze vraag mee. Zijn er nog meer vragen aan de
heer Hoefeijzers? Ja, meneer Engelberts.
De heer Engelberts Ja, dank u. Het moge duidelijk zijn dat wij in het verleden ook een
aantal kritische vragen hebben gesteld langs de lijn van onder andere ook BVD. U zei
net, doordecentralisatie is geen doel op zich, maar ik lees toch tussen de regels door van
uw verslag dat u eigenlijk openlijk een aantal scholen verwijt dat ze niet mee willen doen
en dat ze kortzichtig denken in hun eigen belang, terwijl ik op zich de scholen die tegen
doordecentralisatie zijn, wel kan volgen. Iets anders dan dat ik het ermee eens ben,
maar ik begrijp wel hun logica. Volgens mij is dat ook een punt waar wij, in ieder geval
een aantal leden van de commissie hier ook voor gewaarschuwd hebben. Dus eigenlijk is
mijn vraag aan u: waar zit voor u toch de overtuiging dat dit de juiste weg is om op te
gaan, ook in het licht van, misschien een vraag ook meer richting de wethouder, dat de
wethouder eerder heeft aangegeven dat de hele onderwijssector moet meedoen, zijnde
zowel het primair als het voortgezet onderwijs en we nu toegaan naar een situatie
waarbij ongeveer nog slechts de helft meedoet. Het hele voortgezet onderwijs niet en
ook een aantal scholen in primair onderwijs niet. Daaraan gekoppeld toch ook nog steeds
de vraag die mij bezig houdt: wat is nu de borging, ook gezien vanuit de optiek van de
gemeente, de taak die de gemeente heeft, hoe gaat de gemeente nu invulling geven aan
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de zorgplicht die zij nog steeds behoudt? Want één keer per jaar bekijken van de
stukken, ja, dat vind ik in alle eerlijkheid niet genoeg.
De voorzitter Ook daarop geeft de wethouder antwoord. Meneer Staat.
De heer Staat De heer Hoefeijzers gaf net in zijn toelichting op het voortgezet onderwijs
specifiek aan dat door één bestuur voortdurend de ondeugdelijkheid naar voren werd
gebracht. Kunt u daar nog een toelichting op geven?
De heer Hoefeijzers Ja, er is één schoolbestuur en dat is een schoolbestuur voor het
voortgezet onderwijs, dat vrij vanaf het begin heeft gezegd: doordecentralisatie vinden
wij wel bespreekbaar, maar wij zouden dan het liefst het geld als individueel
schoolbestuur ontvangen. Dat was niet een kader wat door de toenmalige wethouder en
ook door de huidige wethouder is meegegeven. Het kader is: we vormen een collectiviteit
en de achtergrond van dat kader is gelegen in het feit dat kleine schoolbesturen dan een
veel groter risico lopen. En er was op zijn minst één schoolbestuur dat zei: individuele
doordecentralisatie- wij wensen niet de financiële middelen op onze balans te krijgen.
Want dat zou in het geval van individuele doordecentralisatie het geval zijn. Bij het
model wat nu is uitgewerkt, gaan de middelen naar een coöperatie die bestuurd wordt
door de schoolbesturen gezamenlijk en dan komen de middelen niet op hun eigen
financiële huishouding. Dat is een coöperatie, een coöperatieve vereniging met
uitgesloten aansprakelijkheid en dat betekent dat de schoolbesturen veilig gesteld zijn
voor financiële risico's. Dat moet ook, omdat de schoolbesturen zelf in feite geen
middelen die bedoeld zijn voor onderwijs en personeel, uit mogen geven aan
schoolgebouwen. Ja, dat ene schoolbestuur is toch voortdurend op dat ene model door
blijven gaan, bij terugkerende aandacht steeds weer opnieuw daarover begonnen, terwijl
door het gemeentebestuur is uitgesloten dat het daarover kon gaan.
De voorzitter De heer Staat, voldoende antwoord? Geen verdere vragen meer? Dan
gaan wij naar de wethouder. De heer Heijkoop.
Wethouder Heijkoop Ja, voorzitter, dank u wel. Ik hoop in ieder geval dat deze
uitwisseling ook u helpt om uw beeld te scherpen over hoe dit proces gelopen is. Toen ik
het bericht enkele weken terug kreeg dat het helaas geklapt was bij het voortgezet
onderwijs, was ik daar zeer teleurgesteld over. Ik heb daarop ook de bestuurders van het
voortgezet onderwijs uitgenodigd om daarover met mij van gedachten te wisselen. Nou,
dat was een prima overleg, maar daar hing natuurlijk ook een bepaalde spanning, want
het is natuurlijk een beetje ongemakkelijk dat dit niet helemaal goed gegaan is. In het
verslag van Max Hoefeijzers is ook al vastgelegd welke dynamiek zich daar heeft
afgespeeld. In het primaire onderwijs is het dan wel op een hele andere manier gelopen.
Het klopt, zeg ik richting de heer Engelberts, dat het iedereen laten meedoen, een
volledige doordecentralisatie, dat had absoluut mijn voorkeur. Dat was echt het
voorkeursscenario. Ik heb al wel ook in de raad voor de zomer gezegd dat ik niet per
definitie een ander scenario afwees. U heeft zelf ook gevraagd om een ander scenario en
in de raadsinformatiebrief hebben we dat ook netjes uitgewerkt. Waarom wilden we het
liever in één keer? Dat was omdat je het dan ook heel eenvoudig in één keer strak kan
regelen. De organisatie kan je overzetten; je hoeft niet een oude verordening in de lucht
te houden. Dus dat was de reden. Waarom we dit nu wel op deze manier willen doen is
omdat en dat gaf de heer Hoefeijzers ook al aan: er is veel positieve energie nu bij het
basisonderwijs, primair onderwijs. Ze willen er samen een succes van maken. Daarmee
kunnen we ook de positieve effecten realiseren van die doordecentralisatie, die in de
verschillende brieven ook staan opgesomd. Ja, ook heel eenvoudig omdat we daarmee
het grootste deel van de taakstelling kunnen realiseren. De vragen van de heer Stam en
ook de heer Engelberts komen mij bekend voor. Die gaan ook over de governance, de
financiën. Het zijn juridische vragen over risico's. Eén en ander hebben we uitgewerkt in
protocollen, statuten, overeenkomsten. Dat beslaat enkele honderden pagina's. De
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conceptstukken, dat staat ook in de brief, die liggen ter inzage. Dat is complexe materie.
We blijven daar ook verder aan werken en uiteindelijk krijgt u dat ook om daar uw
oordeel over te vellen, maar daar staan ook een deel van de antwoorden op uw wat meer
technische vragen. Het is waar, een strategisch overleg, een jaarlijks overleg zoals u dat
noemt, dat is niet voldoende, maar we doen ook echt wel meer. We hebben het langs
meer lijnen geborgd dat dit goed blijft gaan. De coöperatie heeft zich ieder jaar financieel
te verantwoorden. Wij doen ook een jaarlijkse check op de uitgangspunten, dus het
vestigingsplan, de leerlingaantallen en dergelijke. We hebben altijd instrumenten dat we
de bijdragen in kunnen houden. Als we zeggen: dit gaat niet goed, wacht even, dan doen
we het niet. In het meest extreme geval beëindigen we de overeenkomst. Dan halen we
de zorgplicht weer volledig terug. En wat ook nog aardig is, denk ik, om te noemen in dit
verband is dat alle leningen die de coöperatie aantrekt, eerst direct via de gemeente en
op termijn ook op de markt, maar bij al die leningen zal de gemeente aan boord moeten
zijn. Wij zullen altijd mee moeten tekenen. Dus als er echt een heel voorstel uitgewerkt
wordt wat niet op onze instemming kan rekenen, ja, dan zullen we ook niet mee
tekenen. Dus dit zijn een aantal voorbeelden waarop we echt wel proberen dat goed te
borgen en de schoolbesturen weten dat ook en die kunnen daar ook mee uit de voeten;
die vinden dat ook logisch, omdat wij uiteindelijk ook die zorgplicht hebben. Voorzitter,
voor het vervolg, zoals aangegeven: er ligt nu een uitgebreide brief met enkele bijlagen.
Vanzelfsprekend wil ik faciliteren in de hoorzitting eind november. Wellicht kan dat in
afstemming met uw raad. Ik kijk ook even D66 aan om daarin wellicht namens de raad
mee te denken. Wel zeg ik u van: we gaan wel door. We gaan wel door, want we hebben
een traject te lopen. Met primair onderwijs gaan wij verder. We gaan de stukken verder
gereed maken. We gaan werken aan een raadsbesluit, omdat we uiteindelijk wel naar
besluitvorming toegaan in december, maar dan weet u dat. Dat u straks niet schrikt van,
hé, we krijgen nieuwe stukken. Nee, dat klopt dan. Dat laat onverlet dat die hoorzitting
wel degelijk voor u van waarde kan zijn bij het opmaken van uw definitieve standpunt of
in ieder geval ook wat meer te weten over wat er allemaal gaande is. Voorzitter, tot
zover.
De voorzitter Dank u wel. Ik weet niet of er nu nog reacties zijn, anders zou ik echt
graag naar de pauze toe willen gaan en daarna de begroting. Ik zie de heer Reumers en
de heer Portier nog en de heer Engelberts. Meneer Reumers.
De heer Reumers Ja, voorzitter, dank u. Uiteraard pakken we de handschoen op zoals
de heer Heijkoop, de wethouder, die vraagt. Ik zou inderdaad nog, dat heb ik net bij de
intro niet gezegd, maar graag met een deel van deze commissie een set van vragen
formuleren die we in de hoorzitting kunnen gebruiken om te horen wat er precies
gebeurd is en hoe we dat moeten interpreteren. Dus dat lijkt me goed. Dan heb ik nog
een vraag die technisch van aard is. Als ik de begroting nu lees, dan denk ik niet dat er
iets van een doordecentralisatie in verwerkt is - en die vraag mag met ja of nee
beantwoord worden - en ik kijk dan met name naar de balans en het eigen vermogen.
Wethouder Heijkoop Ja, voorzitter, voor de zomer heeft u aangegeven dat u deze
beweging mogelijk wilde maken. Daarmee staat hij ook in de begroting. Richting de heer
Stam geef ik aan: wij gaan niet alle gebouwen afboeken. Dat doen we natuurlijk alleen
voor het deel dat we gaan door decentraliseren. Wat het gevolg voor de taakstelling is,
nou, die kunnen we in ieder geval voor het deel dat we door decentraliseren, gaan
realiseren. Daar gaan we ons ook op richten om dat mogelijk te maken. Hoe we met het
andere deel van de taakstelling om willen gaan, dat staat ook beschreven in de brief,
daar kunnen we op meerdere manieren naar kijken. We kunnen dat vanuit de reserve
oplossen. We kunnen ook daar op andere manieren mee omgaan, maar dat is eigenlijk
voor later, maar er is in de begroting in ieder geval wel rekening mee gehouden.
De voorzitter Dank u wel. De heer Portier.
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De heer Portier Ja, een hele korte reactie. De heer Heijkoop zei van: er zijn honderden
pagina's aan protocollen, afspraken, uitwerkingen en ik denk dat de heer Heijkoop dat als
geruststelling bedoelde, maar op mij werkt dat niet op deze manier uit. Verder zei hij nog
van: ja, let wel, iedere aanvraag zal nog steeds door ons ondertekend moeten worden.
Als hij ondertekend moet worden, moet hij natuurlijk ook beoordeeld worden. Dus dan
denk ik van, is het dan niet veel simpeler als die scholen die aanvraag gewoon direct bij
de gemeente doen? Nog één opmerking naar aanleiding van wat de heer Hoefeijzers
zegt. We hebben het voor 60 jaar vooruit berekend wat er allemaal nodig zal zijn. Dan
denk ik even terug aan een brug over het Wantij waarvan, drie jaar geleden dacht ik dat
die 7,7 miljoen zou kosten ....
De voorzitter De heer Portier, wilt u bij het onderwerp blijven, want ik wil echt graag
afronden.
De heer Portier ... en nu 12,4 miljoen. Dan denk ik, voor 60 jaar vooruit bedenken wat
er nodig zal zijn in het primair onderwijs? Sorry, ik geloof u niet.
De voorzitter Dank u wel. Dit onderwerp zal nog vaker aan de orde komen. De heer
Engelberts nog.
De heer Engelberts Ik zal kort zijn, maar ik had wel dezelfde gedachte bij de honderden
pagina's waarnaar de wethouder verwees. Dus ik zou willen vragen toch ook ergens een
vorm van samenvatting of wat dan ook daar bij te doen. Daaraan gekoppeld: er wordt
ook gesproken in de stukken en net ook door de wethouder over het aangaan van
leningen. Nu hebben wij ook recent als raad het Leningen- en garantiebeleid, aangepast
en daar is de onderwijssector niet in meegenomen, maar ik hoop en verwacht eigenlijk
wel dat de wethouder straks ook expliciet in de toelichting aangeeft hoe omgegaan gaat
worden met de leningen, wat het allemaal betekent en in hoeverre wel of niet wordt
aangesloten bij de algemene richtlijnen over leningen en garanties zoals we die recent
als raad hebben aangenomen. Dank u.
De voorzitter Dank u wel. Ik weet niet of er nu nog een reactie nodig is? De heer
Heijkoop.
Wethouder Heijkoop Ja, voorzitter. Honderden pagina's waren inderdaad ook gericht
richting de heer Stam en de heer Engelberts van: nou, we leggen het echt goed met
elkaar vast. Want het is wel complexe materie en je moet het goed regelen, ook voor de
tijden dat het wat minder goed gaat. Ik weet, in de vorige periode hadden wij als CDA
ook een fractiereglement en we kwamen aan het eind van de periode er pas achter dat
we die hadden, want we hadden hem nooit nodig gehad. Maar je moet soms gewoon
zaken goed vastleggen in protocollen en statuten en overeenkomsten om het geregeld te
hebben, datje ergens op kan terugvallen, maar ik hoop dat dat voor de rest in de kast
blijft liggen. Dat tekenen gaat over leningen en dat zou dan ook een formaliteit moeten
zijn, want als alles keurig gelopen is zoals het is gelopen, de raad van advies heeft daar
ook een rol in, dan is dat voor de gemeente een formaliteit. Al die stukken in die bijlagen
die nu bij die raadsinformatiebrief gevoegd zijn, daar is dat eigenlijk heel kort in vervat.
Wat is de positie van de gemeente en de coöperatie en de afzonderlijke schoolbesturen?
Hoe verhouden die zich tot elkaar? Dat staat er allemaal netjes in verwoord, maar het is
ook allemaal heel nauwgezet uitgewerkt. Dan tot slot, voorzitter, richting de heer Portier:
in vastgoed en met schoolgebouwen is het wel degelijk gebruikelijk om echt lange tijd
vooruit te kijken. Dat je echt weet hoe je je strategische investeringen kan plannen; dat
je weet waar je aan toe bent, dat je je middelen goed kan inzetten. Dat geeft zekerheid.
Dan weetje waar je aan toe bent. Dat voorkomt ad hoe beleid. Woningcorporaties doen
dat, vastgoedbeleggers doen dat, maar eigenlijk geldt dat voor elk vastgoed en dat gaat
hier ook op. Tot zover.
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De voorzitter Dank u wel.
De heer Puik Voorzitter?
Wethouder Heijkoop Ja, voorzitter, waar het gaat over leningen en garanties. Dit
traject, dat trek ik echt samen ook met mijn collega Mos omdat het ook over een grote
financiële beweging gaat en op die manier is dat ook goed geborgd dat dat allemaal
mogelijk is. Vanuit het SBC is dat allemaal goed voorbereid.
De voorzitter Dan wil ik hierbij afsluiten, in ieder geval dit gedeelte. Dank u wel,
meneer Hoefeijzers voor uw toelichting en ook de wethouder. Ik stel voor dat we vijf
minuutjes pauze nemen en daarna vol frisse en goede moed aan de begroting beginnen.
SCHORSING
9. VASTSTELLEN BEGROTING 2018 (2036128)
10. BESPREKING BEGROTING 2018 (MOTIES EN AMENDEMENTEN)
11. RAADSIN FORMATIE BRIEF OVER SEPTEMBERCIRCULAIRE 2017 (2036187)
12. VASTSTELLEN TARIEFSVERORDENINGEN 2018: PRECARIOBELASTING,
MARKTGELD EN REINIGINGSRECHT2018 (2014710)
13. VASTSTELLEN TARIEFSVERORDENINGEN 2018: OZB, RIOOL EN
AFVALSTOFFEN(2014678)
14. VASTSTELLEN HEFFINGSVERORDENING MET TARIEVENTABEL ESSENHOF
2018(2018685)
15. VASTSTELLEN VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN
HONDENBELASTING 2018
(2036120)
16. VASTSTELLEN VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES
2018 (2036117)
De voorzitter De vergadering is heropend. We gaan verder met de agenda en dat begint
bij punt 9, dat is de vaststelling van de begroting 2018, maar daarbij nemen we ook alle
volgende punten mee, zoals de bespreking begroting 2018, de moties en de
amendementen. Ook wat u zojuist nog aan punten heeft genoemd, het lobbydossier en
de financiën 2018 jeugdzorg, te verwachten of voorziene problemen, daar wilt u over
spreken. De raadsinformatiebrief over de septembercirculaire 2017, punt 11 nemen we
mee. Punt 12, dat is de vaststelling van de tariefsverordeningen, precariobelasting,
marktgeld en reinigingsrecht 2018. Punt 13, vaststellen tariefsverordeningen 2018, OZB,
Riool en afvalstoffen. Vaststellen heffingsverordening met tarieventabel Essenhof op 14,
en 15, vaststellen verordening op de heffing en invordering van de hondenbelasting
2018. En 16 als laatste, verordening op de heffing en invordering van de leges 2018. Al
die punten nemen wij mee met de volgende bespreking. Goed, ik stel voor dat wij
gewoon beginnen met motie 3 als u daarmee akkoord bent. U heeft allen het overzicht
gekregen? Ja? De heer Reumers.
De heer Reumers Voor mijn eigen volgorde: A3 behandelen we morgen denk ik ook, hè?
De amendementen eerst en daarna de moties, toch? Of niet? Ja, volgende week.
De voorzitter Dat kan ook, maar zo staan ze niet op de lijst. We hebben een lijst
gekregen waarbij motie 3 als eerste staat, dus die wilde ik eigenlijk vasthouden, want die
heeft iedereen voor zich. Ja? Prima. Dus motie 3, Dordrecht proefgemeente legale
wietteelt. Dat is een motie van de PvdA en GroenLinks. Misschien wilt u daar kort iets
over zeggen zodat de commissie daarop kan reageren.
De heer Puik Voorzitter, dank u wel. Wij hebben een motie ingediend om te kijken of we
als Dordrecht als proefgemeente voor legale wietteelt, tenminste, in ieder geval kunnen
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worden aangemeld. Dat staat er duidelijk in. Wat wij daarmee beogen is dat er wordt
gekeken of er zo'n locatie hier in Dordrecht kan komen en daarmee mogelijk de
achterdeur van de coffeeshops goed geregeld kunnen worden. Want dat is het probleem
bij de coffeeshops. De straathandel en de thuiskweek zou daarmee ook mogelijk
verminderd worden. Het is natuurlijk altijd lastig om dat één op één zomaar te zeggen,
maar daar gaan wij eigenlijk wel van uit. Om dat goed te doen zou je dat zo kunnen
doen. Aangezien dat nieuwe kabinet dat in hun kabinetsbeleid heeft geformuleerd,
verwacht ik eigenlijk dat zelfs de Christenllnie/SGP er heel erg enthousiast van wordt en
dat die zo meteen gaan zeggen, nou, fantastische motie en we gaan hem mede
ondertekenen of instemmen. Maar goed, dat daargelaten. Wij denken dat het juist een
goeie zet is om in Dordrecht daar wel mee aan de gang te gaan, juist omdat het een
probleem is, ook in de ondermijnende zin, van de overheid. Ook wat Cor van Verk in de
raad al even zei: de druk vanuit Brabant wordt wel steeds hoger en gaat ook richting het
noorden. Tot zover, voorzitter.
De voorzitter Dank u wel. Ik wil nog even een stapje terug gaan. Ik heb geen nieuwe
gezichten gezien, behalve burgemeester Kolff, aan deze tafel. Ook van harte welkom.
Meneer Staat, u werd wel heel erg uitgenodigd om een reactie te geven.
De heer Staat Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de heer Puik begint over het nieuwe
kabinetsbeleid waar vier partijen van deel uitmaken, waaronder de Christenunie. Nou,
laat het duidelijk zijn dat niemand van de Christenunie met mij contact heeft opgenomen
over deze kwestie. Ja, ik zie het maar - het is een beetje populair gezegd, hoor, wat ik
nou ga zeggen - maar ik zie het ook maar als een vorm van dealen dat het in het
regeerakkoord is opgenomen. Beetje populair voor mijn doen, misschien, maar ja.
Voorzitter, laat daar geen enkel misverstand over bestaan, meneer Puik, maar de
Dordtse fractie ChristenUnie/SGP blijft klip en klaar tegen deze vorm van wat er nu
voorgesteld wordt om legaal wiet te gaan telen. Wij hebben daar geen enkele behoefte
aan, ondanks de argumenten die u noemt en die overigens vanmiddag in een eerste
reactie door de portefeuillehouder, door onze burgemeester, toch al behoorlijk werden
weersproken. Want het is allerminst zeker dat als wij hier in Dordrecht legaal wiet gaan
telen, dat het gedaan is met de illegale teelt van wiet, dus dat vind ik wel een belangrijk
gegeven. Maar het zwaarste argument wat bij ons weegt, maar dat is natuurlijk wel het
punt bij alle discussies over coffeeshopbeleid en softdruggebruik et cetera, is toch
gewoon het feit dat wij het gebruik van softdrugs als schadelijk en gevaarlijk ervaren. Ik
weet ook wel, dan wordt mij voor de voeten geworpen van: ja, Bert, maar er zijn zoveel
mensen, die genieten van een enkel jointje per dag, of ik weet niet precies met welke
frequentie ze dat doen, maar één ding is zeker: er zijn helaas ook maar veel te veel
mensen, waaronder ook jongere mensen, die helaas maar al te vaak van dat enkele
jointje in een veel te grote hoeveelheid schieten, waardoor het echt hele schadelijke
effecten met zich meebrengt. Dus mijn fractie ChristenUnie/SGP, ondanks het beoogde
regeringsbeleid, zal hier zeker niet positief mee omgaan.
De voorzitter Dank u wel. Ik zag eerst de heer Bronkhorst, daarna de heer Van de
Burgt.
De heer Bronkhorst Voorzitter, dank u wel. In de raadsvergadering hebben we al kort
gereageerd op de ingediende motie van de PvdA...
Mevrouw Kruger En GroenLinks.
De heer Bronkhorst En GroenLinks, excuses, sorry. My bad. Volgende keer is het beter
dat u dan het woord voert, dan onthoud ik dat beter.
De voorzitter Even voor de goede orde: het was een motie van GroenLinks en PvdA. Ik
weet niet, mevrouw Kruger, u zat nog te kijken. Wilde u graag nu al iets toevoegen?
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Mevrouw Kruger Ik had net al na de heer Puik wat willen toevoegen, maar ik bedoel, we
zijn nu aan de gang en ik hecht ook niet zo heel veel belang aan direct wie het eerste of
wie het snelste o f ...
De voorzitter Dank u wel, en anders mijn excuus daarvoor. Meneer Bronkhorst, gaat u
verder.
De heer Bronkhorst Voorzitter, ik vind toch dat we mevrouw Kruger even voor moeten
laten gaan.
De voorzitter Heel galant. Mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger Hij is gewoon nieuwsgierig naar wat ik te zeggen heb, waar hij dan
weer op kan reageren. We kennen hem wel. Wij hebben met de PvdA deze motie
ingediend om dezelfde reden als die de heer Puik nu al genoemd heeft. De heer Staat
geeft aan dat de burgemeester vanmiddag min of meer weerlegde dat met legale
wietteelt de illegale wietteelt bestreden zou worden of verminderd zou worden. Wij
pretenderen niet dat het hier dan mee opgelost is, de illegale wietteelt. Wat er wel....
De heer Staat Voorzitter, bij interruptie.
Mevrouw Kruger .... als ik mijn verhaal mag afmaken? Ja? Ik weet niet?
De voorzitter Mevrouw Kruger, maakt u even uw verhaal af.
De heer Staat De heer Puik suggereerde dat wel in zijn toelichting, zojuist en daar
reageerde ik op.
De voorzitter Mevrouw Kruger, maakt u even uw verhaal af.
Mevrouw Kruger De mogelijkheid om de illegale wietteelt aan te pakken is groter als je
ook legaal wiet kan verkopen. Je weet precies wat er dan is en dan kan dat product, mag
maar verkocht worden en de illegale wiet niet. Nou ja, goed, dan kan ik ook over alcohol
beginnen. Zelf gestookte drank, dat mag ook officieel niet. Met legale wietteelt kan je
ook de kwaliteit van de wiet gaan bepalen, dus de sterkte van de wiet. Je weet precies
wat er in de handel is en dat is gewoon, ja, waar wij voorstaan als een stuk veiligheid.
Dat inderdaad de gebruikers ook beschermd worden tegen alle rotzooi die verder op de
markt te verkrijgen is. U geeft dan wel aan van: ja, er zijn ook veel verslaafden onder de
gebruikers. Ik wil het toch weer even zeggen: er zijn minder softdrugsgebruikers als
alcoholmisbruikers en we gaan ook de horeca niet sluiten en we gaan ook de winkels niet
sluiten die alcohol verkopen. Juist doordat dat legaal is geworden, dus dat we geen
illegale stokerijen meer hebben, dat drank niet illegaal verkocht kan worden, hebben we
daar controle over. Ja, misbruik zal er altijd van gemaakt blijven worden. Dat gebeurt
ook met suiker; dat gebeurt ook met vet, om het maar even te noemen. Daar moeten we
gewoon met zijn allen op letten. Goed preventief beleid en de boel in de gaten houden.
Degenen die misbruik hebben gemaakt en er last van hebben, die kunnen een keurig
hulpverleningsaanbod tegemoet zien.
De voorzitter Dank u wel. De heer Bronkhorst.
De heer Staat Voorzitter, bij interruptie.
De voorzitter Meneer Staat. Nog een interruptie.
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De heer Staat Die laatste zin van mevrouw Kruger: mensen die te veel gaan gebruiken,
die gaan we een keurig hulpverleningstraject bieden. Dan ga je toch zoiets - iets wat
mogelijk al een hulpverleningstraject met zich inhoudt, dat ga je toch niet legaal regelen?
Dan zijn we toch helemaal verkeerd bezig?
Mevrouw Kruger Voorzitter?
De voorzitter Dank u wel, meneer Staat. Mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger Voorzitter, meneer Staat. Bij misbruik is er gewoon hulpverlening en
dat is te allen tijde voor elk probleem wat in onze maatschappij zich voordoet. Dat is met
mensen die te veel werken, een burn out hebben. Moeten we dan het werk maar gaan
afschaffen?
De voorzitter Helder. U heeft net een aantal voorbeelden gegeven.
Mevrouw Kruger Wij geven al aan: werken in de 21e eeuw, werk beter verdelen, dus
geen 40 uur meer, maar misschien maar 24 uur, maar dat is weer een ander verhaal.
De voorzitter Ja, dank u wel. Helder. De heer Bronkhorst.
De heer Bronkhorst Dank u wel, voorzitter. Naar aanleiding van de motie van PvdA en
GroenLinks hebben wij vandaag al een reactie gegeven in de gemeenteraad. Dat was
even kort over een aantal risico's die zo'n gereguleerde wietteelt met zich mee kunnen
brengen, maar ik wil eerst even terug naar de basis. In de basis vinden we het op zich
een goed idee vanuit het kabinet om dit te doen, want het systeem wat we in Nederland
hebben is gewoon een farce. Het slaat gewoon helemaal nergens op. Aan de voorkant
mag je het verkopen en aan de achterkant is het zwaar illegaal. We waren een
vooruitloper in de wereld en nu worden we ingehaald door andere landen.
De voorzitter Maar meneer Bronkhorst, we hebben echt niet zo heel veel tijd vanavond,
dus misschien wilt u toch de historie wat inkorten en echt nu op het punt doorgaan.
De heer Bronkhorst Het is wel heel belangrijk, maar ja, dat terzijde. Ik zal het inkorten.
Voorzitter, het punt wat aangegeven wordt dat de gereguleerde wietteelt er voor kan
zorgen dat de kwaliteit en de hoeveelheid THC aan banden gelegd kan worden, daar zijn
we het helemaal mee eens. Alleen, wij verwachten niet dat de gereguleerde wietteelt
ervoor gaat zorgen dat het aantal hennepkwekerijen afneemt, dat het straatdealen ook
afneemt, want naast softdrugs heb je ook harddrugs. Wij hebben in de raad aangegeven
dat er ook bepaalde risico's zijn ten aanzien van dit soort locaties waar dit plaatsvindt. Je
moet extra beveiliging regelen...
De voorzitter De heer Puik, interruptie.
De heer Puik De heer Bronkhorst geeft aan dat er extra beveiliging zou moeten worden
geregeld. Nu is het zo: in het prachtige land de Verenigde Staten, in Colorado is dit
eigenlijk al werkelijkheid geworden. Daar is afgesproken dat een bedrijf dat wiet teelt
voor..
De voorzitter Maar meneer Puik, heeft u een vraag, want een interruptie gaat vooral om
een vraag en als u een reactie wilt geven, kunt u dat strakjes doen.
De heer Puik Oh, dan kan dat ook strakjes. Ik ben bijna klaar, maar goed....
De voorzitter Ja, is dat goed? Meneer Bronkhorst, maakt u uw verhaal af.
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De heer Bronkhorst Wij denken niet dat Dordrecht een vooruitloper moet zijn, omdat
wij niet verwachten dat hiermee de problemen opgelost worden. Het kan een manier van
ondermijningaanpak zeker ondersteunen. Alleen op dit moment kunnen we beter eerst
wachten tot de landelijke overheid goede, duidelijke kaders meegeeft waarbinnen de
veiligheidsmaatregelen ook getroffen worden rondom die wietlocaties, want dat is ook
iets wat uit de adviezen van de politie duidelijk naar voren komt. Het zijn gewoon
kritische kanttekeningen die je goed in het proces mee moet nemen. Dus zorg eerst dat
we dat zorgvuldig op een rijtje hebben en dat we daarna gaan kijken welke gemeenten
daarvoor in aanmerking komen.
De voorzitter Dank u wel. Meneer Van de Burgt was aan de beurt.
De heer Van de Burgt Ja, voorzitter. De motie kent nog een eerste bullet en daar hoor
ik de beide indieners niet over, maar misschien is de tekst wel een beetje te parafraseren
door te zeggen dat we met kracht de criminaliteit moeten bestrijden. Nou, dat is het
uitgangspunt wat het CDA altijd gehanteerd heeft: om naar nul coffeeshops te gaan en
legale wietteelt in feite ook niet toe te staan.
De heer Puik Voorzitter?
Mevrouw Kruger Voorzitter?
De heer Van de Burgt Dus we zijn wat dat betreft niet van gedachten veranderd door
wat er in een regeerakkoord staat.
De voorzitter Meneer Puik, een vraag aan de heer Van de Burgt, interruptie.
De heer Puik Voorzitter, de heer Van de Burgt leest wel heel selectief de eerste bullet,
volgens mij. Misschien kunt u even verder lezen als 'met kracht'.
De heer Van de Burgt Ik was een beetje op zoek naar de toelichting wat u met 'kracht'
bedoelde. Maar goed, u weet dat we niet voor de Haarlemse variant, maar de Bergen op
Zoom variant gekozen hebben.
Mevrouw Kruger Voorzitter?
De voorzitter Mevrouw Kruger, u wilt reageren?
Mevrouw Kruger Ja, de heer Van de Burgt geeft eigenlijk al het antwoord op zijn eigen
vraag, wat we bedoelen met kracht voortzetten. Wat er ingezet is om te kijken naar een
bepaalde variant, noem ik het dan maar even, whatever wat we kiezen, om te zien hoe
we die veiligheid beter kunnen waarborgen.
De heer Van de Burgt Maar 'met kracht' geeft mij de suggestie dat dat niet gebeurt.
De heer Puik Voorzitter?
De voorzitter De heer Puik.
De heer Puik Ja, we gaan misschien een beetje ver in de tekst wellicht, maar het is niet
bedoeld dat het niet gebeurt. Wij zouden het eigenlijk als een soort van, nou,
ondersteuning en misschien wel iets meer aan willen jagen op deze manier.
De voorzitter Meneer Van de Burgt, was u klaar met uw woordvoering? Dan is de heer
Portier. Sorry, ja, meneer Reumers was eerst. Daarna meneer Portier.
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De heer Reumers Ja, voorzitter. Dank u wel. Ik zal ook met het oog op de tijd het
proberen kort te houden. In ieder geval vanuit D66 steun voor deze motie vanuit
GroenLinks, waarbij wij de eerste bullet in het verzoek aan het college toch duidelijk
gelezen hebben in de lijn met de discussie die we met de heer Van der Velden recent nog
gehad hebben, waarbij we het Haarlemse model zouden ombouwen tot een goed
werkend Dordts model wat hier voor ons passend zou zijn en helemaal niet zouden
teruggaan in het aantal coffeeshops of iets dergelijks. Daar hebben we ook verder
helemaal niet meer over gesproken in die context. Dus in die zin lees ik de eerste bullet
en uit de toezegging die door onze tijdelijke burgemeester zijn gedaan, dat die gewoon
ook met kracht worden ingevuld en dat we daar op relatief korte termijn in deze
commissie en dan in de raad op terugkomen en dat dat wordt ingevuld. Laat onverlet dat
we vanuit D66 ook heel blij zijn dat de mogelijkheid er is om bullet 2 in te vullen. Er zijn
behoorlijk wat steden die zich inmiddels hebben aangemeld, dus ik heb niet de fiducie
dat wij als Dordrecht nog in aanmerking komen om als 10e stad nog iets te doen, want er
zijn er velen die voor ons zijn. Ik wil ook nog even in herinnering roepen dat in het meest
recente VNG-congres 90 procent van de gemeenten gewoon voor was om te gaan
experimenteren met gelegaliseerde - inclusief Dordrecht - met gelegaliseerde wietteelt.
Dus in die zin is die motie in lijn met hetgeen wat elders ook besproken en gedaan is.
Steun vanuit D66.
De voorzitter Dank u wel. Was dat het? Meneer Bronkhorst nog? Oh nee, meneer
Portier. Excuus.
De heer Portier Ja, voorzitter, er zijn al heel veel argumenten gewisseld. Ik wil op één
specifiek argument nog ingaan. Dat is het idee dat legaliseren van de wietteelt ten
behoeve van de Nederlandse coffeeshops niet zou leiden tot een significante afname van
de illegale wietteelt, omdat er zogenaamd zeer veel geëxporteerd zou worden. Uit een
onderzoek van NRC Handelsblad is gebleken dat met name de heer Opstelten als
verantwoordelijk minister van Veiligheid en Justitie systematisch conclusies van
rapporten hierover verkeerd heeft weergegeven en dat eigenlijk geen enkel onderzoek
aantoont met serieuze cijfers dat die hele grote export daadwerkelijk plaatsvindt. Er is
natuurlijk wel export, maar absoluut niet in de verhoudingen die daar geschetst werden.
Een aantal coffeeshophouders hebben zelfs een keer uitgerekend dat als je de
exportcijfers zeg maar serieus zou nemen, dat er voor de hele productie die in Nederland
plaatsvindt, niet genoeg over zou blijven om alleen al de Haarlemse coffeeshops van wiet
te voorzien, laat staan de coffeeshops van Amsterdam, hè? Dus de cijfers die
gepresenteerd werden konden überhaupt fysiek al niet waar zijn. Dus dat betekent dat
als je wietteelt legaliseert, wel degelijk het overgrote deel legaal plaats zal vinden.
De voorzitter Dank u wel. De heer Bronkhorst.
De heer Bronkhorst Voorzitter, even kort reageren op de heer Portier. Leuk dat hij
aangeeft dat hij de cijfers in twijfel trekt van de voormalige minister van Veiligheid en
Justitie. Heel simpel: wij weten in Nederland helemaal niet hoeveel hennepkwekerijen er
zijn. Er is veel onderzoek naar gedaan en het schijnt dat er maar één op de vijf ontdekt
worden. Dus die aanname die u doet, die volg ik niet helemaal en die deel ik ook niet
helemaal. Ik heb eigenlijk even een vraag aan de indieners van de motie. Waarom
hebben jullie ervoor gekozen om deze twee moties met elkaar te combineren? Je hebt de
eerste bullet, die gaat eigenlijk over een iets ander onderwerp. Waarom hebben jullie
niet bijvoorbeeld gekozen om twee moties te maken?
De voorzitter Graag nog een kort antwoord. We zijn nu al meer dan een kwartier bezig
met de eerste van de 10 en u heeft nog wat andere onderwerpen, dus hou dat even in
uw hoofd. De heer Puik.
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De heer Puik We hebben het juist gekoppeld omdat het één onderwerp is en wij het juist
in combinatie een goeie aanvulling vonden, maar als de heer Bronkhorst zegt, goh, als
jullie het los doen en je maakt er twee moties van en daarmee kunnen we wel alle twee
steunen, dan ben ik daar gaarne toe bereid als ik mijn buurvrouw daar ook toe kan
overhalen.
De voorzitter Dank u wel. Ja, meneer Bronkhorst.
De heer Bronkhorst Op zich hebben wij in de commissie aangegeven dat wij ook staan
voor het Haarlems model, dus het zou heel gek zijn dat we nu in één keer zeggen dat we
dan niet zouden steunen.
De voorzitter Goed. Dan kunnen wij naar de portefeuillehouder. De heer Kolff.
Burgemeester Kolff Ja, hartelijk dank. Ik heb er in de raad eerder vandaag al het één en
ander over gezegd. Ik heb nu ook niet echt direct vragen in mijn richting gehoord, dus
volgens mij heb ik daar nu ook niet zo heel gek veel meer aan toe te voegen, behalve als
er alsnog vragen komen, voorzitter.
De heer Reumers Voorzitter?
De voorzitter Dank u wel. De heer Reumers.
De heer Reumers Nou, het was misschien niet helemaal een vraag voor de
burgemeester, maar er is in ieder geval wel een toezegging gedaan door de heer Van der
Velden om dat zogenaamde Haarlemse model door te vertalen naar een Dordts model en
daarmee terug te komen naar de raad. Dus misschien is het dan toch wel een vraag aan
u wanneer we dat tegemoet kunnen zien.
De voorzitter De heer Kolff.
Burgemeester Kolff Nou, ik zal die toezegging bestuderen om te kijken hoe we daarmee
omgaan. Ik heb vanmiddag al eerder uitgelegd hoe het beleid in elkaar zit en wie welke
rol heeft. De burgemeester is het bevoegd gezag op dit terrein en de raad heeft daarin
eigenlijk een rol om de burgemeester te voeden. Ik denk dat de burgemeester er
verstandig aan doet om ook naar de raad te luisteren, maar uiteindelijk is de
burgemeester bevoegd gezag. De vorige burgemeester heeft een toezegging gedaan; ik
zal die toezegging bezien en kijken wat daar mee gedaan wordt. Ik ken het Haarlemse
model ook niet uit mijn hoofd, dus ik zal dat bestuderen, kijken hoe we daarmee verder
gaan. Maar waar ik wel aan hecht is dat het wellicht toch een beetje prematuur zou zijn
om nu meteen met een motie te komen van: wij zijn één van de gemeenten waar we
gaan experimenteren, juist ook omdat nog helemaal niet duidelijk is of daar kosten mee
gepaard gaan, of dat bepaalde randvoorwaarden moeten worden ingevuld, eerst, waar
we aan moeten voldoen om er überhaupt in mee te gaan. Even nog afgezien van de
opmerking die ik vanmiddag maakte van: is het nou echt zo dat Dordrecht één van de
eerste gemeenten zou moeten zijn waar zo'n experiment zou moeten plaatsvinden? Dus
laat ik het voorzichtig formuleren en zeggen dat ik het persoonlijk op zijn minst
prematuur zou vinden als we daar nu overhaast een beslissing over zouden nemen.
De voorzitter Goed. De motie voorziet wel in die vraag, dus het is aan die partijen. De
heer Bronkhorst, is het echt nog nodig?
De heer Bronkhorst Nou, even een reactie op de heer Reumers. Die gaf aan dat de
waarnemend burgemeester een toezegging had gedaan, maar volgens mij was de
toezegging: hij zou kijken of het model zou kunnen passen in het Dordtse systeem.
Volgens mij was hij ietsje genuanceerder.
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De voorzitter Nou, dat zal de heer Kolff verder uitzoeken. Daar komt hij nog op terug,
heeft hij aangegeven. Is het zo voldoende, deze motie? De heer Van de Burgt.
De heer Van de Burgt Nou, ik vind dat we wel goed moeten citeren wat de waarnemend
burgemeester heeft gezegd. Op mijn verzoek heeft hij ook gezegd in overleg te gaan met
bewoners.
De voorzitter Ja, dank u wel en daar zou nog een raadsinformatiebrief op terugkomen.
Volgens mij hebben ook al wat gesprekken plaatsgevonden, dus we gaan daar vast en
zeker nog van horen, maar u bent net van start, dus er zal genoeg op uw agenda staan.
Dan gaan we door naar motie 12 van het CDA en ik wil u echt verzoeken om uw
woordvoeringen zo kort mogelijk, een halve minuut, te houden. Dan loopt het altijd uit.
De heer Van de Burgt, motie 100 procent inzet wijkagent in eigen wijken van Dordrecht.
Ook daar hebben we vanmiddag al iets over gezegd.
De heer Van de Burgt Ja, ik heb daar vanmiddag al een aantal dingen ook in interruptie
naar onze burgemeester toe gedaan. De essentie zit er in dat wij op een gegeven
moment vaststellen dat we te weinig capaciteit hebben om verkeerscontroles uit te
voeren en vastgesteld hebben dat de wijkagent die handhaving moet doen. Als je dan
constateert dat er maar 66 procent inzet is uit, niet een recent onderzoek, maar wel een
onderzoek wat gedaan is, ja, dan is er eigenlijk een tekort aan inzet van wijkagenten. De
mogelijkheid om naar 100 procent te gaan willen we nadrukkelijk bestuderen, maar al
het mogelijke te doen om dat ook te doen en dat kan in elk overleg wat er vanuit de
politie met het ministerie gaat plaatsvinden over het aantal wijkagenten wat uitgebreid
gaat worden, of de inzet daarvan. De motie bedoelt van: ga nou eens die inzet verruimen
en steek nadrukkelijk daarop in om ook verkeersveiligheid te bevorderen.
De voorzitter De heer Portier.
De heer Portier Ja, als SP wil ik dit van harte ondersteunen. Er zijn eigenlijk al te weinig
wijkagenten, maar als dan wijkagenten ook nog eens ingezet worden bij ME-dienst elders
in het land et cetera, ja, dan blijft er van de inzet in de wijk helemaal weinig over. Dus
100 procent steun.
De voorzitter Dank u wel. De heer De Looze.
De heer De Looze Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb nog één vraag over de eerste bullet
bij de overweging. Wat bedoelt u daar precies mee? Ik snap heel de opbouw van de
motie, maar dan opeens bij de overweging staat er 'handhaving niet alleen fysieke
aanwezigheid hoeft te zijn'. Kunt u dat toelichten?
De voorzitter De heer Van de Burgt.
De heer Van de Burgt Voorzitter, hij is redelijk eenvoudig. We hebben op die avond
Veilig in de stad het nadrukkelijk gehad over inrichting van een 30 km zone waarin
fysieke inrichting, dus inrichting van dien aard is dat handhaving in feite ook kan. Ik zal
ook gewoon maar noemen dat onze burgemeester daar ook een opmerking over gemaakt
heeft op die avond en daar slaat hij op.
De voorzitter Dank u wel. De heer Bronkhorst.
De heer Bronkhorst Dank u wel, voorzitter. Wij kunnen deze motie ook van harte
ondersteunen. We willen wel even een kleine kanttekening plaatsen. Ik weet niet of het
voor Dordrecht geldt dat wij te weinig wijkagenten hebben. Ik heb vaak het gevoel dat
we ....
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De heer Van de Burgt Meneer Bronkhorst, ik heb ze geteld. Het zijn er 25 en per 5000
moetje er één hebben. Dus volgens mij zitten we iets boven capaciteit.
De voorzitter Dat was de heer Van de Burgt. De heer Bronkhorst.
De heer Bronkhorst Dank u wel, meneer Van de Burgt, maar ik ben het wel helemaal
met u eens dat ze wel voldoende in de wijken zichtbaar moeten zijn. Het streven wat u
aangeeft, 100 procent, het is mooi. Het is net zoiets als de 10.000 woningen. Mooi om
naartoe te streven. Of we het halen is maar de vraag, maar als we minimaal 80 procent
halen, dan zijn we in ieder geval heel goed op weg.
De voorzitter Dank u wel. Ja, de heer Reumers.
De heer Reumers Ja, voorzitter. Ik vind de motie nog niet helemaal consistent. Het is
absoluut een mooi streven, maar de derde bullet beschrijft in de constateringen dat de
wijkagent tenminste 80 procent van de werktijd moet inzetten in de eigen wijk. Nou, dat
klinkt alsof dat een wettelijke regel is en dat daar aan gewerkt moet worden om dat te
realiseren. Dus ik weet niet hoe de indiener dat ziet, maar dan vind ik het toch iets te
overdreven om meteen voor de volle 100 procent te gaan. Dan zou ik eerder zeggen:
nou, dan onderschrijven we gewoon de regel de 80 procent gewoon te realiseren. Of ziet
u dat anders?
De voorzitter De heer Van de Burgt.
De heer Van de Burgt Dat was een mogelijkheid geweest om de motie op te baseren,
maar als je ziet dat dat 66 procent is en in sommige wijken in steden lees ik zelfs 40
procent, dan hebben we ingestoken om die 100 procent als insteek te nemen en als dat
dan zakt naar 90 of wellicht naar 80, dan is dat acceptabeler dan als je er zo onder die
80, dus we zijn hoger gaan zitten om toch de 80 te halen, dan de insteek om 80
absoluut.
De voorzitter Dank u wel. De heer Reumers dan nog?
De heer Reumers Ja, voorzitter, een kleine aanvulling vanuit D66. Ik had het vanuit
mijn perspectief acceptabeler gevonden als er had gestaan: voor 100 procent 80 procent,
zeg maar. Dan lijk je er toch iets reëler in te zitten en nu staat er specifiek gewoon volle
100 procent, terwijl ik denk, de wetgever heeft er niet voor niets 80 procent van
gemaakt. Maar dat terzijde.
De voorzitter Dank u wel. De heer Burggraaf.
De heer Burggraaf Ja, dank u wel, voorzitter. Wij houden regelmatig avonden waarop
we met bewoners praten over de veiligheid in de buurt en dan hoor ik altijd hele
wisselende verhalen. Er zijn wijken waar mensen heel tevreden zijn over de wijkagenten,
die heel benaderbaar zijn, heel zichtbaar en ook echt mensen het idee hebben dat er
wordt opgetreden aan de hand van de signalen die in de wijk zitten. Er zijn wijken waar
mensen het gevoel hebben dat ze de wijkagent nooit zien, dat hij moeilijk te bereiken is,
et cetera. Dus onze fractie zou in ieder geval deze motie nog eens een keer willen
aanhalen om dat signaal nog eens een keer mee te geven. Dat wat ons betreft vooral het
streven moet zijn dat die goeie voorbeelden van die wijkagenten waar wel volle
tevredenheid is, dat je probeert die over alle wijken uit te rollen. Dat je dan kijkt waar
dan de belemmeringen zitten dat het in de ene wijk blijkbaar wel lukt en in de andere
wijk niet. Ja, verder op zich, de oproep om te zeggen van, ja, dat is wat we ook al wat
vaker hebben geroepen, dat op dit moment de verkeersveiligheid en de snelheid een
issue is, nou ja, dat mag duidelijk zijn. We hebben al een paar keer opgeroepen. We zijn
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blij dat de politie dat nu ook ter hand neemt. Nou goed, in die zin is dit weer een goeie
aanvulling op die oproep waar gelukkig nu inmiddels ook actiever op wordt opgetreden
door de politie.
De voorzitter Dank u wel. Iedereen heeft het woord gehad die dat wilde? Ja? Ik heb ook
niet echt vragen gehoord deze keer aan u, maar misschien wilt u reageren? De heer
Kol ff.
Burgemeester Kolff Ja, heel kort. Kijk, ik vind de strekking van de motie heel
sympathiek. Laat ik daar maar mee beginnen. Ik streef er zeer zeker ook naar om
Dordrecht nog veiliger te maken dan het al is en daar hebben we de politie heel hard bij
nodig, maar ik wil ook niet de indruk wekken dat als u deze motie aanneemt, dat u
daarmee dan direct invloed uitoefent op de politieorganisatie. Ik heb daar vanmiddag ook
het een en ander over gezegd. Volgens mij is uw doel niet zozeer of het nou 80 of 90 of
100 procent moet zijn. Uw doel is volgens mij dat u zegt: ik vind verkeersveiligheid
belangrijk, ik hecht er aan als er beter wordt gehandhaafd of strenger wordt
gehandhaafd als mensen de verkeersveiligheid met voeten treden. Daar kan ik u goed
volgen. Dan zeg ik ook van, nou, dan zie ik dat als een prioriteit vanuit de raad voor wat
betreft veiligheid en zal ik daar ook met de politie nog nader over in overleg gaan. Heb ik
al gedaan, ga ik nog verder doen.
De voorzitter De heer Burggraaf, heeft u een interruptie?
De heer Burggraaf Ik wacht even.
Burgemeester Kolff Als u zegt, ik koppel dat aan de inzet van de wijkagent in de wijk
met een percentage er aan vast, ja, dan kan ik u eigenlijk niet goed volgen. Ja, daar heb
ik vanmiddag het nodige over gezegd. Een wijkagent heeft werk in de wijk. Dat is
verkeersveiligheid, maar dat is ook over zorgen praten die in een wijk leven, op allerlei
gebied wat betreft veiligheid; het kan iets heel kleins zijn voor iemand of iets heel groots.
Soms gaat het om het constateren van een criminele activiteit, waar toch ook papierwerk
aan vastzit. Als je dat op het bureau zit te verwerken om vervolgens iemand achter de
tralies te krijgen, dan willen we dat ook heel graag en dan is zo iemand op dat moment
even niet in de wijk. Dus een percentage daaraan koppelen, daar heb ik gewoon echt
moeite mee, zeker ook omdat het orgaan gemeenteraad van Dordrecht daar echt niet
over gaat. Dus u kunt de motie aannemen, maar dat heeft weinig effect.
De voorzitter Helder, dank u wel. De heer Burggraaf, kort.
De heer Burggraaf Ja, wij zijn niet de indiener van de motie, maar ik zou hem in ieder
geval vanuit de VVD-fractie en ik ben benieuwd of de anderen daar ook zo tegenaan
kijken - u zegt nu van, nou, ik lees hem als een oproep om meer met die
verkeersveiligheid te doen, want dat staat ook op nummer één bij de bewoners. Ik zou
zelf daar nog wel aan toe willen voegen dat ook als ik het regeerakkoord teruglees en zie
dat er vooral geld beschikbaar komt om over de regio de inzet beter te maken, ik zou het
ook wel als oproep willen zien aan u om te zeggen van: we willen graag dat u de
belangen van Dordrecht en de politie-inzet daar maximaal op inzet. Daar hoor je ook nog
weleens dat er door inzet in het land wat minder uren beschikbaar zijn voor Dordrecht.
Dat dat ook vooral de oproep is om in de organen die er zijn, om daar vol aandacht ...
Burgemeester Kolff Voorzitter, maar daar heb ik natuurlijk geen motie voor nodig.
De voorzitter De heer Kolff.
Burgemeester Kolff Daar heb ik geen motie voor nodig. Daar ben ik voor aangenomen
door u.
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De voorzitter Dank u wel. Ik zie nog wat reacties, maar heel kort. De heer Bronkhorst
als eerste.
De heer Bronkhorst Ik heb even een vraag aan de burgemeester. Die 80
procentbepaling, dat zijn toch landelijke normen? Net als dat meneer Van de Burgt
aangeeft dat je één agent op 5000 inwoners moet hebben. Dus dat is toch niet iets
nieuws?
De voorzitter De heer Kolff.
Burgemeester Kolff Nee, dat klopt, dat zijn landelijke normen en dat is wat ik net
probeer duidelijk te maken. De landelijke politiek en daarmee de minister van Veiligheid
is eigenlijk de baas van het nationale politiekorps. De politie staat onder gezag van twee
gezaghebbers. De één is de burgemeester, de ander is de officier van justitie. Zo ligt het
in het land verdeeld. Wat mij betreft heeft de gemeenteraad alle ruimte om te praten
over prioriteiten voor wat betreft: wat vinden wij belangrijk als het gaat om veiligheid in
Dordrecht? Nou, daar hebben we het integraal veiligheidsplan voor. Dat kan ook
tussentijds worden bijgesteld, zoals nu ook blijkt met die verkeersveiligheid, dat komt
een beetje tussendoor op uit inwoners, uit politiek. Dan denk ik ook van nou, dan moeten
we daar aandacht voor vragen en tussentijds de prioriteiten bijstellen. Dat is ook waar de
gemeenteraad wat mij betreft op zou moeten willen sturen.
De voorzitter Dank u wel. Meneer Bronkhorst.
De heer Bronkhorst Ik snap wat u zegt. Ik snap ook heel goed hoe de rol tussen OvJ en
de burgemeester werken. Ik heb opgelet bij staatsrecht, dus dat scheelt ook wel. Het is
alleen wel zo dat u als burgemeester goede contacten heeft met de regioburgemeester
en in die overleggen kunt u daar wel een stevig punt over maken. Er is aangegeven van
het kabinet dat er meer geld komt. Alleen de vraag is of dat geld voor verkeersveiligheid
bedoeld is. Mijns inziens is het meer voor terrorisme en dat soort dingen. Op het moment
dat u daarin zeg maar een stevig front met elkaar vormt, kunt u daar misschien wat los
trekken. Dus dat zou ook een beetje de strekking van de motie kunnen zijn.
De voorzitter Dank u wel. De heer Portier.
De heer Portier Een kleine opmerking over de bevoegdheden. Het feit dat we als
gemeente eigenlijk niks te zeggen hebben, zelfs niet over de inzet van wijkagenten, zie
ik maar even als een tekortkoming, een gebrek van onze democratie. Maar goed, we
kunnen wel proberen invloed uit te oefenen door een beroep te doen op u, waarna u
weer een beroep kan doen op de mensen die er over gaan. Wat betreft de inzet in de
wijk, u zegt, ja, soms moetje achter een bureau zitten, een proces verbaal uitschrijven
of het papierwerk doen. Nou, misschien kan dat heel makkelijk opgelost worden door te
zeggen 'inzet voorde wijk' in plaats van 'in de wijk'.
De voorzitter Dank u wel. De heer Van de Burgt, wilt u nog een laatste woord spreken?
De heer Van de Burgt Ik ben wel content met alle invullingen van al het mogelijke te
doen. Dus iedere invulling die hieronder valt, die zie ik als steun en de oproep kan wat
dat betreft ook vanuit de raad gedaan worden naar de regioburgemeester, de
regiocommissaris. Ja?
De voorzitter Dank u wel. Meneer Kolff, wilt u nog iets toevoegen of is het zo
voldoende?
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Burgemeester Kolff Nou, ik zie het vooral als een steun in de rug voor het voornemen
wat ik sowieso had om Dordrecht zo veilig mogelijk te houden en als u het zo ook wilt
uitleggen - kijk, ik zit regelmatig aan tafel bij de regioburgemeester. Ik ben zelf
plaatsvervangend regioburgemeester en heb ook zeker invloed op de inzet van de politie
en daar heeft u ook invloed op. Dus ik zou ook zeggen: grijp die kans in 2018 als we een
nieuw integraal Veiligheidsplan samenstellen.
De voorzitter Dank u wel. Dan kunnen wij vanavond allemaal weer veilig naar huis en
rustig slapen. Dan wil ik doorgaan naar de volgende motie, Klein Europa aan de Maas,
getekend door Eline van der Vorm en Martijn Groeneweg. De heer Groeneweg is
aangeschoven. Wilt u een toelichting geven?
De heer Groeneweg Ja, misschien even dat iedereen dezelfde informatie heeft, met
name even over delegatie en mandatering. Ik heb daar een stukje tekst over, maar ik
kan het ook gewoon zo zeggen. Delegatie is eigenlijk gewoon de meest vergaande vorm.
Eigenlijk hebben we er dan niks meer over te zeggen. Als je in het reglement van de
Drechtsteden kijkt of hoe dat ding mag heten, dan zie je eigenlijk dat we enorm veel
dingen gedelegeerd hebben. Zoals bij de ICT zeggen ze: Dordrecht, gij zult drie miljoen
betalen, en dan kunnen we ja of ja zeggen, omdat ze feitelijk op dat moment gewoon
niet meer langs de Dordtse raad hoeven komen. Wij zouden eigenlijk in het onderzoek
dat het college al voornemens is om te doen, ja, je loopt daar toch het risico dat daar
een beetje slappe bestuurlijke hap uit zou kunnen komen en voordat dat nou zo'n
rapport wordt wat onder in de la gaat, zouden wij heel gericht dit mee willen geven
omdat bij mandateren - en of dat dan voor alles moet, maar dat kan dan meegenomen
worden in het onderzoek - bij mandateren ligt er gewoon veel meer controle bij de
Dordtse raad en bij de verschillende raden. Nou, er is ook gesproken over
herpositionering van Dordrecht binnen die gemeenschappelijke regeling, waardoor je
toch gewoon weer wat meer te vertellen hebt. Dat is eigenlijk de hoofdstrekking: van
delegeren naar mandateren. Neem dat in ieder geval mee in dat onderzoek.
De voorzitter Helder. Wie wil daarop reageren? De heer Van de Burgt heeft een vraag.
De heer Van de Burgt Kan de heer Groeneweg even vertellen welke zaken gedelegeerd
zijn aan de regio?
De voorzitter Meneer Groeneweg.
De heer Groeneweg Nou, ik heb hier dat document niet bij me, maar dat zijn er echt als
je naar het document kijkt, dramatisch veel. Overal staat dat het gedelegeerd is. Sla het
er maar gewoon op na, het document. Mevrouw Van der Vorm heeft dat document staan.
Ik zou er even naar moeten kijken, maar daar staat echt allemaal delegatie in. Dus
bijvoorbeeld zo'n discussie over de Woonvisie was allemaal heel leuk, maar die Woonvisie
is gewoon gedelegeerd. Het staat gewoon in het document.
De heer Van de Burgt Volgens mij is het onjuist.
De voorzitter Er wordt nee geschud. De heer Van de Burgt.
De heer Van de Burgt De delegatie geldt alleen voor werk en inkomen.
De voorzitter Alleen voor Werk en Inkomen; ik zie daarbij geknik. Meneer Stam, u wilt
daarop reageren?
De heer Stam Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk één vraag aan de heer
Groeneweg en een algemene opmerking. De vraag aan de heer Groeneweg is: in welke
punten wijkt uw motie nu af van de motie die via BVD is ingediend, GRD 2.0? Als ik dan
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kijk naar deze motie en ik kijk naar de motie Democratie dichterbij van de SP, dan zeg
ik, volgens mij is dat allemaal in gang gezet bij de Kadernota. Daar hebben wij een motie
ingediend, GRD 2.0, daar loopt nu een onderzoek voor. Daar zitten een aantal
onderwerpen onder, onder andere mandaat en delegatie en hoe je daarmee om moet
gaan. Dus eigenlijk vind ik deze motie dan een aanvulling, of zelfs overbodig.
De voorzitter Aanvulling of overbodig. Zal ik even een rondje maken, meneer
Groeneweg? Is dat goed? De heer Portier.
De heer Portier Ja, ik was een beetje verbaasd over deze motie, want ik ken de heer
Groeneweg als iemand die meestal stellingen poneert die, of je het ermee eens bent of
niet mee eens bent, heel goed te begrijpen en te volgen zijn door de gewone burger. Nu
gaan we heel erg bureaucratisch, jargonpraat over delegatie, mandatering, et cetera.
Kijk, we hebben een motie ingediend, Democratie dichtbij, waar we eigenlijk zeggen van:
de feitelijke inhoud van wat er gebeurt op allerlei gebieden, onder andere de Sociale
Dienst, wat voor voorwaarden die stelt aan mensen, moet terug naar de gemeente waar
die ook vandaan gekomen is. Voor de uitvoering kun je dan met elkaar samenwerken.
Dat werkt prima bij de Belastingdienst. We hebben allemaal onze eigen tarieven, maar er
is één dienst die het uitvoert. Wij zien niet in waarom dat op andere plekken - maar
goed, dan loop ik misschien een beetje vooruit op mijn eigen motie. Dus ik vroeg me af:
wat voor bevoegdheden hebben jullie nou daadwerkelijk terug naar de gemeente die nu
op een hoger niveau liggen?
De voorzitter U wilt reageren, meneer Groeneweg?
De heer Groeneweg Ja, het is jammer dat we - je zou bijna denken, we moeten het
lijstje gewoon even projecteren. Ik heb gewoon een lijstje gezien en u kan een ander
lijstje hebben, maar over het algemeen is mevrouw Van der Vorm vrij aardig in zoeken
op het internet.
De heer Van de Burgt [...] (microfoon staat uit)
De heer Groeneweg Ja, en volgens mij staat daar geen mandatering bij, maar
delegatie.
De voorzitter Het is een beetje lastig dat we nu niet allemaal voor ons hebben waar het
precies over gaat. Meneer Puik.
De heer Puik Voorzitter, ik heb nog een andere vraag. Want in de bullet staat nog een
tweede aspect en dat zijn de wezenlijke bijdragen. Ik vroeg me af: denkt u dan echt dat
Dordrecht hiermee goedkoper uit is? Of, wat wilt u daarmee?
De voorzitter De heer Groeneweg.
De heer Groeneweg Dat nu een besluit dat bij meerderheid door de Drechtraad wordt
genomen, wat gewoon een niet democratisch orgaan is, dat een hoop van de zaken
gewoon lokaal besloten worden. Zoals de Drechtsteden gestart is, is eigenlijk - het is een
beetje met de EU te vergelijken. De Drechtsteden is ooit gestart met: er zit één
beleidsrijk thema en dat is eigenlijk werk en inkomen en de overige zaken zijn
uitvoerend. Dus je stelt lokaal de hondenbelasting vast en het innen kan prima daar
gebeuren. Je stelt de tarieven voor de OZB lokaal vast en die worden daar uitgevoerd. En
watje ziet is dat stukje bij beetje, kijk bijvoorbeeld naar zo'n ICT-portefeuille, die is
gewoon gedelegeerd en ja, dan is het slikken of stikken.
De heer Reumers Voorzitter?
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De voorzitter De heer Reumers.

De heer Reumers Misschien gaat het zo meteen over mijn eigen reactie op de motie van
de heer Groeneweg, maar ik vind het wel tendentieus wat hier gezegd wordt. We hebben
recent nog in de Auditcommissie vastgesteld dat ook door de landelijke overheid de
lokale overheid, in casu de gemeente Dordrecht, verantwoordelijk wordt gehouden voor
het ICT beleid en niet anders dan dat. Punt. Dan vind ik de woorden die de heer
Groeneweg kiest, nou, tendentieus en in die zin gewoon bezijden de waarheid. Dat vind
ik niet een manier om hier aan tafel met elkaar de discussie te voeren, want dan kiezen
we de verkeerde richting, en dan schetsen we naar buiten toe alsof we met hele rare
dingen bezig zijn. Dat is niet het geval.
De voorzitter Dank u wel. Nog meer vragen, opmerkingen over deze motie? Nee?
Meneer Groeneweg, wilt u er iets over zeggen?
De heer Groeneweg Wat mij verbaast, want er zit natuurlijk wel een soort tegenstelling
in. De heer Stam zegt: dit staat eigenlijk al in die GRD 2.0 waar iedereen mee instemde,
en een aantal mensen die hebben ingestemd noemen blijkbaar dus eigenlijk die GRD 2.0
tendentieus.
De heer Reumers Voorzitter?
De heer Groeneweg Dat is op zich natuurlijk wel een grappige cirkel, dus misschien is
het aardig...
De voorzitter De conclusie die u nu trekt, die roept wat reacties op.
De heer Groeneweg Nou ja, volgens mij, als de heer Stam zegt: wat is anders?
Blijkbaar zit volgens hem dat component daar in, of zo. Ja? Op het moment dat iemand
anders dan zegt: dit is een tendentieuze motie, dan is het dus per definitie de motie GRD
2.0. Dat is gewoon één en één is twee, namelijk.
De heer Reumers Voorzitter?
De voorzitter De heer Reumers.
De heer Reumers Ja, ik voel me wel aangesproken. Ik heb nog geen reactie gegeven,
dus die wil ik dan toch eerst even doen. Misschien....
De voorzitter Ja, alstublieft. Dan gaan we daarna door naar de portefeuillehouder.
De heer Reumers Graag. D66 onderschrijft nog steeds de motie die we eerder hebben
aangenomen. Als je even naar de titel kijkt, GR Drechtsteden 2.0.: ook wij zien dat we
moeten kijken naar een dóórontwikkeling van de Drechtsteden. Wij zijn ook bereid om
met elkaar te kijken naar de resultaten die we met de gemeenschappelijke regeling tot
nog toe bereikt hebben en die we nog denken te bereiken in de toekomst met elkaar en
daar moeten we ook niet van wegkijken. Het is niet zo dat we als alleen Dordrecht alles
kunnen regelen en ik vind dan ook, nogmaals, de suggestie die de heer Groeneweg wekt
met deze motie - er kleeft ook iets verkeerds aan Europa nu op deze manier. Nou,
natuurlijk zijn er dingen die beter kunnen, maar laten we ons hier beperken tot
Dordrecht en de Drechtstedenregeling en wat we daarin kunnen verbeteren. Nou, daar
hebben we gewoon afspraken met elkaar over gemaakt en dat kan dan prima gebeuren,
maar gewoon de woordkeuze die gekozen wordt en de richting die daarmee geduid
wordt, is gewoon niet de juiste. Dat is niet de onze, en die onderschrijven we niet.
De voorzitter Dank u wel. De heer Groeneweg.
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De heer Groeneweg Ja, voorzitter. Ik weet dat D66 nogal Eurofiel is als partij natuurlijk,
dus dat zal ook in deze natuurlijk zijn uitwerking hebben. Europa aan de Maas, dus ze
kunnen niet anders dan daarvoor zijn, natuurlijk. Misschien hebben ze nog liever Groot
Europa aan de Maas in plaats van Klein Europa aan de Maas of zo. Wat natuurlijk het
vreemde is in die hele redenatie: we hebben in Dordrecht 120.000 mensen wonen. In die
hele Drechtsteden hebben we 290.000 mensen wonen. Op deze hele aardkloot wonen 6
miljard mensen. Dus we hebben een soort milieuprobleem wat door 6 miljard mensen
veroorzaakt wordt en nu gaat u echt met droge ogen - ik pak gewoon even een
willekeurige portefeuille voordat u zegt, u bent weer aan het shoppen - dan gaat u dus
echt suggereren dat als je duurzaamheid regelt op het niveau van 287.000 mensen, dat
je bijdrage aan de verbetering ervan echt substantieel méér is dan wanneer je dat voor
120.000 mensen doet, wetende dat we 17 miljoen mensen in Nederland hebben en 6
miljard op deze aardkloot. Ja, dan bent u toch echt - dat zijn toch vreemde redenaties?
Er zijn gewoon onderzoeken dat gemeenten....
De voorzitter Ik wil hier eventjes een lijn neerleggen, want dit leidt nergens toe. Vindt u
het goed als ik even naar de reactie van de heer Kolff toe ga? Ja? Meneer Kolff.
Burgemeester Kolff Nou, wat is het toch mooi dat er in dit huis van mening kan worden
verschild en dat we proberen om daar dan weer wat van te maken. Wat we nu als college
hebben gedaan in ieder geval, is gezegd: er moet een goed onderzoek komen op basis
van de moties die in de raad zijn aangenomen met een breed draagvlak. Goed onderzoek
naar de rol en de positie van Dordrecht in de regio en een goed onderzoek naar de
manier waarop die regio functioneert en hoe de structuur van die regio is vormgegeven.
Is dat wel efficiënt en zijn we wel met de dingen bezig waar we mee bezig zouden
moeten zijn? Wat mij betreft wordt dat dus ook echt, ik zeg het maar eventjes in uw
woorden, geen slap rapportje wat onder in de la gaat. Mij is gevraagd om bestuurlijk
verantwoordelijk hiervoor te zijn. Nou, dan denk ik dat we ervan uit kunnen gaan dat het
geen slap rapportje wordt wat onderin de la belandt. Althans, daar verbind ik mijn naam
anders ook niet aan. We hebben ook gevraagd aan een gerenommeerd bureau, niet
alleen maar een gerenommeerd bureau, maar ook echt aan een autoriteit op dit gebied,
professor Theo Camps, om het onderzoek te leiden. Die gaat dat doen, die heeft die
opdracht geaccepteerd en op 8 november heeft de gemeenteraad in alle facetten, alle 39
raadsleden, hebben gelegenheid om inbreng te leveren in dat rapport. Dat kan gaan over
de onderzoeksvraag, dat kan gaan over antwoorden op de onderzoeksvragen die er al
liggen. Dus iedereen heeft daar de gelegenheid en ook daar kunt u terecht met uw punt
over delegatie en mandatering. Wat mij betreft kunnen andere raadsleden daar weer met
andere punten terecht. De moties die er liggen, die liggen er, die zijn al verwerkt in
onderzoeksvragen. Dus ik ga ervan uit dat iedereen daar aan zijn of haar trekken komt.
Dus dat zou ik willen adviseren en wat dat betreft is die motie denk ik dan voor nu niet
nodig.
De voorzitter Dank u wel. Nou, het zal sowieso ter stemming worden ingebracht. Zo
voldoende? Ja? Dank u wel. Dan gaan we verder naar de volgende motie. Motie 14,
Democratie dichtbij van de SP. De heer Portier, wilt u toelichting geven?
De heer Portier Ja, ik heb hem hier niet in mijn stapeltje liggen, maar gelukkig weet ik
uit mijn hoofd wat er in staat. Zie deze motie maar even als ons openingsschot in de hele
discussie waar het heen moet met de Drechtsteden. Er is nu inderdaad door het college
zeg maar een onderzoek opgestart, een extern bureau ingeschakeld, maar ik denk ook
dat het het primaat van de politiek is om te bepalen van: waar willen we heen met de
Drechtsteden? Waar willen we heen met gemeenschappelijke regelingen, überhaupt,
waar wij in deelnemen? Wat we met de huidige opzet eigenlijk als groot nadeel ervaren,
is dat we als Dordtse gemeenteraad steeds minder en minder en minder direct te zeggen
hebben over de zaken die onze burger aangaat. Of het nou is voor de regelingen die we
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hebben voor de Sociale Dienst en de sollicitatieplicht, eigen bijdrageregelingen voor de
WMO of het woningenbeleid wat gevoerd wordt - er is naar ons idee te veel uit handen
gegeven aan boven ons liggende gremia. Dat betekent niet dat we niet bereid zijn tot
samenwerking waar dat praktisch mogelijk is, maar wat wij graag zouden willen zien en
we zien dat dat model mogelijk is, is dat besluitvorming, politieke inhoud zo lokaal
mogelijk gehouden wordt, en waar praktisch - het is niet altijd praktisch, maar waar het
praktisch is, de uitvoering op een hoger niveau komt te liggen. Dat moet wat ons betreft
de insteek zijn. Ik heb het voorbeeld al genoemd en het zit ook in de motie, van de
Belastingdienst. Je zou ook naar het model kunnen gaan van de Omgevingsdienst waar
een gezamenlijke dienst is, maar die werkt met opdrachten vanuit de deelnemende
organisaties. In dit geval diverse gemeentes of de Provincie. Dat is eigenlijk de insteek
van onze motie.
De voorzitter Dank u wel. Meneer Stam, u wilt reageren?
De heer Stam Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik zou ook bij deze motie toch eigenlijk
willen aansluiten bij de woorden die de heer Kolff net heeft gesproken, want volgens mij
heeft bij de Kadernota bijna iedereen ingestemd met de motie GRD 2.0, terwijl ze
eigenlijk niet goed beseffen waar ze dan mee hebben ingestemd. Want alle argumenten
die ik hier nu over tafel hoor gaan, dat zijn eigenlijk de argumenten die destijds ook over
tafel zijn gegaan, die volgens mij nu onderdeel uitmaken van het onderzoek, dus wat mij
betreft zijn deze twee moties binnen twee minuten klaar.
De voorzitter Dank u wel. Ik zag mevrouw De Smoker, zij is aangeschoven voor D66.
Mevrouw De Smoker Voorzitter, ik zou ook eigenlijk de woorden van de heer Kolff willen
onderstrepen over deze motie, maar dan vanuit een andere optiek. Want ik vind wel dat
met de 'spreekt uit' tekort wordt gedaan aan onze samenwerking die we met elkaar
hebben in de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden. Het valt mij echt best wel een
beetje tegen dat u zeg maar die dingen nu aan het benoemen bent. We hebben één ding
gedelegeerd richting Drechtsteden en dat is alles rondom het gebied van werk en
inkomen. Zeg maar de Sociale Dienst, die benoemt u nu en daar zit u ook bij om daar
voor de besluitvorming aan mee te doen en u schetst nu een beeld richting onze raad,
maar ook richting naar buiten toe, wat ik niet terecht vind, over de Drechtsteden. Dat ten
eerste gezegd hebbende. Dan ten tweede. Gelooft u nou echt bij één van uw punten
rondom 'spreekt uit' dat er vijf ton op CEO-office bespaard kan worden terwijl wij daar
gewoon als Dordrecht zelf - mijn collega de heer Reumers gaf het zojuist aan - zelf voor
verantwoordelijk zijn en terwijl dat juist iets is waar we de komende jaren op moeten
gaan investeren, ook in het kader van de informatieveiligheid? Om maar een onderwerp
te noemen. Ik vind echt deze motie, ja, ik vind hem jammer.
De heer Groeneweg Voorzitter?
De voorzitter Interruptie van de heer Groeneweg. Heeft u een vraag?
De heer Groeneweg Ja, ik vind die CEO-office dan, ik heb dat eigenlijk nooit gedaan in
zeven jaar lang, maar ik ga nu toch even mijn werk erbij halen. Ik kan u echt vertellen
dat ik redelijk wat binnen zit bij gemeentes. Ja, of dat dan heel commercieel handig is
hier, maar ik denk niet dat dit bij die betreffende personen komt. Ik kan u zeggen dat de
G4 echt dramatisch zijn geregeld in efficiency en dat we kleinere gemeenten zien die vele
malen efficiënter zijn geregeld. Dus dat hele CEO-office verhaal en beveiliging is gewoon
niet waar vanuit de praktijk.
De voorzitter Maar meneer Groeneweg, u heeft een interruptie. Heeft u een vraag aan
mevrouw De Smoker?
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De heer Groeneweg Nee, een opmerking. Dat wat zij nu stelt van 'om een goeie CIOoffice te hebben moeten we zo groot mogelijk zijn', is gewoon niet waar in de praktijk.
De voorzitter Oké. Dank u wel. Interrupties graag gebruiken voor het stellen van
vragen, verhelderende vragen, al dan niet. Mevrouw De Smoker.
Mevrouw De Smoker Voorzitter, dan toch even een opmerking terug richting de heer
Groeneweg: ik vind het altijd jammer als mensen hun werk met politiek gaan
vermengen.
De voorzitter Dank u wel. De heer Staat.
De heer Staat Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik geloof dat vanmiddag alle fracties
hebben uitgesproken dat de samenwerking binnen de Drechtsteden aan een herijking toe
is, dus in dat opzicht zijn we het met elkaar eens. Dat onderzoek wat vanuit Dordrecht in
gang gezet wordt, dat loopt. Ik ben het met de burgemeester eens: daar moeten we als
fracties allemaal bij leven en gezondheid onze medewerking aan verlenen, uiteraard. De
motie nummer 14, die vind ik veel te kort door de bocht in de uitspraken die hier staan
aangegeven. Tenslotte, maar dat is een beetje een flauwigheidje, want ik begrijp heel
goed wat u bedoelt met deze motie, maar - u overweegt heel veel en u spreekt veel
dingen uit, maar er zit eigenlijk geen dictum in deze motie. U vraagt niet het college wat
te gaan doen of iets dergelijks. Dat mis ik eigenlijk in deze motie, dus eigenlijk zijn we
gauw klaar met deze motie.
De voorzitter Dank u wel. Misschien eerst meneer Van de Burgt even, dan kunt u
daarna reageren?
De heer Van de Burgt Ja, voorzitter. Het CDA heeft twee moties ingediend en weer
ingetrokken omdat die op een deelaspect ingaan wat het onderzoek in feite in de volle
breedte doet. Iedereen probeert denk ik nu en dat voel ik maar vanuit hetgene wat wij
wilden, dat er weer een deelaspect is wat in feite benoemd moet worden terwijl je het
overall onderzoek belangrijk moet vinden. Ik ben het eens met mevrouw De Smoker; er
zitten sommige teksten in, ja, ik snap dat dat misschien gezegd moet worden, maar ik
vind het toch een beetje tendentieus.
De voorzitter Dank u wel. Nog iemand voordat ik het woord aan meneer Portier geef?
Ja, meneer Stam.
De heer Stam Ja, toch nog twee kleine dingetjes. Eén. Wij hebben met onze motie
betracht om te kijken hoe je samenwerkt en of dat een goeie manier is, dus die wil ik
nog wel even kwijt. Maar we hebben ook een tweede motie en ik ben wel benieuwd of die
ook in het onderzoek zit. Dat is een heroverweging van de inrichting van het sociaal
domein en de 3D's. Als die daar ook in zit, want wij hebben natuurlijk voorafgaand aan
de vergadering gevraagd, zijn er nog punten die je wilt koppelen aan de moties en dan
hebben wij nog wel twee punten die we in dat onderzoek mee willen geven, die
vanmiddag ook zijn besproken. Die zou ik dan eigenlijk nu ook nog in willen brengen. Dat
is allereerst dat passende onderwijs, of de middelen die daarvoor beschikbaar...
De voorzitter De heer Van de Burgt wil daar op reageren.
De heer Van de Burgt Ja, volgens mij is dat geen opmerking voor Bestuur en Middelen
en als we hem dan maken, dan is een motie van het CDA ten aanzien van één
programma, één budget, één organisatie overgenomen door de wethouder om daar
onderzoek op te doen. Laten we ons beperken tot Bestuur en Middelen.
Mevrouw De Smoker Voorzitter, aanvullend.
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De voorzitter Mevrouw De Smoker.

Mevrouw De Smoker Passend onderwijs is zojuist bij Sociaal aan de orde geweest.
De heer Stam Oké. Top.
De voorzitter Dank u wel. De heer Portier als laatste.
De heer Portier Ja, er is een opmerking gemaakt over het ontbreken van een dictum.
Nou, onze griffier heeft ons daar al op gewezen. Daar zullen we nog met een aanpassing
op komen, om dat tekort ongedaan te maken, dus er komt een dictum. Een kleine
opmerking over de motie GRD 2.0 waar de heer Stam aan refereerde: daar werd
eigenlijk gevraagd om na te denken over welke richting we op moeten gaan en de
mogelijkheid te openen om daarover te discussiëren, maar in deze motie geven wij aan
welke richting het wat ons betreft op zou moeten gaan. Ik heb het gevoel dat de heer
Stam zich daar wel deels in zal kunnen vinden. Nog even over het onderzoek dat
opgestart is: wij vinden dat een beetje de omgekeerde weg. Want nu wordt er eigenlijk
een bestuurlijk, ambtelijk, wetenschappelijk onderzoek opgesteld. Ja, dan kan er
uitkomen wat het meest efficiënt is, of het meest gestroomlijnd et cetera, maar ik denk
dat het ook belangrijk is dat je een politieke uitspraak doet wat je wenselijk vindt, waar
de macht ligt, waar de democratische controle ligt en dat is ook een onderdeel van onze
motie en van wat wij politiek willen bereiken. Dus laten we dat dat dan ook zien. Maar
goed, er komt nog een dictum aan als een opdracht aan de onderzoekers en naar wat
voor kant wat ons betreft gekeken moet worden.
De voorzitter Dank u wel. Dan ga ik nog even kort naar de heer Kolff.
Burgemeester Kolff Ja, dank u zeer. Ja, ik heb net het één en ander gezegd over het
onderzoek en de mogelijkheid voor de gemeenteraad om daar ook nog invloed op uit te
oefenen. Die is op 8 november. Ik zou daarbij geen moties verder aannemen, maar uw
invloed daar laten gelden. U begon eigenlijk uw overwegingen, zeg ik via de voorzitter
tegen de SP, met te stellen dat het uiteindelijk aan de gemeenteraad is om te bepalen
hoe er wordt samengewerkt en dat is ook helemaal zo. Dat onderzoek is alleen maar
bedoeld als een steun in de rug, met expertise van mensen die er verstand van hebben
en aanbevelingen om vervolgens mee aan de slag te gaan in de nieuwe raadsperiode.
Dus uiteindelijk is het laatste woord op dit punt toch weer gewoon aan de
gemeenteraden van de zeven samenwerkende gemeenten. Dus wat dat betreft heb ik
niks toe te voegen verder aan wat ik zojuist zei over het onderzoek.
De voorzitter Dank u wel. Even een punt van orde. Wij hebben nog 20 minuten voor zes
moties en twee onderwerpen, dat is inderdaad in totaal acht. Ja, meneer Kolff?
Burgemeester Kolff Nog één seconde, want dan kan ik straks de vergadering verlaten,
zeg ik met een kleine glimlach op mijn gezicht. De heer Staat had nog één puntje van
mij tegoed en daar kan ik hem in geruststellen: ik zal samen met het college kijken hoe
we de lobbyagenda, want daar ging uw vraag over, vormgeven. Ieder heeft daarin zijn
rol en het college verdeelt daarin de taken op een zo goed mogelijke manier, maar ik zal
daar zeker ook mijn rol in pakken zoals u daar volgens mij ook naar verwees in uw vraag
in de raadsvergadering.
De voorzitter Ik vind het wel een beetje jammer dat u als oppervoorzitter zo vrolijk
deze vergadering verlaat, terwijl ik nog acht onderwerpen en 20 minuten heb.
Burgemeester Kolff U bent oppervoorzitter van deze vergadering.
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De voorzitter En bedankt. Bedankt voor uw inbreng.

De heer Staat Voorzitter?
De voorzitter Ja, meneer Staat.
De heer Staat Ik wil de burgemeester bedanken voor zijn toelichting op mijn vraag.
De voorzitter Goed. Waarvan akte. Als u even kunt uitstijgen boven dat u natuurlijk uw
eigen onderwerp het allerbelangrijkste vindt, hoe zou u dan een oplossing hiervoor aan
kunnen dragen? De heer Van de Burgt.
De heer Van de Burgt Voorzitter, de motie Samenlevingsagenda Right to Challenge is
door meerdere partijen ingediend, dus als de andere partijen misschien nog even iets
willen reageren; ik hoef geen toelichting te geven, dat heb ik vanmiddag gedaan.
Volgens mij zijn de moties verder ook helder.
De voorzitter Is er iemand die over deze motie nog wel iets wil zeggen? De heer Portier.
De heer Portier Ja, het zal u niet verbazen dat aangezien wij tegen het hele proces
Nieuw Dordts Peil waren en zijn, dat we zeker niet voor een voortzetting daarvan zijn. Er
is een fraai boekwerkje in de bus bezorgd, afgelopen week met prachtige foto's, verhalen
et cetera. Daarvan heb ik niet de indruk dat het echt zeg maar bijdraagt aan inspraak
van de Dordtse bevolking. De paar concrete voorstellen die er in staan zijn voorstellen
die wij de afgelopen jaren hebben ingediend die door overige partijen zijn afgewezen.
Dus wat ons betreft: geen behoefte hieraan.
De voorzitter Dank u wel. Als er verder geen opmerkingen zijn is deze behandeld.
Verder. De Schaakmotie hoeft ook niet besproken te worden, wordt hier gezegd, maar
die is van de VVD en, ja, die is ook van vele partijen. Moet daar nog iets over gezegd
worden? Nee? Oké, dat is mooi. Zijn er nog meer moties die op deze wijze afgehandeld
kunnen worden? Mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger Ja, voorzitter, ik denk de motie Upgrade station van Dordrecht met
work art. Het is jammer dat we weinig tijd hebben, want het is best wel leuk om daar
heel kort iets over te vertellen en dat kan de heer Van de Burgt denk ik het beste doen.
(...) Zit die bij Fysiek?
De heer Van de Burgt Ja, daar heb je vanmiddag mee ingestemd dat die naar Fysiek
ging.
Mevrouw Kruger Ow, nou, dan heb ik hem toch stiekem genoemd, maar ik heb hem op
de agenda staan.
De voorzitter Oké. Hondenbelasting naar nul, Dordtse duit in het zakje. Mevrouw Greve
is er niet. Wilt u er wat over zeggen?
De heer Portier Over de motie Dordtse duit in het zakje. Het zal niet veel voorkomen dat
ik enthousiast reageer op een motie van de fractie Greve, maar ik denk dat er wel
degelijk positieve effecten zijn in diverse landen van lokale geldsystemen. Dus het lijkt
mij de moeite waard om hier toch inderdaad een keer naar te kijken. Niet per se wat hier
genoemd wordt, de stroom, maar dat wordt ook niet gezegd dat het per se dat moet zijn,
maar ik denk dat het goed is om te kijken of hier bepaalde mogelijkheden in zitten waar
we wat mee kunnen.
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De voorzitter Oké dat is een toelichting daarop. Wil iemand daar nog iets over zeggen?
Nee? Meneer Groeneweg wel?
De heer Groeneweg Nee, ik heb even één andere opmerking. Het lijkt mij in ieder geval
goed, ik heb hem net al naar de heer Bronkhorst verstuurd, hoe het nu precies zit met
dat mandaat en delegatie. Misschien dat mevrouw De Smoker ook haar document kan
delen zodat we daar helderheid over hebben. Dat is het enige.
Mevrouw Kruger Voorzitter?
De voorzitter Mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger Fijn dat u het naar meneer Bronkhorst heeft gestuurd, maar dat gaat
denk ik naar iedereen, dan?
De heer Groeneweg Die tikte ons net even aan, dus vandaar dat ik het nu even naar
hem stuurde, maar mijn voorstel was juist om het naar iedereen te sturen. Dat was even
mijn voorstel. Dat even iedereen de juiste informatie heeft.
De heer Van de Burgt Zal ik het kenmerk even voorlezen? Dan kan iedereen het
opzoeken. SBC/2008/........ (audio valt weg)
De voorzitter Hebben wij qua moties nog over Right to Challenge, Hondenbelasting naar
nul en Voor wie is nu de rekening? Ja, Dordtse duit hebben we ook gehad, dat is ook heel
snel gegaan. Zullen we die gewoon behandelen dan, Hondenbelasting naar nul? Wie wil
er beginnen?
De heer Burggraaf Ja, dank u wel, voorzitter.
De voorzitter Goed, VVD, de heer Burggraaf.
De heer Burggraaf Daar neem ik toch nog graag even wat tijd voor, voorzitter, want
dankzij de inzet van de Dordtse VVD kreeg het college de opdracht om de
hondenbelasting voor 2018 te verlagen, en nu ligt er een tariefvoorstel van de BVDwethouder Reynvaan: 10 euro er af. Nou, voorzitter dat noem ik geen verlaging. Dat is
een fooi.
De voorzitter Meneer Burggraaf, we hebben wel alles kunnen lezen wat er in de motie
staat, dus misschien wilt u het kort houden.
De heer Van de Burgt Dit was de woordvoering vanmiddag.
Mevrouw De Smoker Dit was de woordvoering.
De voorzitter Nee, maar meneer Burggraaf, wilt u het echt kort houden alstublieft? Het
is voor de televisie, maar - graag kort houden.
De heer Burggraaf We hebben ook bij andere moties en amendementen wat langer de
tijd genomen om een goeie discussie...
De voorzitter Nee, maar niet om een hele lange toelichting te houden. Meneer
Burggraaf, ik wil u er echt toe manen om het kort te houden.
De heer Burggraaf We hebben een amendement ingediend om het tarief met 25 euro te
verlagen, want die ruimte, die is er gewoon en dat leg ik zo meteen graag even uit. Maar
eerst ga ik graag nog even in op de titel van ons amendement: de Dordtse
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hondenbelasting op weg naar nul, want wij zien namelijk nog steeds stadsbreed
draagvlak voor totale afschaffing van die hondenbelasting en dat is zeker niet van
vandaag of gisteren.
De heer Puik Voorzitter?
De voorzitter De heer Puik, interruptie.
De heer Puik Voorzitter, de motie is duidelijk wat mij betreft. Of het amendement.
Alleen, wat ons betreft zouden we dit zo moeten doen dat u zegt, nou, oké, die 10 euro
van de wethouder doen we zoals we hebben afgesproken en in de jaarrekening van 2017
kunnen we zien of we een overschot hebben. Als het overschot er is, dan verlagen we
het met het overschot naar rato aantal honden en als er geen overschot is en er is
tekort, dan verhogen we het weer. Dan blijft de hondenbelasting altijd gelijk met wat we
nodig hebben en hoeveel honden er zijn. Als u hem zo zou kunnen ombouwen, dan zou
ik er zo mee kunnen instemmen.
Mevrouw De Smoker Goed voorstel, meneer Puik. Steun ik.
De voorzitter Dat was mevrouw De Smoker. De heer Bronkhorst.
De heer Bronkhorst Vinden wij ook een goed voorstel. Daarmee borg je ook dat we
bepaalde toezeggingen kunnen uitvoeren, want we hebben geld nodig voor de realisatie
van bepaalde velden.
De voorzitter De heer De Looze.
De heer De Looze Ja, klinkt goed. Puik plan.
De voorzitter Dat is een 'Puik' plan. Is er nog iemand die wil reageren op de motie? De
heer Van de Burgt.
De heer Van de Burgt Komt sympathiek en goed over, hoewel ik ook wel gevoelens heb
bij hetgene wat de heer Burggraaf te berde brengt, omdat er een berekening achter zit
die in feite misschien wel heel dicht bij het voorstel van de heer Puik komt.
De voorzitter Dank u wel. Nog meer opmerkingen over deze motie? Ja, mevrouw
Kruger.
Mevrouw Kruger Voorzitter, wij scharen ons achter de woordvoering van de heer Puik.
Ook dezelfde manier van berekenen.
De voorzitter Dank u wel. Meneer Burggraaf, er wordt hier een voorstel gedaan, kunt u
daar op reageren?
De heer Burggraaf Nou, ja, volgens mij zitten we hier in de commissie om ook met
elkaar een politiek debat te voeren over welke richting we in willen gaan met de zaak en
daarom zou ik toch graag hier iets breder de discussie willen insteken. Namelijk, we
hebben twee zaken. Eén is, wat wil je met die hondenbelasting? Nou, daarvan vindt de
VVD: eigenlijk zou je die hondenbelasting gewoon af moeten schaffen en er zijn al
inmiddels 131 gemeentes in Nederland waar dat het geval is. Ik heb eens gekeken - in
Rotterdam, daar hebben ze laatst een debat gehad over ...
De heer Bronkhorst Voorzitter?
De heer Puik Voorzitter?
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De voorzitter De heer Bronkhorst, interruptie?

De heer Burggraaf ... en ik constateer daar dat bijvoorbeeld de grootste lokale partij
voorstander was van het afschaffen van die belasting. Ik zag dat de vrienden van CDA
daar voor waren en D66 en in deze raad constateer ik in ieder geval nu ook gezien uw
interrupties dat hier helaas dat draagvlak er nog niet is om die stap te zetten.
De heer Puik Voorzitter?
Mevrouw Kruger Voorzitter?
Mevrouw De Smoker Voorzitter?
De voorzitter Dank u wel. Er zijn nu vele interrupties. Misschien kunt u het ook een
beetje qua interrupties kort houden. Meneer Puik.
De heer Puik Voorzitter, meneer Bronkhorst was eerst.
De voorzitter Was meneer Bronkhorst eerst? Het is voor mij niet meer te volgen.
De heer Bronkhorst Nee, dat snap ik ook wel, voorzitter. Ik snap wat u zegt. U vraagt
een politieke stelling van partijen, maar ik zou ook zeggen: op het moment datje
hondenbelasting afschaft, dan betalen mensen die geen hond hebben, mee voor de
voorzieningen voor mensen die wel honden hebben en dat is ook niet helemaal eerlijk.
De voorzitter De heer Portier.
De heer Portier Dat sluit een beetje aan bij wat ik wilde zeggen. Want ik ben er nog niet
helemaal over uit of ik hondenbelasting wel of niet af wil schaffen, maar vanuit VVDoogpunt bezien is het typisch een toepassing van het profijtbeginsel. Dus ideologisch,
daar praat u ook altijd over als het over afvalstoffenheffing gaat en rioolreinigingsheffing.
Van: de mensen moeten betalen voor wat ze krijgen en bij hondenbelasting geldt dat
ineens niet meer. Hoe zit dat nou?
De heer Burggraaf Ja, voorzitter, kijk. Krijgen we toch een interessante inhoudelijke
discussie.
De voorzitter Dank u wel. Ik ga toch eerst nog even naar de andere vragen. Misschien
kunt u even concentreren op wat er allemaal komt. Mevrouw De Smoker.
Mevrouw De Smoker Voorzitter, ik zou de heer Burggraaf willen meegeven dat als hij
een andere discussie wil dan wat hij met zijn amendement bedoelt, hij dat gewoon
opschrijft in zijn amendement. Dan kunnen we het daarover met elkaar hebben. Maar ik
vind dat er nu een uitstekend voorstel ligt vanuit de heer Puik. We hebben onlangs drie
uur lang over hondenbelasting met elkaar gesproken, over het hondenbeleid, waar dit
voorafgaand bij de Kadernota zeg maar een voortvloeisel uit was. Ik wil het daar gewoon
echt even bij laten. Wat ze in Rotterdam beslissen, ja, dat beslist D66 Rotterdam maar.
De voorzitter Hier nog aanvullingen op? Echt alleen aanvullingen? Eerst mevrouw
Kruger.
Mevrouw Kruger Ja, voorzitter, dank u wel. Ik ben het helemaal eens met mevrouw De
Smoker. Als de heer Burggraaf aangeeft van, ja, we willen hier een debat over - het is
mij duidelijk wat hij in het amendement aangeeft. Daar hoef ik geen uitleg meer over. U
herhaalt uw eigen amendement voortdurend en in Papendrecht heeft GroenLinks ook
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tegen de hondenbelasting gestemd, dus daar is die afgeschaft op een gegeven moment.
Hier staan we achter het voorstel van de heer Puik op dit moment.
De voorzitter Dank u wel. Meneer - ik weet altijd de voornaam wel, maar de
achternaam niet - Groeneweg.
De heer Groeneweg Ja, voorzitter, de VVD heeft altijd van die mooie postertjes met
teksten en kleuren. Dus aansluitend op wat de heer Stam zei, zie ik hem in ieder geval
voor me: de vervuiler betaalt, maar niet bij VVD Dordrecht.
De voorzitter Meneer Burggraaf, als laatste nog heel kort. Wat vindt u van het voorstel
van de commissie?
De heer Burggraaf Voorzitter, ik ga afronden, maar ik wil op zijn minst nog ingaan op
de vragen die aan mij zijn gesteld en ten tweede nog even een wat nadere toelichting op
waar we dan zo meteen uit gaan komen.
De voorzitter Maar nadere toelichting is verder niet gevraagd, dus u mag heel kort nog
even reageren.
De heer Burggraaf Ja, ik ga gewoon nog even mijn amendement toelichten. Er werd
gezegd: de vervuiler betaalt en waarom is dat bij de hondenbelasting niet het geval?
Kijk, we gaan zo meteen afvalbakken neerzetten van het geld waar ook mensen die op
straat lopen en een flesje drank op hebben, dat ook in hetzelfde afvalbakje stoppen. Of
als ik over de stoeptegels in Dubbeldam rondloop en voor betaal, waar ik woon, ja, dan
betaal ik toch ook mee voor de stoeptegels op het Admiraalsplein? Dus volgens mij zit
daar wel wat discussiemogelijkheid in. Maar goed, ik zou willen afsluiten met de conclusie
dat hier in ieder duidelijk is dat er geen meerderheid is om die hondenbelasting af te
schaffen; dat dan het hoogst haalbare is om te zeggen met elkaar: oké, laten we dan in
ieder geval zorgen dat de inkomsten die we krijgen uit die hondenbelasting, dat dat niet
méér is dan hetgeen we uitgeven. Dan constateer ik, één, dat de gemiddelde
hondenbelasting 77 euro is in Nederland, we in Dordrecht na dit voorstel nog 98 euro per
hond betalen, met ons voorstel in ieder geval heel dicht bij dat gemiddelde gaan komen
en dat één in 2017 en daarmee rond ik af - ik wil echt gewoon graag even mijn
amendement kunnen afronden - één, dat we over 2017 al ruim 80.000 euro extra
inkomsten hebben binnengehaald. Want het college zegt zelf, we hebben 765 meer
honden geregistreerd. Dus daarmee vallen in ieder geval die incidentele uitgaven weg,
want....
De voorzitter Er wordt hier nee geschud. Uw laatste zin.
De heer Burggraaf ... wordt binnengehaald, en ik constateer dat het college zegt, in
2018 verwacht ik 1000 extra honden. Nou, dat is bijna 100.000 euro extra inkomsten,
dus daaruit kan je het tarief ook flink verlagen. Volgens mij kom je dan, als je zelfs nog
een veiligheidsmarge neemt, rond een bedrag van 83 euro uit. Maar ik zal er nog een
technische vraag over stellen en dan kijken we ....
De voorzitter Dank u wel. Dat lijkt me een goed plan.
De heer Puik Voorzitter?
De voorzitter Ja.
De heer Puik Ik had een voorstel gedaan aan de heer Burggraaf en ik heb hem niet
gehoord of hij dat omhelsde, of dat hij zegt, daar zie ik vanaf en ik hou mijn eigen
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amendement aan. Dat is eigenlijk een heel kort antwoord wat ik graag nog even wil
horen.
De voorzitter Maar meneer Burggraaf heeft voldoende ruimte gehad om daar antwoord
op te geven en heeft daar niet voor gekozen. Mevrouw Reynvaan, wilt u daar nog op
reageren?
Wethouder Reynvaan Nou, ik stel voor dat het voor een deel technische vragen zijn wat
betreft de inkomsten, want volgens de Belastingdienst hebben we in 2017 maar 10.000
euro extra in plaats van die 80.000, omdat het berekend wordt vanaf het moment van
controle en niet met terugwerkende kracht voor het hele jaar. Dus dat is wel degelijk een
verschil. Maar ik wil eigenlijk ook beginnen met complimenten te maken aan meneer
Burggraaf, want omdat u het tijdens het hondenbeleid zo stevig op de agenda heeft
gezet, is dit wel aan het rollen gebracht en kunnen we hier wel een nieuw beleid op
maken. Dus, complimenten.
De voorzitter Meneer Burggraaf nog als laatste.
De heer Burggraaf Ja, als laatste toevoeging. Dank voor de complimenten. Dat ik nog
technische vragen hierover stel - ik denk dat het goed is dat we daar met elkaar in ieder
geval nog even kennis van nemen en van daaruit dan kijken hoe we uiteindelijk het beste
bij het uitgangspunt komen wat we met zijn allen hebben uitgesproken, vlak voor de
zomer. Namelijk, we gaan niet meer innen in totaal dan we aan hondenbeleid uitgeven
en als dat is wat we vasthouden, dan komen we volgens mij op het exacte bedrag uit, zo
meteen bij de begroting, dat daaraan recht doet.
De voorzitter Dank u wel, meneer Burggraaf. Gaan we naar de laatste motie van de
fractie Meijer: Voor wie is nu de rekening? Maar is de heer Meijer aanwezig? Niet
aanwezig. U bent wel aangeschoven, maar we hebben het al eventjes over uw motie
gehad. Dan waren er nog twee onderwerpen, maar we hebben nog vijf minuten, dus ik
weet niet wat u daarmee wilt. Het lobbydossier en de financiën 2018 jeugdzorg, de
zorgen daarover. De heer Portier.
De heer Portier Mijn voorstel was, aangezien mevrouw Greve net pas binnenkomt, ze
niet in de gelegenheid is geweest haar eigen motie toe te lichten, om haar dan even de
gelegenheid te geven haar eigen motie toe te lichten.
De voorzitter We hebben de motie besproken in de commissie en mevrouw Greve had
hier kunnen zijn, dus ik vind het een hele aardige suggestie, maar de tijd is geweest
daarvoor, dus dat wil ik niet honoreren als voorzitter. Mijn vraag wat we doen met de
laatste twee onderwerpen, of dat we nu de vergadering afsluiten? Wat wilt u daarmee?
We hadden nog twee onderwerpen die als laatste zijn toegevoegd, het lobbydossier en de
financiën 2016 en de zorgen daarover, de jeugdzorg, dus eigenlijk over de begroting in
zijn algemeenheid. Wat wilt u daarmee doen? De heer Reumers.
De heer Reumers Ja, voorzitter, de vraag die ik gesteld heb en waar de heer Van de
Burgt op heeft aangevuld, die vertaalt u nu wel heel eenzijdig, want u vertaalt hem door
naar de gezondheidszorg voor de jeugd, de jeugdgezondheidszorg. Hij was breder
gesteld.
De voorzitter Ja, die ging over de hele begroting.
De heer Reumers En op de lange termijn de lange termijnstabiliteit van de financiën van
Dordrecht. Nou, daar is door meerdere partijen aangegeven van: daar willen we toch nog
even bij stilstaan hoe we dat zien. Mevrouw De Smoker fluistert mij net toe van, we
zouden dat in de tweede termijn kunnen doen, want dan hebben we debat in de raad.
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Dus dan is het even aftasten bij de anderen hoe de mensen daar naar kijken. Het
lobbydossier heeft volgens mij de burgemeester net antwoord op gegeven, als ik me niet
vergis.
De voorzitter Het is natuurlijk ook wel een onderwerp dat de hele raad aangaat, dus dat
is niet zo'n slecht idee, maar ik weet niet hoe u hierover denkt in de commissie. De heer
Van de Burgt.
De heer Van de Burgt Nou, ik ben wel van het gevoelen, ais het kabinet donderdag op
het bordes staat en er volgende week een debat is in de Kamer en als je de
regeringsverklaring ziet en de financiën erachter, dan zit ook ten aanzien van het
gemeentefonds er nadrukkelijk een aanvulling op. Dus dan zou ik eigenlijk willen vragen
van, als het college dat nou eens doorrekent en laat zien, dan heeft dat invloed op het
perspectief en dan zouden we daar ook onze vragen met betrekking tot de risico's en
zorgen nog kunnen bespreken. Dus ik zou dat als een verzoek neer willen leggen.
De voorzitter Nog meer? Of in reactie hierop?
De heer Staat Voorzitter?
De voorzitter Geen reacties? Meneer Staat.
De heer Staat Nou, zeker. Kort en krachtig: gezien het tijdstip en het feit dat we
vanmiddag om twee uur begonnen zijn, heb ik niet meer de fut om nog diepgaande en
diepzinnige financiële besprekingen te gaan houden, moet ik u bekennen. Ik kan me dus
uitstekend vinden om dat in de tweede termijn bij de kop te gaan vatten en ook de
suggestie van de heer Van de Burgt om doorrekening van het kabinetsbeleid, ik weet niet
of wethouder Mos daarop kan reageren, dat lijkt me een hele goede en eigenlijk ook
vanzelfsprekend in deze Dordtse begrotingstijd.
De voorzitter Zullen we daar dan mee akkoord gaan? Ja? Nou, wethouder Mos zit hier,
dus die heeft de opdracht meegekregen. Ik weet niet of u nog wilt reageren?
Wethouder Mos Nou, voorzitter, dank. Dan ben ik vanavond in ieder geval niet voor niets
de hele avond aanwezig gebleven. Zoals altijd volgen wij natuurlijk wat er in Den Haag
gebeurt, maar het zijn nog allemaal voornemens wat in een politiek akkoord staat. Een
aantal zaken moet eerst worden vervat in concrete begrotingen met concrete
maatregelen, dus het zit eerder in de lijn dat als benoemd wordt dat er ergens beleid op
gaat komen, dat we natuurlijk zorgen dat we daar al aanwezig zijn voor zover we dat nog
niet waren en voor ons belang opkomen. Maar ik wil de verwachting wel temperen dat er
volgende week of over een paar weken een concreet lijstje ligt met 'dit en dit betekent
het financieel voor onze stad'. Want dat gaat u bij het Rijk zoals te doen gebruikelijk
keurig in de begrotingen, danwel, ik denk zelfs, tweede suppletoire wet of Slotwet
misschien nog wat gerommel zien, als ze enigszins zin hebben daar om vaart te maken
en anders volgend voorjaar. Maar goed, neemt niet weg dat we met elkaar kunnen
discussiëren over hoe we daar het maximale uit gaan halen, om het maar even zo samen
te vatten.
De voorzitter Dank u wel. Goed, dan komen wij aan het einde van een roerige avond
waarbij u met zijn allen zich heeft ingespannen om - nee, niet, meneer Reumers? Vindt u
dat geen goed woord? Viel wel mee? We hebben in ieder geval met ons allen hard
gewerkt. Energieke avond, dat klinkt beter.
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De voorzitter Komen we bij punt 17, dat is de rondvraag. Als u nog even allen tot rust
wilt komen en nog even wilt concentreren voor de rondvraag. Nee? Niemand meer iets
voor de rondvraag?
18. SLUITING
De voorzitter Nou, dan rest mij u hartelijk te danken en deze vergadering te sluiten.
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