TRANSCRIPT VAN DE RAADSVERGADERING VAN GEMEENTE DORDRECHT
d.d. 29 mei 2018

1.

Opening en vaststellen agenda
De voorzitter: Dames en heren en jongens en meisjes, mag ik zeggen, aanwezig op de publieke tribune, heel
hartelijk welkom bij deze, ja ik mag toch wel zeggen bijzondere raadsvergadering van 29 mei 2018. Bij deze is
de vergadering geopend. Als eerste heb ik een vermelding van afwezigheid ontvangen van de heer De Boer
van Beter Voor Dordt en ik kijk even rond of alle raadsleden er verder zijn, gaat uw gang.
De heer Veldman: Voorzitter, de heer De Looze is onderweg, die kan elk moment binnenkomen.
De voorzitter: Dan zullen wij zijn aanwezigheid wel afwachten, maar we gaan wel door in de tussentijd. Ik kijk
rond of alle raadsleden kunnen instemmen met de agenda zoals die voorligt. Dat lijkt het geval en dan kijk ik
rond of er nog raadsleden zijn die een mededeling vooraf willen doen, en dat lijkt niet het geval, en dan wil ik
u graag verder voordat we met het volgende agendapunt doorgaan nog vermelden dat er vandaag een
fotograaf tijdens de raadsvergadering foto's zal maken voor de gemeentelijke website, dus die zal wat
rondlopen en wat foto's maken, dan weet u daar in ieder geval van.

2.

In memoriam
De voorzitter: Ik kom dan bij punt 2 op de agenda en dat is een in memoriam. Kort na elkaar in april, overleden
voor Dordrecht twee belangrijke personen: oud raadslid de heer Henk Mostert en oud raadslid en wethouder
Piet Jansen. Beiden ook ereburger van onze stad en vandaag staan wij in onze vergadering graag stil bij hun
overlijden en bij wat zij voor Dordrecht hebben betekend, en in het bijzonder heet ik dan ook welkom de
dochter en schoonzoon van de heer Mostert, de heer en mevrouw Teunissen, en helaas laat de gezondheid
van mevrouw Mostert het niet toe om hier aanwezig te zijn, en ik heet ook welkom de partner van de heer
Jansen, mevrouw Wiegers, en zijn dochter en schoonzoon mevrouw Jansen en de heer Spruit, en voor de in
memoriam' s zal ik achter het spreekgestoelte gaan staan, en ik verzoek u voor zover mogelijk daarbij ook te
gaan staan. Als eerste zullen wij stilstaan bij het overlijden van de heer Henk Mostert. Zoals u allen weet
overleed op 11 april jongstleden na een lang ziekbed oud gemeenteraadslid Henk Mostert. De heer Mostert
maakte 30 jaar lang deel uit van onze gemeenteraad, van 1980 tot 2010, als fractievoorzitter van de SGP en
later van de gecombineerde fractie ChristenUnie/SGP. Sterker, de heer Mostert heeft de samenwerking tussen
de kleine christelijke partijen zeer bevorderd. Velen hebben de heer Mostert gekend als een overtuigd
christen en gedreven politicus, principieel bij het nemen van besluiten, maar zeker niet stijfkoppig, juist altijd
constructief en met het oog op de menselijke kant van de politiek. Iemand die van links tot rechts waardering
genoot in onze gemeenteraad, die hij ook als nestor jarenlang sinds 1998 heeft vertegenwoordigd. De heer
Mostert maakte driemaal deel uit van de vertrouwenscommissies, zowel voor de komst van burgemeester
Noorland in 1985, voor de heer Bandell in 2000 en de heer Brok in 2010. Een aimabel mens, zegt eenieder die
hem gekend heeft steevast over hem, en iemand met oprechte belangstelling voor anderen. De heer Mostert
trok zich het lot van mensen zich aan, zoals onder meer dat van de toen nieuwe bewoners van de
Merwedepolder die begin jaren '80 werden geconfronteerd met een gifaffaire. Een kenmerkend onderwerp
was uiteraard ook de zondagsopenstelling van winkels. Dit was en bleef hem een doorn in het oog. Een ander
onderwerp dat in de herinnering aan de heer Mostert vaak nog naar boven komt is de regionale
samenwerking waar hij een verklaard voorstander van was en waar hij zich ook persoonlijk voor heeft ingezet.
Bij zijn afscheid in 2010 werd de heer Mostert benoemd tot ereburger van de stad Dordrecht vanwege zijn
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grote verdienste voor de politiek, maar ook daarbuiten, en in dit verband wil ik toch ook zijn activiteiten voor
Schippersinternaten en de Reformatorisch Maatschappelijke Unie graag aanhalen. Een gezaghebbend en
menslievend raadslid, dat is de inscriptie die op de gouden legpenning, die de heer Mostert van de stad kreeg
aangeboden, is geplaatst en dat typeerde hem zeer. Ik wil graag namens de gehele gemeenteraad mijn
medeleven uitspreken naar de nabestaanden, vrienden, en in het bijzonder ook familie, zijn vrouw, kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen, en ik wil u allen vragen een moment van stilte in acht te nemen waarin
wij de heer Mostert gedenken. Dank u zeer. Dan wil ik graag nog stilstaan bij het overlijden van de heer Piet
Jansen, en vooral bij zijn verdiensten. Op 15 april jongstleden overleed oud raadslid en tevens wethouder Piet
Jansen op een leeftijd van 83 jaar. Een bestuurder met tomeloze energie op velerlei terrein, deze tekst werd
meegegeven aan de erepenning die Piet Jansen in 1994 ontving hij zijn afscheid uit de politiek. De heer Jansen
was toen 20 jaar wethouder geweest van onze stad en hij was in die jaren ook gezichtsbepalend voor het
gemeentebestuur. We spreken over een tijd dat de Partij van de Arbeid, onder leiding van de heer Jansen, 19
van de 39 zetels vertegenwoordigde in de gemeenteraad, bijna een absolute meerderheid, en de heer Jansen
is in die zin ook het gezicht van een ander tijdperk, toen de stad nog op een andere manier bestuurd werd dan
in de tegenwoordige tijd. Jansen wordt door velen herinnerd als een krachtig bestuurder, een groot man, zo
kwam hij ook op mensen over, gedreven en daadkrachtig. Een machtspoliticus is hij ook wel genoemd, baas
Piet, maar dan wel iemand die zich volledig inzette voor de ontwikkeling van de stad en in die zin ook veel voor
de stad heeft betekend, en met visie en gedrevenheid werkte aan de ontwikkeling van Dordrecht. Een
bevlogen politicus die Dordrecht vooruit wilde brengen qua bedrijvigheid, woningbouw, bereikbaarheid, en op
2tal van gebieden meer, en daarin ook echt het voortouw nam. Hij was een echte sociaaldemocraat in hart en
nieren en die stond voor zijn idealen: een rechtvaardige samenleving met gelijke kansen voor iedereen. De
heer Jansen werd daarbij ook sterk gedreven door zijn christelijke levensovertuiging waarmee hij overigens
niet te koop liep. Hij ging als dominee regelmatig voor in de diensten van de hervormde gemeente in de grote
Kerk. Mensen die hem van nabij gekend hebben spreken ook van een gevoelig mens en loyaal, zowel aan zijn
partij als aan zijn stad, en hij heeft veel beweging weten te brengen, was als leraar, dominee en bestuurder
een markante persoon die niet licht vergeten zal worden. Wij wensen zijn familie en allen die om hem heen
stonden heel veel sterkte toe bij dit verlies en ik wil u ook vragen om voor hem een moment stilte te
betrachten waarbij wij de heer Jansen zullen gedenken. Dank u zeer, en dan schors ik nu de vergadering voor
een kort moment zodat de griffier en ik de familie van de heer Mostert en de heer Jansen uitgeleide kunnen
doen. De vergadering is geschorst.
3.

Afscheid wethouders
De voorzitter: Dames en heren, ik heropen de raadsvergadering en ik verzoek eenieder om stilte, dank u zeer.
Leden van de raad, geachte aanwezigen op de publieke tribune en volgers via onze livestream, zo dadelijk
komt men het nieuwe coalitieakkoord presenteren en daarna zullen ook de wethouders voor de komende
raadsperiode worden voorgesteld, maar voor die tijd komt er eerst een einde aan de periode dat ons oude,
ons huidige college nog demissionair is en hiermee gaat gepaard dat we vandaag in de raad ook afscheid
nemen van drie wethouders uit dat oude college: mevrouw Lambrechts, de heer Mos en mevrouw Reynvaan,
en zij nemen vandaag formeel afscheid. Uiteraard staan wij hier in de raadsvergadering bij stil, maar ze
hebben ook allen, en mevrouw Reynvaan heeft die al gehad vanwege bijzondere omstandigheden, nog een
afscheidsreceptie, en ook in collegeverband zullen wij nog afscheid nemen van de wethouders, dus dit is het
enige moment, maar dit is wel het moment waarop er in de raad, het politiek hoogste orgaan van deze stad,
afscheid wordt genomen van de wethouders die ook door deze raad ooit benoemd zijn geweest. Ik zal eerst
het woord te richten tot mevrouw Lambrechts en daarna zal de fractievoorzitter van Beter Voor Dordt het
woord tot haar richten en daarna zal zij ook zelf nog het woord tot u richten, en op dezelfde wijze staan we
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daarna stil bij het afscheid van de heer Mos en tot slot bij mevrouw Reynvaan, en daarna zal ik de vergadering
voor een kort moment schorsen, zodat u de dan oud-wethouders desgewenst persoonlijk nog de hand kunt
schudden, en voor het afscheid van mevrouw Lambrechts ga ik weer achter het spreekgestoelte staan.
Geachte mevrouw Lambrechts, lieve Karin. Er zijn weinig mensen hier aanwezig die deze raadzaal vanuit
zoveel verschillende posities hebben gezien als jij. Vanaf 1993 zat je al regelmatig op de publieke tribune om
als beleidsambtenaar Internationale Betrekkingen, tegen de wethouder, of de wethouder of de burgemeester
bij te staan in soms lastige debatten, en vanaf het eerste begin van jouw bestuurlijke carrière is je overtuiging
dat iedereen meetelt in onze samenleving, ongeacht ras, geloof, geslacht, seksuele geaardheid of dies meer
zij, en Artikel 1 van onze grondwet, zo vrij vereeuwigd in dit gebouw, zou ook Artikel 1 van jouw politieke
belijdenis kunnen zijn. In 2010 kreeg je de kans om via de VVD-poule van getalenteerde bestuurders
wethouder te worden in Teylingen, en dat was mooi voorTeylingen en ook voor jou, omdat je hiermee een
nieuwe bestuurlijke ervaringen opdeed. Een vervolg zat er daar niet in, want je wilde niet weg uit Dordrecht
en dat begrijpt iedereen in deze zaal denk ik, en je verraste vriend en vijand als die er al waren, want dat is
niet jouw manier van denken over mensen, met je kandidatuur als wethouder Zorg en Welzijn voor de partij
Beter Voor Dordt, en die partij zocht nou eenmaal naar iemand met ervaring als wethouder op deze
ingewikkelde beleidsterreinen, zeker gezien de overgang van Wmo-taken van Rijk naar gemeente, en dan ook
het liefst iemand die de sociale kaart van Dordrecht goed kenden. In je eerste jaren, Karin, kregen het zwaar
voor je kiezen. De dienst Gezondheid en Jeugd deed haar naam geen eer aan, ze bleek financieel alles behalve
gezond, en de nieuwe verdeling van het budget voor beschermd wonen bleek voor een aantal centrumsteden,
waaronder Dordrecht, dramatische consequenties te hebben, en in beide dossiers, Karin, heb jij je tanden
stevig gezet. Bij de dienst kostte dat moeite, omdat er naast financiële perikelen ook bestuursperikelen
speelden, waarbij er tot jouw teleurstelling ook vaak op de man of vrouw werd gespeeld, maar uiteindelijk is
deze dienst in rustiger vaarwater gekomen, en bij het beschermd wonen toonde jij, ondanks je charmante
mantelpakjes, toonde jij je een ware terriër. Toenmalig staatssecretaris Martin van Rijn dacht jouw
sinterklaasavond blij te maken met een surprise, maar jij vond het volstrekt onvoldoende en zette door. Niet
alleen de Drechtsteden maar ook andere gemeenten hebben geprofiteerd van jouw krachtige lobby, en wie
natuurlijk het meest profiteren dat zijn de inwoners en van de instelling, want die had jij bij al dit soort
discussies altijd scherp voor ogen, en de Wmo, Karin, was bij jou in goede handen. Zoals je vaak zelf al zei, we
hebben ervoor gezorgd dat de overgang van Rijk naar gemeenten goed is gelopen, en daarmee was je nog niet
tevreden, er moest mogelijk meer winst te behalen zijn door nieuwe en slimme vormen van samenwerking
tussen zorgorganisaties en in combinatie met mantelzorg en vrijwilligerswerk, en die winst kan worden ingezet
om meer mensen te helpen, want we weten dat met de vergrijzing de behoefte aan zorg alleen maar zal
toenemen. En niet voor niets fungeren de Drechtsteden als een proeftuin voor zorgvernieuwing, soms klinkt
dat nog wat abstract, maar juist over concrete projecten kun jij heel oprecht enthousiast zijn. Ik noem de
vorming van de regiecentrale voor doelgroepenvervoer, door jou zwaarbevochten en een stevig debat in het
Rechtraad, en dit project stroomlijnen is zo'n succes dat andere regio's bij ons komen kijken, omdat ze het ook
graag zo willen. Ik noemde al jouw inzet voor een inclusieve samenleving, waarin meetelt en waar iedereen
mag zijn wie hij of zij is, of je nu de regenboogvlag uithing op het stadhuis, een gaybrapad opende of een
rondetafelgesprek met zorginstellingen bezorgd, jij kwam als een ware ambassadeur op voor de LHBTIgemeenschap, en dat jij zelf een zekere voorkeur hebt voor roze kleding, vandaag blijkt maar weer dat dat zo
is, we hebben het niet afgesproken, was ze misschien wel een mooi symbool. In je laatste jaar kreeg je ook een
belangrijk besluit aangenomen door de raad, de vestiging van vijf Skaeve Huse, voor mensen met zulke
problemen dat ze niet in een gewone woonomgeving of zorgvoorziening gedijen, dat de raad met de grootst
mogelijke meerderheid instemde gaf jou terecht veel voldoening. Na 4 jaar neem jij nu afscheid van het
wethouderschap in Dordrecht je bent je nu al volop aan het oriënteren op nieuwe functies en het zou me niets
verbazen als zo'n functie jou nog eens terugbrengt in deze prachtige zaal, misschien wel weer in een nieuwe
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rol. Als gemeentebestuur trekken we immers steeds meer op met maatschappelijke partners in de stad,
misschien heb jij straks wel zo'n soort positie, en anders ben je natuurlijk altijd welkom hier als partner van
een beleidsambtenaar, of wie weet als trotse moeder, want ik heb begrepen dat ook jij de interesse voor het
bestuur ook werd doorgegeven aan de volgende generatie. Karin, we zullen je ontzettend missen in de raad, in
het college, in het stadhuis, in het stadskantoor, alleen al omdat je af en toe van die lekkere bonbons
meebracht naar de collegevergadering. Het is goed voor de lijn dat je vertrekt, voor de rest is er niks goeds
aan. Ik wil je heel hartelijk danken namens de Raad voor je inzet voor onze stad. We hopen datje met bijgaand
aandenken, wat ik je nu graag overhandig, nog eens met een glimlach aan dit gebouw terugdenkt, en daarna
wil ik je ook nog graag een mooie bos bloemen overhandigen. Karin, heel veel dank voor alles wat je voor ons
hebt gedaan, graag een groot applaus. En dan geef ik nu graag het woord aan de heer Schalken namens Beter
Voor Dordt.
De heer Schalken-Den Hartog: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik had beloofd het heel kort te houden en u heeft
inderdaad ook al veel gezegd. Ja, afscheid nemen, er wordt veel over gezongen, er wordt veel over
geschreven, en je afscheid nemen is eigenlijk meestal gewoon niet leuk. Afscheid nemen hoort er wel bij.
Voordat we straks als raad in gesprek gaan met elkaar over die nieuwe uitdagingen die we met vol
enthousiasme gaan oppakken, nemen we nu afscheid in deze raad van drie wethouders. Als fractievoorzitter
van Beter Voor Dordt richt ik me vandaag tot de twee 'Beter Voor Dordt'-wethouders: twee wethouders die ik
zelf vier en acht jaar geleden vol trots en vertrouwen heb mogen voordragen als bestuurders namens Beter
Voor Dordt voor onze mooie stad. Natuurlijk, namens Beter Voor Dordt ook een oprecht woord van dank aan
Jasper Mos, die zich de afgelopen jaren sterk heeft gemaakt voor de belangen van onze stad, en om volledig te
zijn ook namens Beter Voor Dordt onze oprechte dank aan wethouder Piet Sleeking, Peter Heijkoop en Rik van
der Linden, voorde afgelopen jaren en jullie inzet, maar jullie blijven nog bij ons. Karin Lambrechts, wij kenden
elkaar al van voor 2014. We hebben met elkaar twee periodes in de raad gezeten, voordat je wethouder werd
in Teylingen. Toen Beter Voor Dordt in 2014 een derde wethouder zocht, en we vooral op zoek waren naar
een bestuurder met ervaring op het sociale domein, kwam jij bij ons in beeld en op ons pad. Je hebt de
afgelopen periode namens Beter Voor Dordt mooie resultaten behaald binnen je portefeuille, terwijl er op
diverse onderdelen toch ook enorme uitdagingen lagen. Je hebt het college namens Beter Voor Dordt goed
vertegenwoordigd en je hebt je voor de volle honderd procent gegeven voor de opdracht die er lag. Namens
de fractie enorm bedankt voor al je inzet. We gaan ook jou zeker missen, en we zijn ervan overtuigd dat er ook
voor jou zeer zeker weer een mooie uitdaging op je pad komt en we hopen je ook in een andere rol weer
tegen te komen. Ja, ik moest het kort houden, dus ik hou het hierbij, maar ik heb wel namens Beter Voor
Dordt een mooie boeket bloemen. Die wil ik je graag overhandigen.
De voorzitter: En dan wil ik nu graag het woord geven aan Karin Lambrechts zelf.
Mevrouw Lambrechts: Ja, dank u wel, voorzitter en fractievoorzitter. Geachte raad, mensen op de tribune en
thuis, graag maak ik gebruik van de gelegenheid om u nog een keer toe te spreken, en met de persoonlijke
noot, zoals u dat ook van mij gewend bent. Ik hoorde net 1993, maar in 1991 kwam ik hier voor het eerst als
24-jarige stagiaire, en ik was enorm onder de indruk van de prachtige zaal en de dynamiek. Nu, 26 jaar later
neem ik hier afscheid van de Dordtse politiek. De cirkel is rond, letterlijk en figuurlijk. Ik ben daar begonnen en
ik eindig nu daar, dus ik heb het hele rondje, heb ik zo gehad daarmee. De Dordtse droom noemde iemand
laatst mijn carrière en dat vond ik een hele mooie benaming. Ik ga weg met gemengde gevoelens, want na al
die mooie jaren met hier en daar wat tussenpozen, zoals net genoemd, voelt het stadskantoor als mijn tweede
huis, en de mensen die er werken als mijn familie. De mensen vanuit de organisatie, de partners en vooral
onze inwoners zijn mijn dierbaar, en het valt niet mee om dan te vertrekken. Ik heb vele rollen vervuld binnen
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het openbaar bestuur, en ik kan me inleven in de verschillende belangen van ambtenaren, raadsleden en
wethouders, maar we moeten het samen doen, en laten we nooit vergeten voor wie we dit werk doen, voor
onze inwoners. Daar heb ik tot vervelens toe in allerlei overleggen steeds op gehamerd. Ik heb niet alleen wat
mij betreft mijn carrière veel te danken aan de gemeente Dordrecht, maar ook privé is mijn leven veranderd
sinds ik hier aankwam. Ik ontmoette mijn man Rik tijdens mijn stage. Hij was een kritische begeleider die mij
de stad en haar inwoners heeft leren kennen. Ik heb veel aan hem te danken. We zijn 11 juni 25 jaar
getrouwd. We hebben drie prachtige kinderen: Amber, Bram en Sara. Zij weten niet beter dan dat hun moeder
vaak en laat aan het werk was en een publiek figuur is. Ze gingen niet graag mee naar de Albert Heijn
bijvoorbeeld. We zullen allemaal even moeten wennen aan het nieuwe evenwicht thuis. Dankzij hen en mijn
lieve moeder, die al 22 jaar 2 dagen per week voor ons zorgt, heb ik mij al die jaren voor de stad en de regio in
kunnen zetten. Ik zal nooit vergeten dat zij mij deze kans hebben geboden en ik weet dat ik veel van hen heb
gevraagd. De kinderen zitten nu, zoals het hoort, op school of lopen stage, ik heb dat maar zo gelaten voor
vandaag. Rik is er gelukkig wel bij, dat was vorig jaar rond deze tijd niet gelukt, dus daar zijn we heel dankbaar
voor, maar gelukkig zijn zij en de moeder en mijn schoonmoeder wel op mijn afscheid op 13 juni. Het
afgelopen jaar was bijzonder pittig. Dat hebben jullie gehoord van mijzelf of zaterdag in de krant kunnen lezen.
Veel gezondheidsproblemen in mijn naaste familie. Het broze evenwicht raakte uit balans. Mantelzorgbeleid
maken is dan niet voldoende, er moet echt iets geleverd worden, en dat kost tijd en energie, en helaas komt
mantelzorg in veel gevallen ook bij mij nog op vrouwen neer, en die moeten daar dan ook de gelegenheid toe
krijgen. Voor mij een van de redenen om na 16 jaar tijdelijk een stapje terug te doen. Dat brengt me op het
thema diversiteit. Ik heb me inderdaad met veel plezier ingezet voor het LABTI-beleid en Margret Stolk gaf me
al een geweldig compliment. Ze noemde me een echte ambassadrice van het LABT-beleid, inmiddels staat er
ook een I achter. Helaas zie ik dat er bij de vorming van een nieuw college weinig oog is voor diversiteit. Er is al
veel over gezegd en geschreven: het gaat een mannenclub worden. Het gaat mij echter niet alleen om de
verdeling man-vrouw, maar ook om ervaren versus aanstormend talent, oud-jong, mensen uit de LABT-groep,
autochtoon-allochtoon, een divers team. Uit vele onderzoeken, ik heb er nog een paar op nageslagen in het
weekend, is gebleken dat een gemengd team beter functioneert. Diverse inzichten en achtergronden geven
een beter resultaat en een betere oplossing. Zelf ben ik in 2002 politiek actief geworden, omdat ik vond dat
veel mannen beslissingen namen die over zaken gingen waar vooral vrouwen mee te maken hadden,
kwetsbare zwangeren bijvoorbeeld. Alleen daarom al vind ik dat het bestuur een afspiegeling van onze
maatschappij zou moeten zijn. Ik had toen twee jonge kinderen en werd raadslid en kreeg er later nog eentje
bij. Er was nog geen zwangerschapsverlof geregeld in de raad, dus ik ben letterlijk bevallen tussen twee
raadsvergaderingen door en toen zat ik er weer. Je moet het wel echt willen en een drive hebben, maar dan
lukt het ook. Ook natuurlijk dankzij een begripvolle partner, en ook nu zijn er vrouwen genoeg die dit ambt
zouden willen en kunnen bekleden, maar dan moeten ze wel de kans krijgen. Ik heb zelf gemerkt dat het lastig
is om door selecties te komen waar louter mannen de dienst uitmaken, en toch ben ik uiteindelijk, en daar ben
ik trots op, de achtste vrouwelijke wethouder in 100 jaar tijd geworden. Vanuit de stad heb ik van diverse
vrouwen gehoord dat ze het fijn vinden om een voorbeeld te hebben, een rolmodel waar ze zich aan
spiegelen, en dat voorbeeld ontbreekt nu. Ik hoop echt dat meer vrouwen geïnspireerd zullen raken en dat
nummer 9 zich snel zal aandienen, en natuurlijk, het gaat altijd om kwaliteit en ook ik wil geen excuusTruus
zijn, maar dat hoeft ook helemaal niet, want als vrouw hebben we misschien andere kwaliteiten en
capaciteiten, maar kijken naar het uiteindelijke resultaat. Ik ben trots op wat ik heb kunnen doen, de
zorgtaken zijn zowel als besproken, goed overgenomen en binnen het budget zoals u bepaalde. De inwoners
zijn tevreden, dat is het belangrijkste. De GGD zit na een zware crisis weer aan zwarte cijfers uit heeft een
stabiele directie. We zijn een voorbeeld in het land voor beschermd wonen, LABT en inclusief beleid, en we
worden regelmatig uitgenodigd voor een presentatie. We hebben als eerste regio de regie genomen over het
collectief vervoer en krijgen velen geïnteresseerden op bezoek. We hebben enorm ingezet op
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mantelzorgbeleid en veel '...'woners kunnen ondersteunen. Er is hard gewerkt, dat heb ik natuurlijk alleen
maar kunnen doen dankzij een goede samenwerking met anderen. Ik gaan aantal mensen bedanken en dat is
natuurlijk altijd heel erg gevaarlijk, maar ik ga het toch proberen. Met name Karei van de Hengel, en Alex
Buchinhoren, en daarmee de medewerkers van de dienst Gezondheid en Jeugd, en de sociale dienst
Drechtstreden, de mensen van MO, dienstverlening en wijkgericht werken, het Drechtstedenbestuur en het
bestuur van de dienst Gezondheid en Jeugd, en alle partners binnen en buiten het stadskantoor, en vooral de
partijen die zich inzetten voor onze kwetsbare inwoners. Speciale dank aan Mark Benjamin, mijn
communicatie-adviseur, en mijn assistente Henny Kerklaan, voor een enorme inzet, een loyaliteit, een
luisterend oor, dank je wel. Ik dank de VVD en Beter Voor Dordt voor de geboden kansen en de
samenwerking, de colleges en raden uit de vorige periode, en natuurlijk mijn collega-wethouders, de drie
burgemeesters, onze griffie, de secretaris voor de plezierige samenwerking, en ook mijn lieve vrienden en
familie die mij altijd hebben gesteund. Ik doe mijn werk misschien op een andere wijze en misschien zo op
andere tijdstippen dan men gewend was, mede om de combi privé en werk goed te laten verlopen. Ik heb de
waardering daarvoor binnen de politieke arena wel eens gemist. Gelukkig is dat ruimschoots gecompenseerd
door de partners en inwoners van onze stad. Zij hebben me altijd gemotiveerd om door te gaan. Ik heb veel
voldoening gehaald uit de plezierige, persoonlijke en nuttige contacten, en de bereikte resultaten. Beste
mensen, nu neem ik dan toch echt afscheid. Zoals Leny Kuhlemeier het al eerder op deze plek zei: "Het is mooi
geweest." Ik ga op zoek naar een nieuwe uitdaging, waarin ik met al mijn kennis en ervaring van betekenis kan
zijn en blijven veranderen, ik wens het nieuwe college veel succes toe en wens u allen veel liefde, geluk en
gezondheid toe. Wees zuinig op onze stad en haar inwoners. Ik vond het elke dag een enorme eer om dit werk
te mogen doen en ik heb het met veel plezier gedaan, dank u wel.
De voorzitter: Ja, dames en heren, zo blijkt maar weer, het wethouderschap kan je alleen doen als je er dag en
nacht mee bezig bent, ermee vergroeid en je er vol voor inzet, en ja, dat brengt natuurlijk bij een afscheid ook
wel emoties mee, dat geeft maar aan hoe betrokken je moet zijn om zo'n functie op een goeie manier te
kunnen vervullen. Dank je wel, Karin. De volgende van wie wij afscheid nemen is wethouder Mos. Beste
Jasper, in 2011 trad jij aan, na een kort fractievoorzitterschap in het Dordtse college, en in het begin moest je
nog een beetje wennen en typte je vrolijk mee met de voorstellen van medewerkers, maar toen de computer
eenmaal uitjouw kamer weg was kwam de bestuurder in jou snel naar boven, zo is mij verteld, en zaken
kunnen voor jou niet complex genoeg zijn. Je hebt je zaken heel goed op orde, ook de kleine lettertjes. Je weet
tot in detail een dossier in mekaar steekt, en een van jouw eerste grote slagen was de verkoop van gebouw De
Holland. Dit gebouw van architect Sybold van Ravesteyn, een van de meest gesloopte architecten, smachtte
naar een nieuwe gebruiker, en dat ging niet zonder slag of stoot, want je trof een contract met een
projectontwikkelaar en een slepend juridisch proces. Je hebt daar je tanden ingezet en uiteindelijk hebben we
het Nationaal Onderwijsmuseum mogen verwelkomen in een prachtig gerestaureerd De Holland. In je eerste
jaar was je ook bij de start van de bouw van het Energiehuis, en de bouw van het Energiehuis ging ook niet
zonder slag of stoot, maar net als bij de verbouwing van Schouwburg Kunstmin, heb jij je stempel kunnen
drukken en het uiteindelijke resultaat mag er zijn. De afgelopen jaren is het voorzieningenniveau in onze stad,
dames en heren, flink verbeterd, en natuurlijk doe je dat niet alleen maar samen met velen, hoor ik jou nu
zeggen, Jasper, maar partijen moeten nog wel bij elkaar gebracht worden en zo sprak je vaak met
ondernemend Dordrecht. Je ging regelmatig op bezoek bij de Dordtse ondernemers, en met het onderwerp
Verkeer, Jasper, had jij een soort haat-liefdeverhouding. Ten aanzien van auto's delen jij en ik dezelfde passie,
ik denk dat jij overigens nog meer van auto's weet dan ik, want als ik een type van een auto zie dan zie jij nog
wat voor een uitvoering het is aan de kleur van de velg of aan het randje bij de spiegel, maar ik hoef bij jou
alleen de woorden 'kermis' en 'rotonde Krispijntunnel' te noemen, en men weet dat je helemaal los gaat. De
mensen die hier niet van op de hoogte zijn en meer willen weten moeten Jasper er zo maar naar vragen, maar
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u bent gewaarschuwd. Je gebruikt dit onderwerp overigens ook in het openbaar, om aan te geven datje van je
fouten kunt leren, want, en dit zijn jouw woorden: "Je moet niet iets recht praten wat krom is, een slecht
verhaal blijft een slecht verhaal." En zo kennen we je weer, Jasper, recht voor zijn raap. In die zeven jaar is
natuurlijk ook heel veel goed gegaan en er is veel bereikt om Dordrecht een beetje mooier en aantrekkelijker
te maken. De toeristen die de afgelopen jaren ons eiland beter hebben gevonden en Dordrecht werd in 2012
de evenementenstad van het jaar, en bovendien is de Zaterdagmarkt in 2017 uitgeroepen tot de beste van
Nederland, maar er was ook een grote financiële crisis waar jij als wethouder Financiën mee moest dealen.
Alle hens aan dek. Er moest bezuinigd worden en niet eens met een kaasschaaf, en dan komt het van de
details zijn goed van pas. Beste mensen, Dordrecht is ook veiliger geworden afgelopen jaren. Jasper trok ten
strijde in de Kamercommissie van de Tweede Kamer om te pleiten voor meer veiligheid op en rond het spoor,
en je hebt veel tijd en energie gestoken in de samenwerking met het Havenbedrijf Dordrecht, en deze
samenwerking mag bijzonder genoemd worden. De investeringen zijn goed voor de ontwikkeling van de
zeehaven en de bedrijventerreinen, en de besluitvorming over het bestemmingsplan Westelijke Dordtse
Oever is eveneens een dossier waar je vol voor ging, zeer belangrijk voor de economische ontwikkeling van
onze stad. Je bent ongeduldig en had het liefst gezien datje Dordtse Kil III al helemaal uitverkocht had voordat
de eerste paal van Dordtse Kil IV al was geslagen, en dat na vele jaren dan eindelijk het verkeersknooppunt
N3/A16 wordt aangepakt, maar jouw voorganger stond al met een schop in de grond, maar ook jij maakt de
start van de werkzaamheden helaas net niet meer mee. Je hebt stevig moeten onderhandelen maar nu zal dit
knooppunt dan ook echt worden aangepakt. De laatste maanden stonden vooral in het teken van het
gecompliceerde dossier Eneco. Ingewikkeld, maar wel een dossier waar jij, Jasper, je tanden echt in hebt
gezet. Je ging regelmatig op de fiets van of naar een vergadering in Rotterdam, en natuurlijk, omdat je dit ook
leuk vindt, maar ik heb ook het vermoeden dat er wel eens wat stoom moest worden afgeblazen op de fiets,
en dat stoom past dan wel weer heel goed bij Dordt. Jasper, we gaan je missen. Jouw fietstempo hoeven we
nu niet meer bij te houden, maar we blijven je wel volgen van een afstandje in de toekomst. Jasper, mede
namens de gehele gemeenteraad en natuurlijk ook namens het college, heel veel dank voor de inzet die jij
hebt getoond voor deze stad, voor jouw betrokkenheid en voor wie je bent. Dank je zeer, en dan wil ik nu
graag het woord geven aan de heer Merx, fractievoorzitter van de VVD, maar voordat ik dat doe, mijnheer
Merx, wil ik Jasper graag de cadeaus overhandigen. Kom maar even naar voren als je wilt. Woord is aan de
heer Merx
De heer Merx: Dank u wel, voorzitter. Ja, vandaag nemen we afscheid van een aantal wethouders. De
waardering ook voor deze dames aan de rechterzijde die 4-8 jaar, en veel langer, enorme inzet hebben
getoond voor deze stad, maar vandaag, de VVD zal zich in het bijzonder even richten tot hun eigen wethouder
Jasper Mos. In 2010 als aanstormend talent de W D fractie binnengekomen, fractievoorzitter geworden en een
jaar later op 32-jarige leeftijd: wethouder. De belofte heeft hij waargemaakt. Een zeer deskundig en capabel
bestuurder, die alom werd gewaardeerd en gerespecteerd door zowel de coalitiepartijen als door de
oppositiepartijen, maar ook daarbuiten, gezondheid. De man die Dordrecht in een financieel opzicht door
moeilijke tijden wist te leiden. Nou kan ik een aantal wapenfeiten gaan opnoemen, dan ga ik u niet mee
vermoeien, want dat heeft zojuist de voorzitter gedaan, maar in ieder geval qua karakter, waar menigeen
bevangen zou worden door een lichte paniekaanval, bleef Jasper altijd rustig, positief en in control. Jasper krijg
je niet gek, en Jasper weet wat hij wil. Zijn analytisch vermogen en dossierkennis, zojuist al gememoreerd, zal
hem daar zeker bij hebben geholpen. Ik kan me namelijk niet herinneren dat Jasper ooit is overvallen door een
vraag en het antwoord schuldig moest blijven. Volgens welingelichte bronnen was Jasper ook binnen het
college zo nu en dan het rechtsgeweten en de ware liberaal, en dat is ook nodig. Dat Jasper niet alleen door de
VVD werd gewaardeerd wil ik graag illustreren aan de hand van de notulen van een vergadering over het
bestemmingsplan Dordtse Kil IV. De door ons allen gewaardeerde heerTazelaar, voormalig raadslid voor de
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VSP, richtte het woord tot de wethouder, ik citeer: "Voorzitter, mag ik dan even wat zeggen tegen wethouder
Mos. Op de televisie hebben het wel eens programma's van een warme en koude douche." Ik weet niet of u
dat wel eens gezien heeft, nou ik niet in ieder geval maar het is in ieder geval positief. "Ik wil graag de warme
douche aan u geven, omdat u enorme dossierkennis heeft en de vertaling van het project heel mooi heeft
overgebracht. Ik stond te kijken van de kennis die u heeft en mijn complimenten daarvoor." Nou kennen we
allemaal de heer Tazelaar als iemand die het hart op de tong heeft en zegt wat hij meent en daar ook volledig
achter staat, dus ook deze woorden zijn echt gewaardeerd. Goed, en dan toch het afscheid. Een ambtelijke
gezegde is: ministers komen en gaan, ambtenaren zullen blijven bestaan. Nou, dat geldt ook voor wethouders
die komen en gaan. Jasper gaat nu verder, maar ik maak me absoluut geen zorgen overJasper. Iemand met
zoveel talent, een doorzettingsvermogen en ervaring goed terechtkomen, en elke organisatie die deze man in
kan lijven, hij doet zichzelf een groot plezier, maar mocht dat even niet lukken, ik heb begrepen dat Jasper ook
kan lassen, en dat is in deze tijd ook erg nuttig, maar als dat zelf niet moet lukken, dan kan die ook nog
doodskisten timmeren. Nou, dat is ook in ieder geval verzekerd voor een leven lang werk. Wethouder Mos,
beste Jasper, bedankt voor je inzet en alles wat je voor Dordrecht hebt betekend en gedaan, en zowel de W Dfractie als lid, als fractievoorzitter en als wethouder. Ik wens jou en Saskia, en Olivier genoeglijke tijd toe, papa
is weer thuis, geniet ervan en ik wil je graag een cadeautje overhandigen voor je passie, om daar misschien
wat invulling aan te geven.
De heer Mos: Altijd gevaarlijk bestuurders het laatste woord te geven. Ja, dan toch voor u staat een bijzonder
trotse wethouder. Normaal gesproken bent u van mij gewend dat ik daar de iPad bij gebruik, maar die heb ik
vanochtend, geheel gewist en al, ingeleverd, dus ik doe het vandaag even vanaf papier. Ik wil u als raad in
verschillende samenstellingen, in deze samenstelling heb ik met een aantal van u mooie dingen mogen
beleven, en een aantal van u zijn een nieuw gezicht, dan kan voor de samenwerking. We hebben, nou er is net
al aan gememoreerd, veel lastige besluiten moeten nemen de afgelopen jaren, maar zoals ik het heb gezien
altijd op basis van een mooi debat, en zo hoort het ook. Politici zonder mening, daar heb je weinig aan, en aan
politici die zaken beloven maar vervolgens niet leveren trouwens ook niet, en daar begint het wantrouwen in
de politiek, en ik heb me daarom bezig gehouden met het motto 'gewoon doen', gewoon doen, of gewoon
doen, en gestort op de uitvoering van beleid. Ja, er is al aan gerefereerd bij mijn aantreden, toen hadden we
een stukje geschiedschrijving, nog verenigde oppositie, die wilden eens weten, ja die jonge gast die daar wordt
voorgedragen door de VVD, wat is dat nou eigenlijk voor wethouder, wat gaan we daarmee krijgen? De avond
voor mijn benoeming ben ik naar de voltallige oppositie opgestegen, niet afgedaald, ze zaten boven op zolder
in een warme zolderkamer, en heb me daar tegenover de hele oppositie moeten, een soort van verdedigen.
Een uitdaging ga ik graag aan, als men wil weten wie krijgen we, dan kan je dat bij mij horen. Nuchter, to the
point, zoals net gerefereerd, een slecht verhaal is een slecht verhaal, maar ook vol honger om te gaan werken
aan die mooie stad waarin wij wonen. Ik heb de afgelopen jaren geprobeerd op die manier, ja mij met de
dossiers bezig te houden, of dat gelukt is, dat laat ik aan u. Ik wil een aantal onderwerpen nog noemen, er zijn
er een aantal al genoemd, maar waar we met elkaar toch historische besluiten hebben genomen, de
afgelopen 7-8 jaar. Restauratie nieuwbouw Kunstmin: er was oneerbiedig gezegd in 2010, ongeveer geld voor
een nieuwe fundering, een nieuwe stucbeurt, en misschien nog een paar lampen, en we hebben met elkaar
toch maar mooi een complete, nieuwe restauratie nieuwbouw gerealiseerd met respect voor het
rijksmonument, het Energiehuis, maar ook het Hof van Nederland. Wim van der Kruijff, nu weer in de raad
vertegenwoordigd, was het die, nadat we zo lang met elkaar een traject zijn doorlopen, het als hamerstuk op
de agenda hadden, en ineens zei: wacht even, voorzitter, gaan we nu een project afhameren wat al 20 jaar
loopt, en waar ik als achtste wethouder op dat dossier mee bezig was geweest? Ik dank Wim nog steeds voor
het moment om er even bij stil te staan, want dat blijft uniek, en als je er bent geweest, natuurlijk mag het iets
drukker, maar het is een uniek museum en een prachtige omgeving, en zeker nu de bestrating wordt
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aangepakt. Ja, dan was er ook toen ik binnenkwam, of eigenlijk daarvoor al, een sfeer van afbraak binnen de
cultuursector, de Dordtse Lente was er toen nog, onrust, bezuinigingen, nieuw beleid. Nou, dat hebben we,
denk ik, met elkaar goed opgelost, want als je nu moet kijken naar de programmering van de stad, dan is daar
rust, meer samenhang, en ja voorzitter, de stadsdichter is gesneuveld, maar liever een paar dingen goed dan
alles een beetje, was daarbij het adagium, en ik denk dat als we terugkijken, we daar goed aan hebben
gedaan, los van of er nou wel of niet een stadsdichter nodig is, maar het geld kan je maar een keer besteden.
Een aantal andere zaken is al bij stilgestaan en toch wil ik ook nog memoreren, en ik heb het er niet om
gedaan, dat alle 7 jaren dat ik in een college zat, alle 7 jaren bezuinigingen nodig waren. Elk jaar weer dachten
we van, nou nu hebben we het gehad, komt er meer geld vanuit het Rijk. Nou nee, of we kregen meer taken,
elk jaar bezuinigingen van een ongekende omvang en ik ben er wel trots op dat dat met elkaar gelukt is om te
realiseren, keuzes te maken, niet overal kaas schaven, maar zoals het hoort, een debat over wat willen we met
het belastinggeld gaan doen, waar gaan we dat aan besteden en wat vinden we belangrijk in die stad. Daarbij
hoorde ook het opschonen van de grond en het Vastgoedportfolio, bijna alweer vergeten, maar daar is toch
ook in hele brede harmonie, op een historische manier, besluitvorming geweest, het opschonen van de grote
projecten, niet niks, projecten stilleggen of afwaarderen. Ben ik buitengewoon trots op dat ik dat met u heb
mogen doen. Nou ja, gaat er dan niets mis? Daar is net ook al iets over geroepen. Uiteraard, ik ben ook een
mens dus ik maak fouten, fouten moet je gewoon toegeven en zorgen dat je met een oplossing komt. Ja, als u
er meer over wil weten, dan had u naar de Fuckup Nights moeten komen die eerder in Merz zijn geweest,
hartstikke mooi, 7 minuten de tijd per spreker om de beroepsfout uit te lichten, aan te geven watje ervan
leert. Ik kan het u van harte aanbevelen en ook, dus aan mee te doen, want er zijn weinig politici die durven te
zeggen, ik heb iets niet goed gedaan. Ja voorzitter, dan een woord van dank aan en mijn collega's, want we
hadden het er vanochtend nog even over in het college, wetstechnisch gezien bestaan portefeuilles niet, je
hebt collegiaal bestuur, en als de sfeer in een college niet goed is dan heb je het lastig en kom je niet heel ver,
en ik wil in het bijzonder daarbij Piet Sleeking bedanken. Wij moesten even aan elkaar wennen in 2011. Ik kan
me nog wel een beetje een beeld herinneren, daar was ineens dat 32-jarige, wat pedante mannetje die her en
der zich met zaken bemoeide, maar al snel hadden wij, denk ik, een goede samenwerkingsvorm gevonden en
is daar met wederzijds respect steeds een oplossing gekomen voor allerlei lastige dossiers die wij hebben
gehad, en de discussie die wij onderling hadden. En voor de mensen die mij volgen met mijn fietsprestaties: ja
soms leidden die discussies 's ochtends in een college, over een onderwerp dat bij u niet op de raad stond
tijdens de lunch, tot een fietsrit waarbij ik mijn persoonlijk record, en in ieder geval mijn uurrecord heb
getrapt, om even de energie kwijt te raken, het hoofd leeg te rijden en fris met u het debat aan te kunnen.
Dank ook aan Dirk Pols en Irene Koene, want zonder goede fractievoorzitter ben je als wethouder nergens,
een steun en toeverlaat. Ja, uiteraard dank aan de VVD voor de kansen die mij geboden zijn. En tot slot, grote
dank aan mijn familie en mijn gezin, want meer dan eens heb ik verstek laten gaan. Ik heb wel eens te veel
gewerkt. Het heeft ook mijn gezondheid geraakt, mijn stemproblemen. Als je eigenwijs bent en nooit ziek
bent, dan blijf je gewoon doorlopen totdat het echt niet meer gaat, en al was ik soms thuis, dan nog ging
steeds die telefoon, dus fysiek wel aanwezig maar mentaal niet altijd aanwezig, of altijd bezig met het werk op
de achtergrond. Zoals gezegd, jullie hebben me scherp gehouden, steun geboden, ook als het even tegen zat.
En Saskia, ik wist al dat ik met de leukste vrouw van de wereld was getrouwd, maar ik kijk er naar uit om
samen weer aan een nieuw avontuur te beginnen. Het ga u goed.
De voorzitter: Hartelijk dank, Jasper, en dan wil ik graag nog stilstaan bij het afscheid van wethouder
Reynvaan. Lieve Rinette, op 15 mei angstleden hebben we eigenlijk al een beetje afscheid van jou genomen,
maar vandaag dan officieel hier in de gemeenteraad. Dat is best gek om hier een wethouder te hebben zitten
die daarnaast ook nog burgemeester is. Beste mensen, Rinette Reynvaan heeft zich vanaf 2010 laten zien als
een verbindend, innemend en kordate bestuurder, en dat staat ook een gegraveerd in de bronzen erepenning
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die ik op 15 mei jongstleden aan je mocht overhandigen, en je hebt die penning verdiend. Ik noem zo meteen
een paar highlights van de afgelopen 8 jaar, in de wetenschap dat ik heel veel ga overslaan. Rinette, collega
Piet Sleeking refereerde tijdens jouw receptie al aan het feit dat je met weinig ervaring in 2010 aan de slag
ging voor Beter Voor Dordt als wethouder, maar je pakte het snel op en je maakte het vak en alles wat daarbij
hoort je eigen, en zo hebben de ontwikkelingen van de wijken in Dordt-West een lange adem, maar vooral
door bestuurlijke doorzettingsvermogen zijn deze wijken nu volop in ontwikkeling, samen met rivieren en
Woonbron en uiteraard ook de bewoners van die wijken. En ja, dat samen met, dat samenwerken, dat is voor
jou van groot belang, en terecht. Het lukte volgens jou alleen maar door samen te werken met bewoners, met
andere organisaties, met mensen in de wijk, en we kunnen allemaal beamen hier: het werkt. Ik wil in dat
verband toch ook nog de taskforce Overlast aanstippen. Die richtte jij in 2010 op, of die richtte zich al sinds
2010 op de overlast en de drugsoverlast op het Beverwijcksplein, Kasperspad en de Colijnstraat, en de politie,
gemeente, toezicht, woningcorporaties en zorginstellingen trokken hier samen op, en voor 200
overlastveroorzakers is een resocialisatietraject gestart, want we laten niemand in de steek. In alle 3 de
gebieden is onder bewoners het gevoel van onveiligheid duidelijk afgenomen en de sociale samenhang
verbeterd, zo concludeerde het OCD in 2014. Een uitspraak van jou die ik tijdens je afscheid 14 dagen terug
ook uitsprak is: "het kan toch niet zo zijn dat een paar mensen het voor de buurt verpesten." Nou Rinette, die
houden we erin, wat mij betreft. Je houdt je ogen altijd open, en ook buiten de eilandgrenzen doe je inspiratie
op, zo zag je een busje rijden met daarop de tekst 'wij de straat, u de stoep'. Uiteindelijk is daar de slagzin 'Een
schone stad, je hebt het zelf in de hand' uit voortgekomen, en ook hiermee liet je zien dat bewoners vooral
ook bewoners vooral ook zelf een eigen verantwoordelijkheid hebben. De honderden doorpakkers, waarvan je
er zelf ook eentje bent zijn daar een aansprekend voorbeeld van, en onder jouw bewind, Rinette, werd
participatie nog meer ingezet. Deelnemen vind jij belangrijk. Het Vrieseplein, Damplein en de vele
bloemperken werden samen met inwoners bedacht en uitgevoerd, en tijdens een afscheidsinterview in het AD
liet jij optekenen: "Er wordt geen enkele wipkip geplaatst zonder overleg met bewoners." En als er eens een
keer iets misgaat, zoals een hijskraan die scheefzakt bij de Geldersekade, Lange Geldersekade, is de
wethouder een van de eerste om toch even persoonlijk poolshoogte te gaan nemen en met omwonenden te
spreken, en dat gold ook toen er, en u herinnert het zich vast, een lamp in de Sportboulevard viel of toen de
stenen op het Scheffersplein scheef bleken te liggen. Jij was er als de kippen bij om verantwoording af te
leggen, maar vooral ook je verantwoordelijkheid te nemen. Beste mensen, ik hoef u niet te vertellen dat
Rinette een groot sporthart heeft. Je bent bijzonder trots, en terecht, op de Sportboulevard. Je hebt je nek
uitgestoken en je hebt het aangedurfd Shorttrack voor een breed publiek toegankelijk te maken, en je
verheugde je altijd op bomvolle tribunes tijdens de kidsdagen, maar ook de aanwezigheid van bijvoorbeeld
vergunninghouders die soms letterlijk voor het eerst mensen op het ijs zagen schaatsen. Rinette, je zette de
stap naar een sportraad nieuwe stijl. In 2015 trad het dagelijks bestuur af, en bij zowel de sportraad als de
gemeente was een dringende behoefte ontstaan om over te gaan op een nieuwe manier van sportadvisering
vanuit de stad. Je hebt de contouren voor de sportraad nieuwe stijl geschetst en was in 2016 verheugd de
nieuwe leden te kunnen benoemen die de Dordtse sportwereld in de breedte vertegenwoordigen. Beste
mensen, ik kom tot een afronding. Lieve Rienette, je bent een klein, maar fijn en moedig mens. Ik heb veel
bewondering voor de manier waarop je ook je wethouderschap weer hebt vormgegeven en opgepakt na het
droevige verlies van jouw echtgenoot. En Rinette, je bent een verbinder. De omvang van een project maakt
voor jou eigenlijk niet uit, hoeveel betrokkenheid jij toont dat is eigenlijk altijd hetzelfde, je gaat er gewoon
voor. Planten van een boompje met kinderen is voor jou net zo belangrijk als een miljoenenproject, en
misschien wel belangrijker en dat siert je. Je hebt begin van deze maand de stoere stap gezet naar het
waarnemend burgemeesterschap van de gemeente Giessenlanden, en ja, eigenlijk heb je daar Dordrecht als
opstapje voor gebruikt, een lang opstapje van 8 jaar, en het enige wat straks nog aan jou herinnert in deze
raadszaal is jouw eigen opstapje om hier achter het spreekgestoelte op enige hoogte naar de raad te kunnen
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spreken, maar we zullen jou zeker herinneren, Rinette, ook zonder dat opstapje. Ik ga er vanuit dat ik namens
alle aanwezigen spreek als ik zeg dat jij, of dat zij het in Giessenlanden maar met jou hebben getroffen.
Rinette, ik dank je graag mede namens de raad, en natuurlijk het college, voor al je inzet en werk voor
Dordrecht, en ik wil je nu heel graag de bloemen en het cadeau ook vanuit de raad overhandigen. Hartelijk
dank. En dan geef ik graag, om wethouder Reynvaan toe te spreken, ook nog het woord aan fractievoorzitter
van Beter Voor Dordt, de heer Schalken.
De heer Schalken-Den Hartog: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik voel me bijna ongemakkelijk bij het feit dat ik heb
beloofd het zo kort te houden, want zowel bij Karin als bij Rinette heb ik natuurlijk veel meer te vertellen dan
dat ik nu op papier heb gezet, maar ook gezien de agenda, en het feit dat afscheid nu nemen niet betekent dat
we elkaar niet meer zien, hou ik het dus echt kort. Lieve Rinette, wij kenden elkaar al voor 2010. Jij kwam bij
mij regelmatig in de winkel als klant, en altijd vol energie, opgewekt en meestal, toen ook al, onderweg van de
ene naar de andere afspraak. Rinette, ik wil je hier namens de fractie enorm bedanken voor de fantastische
invulling die je hebt gegeven aan de opdracht die je van ons had aanvaard. Je hebt ons echt nooit
teleurgesteld. Je hebt de afgelopen 8 jaar veel betekend voor de stad, en je bent wat dat betreft ook altijd een
echte 'Beter Voor Dordt'-vertegenwoordiger geweest. En ja, afscheid nemen is echt niet leuk, maar wij zijn als
Beter Voor Dordt ook enorm trots dat we kunnen zeggen dat jij als onze 'Beter Voor Dordt'-wethouder bent
gevraagd als waarnemend burgemeester van Giessenlanden, met een mooie opdracht van de commissaris.
Wij zagen in 2010 je kwaliteiten en die zijn niet onopgemerkt gebleven. Dank je wel, we gaan je missen.
De voorzitter: En dan geef ik graag het woord aan mevrouw Reynvaan die gebruik maakt van haar Dordtse
opstapje.
Mevrouw Reynvaan: Ja, zo werkt hij. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, leden van de raad, college, ambtelijke
organisatie, mensen op de tribune en thuis. Ik wil mijn wethouderschap graag vergelijken, en het zal u niet
verbazen, met een teamsport, en vergeef me deze vergelijking, want die gaat natuurlijk niet voor alles op,
maar ik heb altijd gezegd dat ik dagelijks profijt heb van het feit dat ik een teamsport heb beoefend. Samen
een uitdaging aangaan, samen een doel nastreven, samen tegenslagen verwerken, elkaar wat gunnen en
samen successen vieren. In de voorbereiding van de wedstrijd kreeg ik de kans om mee te doen. Ik werd
gevraagd voor het team Beter Voor Dordt waarvoor ik heel veel dank uitspreek voor het bestuur van die tijd,
een Piet, David en Leny. Bij de portefeuilleverdeling werden mij enkele onderwerpen aangeraden en daar ben
ik deze adviseurs nog steeds heel erg dankbaar voor, maar vooral voor het vertrouwen wat ik kreeg. De
voorbereiding was verder niet heel erg uitvoerig, wel bestuurlijke ervaring, maar geen politieke, maar
iedereen bleek bereid me te ondersteunen en te coachen. De wedstrijden worden gespeeld in verschillende
samenstelling. Ik voelde me al snel thuis in het team en geniet van de uitdagingen. Grote
bezuinigingsoperaties, onder andere bij Stadsbeheer en Sport, en door teamsport en overleg met de stad
weten we grote nederlagen te voorkomen, topsport. Ook andere spelers doen mee: raadsleden, de
corporaties, wijken, politie, zorgpartners en bewoners strijden gezamenlijk bijvoorbeeld tegen overlast, het is
zojuist al gezegd, en voor een betere leefomgeving waaraan steeds meer bewoners deelnemen. Zo nodig
worden hulpmiddelen ingeschakeld: camera's in de wijken en hier dit opstapje. Mijn opvolger zal het niet
nodig hebben. Het team is hecht, voelt de uitdaging als een gemeenschappelijke, en om te winnen moet je
altijd een doelpunt meer maken dan de tegenstander, zei een Nederlands wijsgeer, en successen worden
gevierd. Dan komt er een kink in de kabel en stapt een deel van een team op, en dezelfde wijsgeer zei: elk
nadeel heb zijn voordeel, en dat blijkt, want door samen de schouders eronder te zetten, een groot deel van u
is hier nog aanwezig, door samenspel kunnen we daarna nog beter samen ten strijde trekken, met een niet te
vergeten 118.000 coaches die er allemaal veel verstand van hebben en velen die ook mee willen doen. Zo
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komen wegen, speeltuinen, zwerfafval, wonen, wijken, overlast, participatie, topsport en sport in de wijken
allemaal aan bod, tot het eindsignaal klinkt, en in de derde helft wordt nog het nodige nagepraat en
geëvalueerd. En het is moeilijk afscheid nemen van een hechte club, zeker omdat hier ook vriendschappen zijn
ontstaan, maar vrienden zijn voor het leven. Gelukkig kan ik verder via de lokale pers op de hoogte blijven. Ik
ben ervan overtuigd dat het vervolg van de wedstrijden met teams in andere samenstelling goed verloopt en
wens u allen hierbij veel succes en plezier toe. Voorzitter, leden van de gemeenteraad, college, ambtelijke
organisatie, ik dank u allen heel, heel hartelijk voor de positieve, constructieve samenwerking. Ik kijk met trots
terug op ontwikkelingen die we gezamenlijk afgerond hebben of in gang hebben gezet, en ik betreur het dat ik
enkele zaken zelf niet heb kunnen afronden, maar ook mijn opvolger gun ik een uitdaging. Het was een hele
mooie periode, maar ook de meest moeilijke en ik dank dan ook ieder voor zijn persoonlijke steun. Dank voor
de woorden, kaarten, cadeaus bij mijn afscheid en vooral voor de bronzen erepenning van de stad, en ik ben
blij dat veel mensen gehoor hebben gegeven aan mijn wens in hun omgeving iets groens of bloeiends te
plaatsen. Daar heb ik als bewijs foto's van gekregen. Het ga u goed, ik blijf u volgen en hoop u nog tegen te
komen. En voorzitter, de Griekse filosoof Heraclitus die zei het al: "Verandering is de enige constante." Dank u
wel.
De voorzitter: Dames en heren, ik wil u nu de gelegenheid geven om nog even persoonlijk afscheid te nemen,
voor zover natuurlijk het om een afscheid gaat, het gaat om een formeel afscheid, u blijft elkaar natuurlijk
zien, van de vertrekkende wethouders. U kunt ze de hand schudden. Ik wil de drie vertrekkende wethouders
vragen om even in de binnenring plaats te nemen, het makkelijkst is misschien met de rug, dat zegt verder
niks, naar de VVD-fractie, en ik wil verzoeken om de 'Beter Voor Dordt'-fractie dan als eerste langs te laten
gaan en dan zo de cirkel af te maken, zodat we niet van twee kanten de wethouders belagen. Ik schors de
vergadering voor een aantal ogenblikken om dat afscheid te laten plaatsvinden.
4.

Aanbieden coalitieakkoord 2018-2022
De voorzitter: Geachte leden van de gemeenteraad, ik heropen de vergadering. Ik verzoek iedereen, ook op de
publieke tribune, om stilte. Dank u zeer. We hebben nu afscheid genomen van de wethouders uit de periode
2014-2018, althans de wethouders die naar alle waarschijnlijkheid niet terugkeren, want je weet het natuurlijk
allemaal nooit zeker. We hebben nu eigenlijk even helemaal geen wethouders, maar ja, dat is, wat zegt u? Ja,
daar gaan we gauw verandering in brengen, hoor ik. Nou we gaan eerst eens kijken naar het coalitieakkoord
zoals dat tot stand gekomen is. Op 21 maart jongstleden hebben de gemeenteraadsverkiezingen
plaatsgevonden en de heer Van der Velden heeft als informateur geadviseerd een coalitie te vormen met de
partijen Beter Voor Dordt, W D, CDA, ChristenUnie/SGP, en deze partijen zijn er elkaar tot een akkoord
gekomen onder begeleiding ook van de heer Van der Velden als formateur, en het akkoord dat heet:
Dordrecht, een stad waar je bij wilt horen. Nou, dat had ik zelf al bedacht voor het akkoord er lag en dat is de
reden dat ik hier mag zitten, maar ik ben ook blij dat dat die mooie titel op het akkoord staat. Helaas lukt het
de heer Van der Velden, en u kent hem voor een groot deel allemaal als waarnemend burgemeester hier ook
in Dordrecht, hij heeft zich de afgelopen weken heel erg ingezet als formateur om aan maar het lukte hem
vandaag helaas niet om hier aanwezig te zijn, en ik geef daarom ook graag het woord nu aan de heer Schalken,
fractievoorzitter van de grootste partij, geef ik graag het woord voor een toelichting op de totstandkoming van
het coalitieakkoord 2018-2022, ga je gang.
De heer Schalken-Den Hartoe: Ja voorzitter, sta ik hier weer. Nu niet meer, geen afscheid nemen meer, nu
weer een nieuwe periode. Voorzitter, griffier, collega-raadsleden en iedereen aanwezig, met gepaste trots sta
ik hier om straks namens de VVD, de ChristenUnie/SGP, het CDA en Beter Voor Dordt het gedrukte exemplaar
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van ons nieuwe coalitieakkoord aan de voorzitter van de gemeenteraad aan te bieden. Sommige mensen
zullen denken: hèhè eindelijk, ze zijn eruit, wat duurde dat lang. Wij denken ook: eindelijk, maar dan meer in
de zin van, fijn dat het nu zover is dat we het, dat we u het resultaat kunnen presenteren van een aantal
intensieve weken met veel bijeenkomsten met elkaar, en met diverse partijen uit onze mooie stad. En
voorzitter, wij zijn trots op het voorliggende coalitieakkoord. Het is ambitieus, uitgebalanceerd en het doet
recht aan de opgave waar onze mooie stad voor staat. Dit akkoord is tot stand gekomen met inbreng van vele
partijen, zowel uit maatschappelijk veld als uit de politiek. We hebben daarvoor de tijd genomen die we nodig
hadden. Samenspraak en samenwerking zijn essentieel en onvoorwaardelijk om de grote en kleine opgaven,
waar we in onze stad voor staan te laten slagen. We nodigen dan ook iedereen van harte uit om samen met
ons de schouders eronder te zetten om een voortvarende uitwerking en uitvoering van de ambities die er
liggen. De open sfeer die er was tijdens de gesprekstafels in de formatiefase, waarin we met partners en
politieke partijen langs de diverse thema's open van gedachten wisselden, creëerde een verbinding en een
commitment over en weer. Met deze gesprekspartners concludeerden we enthousiast dat deze gesprekstafels
heel nuttig zijn. We moeten dit met elkaar blijven doen, concludeerden we ook. Er ligt voor onze wethouders
een stevige klus, en de Dordtenaren mogen van ons als raadsleden verwachten dat we het college steunen in
de opdrachten die we hen meegeven, en ook dat wij er als volksvertegenwoordigers scherp op toezien dat we
koers houden in de uitvoering van dit coalitieakkoord. Ik spreek ook namens de formerende partijen onze
enorme waardering en dank uit aan formateur en informateur Peter van der Velden. Hij kon er vandaag helaas
niet bij zijn, zoals u al aangaf, voorzitter. Zijn begeleiding en inbreng heeft ons op stoom gehouden en werkte
verbindend. Verder natuurlijk ook dank aan Mark Benjamin en Sonja Heijdemann voor de ondersteuning, en
als laatste, namens ons allemaal enorm veel dank en waardering aan onze ambtelijke ondersteuning en
begeleiding. Paula Ragetlie en Andre Besseling hebben zich de blaren gewerkt om iedere keer weer alles voor
te bereiden, te verwerken en te begeleiden. Met oog voor onze verscheidenheid kregen zij alles iedere keer
toch weer zo verwoord dat wij ons er allemaal in konden vinden. Het is heel makkelijk om te zeggen van, dat is
toch gewoon hun werk, wat zij hebben gedaan was veel meer dan gewoon werk. Ze waren op de meest
ongebruikelijke momenten beschikbaar, met soms ook bijna onmogelijke opdrachten die wij aan hen
meegaven. Ik wil nu overgaan tot het overhandigen van het gedrukte exemplaar en ik kijk uit om met u allen
dadelijk in gesprek te gaan over dit ambitieuze akkoord, en ik zou ook heel graag Paula en Andre even naar
voren willen laten komen om hen een attentie te kunnen aanbieden namens de formerende partijen voor hun
onvoorwaardelijke steun en inzet. Dank u wel.
5.

Beschouwing over het coalitieakkoord 2018-2022
De voorzitter: Geachte heer Schalken, heel hartelijk dank voor uw toelichting en het aanbieden van het
coalitieakkoord. Ik verzoek iedereen ook weer stil te zijn. Het is in deze zaal snel rumoerig, dus ik verzoek
degene die het woord heeft ook daar de gelegenheid voor te geven. Voor wat betreft een beschouwing op het
coalitieakkoord stel ik voor dat wij de volgorde hanteren zoals we die altijd gebruiken, dus ik wil straks de
partijen in volgorde van aantal zetels gelegenheid geven te reflecteren op het coalitieakkoord. U krijgt nu allen
een mooie hardcopy aangeboden, maar als het goed is heeft u ook al eerder het akkoord gekregen en wellicht
kunnen doornemen. Ik wil graag echt vragen om stilte in de zaal, ook al worden er ijsjes uitgedeeld, of weet ik
het wat. IJsjes hè, denk ik, ja, ik begrijp het, Dordt is nog steeds een beetje op stoom. Ik zou graag als eerste de
gelegenheid geven aan de heer Schalken het woord te voeren namens Beter Voor Dordt. Ik denk dat heel
Dordrecht u kent, dus u heeft misschien wel geen kaartje nodig, hij doet het gewoon hoor. Het kaartje is
terecht, het woord is aan de heer Schalken, gaat uw gang.
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De heer Schalken-Den Hartog: Het kaartje is terecht, dank u wel voorzitter. Ik had het u net al even gevraagd,
volgens mij kunnen we nu beter even blijven zitten om de voortgang van de vergadering erin te houden. Ja
voorzitter, het nieuwe coalitieakkoord.
De voorzitter: Mijnheer Schalken, wilt u ook even goed in de microfoon praten, dan kan iedereen u goed
verstaan.
De heer Schalken-Den Hartog: Ja, dank u wel. Als raad nemen we vandaag kennis van dit nieuwe
coalitieakkoord, maar voor Beter Voor Dordt is dit coalitieakkoord naast ons verkiezingsprogramma wel een
belangrijk kompas voor de komende 4 jaar. Het is een akkoord vol ambities, en daarmee een enorme
uitdaging voor het nieuwe college, en u begrijpt dat de fractie zich goed kan vinden in het resultaat van dit
coalitieakkoord. Het document doorlezend zijn er een aantal speerpunten die ik hier vandaag wil aanstippen.
Dordrecht viert de stad. We vieren onze mijlpalen, een fantastische manier om onze stad voor onze eigen
inwoners, en vooral onze gasten, mooi op de kaart te zetten. Wat Beter Voor Dordt betreft, en zo staat het
ook in het coalitieakkoord verwoord, komt er ook ruimte voor nieuwe initiatieven, in het bijzonder ook voor
de jonge generatie aantrekkelijk zijn, en evenementen moeten beter ondersteund worden voor wat betreft de
veiligheidseisen en de kosten die daarmee gemoeid zijn. Dordrecht als energieke woonstad. Dordrecht moet
sociaaleconomisch een sterkere stad worden: meer woningen, meer ruimte om te ondernemen, meer werk,
meer mbo en hbo onderwijs, een cultureel en sportief nog aantrekkelijkere stad en een nog betere
bereikbaarheid. 4000 woningen, een hoge ambitie, maar wij denken dat het haalbaar is als we met elkaar er
stevig de schouders onder zetten. Wat Beter Voor Dordt betreft, blijven onze polders groen, we bouwen
binnenstedelijk, met ook daarbij aandacht voor een goede balans van Groen, water en de stenen. Het
groeiscenario zorgt er ook voor dat het voorzieningenniveau in Dordrecht op peil kan blijven. Dordrecht als
bereikbare stad: een stevige lobby wat ons betreft, wat betreft de intercitystatus van onze stad, en aanvullend
mogelijk lighttrain-verbindingen, doorgaan met de aanpak van het structurele wegenonderhoud en dat ook
combineren met het verbeteren van fietsverbindingen, en een betere inrichting van de 30 kilometerzones. En
ook wat betreft bereikbare stad, een echt 'Beter Voor Dordt’-punt, het gratis reizen met de bus in Dordrecht
voor 65+. Mooi dat we dit voort gaan zetten. Beter Voor Dordt is verder blij met de aanpak van de
parkeerproblemen en de snelheidsovertreders in de wijken, want het is een grote ergernis voor vele
Dordtenaren. Dordrecht tot zorgzame stad: wat Beter Voor Dordt betreft draagt iedere Dordtenaar op een
actieve wijze bij aan de verdere ontwikkeling van onze stad. Inmiddels heeft zo'n 18% van de Dordtse
inwoners een niet-Nederlandse achtergrond, en in die diversiteit ligt ook een kracht. Sociaal-culturele
achtergrond of etniciteit, maar ook leeftijd, seksuele geaardheid, of het hebben van een beperking mag wat
ons betreft absoluut nooit een belemmering zijn om te participeren. Iedereen kan een betekenisvolle bijdrage
leveren in de Dordtse samenleving. Investeren in een inclusieve samenleving is wat ons betreft dan ook een
noodzakelijk en doorlopend proces. Beter Voor Dordt gaat er vanuit dat het nieuwe college in lijn, zoals in het
formatieproces is opgepakt, investeert en het tot stand brengen van dialogen in de stad en de strategische
partners die daar een bijdrage aan kunnen leveren ook actief betrekt bij dit proces. Een van de stappen in dit
kader is het goed faciliteren van ontmoeten in iedere wijk, ook een punt wat wij nadrukkelijk in ons
verkiezingsprogramma hebben staan. Als Beter Voor Dordt hebben we al meerdere keren de Dordtpas in ons
programma gehad en nu staat het in onze coalitieakkoord, en wat ons betreft komt die pas er nu ook, en dan
wel ook voor alle Dordtenaren, beschikbaar, waarmee we kunst, cultuur, sport en recreatieve voorzieningen
toegankelijker maken. Bij de presentatie van het coalitieakkoord refereerde wethouder Heijkoop er ook aan,
of aankomend wethouder Heijkoop. Beter Voor Dordt maakt zich verder sterk voor toegankelijke sociale
wijkteams, met onder andere extra aandacht voor vrijwillig budgetbeheer. Dordrecht als sportieve en gezonde
stad: het is een ambitie die bij Beter Voor Dordt past, waar we nu ook al vol op hebben ingezet de afgelopen
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periode. Gezondheid op het gebied van voeding, bijvoorbeeld op school, het stimuleren van bewegen, maar
ook een gezonde woonomgeving. Wij willen dat de stad nog groener wordt, dus vieren we 800 jaar Dordrecht
ook met 800 extra bomen, en we gaan meer stimuleren dat huizen en tuinen groener worden, en de
gemeente doet dat niet alleen. We doen dat samen met de inwoners, de scholen, en de verenigingen en de
ondernemers. Ook het geluid en de luchtkwaliteit worden als aandachtspunten opgepakt, en waar nodig ook
aangepakt. Een sportieve stad is ook een gezonde stad, en om te beginnen nemen we meer de regie met het
uitwerken van de sportparkenvisie, omdat het ook nadrukkelijk uit de gesprekstafels naar voren kwam dat dat
de wens is vanuit de verenigingen. En vanuit Beter Voor Dordt zullen we ook scherp blijven en ook in de
verdere uitwerking aandacht blijven houden voor de verdeling van de sportvoorzieningen over de stad. Een
belangrijk punt uit ons programma is ook het belang van een zwemdiploma voor iedereen die in onze
waterrijke omgeving woont. Waar mensen obstakels ervaren voor zwemles moeten deze weggenomen
worden. Met de ambitie die we hebben is het van cruciaal belang om ondernemers, een van de
banenmotoren van onze stad en de regio, snel en goed te faciliteren en als gemeente een goede gastheer te
zijn. De één-loket-gedachte waar Beter Voor Dordt zich al 8 jaar sterk voor maakt is daarbij voorwaardelijk, en
bij de aantreding van het college en de presentatie, gaf aankomend wethouder Burggraaf daar ook al iets over
mee: we moeten meedenken in kansen en mogelijkheden, en niet in de beperkingen. Dat is wat de
ondernemers en investeerders nodig hebben, en meer mbo en hbo onderwijs om onze ondernemers te
kunnen voorzien in goed opgeleid personeel. Daarbij is het dus ook van het grootste belang dat de opleidingen
goed aansluiten. Beter Voor Dordt vindt verder dat acquisitie meer gebundeld moet worden en beter op
elkaar moeten worden afgestemd. Een ander belangrijk punt van Beter Voor Dordt is onze stad als veilige en
leefbare stad. Een leefbare stad en wijk is een omgeving waar men elkaar ook kent, en er plek is om elkaar te
ontmoeten. Ik had het daar al eerder over. Schoon, heel en veilig zijn daarbij ook belangrijke voorwaarden
voor een leefbare stad. Meer aandacht voor de schone omgeving, waar ook het groenonderhoud op peil is en
zichtbare toezichthouders in de buurt zijn, en die ook gekend worden, en waar nodig, als het niet anders kan,
wordt ook de intensieve en integrale aanpak van overlast voortgezet, maar wat ons betreft is voorkomen van
overlast altijd de inzet. Als laatste Dordrecht als verbindende stad: Dordrecht is al jaren een stad die de
verbindingen zoekt. We werken in verschillende samenwerkingsverbanden goed samen, en met de opgaven
die er nu liggen is er slagkracht nodig en dat betekent dat wat Beter Voor Dordt betreft, Dordrecht meer de
positie moet pakken en doorzettingskracht moet krijgen, en zeker niet alleen in het belang van Dordrecht,
maar ook in het belang van de omliggende gemeentes. Verbindingen zoeken we, wat Beter Voor Dordt
betreft, ook nog nadrukkelijker aan de voorkant van processen met de betrokken partners op de dossiers en
de gesprekstafels die we tijdens het formatieproces hadden waren daar een mooie aanzet toe, waar we zeker
op voort moeten borduren. Voorzitter, ik hou het hierbij, dank u wel.
De voorzitter: Dank u zeer.
Mevrouw Kruger: Voorzitter.
De voorzitter: Bij interruptie, mevrouw Kruger, gaat uw gang.
Mevrouw Kruger: Ja, ik wilde het eerst tijdens de voordracht doen, maar ik denk, laat ik eventjes wachten, ik
kan hem wel vasthouden die vraag, gaat even over het 65+ gratis met de bus. De afspraak is nu dat er gekeken
gaat worden of het een onderdeel ook kan worden van de Dordtpas, zodat meer relevante doelgroepen er
gebruik van zouden kunnen maken op dezelfde manier als nu de 65+ groep er gebruik van maakt, lees ik het
zo goed?
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De heer Schalken-Den Hartog: Het is in ieder geval de bedoeling en de inzet om wat we nu hebben voort te
zetten, maar de heer Van der Linden zal dadelijk als beoogd wethouder op dit dossier stevig gaan lobbyen om
te kijken of er meer uit te halen is voor hetzelfde geld wat we ervoor reserveren.
Mevrouw Kruger: Oké, ja want mijn vraag is dan eigenlijk meer van, stel nou dat het wel mogelijk is om ook
andere relevante doelgroepen daar gebruik van te laten kunnen maken, maar dat dan de groep van 65+ iets
ingeperkt moet worden, ik hoef er nu niet direct antwoord op, want ik begrijp dat het iets is voor beoogd
wethouder Van der Linden, maar dan zou ik dat graag toch, ja, misschien wel in overweging willen laten
nemen, om te kijken hoe we daar dan mee omgaan. Dat wil ik even meegeven.
De voorzitter: Dank u zeer. Als ik verder, verder zie ik geen interrupties op uw inbreng. Dan kom ik bij de VVD
en dan geef ik graag het woord aan de heer Merx. Het mag vanaf de plaats, maar u mag ook naar het
spreekgestoelte komen.
De heer Merx: Dank u wel, voorzitter. Ja, ik ga hier staan, omdat ik dan ook de mensen op de publieke tribune
aan kan kijken, vandaar, en dan zitten ze mij in mijn nek te kijken en dat voelt ook niet zo prettig. Voorzitter,
allereerst volg ik de woorden van de heer Schalken, met grote dank aan de heer Van der Velden en de
ambtelijke ondersteuning zoals Andre, Paula, Sonja en de beide Marken. Die hebben ongelooflijk veel tijd erin
geïnvesteerd. Ik klaagde wel eens dat ik er veel tijd mee kwijt was, maar ik denk dat zij twee keer zoveel tijd
kwijt zijn geweest, maar ik zal het kort houden. Wij zijn trots op het coalitieakkoord, zowel op de inhoud als op
het proces. Als ik het heel kort houd, dan zeg ik de teksten zijn helder, spreken voor zich en we zullen het er
nog vaak over hebben tijdens de begrotingsbehandelingen, en tot slot, goede wijn behoeft geen krans, maar
dat zou wel heel erg kort zijn, dat zou onrecht doen aan het prachtige akkoord wat hier ligt. Het proces: het
heeft inderdaad lang geduurd, dan is de vraag, te lang, nee. We hebben de luiken open gezet, we hebben vele
brieven gehad, ook doorgeworsteld, maar we hebben ook hele goeie gesprekken gehad met allerlei
maatschappelijke partners, David Schalken memoreerde dat zojuist al, en dat is heel enthousiast ontvangen en
we moeten daar ook mee door, maar ook andere politieke partijen zoals hier aan tafel zitten, hebben zich
aangesloten bij die gesprekken, en ik spreek even op persoonlijke titel, ik vond dat echt heel erg goed. Ik vond
het fijn om met elkaar in zo'n sfeer en die gelegenheid met elkaar van gedachten te kunnen wisselen, en ik
hoop ook oprecht dat u voldoende van ook uw dingen die u gezegd heeft terugvindt. We hebben in ieder geval
de hand uitgestoken naar andere partijen en ons voornemen is om dat ook te blijven doen. Is het vlekkeloos
gegaan? Nee, dat niet, maar dat is altijd het risico als je een keer ergens mee begint, dan zul je er ook
tegenaan lopen dat sommige dingen wat anders moeten. We kregen wat kritiek op de brief zoals die uit was
gegaan. We hadden het zelf zo niet gezien, maar bij nadere lezing zou je het inderdaad ook op een andere
manier kunnen lezen, maar dat was, mevrouw Kruger, niet onze opzet, het was echt de uitgestoken hand en
dit proces smaakt dus naar meer, maar we staan voor grote uitdagingen. Uitdagingen op economisch,
ruimtelijk, sociaal gebied en op de veiligheid. Dat kunnen we en dat willen we niet alleen, dat willen we met u
en met onze maatschappelijke partners binnen en buiten Dordrecht. Als ik kijk naar de inhoud van het akkoord
is het heel aanlokkelijk om elk hoofdstuk langs te lopen en daar alle punten op te noemen, ga ik niet doen. Ik
pak er wel een paar uit die wij in ieder geval van belang vinden, maar niet nadat ik gezegd heb dat wij onze
volledige steun uiteraard geven aan dit akkoord zoals dat voorligt. Een akkoord met gezonde en leidende
principes, groeiend, verzorgend, verdiend, verbindend, ruimte gevend en verantwoordelijkheid nemend. Dat
zijn onze leidsels waar aan de hand wij de komende 4 jaar met elkaar verder willen. Het is een akkoord wat
ook in balans is. Een balans tussen harde thema's zoals economie, bereikbaarheid, veiligheid, maar ook de
meer zachte sociale thema's, ook van belang, zoals zorg en sport. Stevige ambities. Ambities die we ook echt
moeten waarmaken, willen wij deze stad uit het huidige, wat krimpachtige scenario, krijgen weer naar een
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groeiscenario, en dat is noodzakelijk. Dat is noodzakelijk voor onze voorzieningen, dat is noodzakelijk voor
onze burgers. Dat is ook noodzakelijk om als versterkte stad in de regio te staan, ook naar de verbinding naar
het Rijk en misschien wel zelfs naar Europa, en dat betekent 140.000 inwoners in 2030, of in ieder geval een
hele belangrijke beweging in die richting, 4000 woningen in de komende periode. Dat lijkt niet veel, maar dat
is een enorme opgave, maar ook al uitgewerkte plannen op de plank voor nog eens 6000 woningen in de
periode daarna, maar ook aandacht voor onze rijke historie. Die willen we en die gaan we met u en met de
stad, en met zoveel mogelijk mensen van buiten de stad, vieren. Goed, is de VVD dan, heeft die nou weer alles
bereikt in dit programma wat ze voor ogen hadden? Nee, dat spreekt voor zich, je gaat een onderhandelingen
met 4 partijen en er zijn ook punten waar je soms wat water bij de wijn moet doen, maar al met al, het is een
prachtig programma en we zijn er trots op. Ik ga nu op een paar thema's in. Economie: ik heb al genoemd de
banengroei, en er staat een ambitie in. In Dordrecht gegarandeerd een baan, en dat is waar we keihard voor
willen gaan werken. Het is ook noodzakelijk, het is voor al die mensen noodzakelijk die nog niet, nu nog geen
baan kunnen vinden. Een betere koppeling tussen onderwijs en de behoeft op de arbeidsmarkt.
Duurzaamheid, dat is ook iets wat wij heel erg belangrijk vinden, wat ook economische kansen biedt. De
ambitie om te horen tot de top 5 MKB-gemeentes, een behoorlijke ambitie, maar we gaan er keihard aan
werken. Een horecavriendelijk beleid in deze stad om de bezoeker naar de stad te trekken, te houden, maar
ook vooral weer terug te laten komen, want een eenmalig bezoek is niet genoeg, ze moeten ook van deze stad
gaan houden zoals wij er van houden en terug willen komen. En uiteraard, zoals ik net al noemde, de
bereikbaarheid, of de duurzaamheid, sorry, met als voorbeeld een energieneutraal stadskantoor. Ik vind dat
wij als gemeente daar ook het voorbeeld in moeten geven. Bereikbaarheid, ander thema: Betere
bereikbaarheid en doorstroming. Alsjeblieft slimmere verkeerslichten, of verkeersregelinstallaties en groene
zones. Is goed voor het milieu, is goed voor de doorstroming, is goed voor de veiligheid, en de aanpak van de
top 20 verkeersonveilige plekken in de stad, ook een ambitie die we waar moeten maken. We praten er veel
over, maar nu gaan we het doen, en de aanpak dat 30 kilometerzones, we kunnen ze niet allemaal aanpakken,
want dat gaat heel veel geld kosten, maar in ieder geval de belangrijke 30 kilometerzones waar nooit 30 is
gereden, maar veel harder, die moeten we ook echt gaan aanpakken, en blijven investeren op hoogfrequente
intercityverbindingen, en binnen de gesloten parkeerexploitatie kijken naar mogelijkheden om de
tijdsvensters voor betaald parkeren te herzien, en herziening van abonnementstarieven een verlaging van de
eerste vergunning, en de parkeerdruk als laatste punt bij bereikbaarheid in de wijken aanpakken en op zoek
naar oplossingen voor het parkeren van de vele bedrijfsbussen, bij vele bewoners in onze stad een doorn in
het oog. Niet onbelangrijk, en zeker als je weer de laatste AD-peiling ziet, nou ja, wat je daar ook van moet
vinden, we zijn in ieder geval gestegen op die lijst en dat is in dit geval niet positief. De voorzitter was, ais ik
het goed heb gelezen, niet ontevreden. Nou, ik weet niet of ik ontevreden ben, maar helemaal blij word ik er
niet van, maar we gaan verder met het voorkomen van overlast, radicalisering en criminaliteit. Het stimuleren
van burgerinitiatieven om de wijken veilig te houden, zoals bijvoorbeeld zo'n WhatsApp buurtpreventie.
Wijkscans om een beter beeld te krijgen in de wijken van hoe de situatie is en waar moeten we op inzetten.
Investeren in betere zichtbaarheid, maar ook aanspreekbaarheid van onze handhavers in de wijken, een
belangrijk punt. Onderzoeken hoe we het racetuig in de wijken kunnen stimuleren om hun snelheid aan te
passen, dan zoeken ze echt naar slimmere methoden, misschien moeten we ze uit de anonimiteit halen om te
kijken van, kunnen wij deze mensen ook echt gaan aanspreken op hun snelheid. Tegengaan van polarisatie,
door meer ontmoeting en sociale cohesie, de heer Schalken noemde het zojuist al. Een stevige inzet op
ondermijnen in de criminaliteit. Vergist u niet, het is aanwezig alleen we zien het niet meteen en als je het ziet
ben je vaak te laat, en mobiel cameratoezicht. Voorzitter, het Financiën als laatste, vinden wij natuurlijk ook
belangrijk dat de lastengroei maximaal stijgt met de inflatie. Hij hoeft niet te stijgen, maar als hij stijgt,
maximaal met de inflatie. Het gemis aan precariobelasting willen we oplossen zonder dat de Dordtenaar
uiteindelijk meer belasting betaald, maar het zal ergens vandaan moeten komen. Wij zijn natuurlijk blij, maar
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niet hieperdepiep-blij dat de hondenbelasting naar het landelijk gemiddelde gaat. Nou, dat is in ieder geval zo
ongeveer de helft van wat er nu betaald moet worden, dat geldt in ieder geval voor de eerste hond, want voor
meerdere honden, dan blijft die staffel, of dan blijft een staffel in ieder geval staan. Maar natuurlijk ook, ik ga
daar niet verder op in, de zorg, de sportieve stad, de gezonde stad, de verbindende stad, hebben we richting
gekozen en hebben we daar ook stevige ambities die we ook met z'n allen moeten gaan uitvoeren. Dit alles
moet natuurlijk uitgewerkt worden in begrotingen, details komen dan daar aan de orde, maar de VVD zal en
graag met u, het college, aandachtig en positief, kritisch volgen, de kaders stellen en met elkaar controleren of
we op de goede weg zijn. Ik dank u wel.
De voorzitter: Dank u zeer, en geen vragen aan u. Het enige wat mij dan nog rest is als burgemeester om te
zeggen dat als u de mening van de burgemeester wilt weten, u die beter kunt vragen dan hem uit de krant
lezen zeg ik dan. Ik geef het woord aan de vertegenwoordiging van het CDA, fractievoorzitter is de heer Der
Kruijff, Van der Kruijff, gaat uw gang.
De heer Van der Kruiiff: Voorzitter, als je dit rapport leest kan je maar een conclusie trekken wat ons betreft,
Dordt gaat ervoor, want, voordat we nu op de inhoud van het coalitieakkoord ingaan, dit akkoord is wel een
trendomslag. De afgelopen jaren is
dezen en gene wel eens betiteld als te veel stilstand, te weinig
projecten gestart, te weinig lef, teveel beheer, houden hoe het is, en of dat nou waar is of niet, ik kan dat
overigens voor een heel stuk wel wat nuanceren, dat het logisch is in tijden van economische teruggang, crisis,
bezuinigingen, tegenvallers, projecten die we moeten oplossen met zware afschrijvingen, maar toch, het
wordt nu anders. Voor ons is het duidelijk dat dit coalitieakkoord dat vandaag naar buiten is gebracht er geen
misverstand over laten bestaan dat we de komende periode grote investeringen en verandertrajecten gaan
initiëren en realiseren. U leest in het coalitieakkoord heel veel afspraken, en die afspraken staan er niet voor
niks, daar moeten we het zeker over gaan hebben, maar die moeten we vooral gaan doen. Wij willen minder
bestuurlijke drukte in stad en regio, en meer uitvoering. Er is urgentie voor deze stad. Vandaar dat u leest, op
naar een stad van 140.000 inwoners, een stad die groeit en bloeit, waar het fijn opgroeien is, naar school
gaan, blijven wonen, werken, sporten, en waar het ook fijn oud worden is met alle zorg die in moeilijke
omstandigheden daarbij nodig is. Dordt gaat ervoor. Woningbouw plus 4000 de komende 4 jaar en de
voorbereidingen voor nog eens plus 6000 de 4 jaar daarna. Realiseert zich wel, we hebben op dit moment, ik
las het nog in het jaarverslag over 2017, iets meer dan 50.000 woningen in Dordrecht, plus 10.000 is gewoon
groeien met 20%. Het is geen geringe opgave waar we voor staan. Spoorzone, Maasterras, Leerpark,
Gezondheidspark, et cetera, en dat ook allemaal nog een relatie met verbeterde mobiliteit, duurzaamheid, de
energietransitie, de zorg. Het gaat vele creatieve en innovatieve uitwerkingen vergen om dat allemaal op te
lossen, en wat de bouw betreft, dat ook nog binnenstedelijk te doen. Ook in de zorg grote ambities.
Ontschotting leest u, ontregeling, maatwerken, wijkgeoriënteerd, verbinden van betrokken instellingen,
mantelzorgers. Grote ambities, niet gemakkelijk, we zullen elkaar nodig gaan hebben. Het is mooi dat we in dit
akkoord afspraken hebben kunnen maken om extra middelen beschikbaar te stellen voor mantelzorgers, voor
gratis parkeren, u herkent het punt, en respijtvoorzieningen. Dat we vol doorzetten op het
armoedeprogramma, dat er een Dordtpas komt voor alle inwoners, maar dat ook de doelgroep van het
armoedeprogramma daar zijn voordeel mee kan doen qua participatie in recreatieve, culturele, sportieve
voorzieningen. Het is belangrijk dat we iedereen in zijn kracht houden en daarvoor is het ook belangrijk dat we
de sportverenigingen, de scoutingen, de kerken en de moskeeën in hun kracht zetten om samen met ons
datgene te bereiken wat we willen. Mobiliteit: als je 20% huizen toevoegt, komen er heel veel inwoners bij,
dat gaat heel veel extra verkeer genereren. We zullen dat anders moeten gaan doen, want de binnenstad
wordt niet groter met parkeren, met verbinding met Rotterdam en met Breda. De lightrail, de stations, niet
alles kan meer met de auto. Onderwijs en Economie: groei, bedrijven erbij, en een nog belangrijker, daar doen
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we het voor, 4000 banen erbij, nieuwe hbo's in de stad, die onderdeel zijn van onze kracht. Mooi dat we ons
daarvoor kunnen inzetten, dat er concreet uitzicht is op een hbo die zich hier wil vestigen vanuit Ede, en dat er
ook anderen zijn die daarin mee willen werken, en dat we dat zelf uiteraard ook gaan doen. Ik zal niet alle
ambities door gaan nemen die je kunt vinden op het gebied van duurzaamheid en milieu, groen,
energietransitie, schone energie, we moeten af van dat aardgas. Duurzaamheid heeft ook een financiële
component, financiële duurzaamheid, en ook vanuit financiële duurzaamheid is het heel hard nodig dat Dordt
groeit, want deze groei is niet omdat de grootheidswaanzin hebben, deze groei hebben we nodig om onze
voorzieningen te kunnen blijven permitteren. We hebben inkomsten nodig, zodat we ook in de toekomst
middelen hebben om onze ambities te bekostigen en de voorzieningen te kunnen blijven bekostigen. Eerlijk
gezegd vinden wij dat we nu qua voorzieningen in deze stad, als je kijkt op een aantal punten, een wat grote,
misschien wel te grote broek aan hebben. Het is een bewuste keuze overigens geweest, want ook in het
verleden hebben we geïnvesteerd en hebben we een Energiehuis neergezet, en een museum neergezet, en
evenementen gegenereerd. Dat kost ook een hoop geld en dat moet betaald worden. Wat ons betreft moeten
we daarvoor middelen genereren door extra mensen naar Dordt te trekken, zodat we dat met elkaar
betaalbaar kunnen houden, oftewel voor ons is het geen vraag of die ambitieuze groei wel moet, voor ons is
dat een noodzaak, willen we toekomstvast zijn. We zijn vastbesloten dat te realiseren, en zeker nu we de wind
in de rug hebben, ook economisch, zullen we moeten gaan. Dordt gaat ervoor. Voorop in de samenwerking, in
de regio, met partners in de stad, ook in deze gemeenteraad. Het is ook aan u in deze gemeenteraad om daar
met ons meer invulling aan te geven, in alle diversiteit die we gelukkig in deze gemeenteraad aanwezig
hebben, van jong tot oud, man-vrouw, en qua achtergrond. Laten we daar ons voordeel mee doen, samen
sterk. Niet alles is in beton gegoten in dit coalitieakkoord, dat kunt u ook lezen, maar we hebben wel 6
leidende principes, en die kunt u lezen. Het gaat over het verbeteren van draagkracht, en als we keuzes maken
is dan de vraag: helpt die keus om de draagkracht te vergroten? Het gaat over zorg, en de willen mensen met
meer veerkracht en sterke buurtnetwerken, en dan is de vraag: de keuzes die we maken, helpen die daarbij?
Als het gaat over bedrijvigheid en andere investeringen, leidt het tot meer werk, en zo kunt u ze doorlezen,
leidt dat tot een betere verbinding met de Randstad? Leidt het tot verbetering van de leefomgeving? En niet
onbelangrijk voor het CDA, dat zult u begrijpen, is deze keuze ook goed voor de volgende generaties? We
zullen minder moeten praten, meer moeten doen. Vanuit dat oogpunt laat ik het hierbij, het CDA gaat ervoor,
voor een stad die we door willen geven.
De voorzitter: Ik zat even in werkoverleg, excuus.
De heer Kruijff: Ik heb geleerd dat je dan gewoon moet laten vallen, dat het zichzelf oplost.
De voorzitter: Ja, dat is gelukt, dank u zeer. Zijn er nog vragen of opmerkingen? Dat is niet het geval, dan dank
ik u hartelijk. Dan gaan we door naar de fractie van D66, het woord is aan de heer Noels.
De heer Noels: Ja, we doen het. Voorzitter, dank u wel. Wij ontvingen gisteravond tien voor zeven, na een
proces van 9 weken, het coalitieakkoord van de fracties VVD, CDA, CU/SGP en Beter Voor Dordt. We zien aan
het akkoord en aan de glossy dat u hard gewerkt heeft. Toch zit u er vandaag nog fris bij, laten we positief
beginnen. We hebben waardering voor de poging die u heeft gedaan om dit akkoord met de gesprekstafels
van een breder draagvlak te voorzien. We kunnen nu klagen over de beperkingen in dit proces, maar liever
geven we u vandaag het voordeel van de twijfel, en beschouwen wij uw inzet als een eerste stap na de
beloofde openheid en de beloofde transparantie. Het nu voorliggende coalitieakkoord is een belangrijk
document. Het beschrijft waar u als coalitie de komende 4 jaar voor gaat. De fractie van D66 wil het document
in de bespreking dan ook die belangrijke waarde toekennen. Helaas maakt het proces dat nu onmogelijk. U
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geeft ons letterlijk één avond om uw visie en inzet voor de komende 4 jaar te waarderen. Dat doet geen recht
aan uw proces, en zeker niet aan onze rol als gemeenteraad. We spreken daarover onze onvrede uit.
Desalniettemin willen wij u als gemeenteraad en als stad toch een eerste beschouwing vanuit D66 geven. De
fractie van D66 is blij met de ambities die uw akkoord laat zien op het gebied van wonen. Het is broodnodig
dat we als stad weer gaan groeien, en dat we jongeren en gezinnen de kans bieden op een wooncarrière in
eigen stad. Uw plannen voor een groter en gevarieerder woningaanbod kunnen dan ook op onze waardering
rekenen. Wij zullen de coalitie voortdurend scherp houden op de ambities, die zijn soms scherp: 4000
woningen plus 6000 in de harde planning, op de realisatie van gemengde en groene wijken en op de transitie
naar energiezuinige woningen, ook voor de lagere inkomens en niet alleen voor hen die een sociale
huurwoning hebben. Ook op het gebied van de bereikbaarheid en de economische ontwikkeling bevat het
akkoord ambities die wij met uw coalitie delen. De wijze waarop werk wordt gemaakt van het
vestigingsklimaat spreekt ons aan, evenals uw inzet op hoogfrequente intercityverbindingen naar de Randstad
en naar Brabant, en alleen aanvullend daarop de lightrail en een station bij het Leerpark. De aldaar geplande
verdere ontwikkeling van een campus rondom duurzaamheid en slimme industrie is een mooie stap. Ook hier
zullen wij u vooral scherp houden op de daadkracht. Toch is het niet allemaal rozengeur en maneschijn. In uw
akkoord zien we dat uw ambitie ligt op het bouwen van woningen en op het aantrekken van bedrijven. Wij
hebben ons hard gemaakt voor een sociale en voor een duurzame stad. Een stad waarin iedereen de kans
krijgt om mee te doen. Een stad die we mooier achterlaten voor de generaties na ons. Op deze thema's is uw
akkoord voor ons teleurstellend. Het is onze eerste indruk dat u onze stad vooral vooruit wilt helpen met
invloeden van buitenaf, met hogere inkomens, die in duurdere woningen komen wonen. Die aanpak doet u
wellicht stijgen in de statistiek, maar ik kan u ervan verzekeren dat de mensen die de aansluiting met de
arbeidsmarkt duurzaam kwijt zijn, de mensen die duurzaam in armoede leven, en de kinderen die opgroeien
met een achterstand, dat zij er niets van merken. Waar blijven de investeringen in het bestrijden van armoede
en in het bevorderen van kansengelijkheid? Waar blijven de investeringen in Dordtenaren? Voorzitter,
datzelfde geldt voor de duurzaamheid. De fiets en het OV komen er ten opzichte van de auto bekaaid vanaf.
De ambities met betrekking tot het opwekken van duurzame energie op ons eiland vallen tegen, en met
betrekking tot de 4000 woningen die gasloos worden gebouwd, dat is geen ambitie, dat is uitvoering van
rijksbeleid. Het valt ons op dat u op het gebied van duurzaamheid met het voorop lopen in een duurzame
energie, het voldoen aan de WAO-norm voor luchtkwaliteit, en op sociaal met ontschotting, lastenverlichting
en meer ruimte voor de professional soms best een ronkende produceert. Het ontbreekt echter aan power en
aan visie, en de beste illustratie daarvan, die vinden wij in uw eigen tekst. Heren van de coalitie, u heeft het
woord 'onderzoek' heeft 25 keer gebruikt. Dat kan niet waar zijn. U heeft 4 jaar en 9 weken de tijd gehad om
te onderzoeken. De problemen zijn bekend en ik kan u ervan verzekeren dat we die niet oplossen met meer
onderzoek, maar met daadkracht en met acties. Tot slot willen we onze zorgen uiten over het financieel
rentmeesterschap. U zult begrijpen dat wij uw akkoord nog niet hebben kunnen doorrekenen, maar wij zien
dat u een aantal boeken uit kundige handigheden uithad. Voorbeelden zijn het op voorhand meebegroten van
de inkomsten uit nog niet gerealiseerde woningbouw en groei van het inwoneraantal, en de compensatie van
wegvallende inkomsten uit de precariobelasting met budget voor het onderhoud van onze wegen. Voorzitter,
ik wil onze eerste reactie op het coalitieakkoord afsluiten met de conclusie dat uw akkoord op onderdelen
goed is, maar dat u waar het gaat om het creëren van een duurzame, en van een sociale stad, de boot heeft
gemist, en om in uw beeldspraak te blijven: u weet wat het betekent als eilandbewoners de boot missen? Dan
zijn ze te langzaam geweest, dan komen ze gewoon te laat, en hiermee wil ik mijn woordvoering sluiten.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan kom ik bij de inbreng van mevrouw Kruger namens GroenLinks, gaat uw gang.
Maar misschien aardig om te vermelden dat het de maidenspeech was van de heer Noels. Ja, daar mag even
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voor geklapt worden. Het is maar goed dat hij niet geïnterrumpeerd is, want dat had ook niet gemogen.
Mevrouw Kruger, voor u is het zeker geen maidenspeech, gaat uw gang.
Mevrouw Kruger: Oké. Nou het was ook niet nodig hoor, Kevin, de interruptie, het was gewoon een dijk van
een speech, ook qua inhoud, zeker qua inhoud. Goed, voorzitter, GroenLinks is deze nieuwe periode ingegaan
met: het is tijd voor verandering, en verandering begint in Dordrecht, en met deze instelling hebben wij ook de
uitnodiging van de beoogde coalitie aangenomen, en deelgenomen aan de gesprekstafels, waar behalve de
beoogde oppositiepartijen ook verschillende partners uit en rond de stad zijn uitgenodigd om input te leveren
voor het akkoord waar we nu onze schouders onder kunnen zetten, en ja, zelfs moeten gaan zetten, want
man, oh man, of oh mens, oh mens, dat zal echt nodig zijn. Gisteravond hebben we al zo'n voorproefje gehad,
want om zeven uur, ik hoorde net zeggen vijf voor zeven, of was het vijf over zeven, kwam het zo lang
verwachte akkoord eindelijk op de mail binnen. Negen weken heeft de beoogde coalitie erover gedaan om de
plannen voor de komende 4 jaar op papier te zetten, en negen uur, nou ja, ietsje langer, heeft de beoogde
oppositie om zich erover te buigen en iets over te vinden. Nou, de voorgangers, behalve dan D66, die hadden,
kunnen inderdaad wat dieper ingaan op het coalitieakkoord en wij moeten het doen met even schijn
doorlezen en snel reageren, want in principe doet u, beoogde coalitie, en doen ook wij, beoogde oppositie ons
daarmee eigenlijk ernstig tekort, en kunnen we ons afvragen hoe serieus we elkaar op deze manier nemen. Als
GroenLinks kunnen we nu een globale indruk geven, en eerst observatie, waarbij wij de kaderbrief zeker
dieper inhoudelijk op terug zullen komen. Het proces om zoveel mogelijk input op te halen uit de samenleving
en uit de beoogde oppositie is een mooi voornemen geweest van de coalitie. Echt waar, want voor zover ik
kan zien, want bij verschillende gesprekstafels ben ik aanwezig geweest, is er wat opgehaald, en is ook weer
benoemd in het akkoord. Alleen, ons inziens zonder al te veel samenhang, zonder al te veel lef en innovatie,
kreten en losstaande feiten, geworteld in het verleden en weinig steekhoudend naar de toekomst. Dordrecht
is een stad waar je bij wilt horen, Dordrecht viert de stad, dat is mooi. We groeien naar een stad met 140.000
inwoners en dan vragen wij ons af, op het eigen eiland of door samensmelting met enkele steden om ons
heen, ook mogelijk hè, want ja eigenlijk alleen, ik had Papendrecht en Zwijndrecht erbij genomen, maar alleen
aan Zwijndrecht hebben we al genoeg om die beoogde ambitie te behalen, en in de aanbiedingsbrief schrijft
de formateur: "Het bestuur wint aan draagvlak en legitimiteit, indien de diversiteit," dat zijn wel een hoop
'teit'-en, "ook zichtbaar is in de raad en in het college." Nou, helemaal goed, want dit is zelfs uit onderzoek
gebleken. Karin Lambrechts refereerde er straks ook al aan: een bestuur moet bestaan uit verschillende
achtergronden en ook uit vrouwen en jongeren, en de raad, deze samenstelling, heeft zijn best gedaan, want
een derde is ongeveer vrouw. Het college daarentegen, komt die weer oh man oh man oh man, dat is
duidelijk. Ambitie niet behaald. Hoe is dit mogelijk? Wisten de partijen pas 21 maart dat men wethouders
moest aanleveren en kwam men er toen pas achter dat men geen geschikte vrouwen had? Nou, ja ik wou
bijna in het Engels zeggen, maar ik zeg maar: wat een flauwekul. Hier is moedwillig, denken wij, op
aangestuurd. Algemeen bekend is dat Beter Voor Dordt in 2010 onder andere onze partij buiten de deur hield,
omdat we geen geschikte vrouwelijke kandidaat zouden hebben. Diversiteit, een afspiegeling van de
samenleving, helaas mislukt. De meeste partijen hebben toch de afgelopen jaren voorwerk gedaan
wethouderskandidaten te scouten en op te leiden, waardoor iedere partij een pool van geschikte en diverse
kandidaten heeft waaruit men kan kiezen, en tegenwoordig mogen we zelfs wethouders uit andere
gemeentes kiezen, dus geen vrouwen beschikbaar? Nou, volgens ons niet goed gekeken, of bewust niet
gewild, en dan een saillant detail, de heer Noels noemde net het woord duurzaamheid, hoe vaak dat, nee,
onderzoek, dat kwam heel vaak voor, maar het woord diversiteit, hoe vaak zou dat voorkomen denkt u in het
collegeakkoord? Niet een keer, echt niet een keer, maar Dordrecht viert de stad en hoe, ook hier gaat het
voornamelijk over mannelijke zaken, waarom niet in 2019 het actief vrouwenkiesrecht gevierd? Het is dan 100
jaar geleden dat vrouwen actief kiesrecht kregen, dus ook in Dordrecht. Een mooie gelegenheid om dit onder
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de aandacht te brengen, om vrouwen aan te moedigen zich meer betrokken te voelen bij de politiek en bij de
samenleving. Een gemiste kans ook weer, zou ik zeggen, maar door de schouders eronder te zetten zullen wij
dit nog wel laten terugkomen, want we hebben nu al de zonen van Dordrecht gehad, ik vraag welke
wethouder gaat zich sterk maken voor de dochters van Dordrecht, want die komen er aan, die zijn al in
voorbereiding. Ja, het is tijd toch echt voor verandering en dat moet dan ook gebeuren in Dordrecht als
ondernemende stad. Veel van het akkoord geeft blijk van een gebrek aan visie en concrete plannen, maar zo
vaag als de coalitie is over duurzaamheid, energietransitie of sociaal beleid, zo goed is dit akkoord voor de
ondernemer. Er is sprake van een heus welkomstpakket met praktische zaken, maar ook met financiële
tegemoetkoming voor de startende nieuwe ondernemer. Het revitaliseren voor bedrijventerreinen met oog
voor duurzaamheid, circulaire economie en watergebonden. Nou, chapeau, echt, maar hoe en met wie en
wat? Bedrijvigheid is een positieve toevoeging. Toch slaan de coalitiepartijen ook hier af en toe de plank mis.
Zo verwachten zij volgens het akkoord in te kunnen spelen in groeiende sectoren, maar missen de kans om
hierbij verduurzaming te noemen. In de plannen wordt geen concreet werk gemaakt om de leegstand in de
winkelcentra, bijvoorbeeld in de binnenstad, tegen te gaan. Dit terwijl tenminste twee van de vier partijen,
BVD en CDA, dit wel als belangrijk punt in hun verkiezingsprogramma hadden opgenomen. Mooie plannen,
best beoogd college, heeft alleen een kans van slagen als alle factoren worden meegenomen en het goed
onderbouwd wordt. De doelstelling om de top 5 MKB-vriendelijkste grote gemeente te bereiken vinden we
leuk. De heer Merx refereerde eraan, maar waarom zouden we dat meten aan een relatieve maatstaf? Is de
top 5 niet tegelijk ook de 5 minst slechte? Liever zien we dat MKB-vriendelijkheid wordt gemeten aan hardere
maatstaven die echt iets zeggen over hoe we het doen als stad. Hierbij valt te denken aan een
vergelijkingsonderzoek over een aantal jaar, waarbij we de kwaliteit en kwantiteit van de Dordtse MKB wordt
vergeleken. Ik sla even wat over, want ik heb nog veel meer. Het idee om jongeren te stimuleren om opleiding
keuzes te maken op basis van baanperspectief kunnen wij begrijpen, hoewel dit misschien wat krachtig en
direct te sterk als alles oplossend wordt opgeschreven in het akkoord. GroenLinks is voorstander van dat
iedere jongen naar eigen talent, naar het eigen te halen niveau binnen het onderwijs kan gaan, maar we
moeten wel oppassen dat het omgekeerde niet de werkelijkheid wordt. Het is toch niet de bedoeling dat we
jongeren massaal tegenwerken om een studie te volgen, omdat daar nu weinig baankans op zou zijn op ons
eiland. Ook voor jongeren is immers zelfontplooiing een grootgoed en daar kunnen bepaalde studies bij
helpen. Om een stad te zijn waar je wilt wonen moet de stad leefbaar en veilig zijn. Wat opvalt is dat de
komende jaren werk wordt gemaakt van flexibel cameratoezicht in wijken met overlast en/of criminaliteit.
Nou, zoals u weet is daar GroenLinks niet zo'n voorstander van. Ten eerste, omdat het in tegenstelling tot,
zoals in het coalitieakkoord wordt beweerd, dit helemaal niet zo'n bewezen effectief middel is. Ten aanzien
van het doel wat je wil bereiken kan cameratoezicht een aanvulling zijn, m aar'...' is het niet. Volgens
GroenLinks is het voornamelijk een creatie van schijnveiligheid die ook nog eens ernstig inbreuk maakt op de
privacy van onze bewoners. Wie bepaalt waar en wanneer dergelijk toezicht wordt ingesteld? Worden
onschuldige mensen de dupe? Cameratoezicht alleen als het andere heeft gefaald. Om een stad te zijn waar je
wilt wonen moet je een gezonde en sportieve stad zijn. We betrekken nadrukkelijk de verenigingen bij deze
grote beweging en haar robuuste, zelfstandige koepelverenigingen en sluiten snel aan op verenigingen die zelf
ook snel willen schakelen en voeren stevige regie om voortgang te boeken. Voorzitter, dat is pas mannentaal.
In het vorige college werd deze zelfde stevige taal ook gebezigd, echter vraag ik me af of het weer bij deze
grote woorden blijft, want hoe kun je er iemand bij betrekken en zelf de regie toch in eigen hand willen
houden, de regie waarop, en waar, en waar naartoe, en waar zou in Dordt-West een sportpark moeten
komen? De, ja die was wel leuk, de vorming van koepelverenigingen zal leiden tot het sluiten van enkele
sportparken en daarom moet dat in Dordt-West, natuurlijk, en deze locaties kunnen dan beschikbaar komen
voor woningbouw, yes, want beter voor de sportclubs, of beter voor Dordrecht om aan de ambitie van al die
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te bouwen huizen te kunnen voldoen? We streven ernaar in 2030, ik ben wel lang van stof hè, maar ja, dat is

De voorzitter: Hoeveel, ik wou, u had het over mannen, hoeveel vrouwentaal heeft u nog?
Mevrouw Kruger: Ik had het over mannen, mannen, mensen, mensen, hè.
De voorzitter: Weet ik.
Mevrouw Kruger: En vrouwen zijn vaak wat langer van stof, dat klopt, maar daardoor overdenken wel ook
alles goed, hè
De voorzitter: U heeft een heel boekwerk liggen. Kunt u proberen toch een soort afronding te bereiken?
Mevrouw Kruger: Ja, ik zal het even wat, ja u heeft gelijk, ik ga even wat, hoe zeg je dat, selecteren. Ik wil even
ingaan nog op het kader van 800 jaar stand, planten we extra bomen, die 800, en daarnaast, want dat hoorde
ik net niet zeggen, voor elke 1000 nieuwe inwoners van de stad, 100 nieuwe bomen. Nou, GroenLinks is daar
natuurlijk hartstikke blij mee, maar wij willen, want bomen is een van de belangrijkste levensaders van een
stad, maar we willen wel echt heel zeker weten of dit gaat om extra bomen, en niet om de bestaande bomen
te vervangen, want de laatste tijd wordt er, zoals iedereen wel gemerkt heeft, veel gekapt, of verdwijnen
bomen zomaar onder het puin, zoals op de Noordendijk. Dat heb ik al gehad, ja ik ga eventjes wat snel
erdoorheen en dan kan de volgende.
De voorzitter: Liggen ook aardig wat bomen op het spreekgestoelte.
Mevrouw Kruger: Ja, hè. Ik ben toch zo blij met onze scherpe burgemeester. Een zorgzame stad die wil ik toch
ook nog wel even noemen. Hoe gaan we dit doen, want mooi dat we meer aan de preventieve kant willen
gaan aanzetten, gaan inzetten, het is niet erg duidelijk, terwijl we wel zonder meer in de financiële kaders
moeten blijven. Uiteraard zijn de financiën belangrijk, maar juist bij de zorg moeten we doen wat nodig is,
geldt volgt de cliënt. In ons Dordrecht krijgt iedereen de zorg die hij of zij nodig heeft en wordt zo spoedig
mogelijk geholpen zonder al te lang op een wachtlijst te hoeven staan. Laagdrempelige zorg zonder indicatie,
perfect, maar het kan ook stukken minder bij andere zorgcomponenten. Geef verantwoordelijkheid en
vertrouwen terug aan de zorgvrager en zorgverlener. Voorzitter, ik rond af. Kortom, als ik alles bekijk wat ik nu
al gehoord heb en wat ik nu al zelf heb gezegd, en hebben jullie de helft nog niet gehoord, en wat er nog meer
gezegd gaat worden, we zullen aan de bak moeten, voorzitter, onze schouders eronder zetten. We hebben
genoeg gedroomd, we gaan nu aanpakken naar realiteit. Dordrecht viert de stad met geschiedenis, aangevuld
moet worden en er moet geschiedenis geschreven worden. Geef dus kunst en cultuur de ruimte, zet niet alles
vast. Herijken van het cultuurbeleid een verdeling van de subsidies opnieuw op onderdelen bepaald en
instellingen die aantrekkelijkheid van de stad vergroten, aangevuld met het sociaalmaatschappelijk effect
vergroten. Onze inziens, wordt in dit akkoord teveel uitgegaan van logisch gevolg, dat is ook wel mannelijk,
geloof ik. We bouwen wat woningen en de inwoners komen vanzelf, we zetten wat industriële panden neer en
de werkgelegenheid om vanzelf, en wanneer er werk is, dan hebben we geen armoede meer. We krijgen
inderdaad een solide college, een college dat op de oude voet verder gaat, althans zo het zich laat aanzien. En
wat gaan we doen? Is Dordrecht een stad waar je wilt wonen, geworteld in het verleden en gericht op de
toekomst? GroenLinks blijft zeggen: ook met dit akkoord, het is nog steeds tijd voor verandering, dank u wel.
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De voorzitter: Dank u zeer. Dan kom ik bij de fractie ChristenUnie/SGP. Het woord is aan de heer Veldman, en
die staat bekend om zijn korte, krachtige inbrengen.
De heer Veldman: Voorzitter, dank voor het woord, en ik sluit me geheel aan bij alle dankwoorden aan de heer
Van der Velden en de ambtelijke ondersteuning voor het proces dat wij hebben doorgemaakt de
achterliggende weken. Die ondersteuning was ontzettend belangrijk om te kunnen staan waar we nu staan.
Voorzitter, de ChristenUnie/SGP zoekt vanuit Bijbelse principes en uitgangspunten het goede voor de gehele
stad, een belangrijke hoofdlijn in ons politieke gedachtegoed is dat de overheid, en dus ook de plaatselijke
gemeente, haar mogelijkheden om zelfstandig dingen voor elkaar te krijgen niet moet overschatten. Gezinnen,
maatschappelijke instellingen, kerken, bedrijven en verenigingen, allemaal dragen ze bij aan de opbouw en
instandhouding van de samenleving. Daarom is de fractie ChristenUnie/SGP erg ingenomen met de
vormgeving van het formatieproces. Tijdens het proces zijn niet alleen binnen, maar juist ook buiten de
overheid gesprekken gevoerd, en deze denklijn heeft ook zijn plek in het akkoord gekregen. Er is een scala aan
thema's benoemd die met de partijen buiten de gemeentelijke overheid uitgewerkt zullen moeten worden.
Daarbij denk ik ook nadrukkelijk aan mede-overheden in de regio en in Den Haag. In dat kader spreekt het
beeld van de formateur ons erg aan. Hij noemt de Dordtse Pontonniers. Zij waren meesters in het
overbruggen van waterwegen, en in een samenleving met grote diversiteit, grote verschilling in meningen en
vele culturele achtergronden, is er nog steeds behoefte aan bruggenbouwers, aan Dordtse Pontonniers. Zo'n
bruggenhoofd, als je een brug gaat bouwen heb je zo'n bruggenhoofd tenslotte nodig, werkt alleen goed als je
aan de oever ook een goed ankerpunt hebt, en voor de fractie ChristenUnie/SGP is dat de bijbel. Op grond
daarvan willen wij ook de komende jaren in de politiek staan, steeds zoekend naar het juiste en naar het
goede, en dat vertalen naar praktische oplossingen voor problemen en uitdagingen van nu, en wij zijn er van
overtuigd dat dat goed is voor iedereen. Voorzitter, om dit beeld nog even vast te houden en door te trekken,
als je een brug wilt bouwen moet je fysiek en mentaal gezond zijn. Het coalitieakkoord bevat een veelheid aan
elementen die de grondslag vormen voor gezonde en ambitieuze maatschappij. Een belangrijke
randvoorwaarde daarbij is veiligheid. Wat ons betreft kerntaak nummer 1 voor de overheid. Ik noem
bijvoorbeeld verkeersveiligheid, maar ook de aanpak van vrouwenhandel en gedwongen prostitutie. Ook
provincie wil ik niet ongenoemd laten. Hier geldt immers: gezond blijven is beter dan gezond worden,
voorkomen is beter dan genezen. Daarom veel aandacht voor vroegtijdige hulp aan jongeren, begeleiding bij
vechtscheiding, schuldhulpverlening en zorg voor ouderen. Als we snel en dichtbij helpen, kunnen we erger
voorkomen. Hierbij zullen we ook een brug slaan tussen de verschillende onderdelen van het sociaal domein.
Ook de budgetten worden daarbij betrokken. Voorzitter, zo'n brug moet ook enige tijd meegaan, hij moet
toekomstbestendig zijn, en hij wordt ook met kennis en kunde gebouwd, waarbij je kennis gebruikt uit het
verleden en gericht bent op de toekomst. De ChristenUnie/SGP hecht er daarom erg aan dat de keuzes die we
nu maken goed zijn voor de generaties die na ons komen hoogwaardige uitvoering van de
woningbouwambitie, klimaatadaptatie, de duurzaamheidsambitie, en uiteraard ook de zorgvuldige omgang
met de financiën. Voorzitter, ten slotte, er ligt een ambitieus akkoord, en bij de uitvoering ervan wensen we
het college van B&W en de ambtelijke organisatie alle goeds en bovenal Gods zege toe.
De voorzitter: Dank u zeer. Het is waar gemaakt dat ik net voorspelde, geweldig. Dan kom ik bij de volgende en
dat is de fractie PVV. Het woord is aan de heer Van Leeuwen, en ook voor hem geldt dat het zijn
maidenspeech is, gaat uw gang.
De heer Van Leeuwen: Leden van de raad, wij hebben gisteravond het coalitieakkoord ontvangen en op
voorhand waren wij al van plan om, zeg maar, het college positiefkritisch te volgen, maar dan heb ik eigenlijk
al een heel belangrijke opmerking, de ontvingen het op een zodanig laat tijdstip, dat we eigenlijk niet in staat
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zijn om het fatsoenlijk door te nemen, en eigenlijk had ik hier willen staan om met u te praten over de inhoud
van dat akkoord. Nou, veel raadsleden hebben hun baan, het was inderdaad wat ik zei, ondoenlijk om het stuk
goed door te nemen. De coalitiefracties hebben in 9 weken de tijd genomen om het stuk op te stellen en met
elkaar uit te discussiëren, en van de oppositiepartijen werd verwacht dat ze het in enkele uren zouden kunnen
afdoen, dus de discussie over de inhoud voer ik graag met u op een later tijdstip, namelijk bijvoorbeeld in het
kader van de Kadernota. Toen het college in wording was, enkele weken geleden, hebben ze de partijen
uitgenodigd om aan de gesprekstafels deel te nemen. Op dat moment had ik echt het gevoel van, het gaat de
goeie kant op, het college gaat, het nieuwe college, het beoogde college gaat luisteren naar mensen en naar
de maatschappelijke partijen. Na, zeg maar, het feit dat we het stuk heel erg laat hebben gekregen, het
coalitiestuk, heb ik het gevoel van ja, is het college wel echt geïnteresseerd om ook, zeg maar, de raad in zijn
juiste positie te laten, namelijk de raad van, de functie van controle, van controleur. Wij vinden dus ook dat,
door het heel erg laat opsturen van het stuk, dat de raad, zeg maar, niet recht is gedaan. Nou, zoals gezegd
hebben wij betrekkelijk weinig tijd gehad om het stuk goed door te nemen. Er zijn wel een aantal dingen
opgevallen in het stuk. Het valt ons op dat in, dat er sommige teksten nogal wollig zijn uitgevallen, vooral de
teksten die gaan over het sociale domein, de teksten over het, over de fysieke omgeving zijn wat scherper, zijn
wat concreter, en we missen dan ook een stukje beleid op het vlak van dat sociale domein, bijvoorbeeld het
armoedebeleid, en hoe achterstanden weg te werken. Dat vinden we heel erg jammer. We vinden ook dat een
coalitieakkoord geschreven moet zijn voor de bevolking en we missen toch ook een stukje 'Jip en Janneke'taal. Het is van een redelijk wetenschappelijk niveau, sommige stukken, en een coalitieakkoord moet ook een
stuk zijn om, ja om de bevolking aan te spreken, zodat de bevolking weet wat ze kunnen gaan verwachten van
het college. Wat we verder ook nog missen, en nogmaals, dat zijn even wat punten, is de problematiek
rondom Chemours. Ik weet uit ervaring, ik spreek nogal wat mensen in Dordrecht, dat heel veel mensen
enorme zorgen hebben over de fabriek Chemours, en met name over de stoffen die ze uitstoten. Het
coalitieakkoord rept daar met geen woord over. Ik vind het ook wel een gemiste kans. Er staat niet eens een
traject in hoe we de problemen zouden kunnen oplossen, en ik weet dat een gemeente niet alles kan
oplossen, wat dit dossier betreft, maar ik vind wel dat de burger recht heeft op een mening van het nieuwe
college over hoe we dit zouden kunnen gaan doen, en verder mis ik ook een stukje informatie op dit vlak.
Daarnaast was ons ook opgevallen dat het woord, inderdaad, het woord onderzoek heel vaak voorkwam. Om
een voorbeeld te geven, ergens in het stuk staat de volgende zin: "We onderzoeken hoe we de
snelheidsovertredingen in wijken kunnen beperken en zetten in op aanvullende mogelijkheden om de
snelheid op wijkwegen omlaag te krijgen." Nou, de informatie die wij krijgen van burgers is, dat op een aantal
wegen de snelheid überhaupt niet wordt gehandhaafd. Dan heb ik zoiets, van de PVV, van ja, als je nu de
snelheid niet handhaaft, wat doe je dan nog om, zeg maar, andere mogelijkheden te onderzoeken. Er zijn heel
veel klachten over het niet handhaven van de snelheid, hier bijvoorbeeld op de Singel, de Singel is
omgebouwd tot een 30 kilometerzone, een deel van de Singel, en de gemiddelde snelheid ligt volgens mij in
de buurt van de 40-42 kilometer, dus dat is iets waarvan ik zeg van, nou, het college zou daar daadkrachtiger
in kunnen zijn, minder onderzoek en meer doen. Je kan nu al wat doen. Daarnaast vinden we het een
belangrijk punt, een positief punt, dat het college spreekt over een uitbreiding van de handhaving in de
wijken, dat is ook nodig. Een week geleden stond in het, in de krant, dat veel Dordtenaren zich toch wat
onveiliger voelen in vergelijking met enkele jaren geleden. Wij zouden dat heel fijn vinden als daar inderdaad
extra middelen voor beschikbaar worden gesteld, voor bijvoorbeeld uitbreiding van het aantal stadswachten.
Niet om parkeerboetes uit te delen, maar om, ja, te handhaven. Nou, dan nog een opmerking over
woningbouw: het college zet in, het beoogde college zet in op woningdoorstroming. Daarvoor worden een
aantal woningen in het middensegment en het hogere segment gebouwd. Er wordt 10 procent sociale
huurwoningen gebouwd. Ik mis eigenlijk een uitspraak over het aantal woningen dat gebouwd gaat worden in
de huurwoningen in de middencategorie, zo tussen de 700 en 1000 euro. Ik weet van een aantal mensen die,
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zeg maar, in die klasse terecht zouden komen, die graag een huurwoning zouden willen hebben en daar niet
toe in staat zijn, omdat die woningen er gewoon niet zijn. Ik vind het collegeakkoord daar wat, erg vaag over.
Nou, dat was het. Ik moest er even een mooi einde aan breien, maar d a t...
De voorzitter: Nou, dat doe ik dan voor u. Hartelijk dank, dat was ook een maidenspeech. Dan wil ik graag het
woord geven aan de SP-fractie. Het woord is aan mevrouw Jager.
Mevrouw Jager: Dank u wel, voorzitter. Ook bij de SP overheerst het gevoel van te weinig tijd hebben een
serieuze reactie te geven. Een paar uur om een stuk van 68 pagina's te beoordelen is gewoon te weinig. Een
serieuze reactie kan het college van ons dan ook pas, wat doet ie nou, we gaan even naar het aloude papier,
want hij geeft er ineens de brui aan. Een serieuze reactie kan het college van ons dan ook pas bij de
behandeling van de kaderbrief verwachten. Ik kan wel een eerste indruk geven, en die is kort gezegd: Welkom
in Utopia, over 12 jaar. Utopia voor mensen die het toch al goed gaat. Die worden, als alles doorgaat zo de
coalitie het plant, uitstekend bediend. Echter, de sociale paragraaf lijkt vooralsnog zeer mager. Die verdient
beter. Aan dromen geen gebrek, maar waarom is er bijvoorbeeld nou niemand op het idee gekomen om voor
al die huizen die gebouwd moeten worden, en waarvoor te weinig bouwers, loodgieters, tegelzetters en
schilders zijn, de vaklieden hier zelf op te laten leiden. Genoeg werk, genoeg stageplaatsen en minder
uitkeringsgelden nodig, werk te over. Het is maar een voorbeeldje van creatief denken, en creatief denken is
wat we in eerste instantie toch wel misten in dit document. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik bij het
vluchtig doorlezen van deze 68 pagina's toch een paar keer dacht: hé, daar hebben we 4 jaar geleden al
aandacht voor gevraagd, en dat hebben we ook al eens in de strijd gegooid, zoals daar zijn de Dordpas, het
wonen boven winkels in de binnenstad en de afvalstoffenheffing. Over de gekozen richting daarbij laat ik me
nog niet uit. Daarvoor was voor ons de tijd voor de bestudering te kort. Wordt vervolgd.
De voorzitter: Dank u zeer, dan mag de microfoon uit, mevrouw Jager, dank u. Dan mevrouw Stolk, namens de
VSP-fractie.
Mevrouw Stolk: Dank, voorzitter. Dordrecht, een stad waar je bij wilt horen. Voorzitter, de VSP constateert dat
door de formateur Van der Velden en het toekomstig college hard is gewerkt. Er is flink wat tijd uitgetrokken
om tot een ambitieus akkoord te komen. Maar, voorzitter, sommige partijen vinden het teleurstellend, wij
vinden het beschamend dat wij als raad, het hoogste orgaan van de stad, dit akkoord gisteravond om zeven
uur gepresenteerd kregen om daar binnen 24 uur een mening over te moeten vormen en uit te spreken. Zo'n
belangrijk document bespreken en een mening daarover formuleren is bijna ondoenlijk. Vandaar wat beperkte
kanttekeningen van onze kant. Vanuit de VSP kan ik niets anders zeggen, het document ziet er qua lay-out
gelikt uit. Wij dachten bijna dat hij ons eigen verkiezingsprogramma te zien kregen, maar helaas. Voor zover
wij dit vanaf gisteravond hebben kunnen beoordelen, vinden we van ons verkiezingsprogramma niet veel
terug in dit akkoord, met name op het gebied van ouderenbeleid, en zeker als het gaat om bestrijding van de
eenzaamheid, kansen voor de 45-plusser op de arbeidsmarkt, actievere rol voor 65-plussers, crisisopvang, et
cetera. We hebben het woord 'ouderen' niet of nauwelijks in het voorliggende akkoord gelezen. Ook ouderen
willen in Dordrecht erbij horen. De formateur geeft in zijn brief aan dat een voor rol weggelegd had kunnen
zijn voor de VSP in een gedoogconstructie, omdat wij goeie ideeën hadden op het gebied van ouderenbeleid.
De VSP was daartoe bereid, maar dan wel onder bepaalde voorwaarden, voor ons belangrijke voorwaarden.
Blijkbaar waren die voorwaarden voor de toekomstige coalitiepartners onacceptabel, want wij hebben na een
telefonisch contact met de formateur niets meer vernomen. De formateur geeft in zijn brief aan dat in dit
akkoord innovatieve zorgconcepten staan, met name op punten 'Nieuw perspectief op ouderenzorg' en
'Innovatieve zorgconcepten voor beschermd wonen en opvang' zijn er gesprekstafels georganiseerd. De VSP
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omarmt dit initiatief, maar vindt op deze punten in het akkoord weinig terug. Worden deze ideeën nog
nagezonden, of is dit het nu, waar we het over hebben qua ouderenbeleid? De VSP is van mening dat het toch
niet zo kan zijn dat er voor de grootst groeiende groep Dordtenaren, namelijk de ouderen, zo weinig in het
akkoord is opgenomen. Inde brief van de formateur staat een aanbeveling over werk aan diversiteit in de
fracties. Ik citeer: "Dordrecht is een kleurrijke, diverse stad en uw bestuur wint aan draagvlak en legitimiteit
als de diversiteit ook zichtbaar is in de raad en college." We kunnen niets anders dan constateren dat de
toekomstige coalitiepartijen bij het formeren van een college dit advies niet hebben overgenomen. Om het AD
van hedenmorgen te citeren: "Het toekomstig college is geen afspiegeling van de Dordtse bevolking en lijkt
meer op een eliteclubje dat bepaalt wat goed is voor Dordrecht en waarin de witte man is
oververtegenwoordigd." Voorzitter, het akkoord staat, als het gaat om het bereiken van de doelstellingen vol
met termen als, "we streven naar" en "we gaan in gesprek met." We missen echter het toekomstige, van het
toekomstige college, dit vorm gaat geven en hoe het college denkt dat de strategische partners tot
medewerking te bewegen, want wat als deze partners niet meewerken? Te vaak hebben we in de afgelopen
periode gezien dat er door gebrek aan samenwerking, of daadkrachtige aanpak van de gemeente, niets
gebeurt. Voorbeeld daarvan, is ook al door andere partijen genoemd, de leegstand en de verpaupering aan de
Voorstraat. Aan welke knoppen denkt het toekomstige college te kunnen draaien om nu wel resultaten te
boeken? Durft het college zelf meer initiatief te tonen als gaat om woningbouw en bereikbaarheid van de
stad? Beide de grootste opgaves in de komende jaren. We zitten niet te wachten op projectontwikkelaars die
geen oog hebben voor de historische context van Dordrecht, of voor noodzakelijke sociale woningbouw voor
jongeren, ouderen en andere sociale groepen. In het akkoord staan veel doelstellingen waar het toekomstige
college niet of nauwelijks invloed op kan uitoefenen. Voorbeeld hiervan: de intercityverbindingen met Breda
en verder naar het zuidoosten, binnen de Randstad en naar België. In de plannen van de NS komen die niet
voor, dus hoe gaan we dat bereiken zonder dat vanuit de gemeente daar fors voor in de, moet worden
betaald? Voorzitter, ik heb al aangegeven, het ontbrak ons aan tijd om binnen onze fractie uitvoerig over het
akkoord te discussiëren en een mening te vormen. De financiële onderbouwing van alle plannen uit het
akkoord verwachten wij bij de presentatie van de kaderbrief. In het debat daarover willen we dieper en in
detail ingaan op de inhoud van dit akkoord. Tot zover, Voorzitter.
De voorzitter: Dank u zeer. Ja, ik hoor een aantal fracties nu zeggen dat er bij de kaderbrief over dit akkoord
gaat worden gesproken. Misschien is het goed om daar nog even ook in presidiumverband over te spreken, of
in een ander verband, maar, als we de kaderbrief bespreken, bespreken we natuurlijk wel de kaderbrief, zal ik
maar zeggen, en onderdelen van dit akkoord zullen gewoon gedurende de 4 jaar nog aan de orde komen.
Misschien goed om dat toch nog even hier ook te duiden, en er zijn allerlei gelegenheden waarop onderdelen
van dit akkoord overigens nog verder ter sprake zullen komen. Ik wil graag het woord geven aan de Partij van
de Arbeid. Het woord is aan mevrouw Stevens, gaat uw gang.
Mevrouw Stevens: Ja, dank u wel, voorzitter. Is er begonnen met de vorming van een nieuw college. Dit onder
leiding van de formateur Peter van der Velden, die het overigens prima heeft gedaan. Al snel werd duidelijk
dat er een voorkeur was om door te gaan met dezelfde collegepartijen van de vorige periode. Andere namen,
maar dezelfde partijen. Het is dan ook niet vreemd om te horen dat de Partij van de Arbeid de samenstelling
op zich prima vindt, maar niet de samenstelling van alleen maar mannen. Dit is in onze ogen niet de
afspiegeling van de Dordtse samenleving. Zoals ik al eerder in de media heb gezegd: dit is een behoorlijke stap
terug in de tijd, en het excuus dat er naar competenties en geschiktheid is gekeken, wat ik ook mag hopen,
gaat echt niet meer op. Dit zou betekenen dat er in heel Nederland geen vrouw te vinden is die aan deze
competenties voldoet. Dat kan er bij ons, anno 2018, niet in. Daarbij heb ik in geen enkel dagblad een
advertentie gezien voor de functie, waarbij echt gekozen kan worden uit gelijke geschiktheid. Bijzonder ook in
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het proces, waren de rondetafelgesprekken, een zeer positief begin. Zeer teleurstellend echter, dat niet met
dezelfde voortvarendheid en openheid, het coalitieakkoord iets langer van tevoren, dan slechts een kleine 20
uur, aan ons is aangeboden, aan de gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan. De meeste raadsleden
hebben namelijk ook naast het raadslidmaatschap een baan of andere verplichtingen. De Partij van de Arbeid
heeft dan ook niet meer tijd gehad om meer door te lezen dan de zes leidende punten. En dat is de tweede
teleurstelling. Als het gaat over de inhoud bij punt een, Dordrecht Groei, de Partij van de Arbeid onderschrijft
de doelstelling van het aantal inwoners te zien stijgen. De uitdaging tussen het plan en het realiseren hiervan
vergt, volgens het makelaarsrapport van het NVM, minstens zeven tot tien jaar. De hamvraag hierbij is welk
binnenstedelijke locaties kunnen nog bebouwd worden, zonder dat het bestaande groen en de leefbaarheid
aangetast worden. En wij verwachten een geactualiseerd vlekkenplan na de zomer waar er 10 tot 15.000
woningen gebouwd kunnen worden voor de komende, in de komende tien jaar. Punt twee: zorg voor
inwoners met veerkracht. Een goed streven om mensen na vier jaar minder afhankelijk van de hulpverlening
te maken, staan wij helemaal achter. Maar na de transitie met de door het Rijk opgelegde bezuinigingen, was
dit ook een van de doelstellingen. Alleen hoe gaan we dat nu wel realiseren? De praktijk is immers
weerbarstig. Wachtlijsten in de zorg, instellingen die niet goed op elkaar inwerken. En het grootste punt is dat
er over de ontschotting van 18-, 18+. Er staat wel wat in maar hoe het tot stand komt op ieder niveau
ontbreekt. En het gaat ons dan ook niet alleen maar om het financiële vlak. Dat we een aantrekkende
werkgelegenheid hebben is natuurlijk prima, niks mis mee, hartstikke goed. Maar dat geeft ook minder
mantelzorgers en vrijwilligers. Met andere woorden, er staan weinig concrete voorstellen in hoe die
doelstelling tot minder hulpvragen aan de professionals wordt gerealiseerd. Laten we oppassen dat het niet
weer een bepaalde droom wordt die niet haalbaar is. Punt drie: Dordrecht verdient een leven lang werk. De
Partij van de Arbeid staat natuurlijk ook voor meer werkgelegenheid in onze stadsregio. Daarom kunnen wij
wel, kunnen wij ons wel vinden in dit uitgangspunt. Maar we missen nog enkele invalshoeken. Allereerst, in
een snel veranderende arbeidsmarkt en samenleving moet ook geïnvesteerd worden in een leven lang leren
en ontwikkelen voor werknemers. Daar kunnen zowel het ROC da Vinei als andere HBO opleidingen, ook
vanuit andere plaatsen in Nederland, aan bijdragen. En in samenwerking met het bedrijfsleven in onze regio.
Daarnaast, aan welk type banen wordt prioriteit gegeven? Denk aan banen waar naar verwachting de grootste
vraag zal zijn. Grote aantallen extra banen zullen nodig zijn voor de energietransitie. Een uitdaging die wij
node missen in uw luidende principes. Maar vergeet ook niet de zorg, als grootste werkgever in deze regio.
Tenslotte met du Pond de Nemours in het achterhoofd is het natuurlijk niet wenselijk dat aan alle
vestigingsvoorwaarden wordt voldaan die bedrijven graag zouden willen zien. Punt vier: Dordrecht verbindt.
De Partij van de Arbeid onderschrijft ook dit leidend principe van harte. Maar we roepen op om te kijken naar
het recent advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur aan de regering. Die gaf aan dat er meer
aandacht moet zijn voor veranderde reisbehoefte van de burger. Vooral behoefte aan flexibiliteit en
aansluiting tussen de verschillende vervoersmiddelen zoals OV, fiets en auto. Nieuwe technologieën met
daarbij beter worden gebruikt en reizen moet duurzamer worden. Ook tegen deze achtergrond roepen wij om
ernaar te streven dat er binnen Drechtsteden een openbaar netwerk is vergelijkbaar met grote steden zoals
Rotterdam en Amsterdam. En het tweede, in het verlengde daarvan, een lusverbinding met lightrail tussen de
plaatsen in de Drechtsteden. Als het gaat om punt vijf: de ruimte aan particuliere initiatieven met eigen
verantwoordelijkheid. Word ik uitgelachen? Dan mag je het zeggen. Oké. Dit stond ook in het vorige
collegeprogramma. En dat is in onze ogen niet van de grond gekomen in de vorige periode. Ik ben dan ook erg
benieuwd wat er nu echt anders is en hoe initiatieven serieus ondersteund worden. We hebben al diverse
keren gepleit om hier een ambtenaar voor vrij te maken zodat mensen met burgerinitiatieven niet van het
kastje naar de muur worden gestuurd. En dan punt zes: de verantwoordelijkheid van de toekomst met een
slagvaardig en doelgericht bestuur. Wij begrijpen uit de tekst dat een aantal keuzes onomkeerbaar zijn.
Begrijpen wij nu goed dat het college feitelijk kiest voor het rapport Berenschot met keuze twee te volgen. Een
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slagvaardig en daadkrachtig bestuur. Dordrecht kiest voor haar verantwoordelijkheid. Of wordt er gekozen
voor optie drie, het verlaten of beëindigen van het Drechtsteden-verband en te gaan werken met wisselende
overheden en instanties. En welke consequenties hebben deze keuze voor dit college-akkoord? Interessante
vraag. Tot slot, ik begon dat er weinig tijd was om het allemaal goed door te nemen. Het gevolg hiervan is dat
wij op de inhoud terugkomen bij de behandeling, toch bij de kaderbrief want daar zullen toch wel wat aan
inhoud in kunnen gaan, en in de komende vier jaar zeker. Zeker als het gaat over onderwerpen als
tegenprestaties, de wietteelt maar ook op het gebied van kunst en cultuur. Evenementen moeten niet
verstarrend zijn maar ook vernieuwend. Niet alleen voor jongeren maar ook door jongeren en startende
Dordtse kunstenaars. Tot zover.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan tot slot mevrouw Koene namens Gewoon Dordt. Gaat uw gang. Stilte
alstublieft voor mevrouw Koene.
Mevrouw Koene: Ja maar dat wordt het vanzelf wel voorzitter.
De voorzitter: Nou, rumoer alom.
Mevrouw Koene: Dank u wel. Ja ook wij hebben natuurlijk reikhalzend uitgekeken naar het coalitieakkoord
waarin we de uitwerkingen hoopten aan te treffen van een nieuwe lente, een nieuw geluid. Waarover op dat
moment nog informateur van der Velde sprak in zijn advies aan de raad van 3 april 2018. En voor zover wij het
hebben kunnen bekijken, want ja ook wij kregen het natuurlijk pas laat en hadden dat ook liever zeg maar
voor het weekend gekregen, dat akkoord, toen was het al klaar natuurlijk, is het allemaal wat minder
ambitieus als dat wij hadden gehoopt. En we kunnen ook niet echt zo snel een stevige visie ontdekken op een
aantal thema's. Maar omdat ik recentelijk de opmerking kreeg dat bij mij het glas altijd halfleeg is zijn we toch
eerst eens gaan kijken waar we als Gewoon Dordt positief tegenover zouden kunnen staan. Zeker nadat de
heer den Heijer gisteravond ons vertelde dat hij het idee had dat wij minstens 85% leuk zouden vinden. Nou,
oké. Wat daar ook dan nog eens een keer bij meespeelde, en dat vind ik toch ook wel belangrijk, dat we, nou
ja wellicht het voordeel van de twijfel konden geven op basis van de goede sfeer tijdens het
introductieprogramma. En dat wil ik echt nog even herhalen. We hebben twee dagen op een positieve manier
met elkaar doorgebracht en het was goed merkbaar dat er een nieuwe wind ging waaien hier in de raad van
Dordrecht. Eerst een paar positieve punten dus. We zijn blij met de toegezegde maximale inspanning om het
vervoer van gevaarlijke stoffen buiten Dordrecht te krijgen. Een van de speerpunten van gewoon Dordt. Er
wordt wat gezegd over het schoolzwemmen, dat het voor ieder kind belangrijk is om in ieder geval het Adiploma te halen. En ook dat was een van de speerpunten van Gewoon Dordt. Dus daar gaan we graag over in
gesprek natuurlijk. En dat geldt ook voor de inzet op het bestrijden van de laaggeletterdheid. Voorzitter, het
blijkt dat op veel beleidsterreinen, dat het niet goed uit de voeten kunnen met taal tot problemen kan leiden.
En aandacht hiervoor op basisscholen en kinderopvang en is dus essentieel. Maar Gewoon Dordt ziet daar dus
ook graag het voortgezet onderwijs bij betrokken en niet te vergeten de ouders. Dan voorzitter, een aantal,
wat andere puntjes die we eruit willen halen. Allereerst de fantastische zin, Dordrecht viert de stad. Het klinkt
wel heel erg blij. En natuurlijk mogen we trots zijn op onze stad en alles wat we er willen herdenken maar
binnen die mijlpalen is er bijvoorbeeld nog steeds sprake van het hutje op het dak van Kunstmin. En zo zullen
er ongetwijfeld nog meer zaken zijn die best veel geld kosten. Een paar keer een miljoen is niet niks en
Gewoon Dordt vindt dat bij het herdenken van historische gebeurtenissen ook hoort dat je eventuele
gevoeligheden, zoals die er zijn rond het thema Tweede Wereldoorlog in Dordt, duidelijk in kaart hebt. We zijn
dan ook blij dat het nu het museum 40 - 45 heeft aangegeven dat professioneel onderzoek gewenst is en we
komen daar bij de begroting 2019 op terug. Voorzitter, we zouden wat krachtiger teksten en voornemens
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willen zien op bijvoorbeeld woningbouw en duurzaamheid. En natuurlijk, op zich komt het wel krachtig over
4000 woningen willen realiseren maar is er nou een overall-visie? Is er nou echt niemand die gewoon, kijk
want nu is het, we gaan verstedelijken, we gaan verdichten, we gaan dit, we gaan dat, nee. Ga gewoon eens
een keer een gekke keuze maken, zeg dan dat hele gebied van die Merwedehavens, daar gaan we
woningbouw neerzetten, daar gaan we zorgen dat dat vanaf over tien jaar daar gerealiseerd gaat worden. Ja
natuurlijk kost dat belachelijk veel geld maar dan zet je dus wel een visie neer. En dan ben je niet aan het
sprokkelen, huisje hier, huisje daar. Of bijvoorbeeld, bij van het gas af, niet spreken van een planning in 2020
maar van en, en. Nu al gaan plannen en geen woningbouw meer met gasaansluitingen laten realiseren. Dat is
gewoon een duidelijke keuze. En we kijken hier er naar uit om hierover in debat te gaan. Twee punten leverde
wat allergie op bij ons. Allereerst, en ik citeer, even luisteren want het is uit het akkoord, volgens mijn pagina
negen: want zeg nou zelf, waar kun je zo dicht bij Rotterdam wonen in een historische stad omringd door
water en met een nationaal park als achtertuin. Serieus? Wij van Gewoon Dordt draaien dit dus om. Wat
hebben die Rotterdammers een geluk dat ze zo dichtbij een stad wonen met zoveel meer historie dan hun
eigen stad en waar je ook nog eens een keer fantastisch kan recreëren. En voorzitter, van een totaal andere
orde, misschien is dat ook wel een beetje bedoeld als een soort testcase voor mij persoonlijk. Het uitschrijven
van de letters POBD in het akkoord. Jawel, daar is die weer. Promotie ondernemers binnenstad Dordrecht
wordt aangehaald als promotie organisatie binnenstad Dordrecht. En u zult begrijpen voorzitter dat dit
wederom vraagt om een opmerking van mijn kant, dit gaat nooit wat worden met die POBD. Daarom zijn we
blij dat er mee aan de slag gegaan wordt, dat staat er in ieder geval in, dat we er naar gaan kijken. En als
Gewoon Dordt hebben wij zelf ook daarover wat gesprekken in de planning staan en volgens mij gaan we daar
wel uitkomen. Tenminste, afhankelijk van wie de beoogde wethouder van economie is. Tot slot, of bijna dan.
Ja mijnheer Burggraaf? Tot slot, of bijna dan, toch nog even wat tekst op de herenclub die straks benoemd
gaat worden. Een paar weken geleden is daar ook al wat commotie over geweest en het viel ons op dat vrijwel
altijd mannen zijn die dan gaan reageren met: ach, het gaat toch niet om het geslacht, het gaat om de
kwaliteit. Daarom noem ik graag even een retweet van Marije van den Berg die bij ons introductieprogramma
was en ook Opzij, nou het blad wat ik overigens niet lees, voordat jullie dat denken. Opzij had een tweet
geplaatst over het nieuwe college van Leiden, bestaande uit vijf wethouders waarvan vier vrouwen. En de
opmerking die Marije erbij had geplaatst was: ik hoorde dat ze hard gezocht hebben naar meer mannen maar
dat kwaliteit uiteindelijk de doorslag heeft gegeven. Ik vond hem leuk. Vijf mannelijke wethouders waarvan we
ook nog niet weten welke portefeuille zij krijgen, en dat werd net weg gedaan met een soort van collegiaal
bestuur of zo, wij vinden daar wat van. Maar om alleen kritiek te hebben, daar schieten we richting toekomst
niks mee op. Een aantal weken geleden heb ik contact gehad met oud-CDA-raadslid Inge Mous en naar
aanleiding daarvan wil Gewoon Dordt het aanbod doen om het voortouw te nemen richting 2022, meer
vrouwen bij de politiek te betrekken zodat zij zowel als raadslid of wethouder aan de slag kunnen tegen die
tijd. En wij horen graag wie daaraan mee wil doen. En wellicht, mevrouw Kruger, kunnen we binnen dat kader
ook die 100-jarige herdenking van het vrouwenkiesrecht kwijt. Lijkt me helemaal een goed plan. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan hebben we de termijnen vanuit de raad gehad en de beschouwingen over het
coalitieakkoord. Daar gaat nog een pasje. Ik kijk even rond of er nog behoefte is vanuit de raad aan verdere
inbreng op dit coalitieakkoord of dat we verder kunnen. Dit is natuurlijk een stuk waar we geen besluit over
nemen dus het is meer een eerste beschieting op het akkoord, een eerste beschouwing. Beschieting mag ook.
Beschouwing en beschieting. Het lijkt niet het geval. Nou dan denk ik dat we op dit moment de bespreking
kunnen afronden en het, zoals ik al zei, het zijn beschouwingen over het coalitieakkoord waarover wij hier niet
besluiten vandaag. U heeft verschillende reacties gegeven en ik heb ook al eerder aangegeven, er zijn nog veel
momenten die hierop zullen volgen om de inhoudelijke thema's uit het akkoord verder met elkaar te
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bespreken in debatvorm. Dan zou ik ook punt 5, de beschouwing van het coalitieakkoord, willen afronden en
door willen gaan met punt 6.
6.

Vaststellen aantal wethouders, commissie benoembaarheid wethouders en benoemen wethouders
De voorzitter: Dat is het vaststellen van een aantal wethouders en de commissie benoembaarheid wethouders
en het benoemen van de wethouders. En daar gaan we dan ook nu toe over. En het eerste voorstel is om in te
stemmen met het aantal van vijf te benoemen wethouders. En ik kijk rond of uw, of dit voorstel op uw
instemming kan rekenen? Ik zie daar verder geen inbreng op en dan ga ik er vanuit dat dat in geval kan
worden vastgesteld. En dan de benoembaarheid van de wethouders. Vanuit de coalitie zijn vijf kandidaten aan
u voorgesteld en voor wat betreft benoembaarheid heb ik als burgemeester allereerst Bureau Integriteit
Nederlandse Gemeenten, BING, gevraagd voor de vijf kandidaten een risicoanalyse integriteit uitvoeren. En
die heb ik een rapportage van ontvangen en samen met de griffier heb ik alle wethouders naar aanleiding van
de rapportage gesproken. Ik heb geen beletselen gevonden welke een benoeming van de vijf voorgestelde
kandidaten als wethouder van Dordrecht in de weg zouden kunnen staan. En daarnaast is, om in de
benoembaarheid van de kandidaten na te gaan zoals in ons reglement van orde is voorgeschreven, een
commissie benoembaarheid wethouders in het leven geroepen. En deze commissie bestaat, even afgezien van
de griffier en mijzelf, uit de raadsleden mevrouw Kruger van GroenLinks, mevrouw Castelijn van D66, en de
heer Helweg van de PVV. En de commissie heeft, zoals de naam van de commissie al suggereert, onderzoek
gedaan naar de benoembaarheid van de wethouders. En hierbij hebben zij onder andere gekeken naar
mogelijk onverenigbare functies en hebben zij ook de cv's van de kandidaten kunnen inzien. En voor een
respons vanuit die commissie geef ik graag het woord aan mevrouw Kruger, gaat u gang.
Mevrouw Kruger: Ja dank u wel voorzitter. Nou wij hebben vanmiddag inderdaad met de andere kandidaten
de cv's doorgenomen. En uit het onderzoek, zoals door de commissie is uitgevoerd, is gebleken dat de vijf
kandidaten, de heer Piet Sleeking, de heer Marco Stam, de heer Burggraaf, de heer Heijkoop en de heer Van
der Linden, voor zover de commissie kan beoordelen, aan alle in de gemeentewet gestelde eisen voldoen. En
de commissie deelt de raad aldus mee dat zij geen belemmering heeft geconstateerd voor de
benoembaarheid tot wethouder van de vijf voorgedragen kandidaten. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Kruger, dank voor de inspanningen die u samen met de commissie
genoten hebt verricht. Uit alles is dus gebleken dat er geen beletselen zijn voor de benoembaarheid van de
kandidaten en dan wil ik nu dus ook graag overgaan tot de besluitvorming over de kandidaten. Onze
reglement van orde, artikel 27 lid 1, stelt dat er zoveel stemmingen plaatshebben als er personen te
benoemen of voor te dragen zijn. En we stemmen dus over iedere kandidaat apart. En ik denk dat het goed is
om daar toch nog wat meer over te zeggen. Stemmen over personen is geheim en bij benoemingen van
wethouders is er sprake van een zogeheten vrije stemming. Kandidaat wethouders worden juridisch gezien
niet voorgedragen maar aanbevolen en artikel 27 lid 2 van ons reglement van orde stelt dat er bij
aanbevelingen schriftelijk wordt gestemd. Dat betekent dat er ook een stembureau in het leven moet worden
geroepen en ik heb hiertoe mevrouw Stolk van de VSP, de heer Polat van D66 en mevrouw de Feo van SP
bereid gevonden. Zij zullen na iedere stemronde ook het resultaat van de stemming voorlezen. Mevrouw Stolk
leest voor, mevrouw de Feo controleert en de heer Polat telt en maakt de uitslag bekend. Zo hebben we de
taken verdeeld. En zij nemen hiervoor na iedere stemming plaats aan de stemtafel hier vooraan. Mag ik nog
even om stilte verzoeken want er ontstaat wat rumoer en ik wil graag de uitleg nog even afmaken. Zeker
omdat er zoveel nieuwe raadsleden ook zijn. Er wordt allereerst straks gestemd en wij hebben ook in ons
reglement van orde staan dat ieder raadslid verplicht is om aan de stemming deel te nemen. En voor u ligt een
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enveloppe met een aantal identieke blanco stembriefjes. Per stemronde haalt u een stembriefje uit de
enveloppe, u vouwt hem open en schrijft hierop de kandidaat, of de naam van de kandidaat die uw voorkeur
heeft bij die stemming. En dat kan dus de voorgestelde persoon zijn maar dat mag ook een andere naam zijn,
het is dus een vrije stemming. En let u bij de stemronde goed op over welke voorgedragen wethouder wordt
gestemd, dat is dus wel van belang. En nadat u de naam erop heeft geschreven vouwt u het stembriefje weer
dicht en dan wordt die door de bode opgehaald. Nou dat doen we een aantal keer en ik vind het ook nog
belangrijk om te zeggen dat een blanco stembriefje, een ondertekend stembriefje, of een stembriefje waar
andere dingen op staan dan alleen maar een naam, ongeldig zullen worden verklaard. En bij de stemming zal
ik dan de volgorde aanhouden van het raadsbesluit en dat betekent dat we zullen stemmen achtereenvolgens
over de heren Sleeking, Stam, Burggraaf, Heijkoop en van der Linden. En dan gaan we nu over tot de eerste
stemming en dat betekent dat we als eerst zullen stemmen over de heer Sleeking. U kunt nu een stembriefje
uit de enveloppe halen en daar desgewenst de naam van voorkeur opschrijven. Het is dus de stemming over
wethouderskandidaat Sleeking.
Mevrouw Koene: Voorzitter, moeten die, de wethouders, behalve dat het al gecheckt is, niet gewoon nog
officieel geadviseerd worden dan, of aanbevolen worden door hun partijen?
De heer Schalken: Ja voorzitter, dat dacht ik dus ook dat dat de bedoeling was.
De voorzitter: Ja, ik heb natuurlijk al gezegd dat het om de heer Sleeking ging, maar eigenlijk is het wel
inderdaad terecht dat mevrouw Koene dat u dat zegt, wel netjes als de partij waaruit de wethouder voortkomt
nog even de kandidaat ook aanbeveelt, of voordraagt. Gaat uw gang.
De heer Schalken: Ja voorzitter dank u wel. Ik was ook even afgeleid door mijn collega's, voor het invullen van
de briefjes. Als eerste draagt Beter voor Dordt de heer Piet Sleeking voor. Hij heeft de afgelopen jaren
bewezen een krachtige bestuurder te zijn met liefde en een groot hart voor onze mooie stad en de mensen die
er wonen en onze stad bezoeken. Met een open bestuursstijl die past bij Beter voor Dordt als lokale partij,
heeft hij ook in de jaren van stevige bezuinigingen laten zien datje zelfs dan kunt blijven investeren in de stad.
Er zijn de afgelopen jaren vele mooie resultaten geboekt. Piet Sleeking heeft een Beter voor Dordt hart en de
fractie is er daarom ook van overtuigd dat onze geboren en getogen Dordtenaar de komende periode als
meest ervaren bestuurder een belangrijke rol heeft in de continuïteit van een nieuw college. Wij dragen als
Beter voor Dordt dus de heer Sleeking voor.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan is het in elk geval nu nog duidelijker dat het om de heer Sleeking gaat. En voor
zover u dat nog niet heeft gedaan kunt u dus nu de naam op het stembriefje invullen.
De heer Van Leeuwen: Zou ik nog een vraag mogen stellen voorzitter?
De voorzitter: Dat mag.
De heer Van Leeuwen: Er is gezegd van: schrijf de naam op van de wethouder of een andere naam. Zou je ook
niet gewoon voor of tegen kunnen stemmen, hoe wordt dat gekwalificeerd?
De voorzitter: Nee de bedoeling is echter dat er naam wordt opgeschreven. Dus u kunt zeggen, ik stem voor
de heer Sleeking maar u kunt ook zeggen ik stem voor, en dan vult u een andere naam in. Maar u kunt niet
voor of tegen stemmen.
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De heer Van Leeuwen: Ja, dank u wel.
De heer Van Verk: Voorzitter.
De voorzitter: Gaat uw gang, mijnheer Van Verk.
De heer Van Verk: Toch ook wel de vraag welke portefeuille dan naar de heer Sleeking zou gaan omdat dat
mede van invloed kan zijn of je hem daarvoor wel of niet geschikt vindt.
De voorzitter: Ja, wij kiezen in deze raad vandaag voor de wethouders om ze tot wethouder te benoemen. En
het is zo geregeld in de gemeentewet dat de, in de eerste collegevergadering die plaatsvindt, de
portefeuilleverdeling wordt vastgesteld. Zoals u weet kent de gemeentewet geen individuele wethouders
maar kent wel het bestuursorgaan college van burgemeester en wethouders. En het is dus ook aan het college
om de portefeuilles onderling te verdelen en vast te stellen. Dus dat is de reden waarom u vandaag kiest voor
een kandidaat en nog niet kandidaat gekoppeld aan portefeuille.
De heer Merx: Voorzitter.
De voorzitter: Mijnheer Merx.
De heer Merx: Ja ik kan mij eigenlijk wel vinden in het voorstel van de heer Van Verk. Met name ook omdat
daar straks tijdens de perspresentatie gewoon genoemd is welke wethouders welke portefeuilles zouden gaan
krijgen.'...' de raad daarmee instemt.
De voorzitter: Ja mijnheer Merx, ik had u nog even niet het woord gegeven maar ik wil daar, kijk ik wil best u
de gelegenheid geven aan de fractievoorzitters die hun kandidaat voorstellen om even kort in hoofdlijnen te
zeggen wat in grote lijnen de bedoeling is. Maar zoals ik net zei, de portefeuilleverdeling wordt in de eerste
collegevergadering vastgesteld. Dat heeft puur te maken met, zoals dat wettelijk geregeld is. Maar de
suggestie die u doet, kunt u wellicht verwerken in de voordracht. Maar misschien dat we de heer, dat u dat
nog even, mijnheer Schalken, de gelegenheid wilt hebben om dat te doen.
De heer Schalken: Dat doe ik graag. Het is inderdaad, zoals de heer Merckx ook aangaf, ook bij de
perspresentatie al aangegeven. En de heer Sleeking zal voor een groot deel zijn huidige portefeuille behouden.
De voorzitter: Ik nodig de leden van het stembureau uit om aan tafel te komen en de stemming, of de telling
uit te voeren. Gaat uw gang. Dames en heren, ik verzoek om stilte. Ik verzoek u om stilte zodat het
stembureau haar werk kan doen en ook kenbaar kan maken wat de resultaten zijn per stem. Gaat uw gang.
Onbekende spreker: Klopt we hadden een ongeldige dus 38 stemmen.
De voorzitter: Dank u zeer. Dus dat zijn, is samengevat 29 stemmen voor de heer Sleeking. Daarmee is straks
de heer Sleeking benoembaar. Dan gaan we nu over tot de tweede voordracht. Dank, ja. En daarvoor geef ik
graag wederom het woord aan de heer Schalken, om zijn kandidaat nummer twee voor te dragen, gaat u gang.
De heer Schalken: Ja voorzitter. Dank u wel. Als tweede kandidaat draagt Beter voor Dordt de heer Marco
Stam voor. De heer Stam is sinds enkele jaren raadslid maar al veel langer ook betrokken bij Beter voor Dordt
en de lokale politiek. De heer Stam is als geboren en getogen Dordtenaar geworteld in onze stad en heeft ook
een meer dan gemiddelde kennis van de gemeentelijke en regionale organisaties. De heer Stam is
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benaderbaar, kan goed luisteren en zoekt wanneer mogelijk de samenwerking. En hij houdt ook van
aanpakken en dat is wat we met dit ambitieuze coalitieakkoord nodig hebben. Vol vertrouwen in zijn
kwaliteiten draagt Beter voor Dordt de heer Stam voor als wethouder.
De voorzitter: Heel hartelijk dank. En dan verzoek ik nu ook wederom de stembriefjes uit te delen. En u gaat
nog iets vertellen over de potentiële portefeuille van de kandidaat Stam.
De heer Schalken: Ja, ik kan aangeven dat de heer Stam voor een groot deel de portefeuille van mevrouw
Reynvaan overneemt.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan kunt u dus een tweede briefje uit de enveloppe pakken en daar de naam van
de heer Stam of een andere naam opschrijven. Gaat uw gang. Dank u zeer, 28 stemmen op de heer Stam,
daarmee is hij ook benoembaar. Dan mogen de stembureauleden wat mij betreft weer gaan zitten en dan
gaan we verder met de voordracht van de heer Burggraaf en daarvoor geef ik graag het woord aan mijnheer
Merx.
De heer Merx: Dank u wel voorzitter. Ja zoals zojuist besproken een ambitieus coalitieakkoord maar volgens
ook nog een aantal fracties niet ambitieus genoeg. Nou dat vraagt in ieder geval om een kandidaat met veel
ambitie en ambitie op de juiste gronden. Iemand die echt iets voor de stad wil bereiken, die dat de afgelopen
vier jaar ook heeft bewezen als raadslid. Iemand die, en dat heb ik uit persoonlijke ervaring, keihard werkt. En
8:00 uur is pas het begin en dat gaat tot diep in de nacht door. Ik wens het ambtelijk apparaat ook heel veel
sterkte. Maar het is ook iemand die heel veel dossierkennis heeft. Wij dragen daarom graag Maarten
Burggraaf voor als wethouder.
De voorzitter: Dank u zeer. En kunt u nog iets zeggen over de potentiële portefeuille?
De heer Merx: Ja, dat wou ik net doen. En dat is grotendeels de portefeuille van onze vorige wethouder de
heer Mos. En daar komt nog iets van dienstverlening bij en niet onbelangrijk, de omgevingswet.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan heb ik nog een correctie op de stemming die zojuist heeft plaatsgevonden. Of
eigenlijk een correctie op het stembureau want er zat nog een briefje in de kast, in het kastje, en daar stond
de naam op van Nelleke de Smoker. En dat klopt ook want daarmee hebben we weer 38 uitgebrachte
stemmen dus er is ook nog een stem uitgebracht op Nelleke de Smoker, voor alle duidelijkheid. Maar het blijft
28 uitgebrachte stemmen op de heer Stam. Voordracht van de heer Burggraaf heeft plaatsgevonden. We gaan
voor de derde keer stemmen. U kunt een briefje uit de enveloppe pakken en daar de naam van de heer
Burggraaf opschrijven, dan wel een andere naam. En u kunt dat nu doen, dan wordt straks het briefje
opgehaald. En ik verzoek inderdaad de leden van het stembureau weer plaats te nemen zodat zij de derde
telling kunnen uitvoeren. Goed kijken mevrouw Stolk, tot de bodem echt helemaal in zicht is. Het woord is aan
mevrouw Stolk.
Mevrouw Stolk: Ja, ja, ja.
De voorzitter: Daarmee zijn er 19 stemmen uitgebracht op de heer Burggraaf en dat is voor mij aanleiding om
de vergadering nu heel even te schorsen. Ik schors de vergadering voor enkele ogenblikken.
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Schorsing
De voorzitter: Dames en heren, ik had gezegd heel even, dus dat betekent niet dat we nu naar buiten gaan om
uit eten te gaan ofzo. De vergadering is weer heropend, gaat u alstublieft snel zitten.
De heer Schalken: Voorzitter, mijn collega's doen even het raam dicht want het gaat volgens mij zo gieten. Dus
die komen ...
De voorzitter: Prima. Dat is een goed excuus. Neemt u allemaal zoveel mogelijk en zo snel mogelijk vast plaats
als u wilt. We hebben even de reglementen nagekeken om 100% zeker te zijn wat de bedoeling is nu de
stemmen staken bij het stemmen over personen, en dat is het geval. Want het is 19 -19, om maar even te
zeggen 19 voor de heer Burggraaf, 19 voor anderen. En de dat betekent dat wij direct opnieuw gaan stemmen.
Dus we gaan dezelfde stemming die we zojuist hebben gedaan opnieuw doen. Mocht daar weer een resultaat
19 -19 uitkomen dan wordt er geloot. Maar goed, ik hoop dat we dat kunnen voorkomen. Dus we gaan
opnieuw stemmen en u kunt dus een briefje uit de enveloppe pakken, u kunt dus een briefje uit de enveloppe
pakken en daar ofwel de naam van de heer Burggraaf ofwel een andere naam opschrijven, en die zullen dan
straks weer worden opgehaald door de bodes.
Mevrouw Stevens: Voorzitter?
De voorzitter: Mevrouw Stevens.
Mevrouw Stevens: Ja dank u wel. U geeft aan van dan wordt er geloot, dus wie wordt er dan geloot, of hoe
gaat dat?
De voorzitter: Dat is de volgende stap. Laten we eerst even deze stap uitvoeren.
Mevrouw Kruger: Voorzitter?
De voorzitter: We zijn aan het stemmen dus ik wil eigenlijk geen interrupties tijdens de stemming.
Mevrouw Kruger: Ja. Ik wil zo niet stemmen.
De voorzitter: U kunt niet stemmen?
Mevrouw Kruger: Nee, ik wil gewoon even goed weten, ik vond de vraag van, wie stelde hem, Inge Stevens
terecht van wat, hoe gaat dat dan met, we gaan dan lootjes trekken. Ik bedoel...
De voorzitter: We hebben nu met elkaar een stemming die gaande is over een persoon. Dit is de tweede ronde
en die wil ik graag eerst uitvoeren. Daarna zal duidelijk worden, als dat weer op eenzelfde uitslag uitdraait,
wat dan de vervolgstap is. Dus ik wil eerst gewoon stap voor stap uitvoeren zoals het reglement van orde van
de raad van Dordrecht dat voorschrijft. We gaan nu stemmen.
Mevrouw Koene: Voorzitter, mag ik toch even een opmerking maken want ik zit mee te turven en in mijn
beleving zijn er meer stemmen uitgebracht als die nu geteld zijn.
De voorzitter: We hebben allemaal mee zitten turven, we hebben een stembureau bestaande uit drie leden uit
uw raad, en die komen terecht tot de conclusie dat er 19 stemmen op de heer Burggraaf en 19 stemmen op
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een ander zijn uitgebracht. Dan is het niet anders dan dat de stemming staken en we opnieuw zullen moeten
stemmen. Dames en heren, we gaan over tot de herstemming over de voordracht van kandidaat Burggraaf.
Voor alle duidelijkheid, misschien toch goed om dat nu duidelijk te hebben, we gaan nu opnieuw de uitslag
van deze stemming voorlezen door het stembureau. Mocht daar weer 19 uitkomen voor de heer Burggraaf en
een aantal andere personen ook een aantal stemmen, dan wordt er een derde stemming gehouden tussen de
heer Burggraaf en degene die dan als een na het meeste stemmen heeft behaald. En dan komt, dan komt er
dus een stemming over een volstrekte meerderheid zal ik maar zeggen. Dus dat is dan de uitkomst van uw
eigen verordening, artikel 28 lid 2 van de verordening van de raad van Dordrecht. Maar laten we kijken of dat
ook zo is. Ik geef graag het woord aan mevrouw Stolk. Dank u zeer, met 23 stemmen is de heer Burggraaf
benoembaar, dank u wel. Dan gaan we nu over tot de vierde stemming, dat is de heer Heijkoop en ik geef
graag de heer Van der Kruijff namens het CDA de gelegenheid de heer Heijkoop voor te dragen.
De heer Van der Kruiiff: Dank u wel voorzitter. Het CDA beveelt inderdaad met heel veel genoegen de heer
Peter Heijkoop aan als wethouder in het vandaag te benoemen college van burgemeester en wethouders. De
beoogde portefeuille voor de heer Heijkoop bevat onder meer werk en inkomen, zorg en welzijn, de Wmo en
beschermd wonen en onderwijs, en nog een aantal kleinere zaken. En wij zijn vol vertrouwen dat u daar ook
vertrouwen in heeft, al was het maar omdat wij op voorhand, dat wel van velen van u al gehoord hebben, en
we zijn ook blij dat de heer Heijkoop dat wil doen.
De voorzitter: Dank u zeer. Ik kijk even rond, u kunt uw briefje weer uit de enveloppe pakken en de naam van
de heer Heijkoop erop schrijven dan wel de naam van iemand anders. En dan zal het briefje worden
opgehaald, gaat de gang. En ik wil inderdaad het stembureau, de leden van het stembureau verzoeken hun
plaats weer in te nemen zodat de resultaten van de vierde stemming ook kenbaar kunnen worden gemaakt.
Dank u zeer, daarmee is de heer Heijkoop ook benoembaar met 34 stemmen voor. En dan komen we tot slot
bij de stemming over de vijfde kandidaat, dat is de kandidaat namens de ChristenUnie/SGP, ik geef het woord
graag aan mijnheer Veldman, gaat uw gang.
De heer Veldman: Voorzitter, dank. De heer Van der Linden heeft in de achterliggende vier jaar laten zien dat
hij op een veelheid van dossiers consciëntieus te werk kan gaan en daarbij waren beslist niet de minste
dossiers en die waren ook vaak niet eenvoudig, zoals jeugdzorg en het opkomende onderwerp du Pont de
Nemours. Daarnaast heeft hij op het gebied van duurzaamheid en verkeer, en met name op het gebied van
fiets, veel werk laten zien. En daarbij heeft hij ook veel contacten onderhouden binnen en buiten de stad en
naar onze opvatting zal vooral het aantal contacten buiten de stad in de toekomst alleen maar toenemen en
dat is hem op het lijf geschreven. Daarom heeft ChristenUnie/SGP vertrouwen in zijn kandidatuur en draagt
hem graag voor. Zijn portefeuille zal op hoofdlijnen gelijk blijven, en er worden enkele toevoegingen nog
gedaan op het gebied van energietransitie, externe veiligheid en publieke gezondheid.
De voorzitter: Dank u zeer. En als het goed is heeft u inmiddels een vijfde briefje, of een zesde briefje moet ik
zeggen, gekregen waarop u de naam van de heer Van der Linden kunt invullen dan wel de naam van iemand
anders, voor de laatste stemming. Gaat uw gang. Dank u zeer, daarmee is ook de heer Van der Linden
benoembaar met 26 stemmen voor. Ik wil de leden van het stembureau heel hartelijk danken voor hun
bijdrage aan deze stemming.
7.

Installatie wethouders
De voorzitter: Ja dames en heren, dan is het nu 18:03 uur maar het lijkt mij verstandig om de installatie van de
wethouders nu te laten plaatsvinden. Waarna we de vergadering zullen schorsen en vanavond om 20:00 uur
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verder zullen gaan met de installatie van een aantal nieuwe raadsleden en dan nog een laatste inhoudelijk
punt zullen behandelen. Dus ik wil voorstellen om, ondanks dat het nu 18:00 uur is, toch de installatie van de
wethouders nu te laten plaatsvinden. Ook omdat er een aantal mensen voor is gekomen op de tribune. De
wethouders die leggen straks allen de eed of de belofte af en ik wil graag verzoeken om stilte. En het lijkt mij
goed als ik de wethouders, de kandidaatwethouders nu naar voren vraag om gezamenlijk naast, of voor mij, in
het midden van de cirkel, plaats te nemen. En voordat ik de belofte of de eed afnemen zou ik graag aan alle
kandidaten willen vragen of zij hun benoeming aanvaarden.
De heer Sleeking: Voorzitter, ik ben buitengewoon erkentelijk voor het vertrouwen van de raad in mij gesteld.
Dus ik aanvaard graag
De voorzitter: Dank u wel.
Onbekende spreker: Ik sluit me daar volledig bij aan.
Onbekende spreker: Ja.
Onbekende spreker: Ja zeker.
De voorzitter: Alle kandidaten aanvaarden hun voordracht. Dan lees ik de tekst voor van de belofte en daarna
van de eed. Er zijn drie kandidaten die de belofte zullen afleggen en twee die de eed zullen afleggen. En ik
begin met de heer Sleeking, die heeft aangegeven de belofte te zullen afleggen. Ik verklaar dat ik, om tot
wethouder benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook
enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof, dat ik om iets in het ambt te doen ofte laten,
rechtstreeks noch middellijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. En ik beloof
dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder
naar eer en geweten zal vervullen.
De heer Sleeking: Dat verklaar en beloof ik.
De voorzitter: Heel hartelijk gefeliciteerd. En dan wil ik graag ook bij de heer Stam de belofte afnemen.
De heer Stam: Dat verklaar en dat beloof ik.
De voorzitter: Dank u zeer. En de heer Burggraaf.
De heer Burggraaf: Dat verklaar en beloof ik.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan de tekst van de eed: ik zweer dat ik om tot wethouder benoemd te worden
rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of
beloofd. Ik zweer dat ik om iets in het ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk, enig geschenk of
enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de
wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen.
De heer Heiikoop: Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
De heer Van der Linden: Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
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De voorzitter: Dank u zeer. Dan rest mij niets anders dan u alle vijf vanaf deze plek heel hartelijk te feliciteren
met uw benoeming tot wethouder van Dordrecht. En ik wil u ongelooflijk veel succes wensen de komende vier
jaar met dit mooie ambt. En ik hoop ook samen met u een geweldig team te vormen om deze stad verder te
brengen. Dank u zeer en we gaan er een ontzettende mooie tijd van maken.
De voorzitter: Dames en heren, ik had zojuist aangekondigd om na de installatie van de wethouders te
schorsen maar ik krijg net ook een signaal dat er ook van de raadsleden, kandidaatraadsleden familieleden en
vrienden op de tribune zitten. Dus het is, ja, het is een suggestie om ook gewoon de raadsvergadering nu af te
maken en daarna zeg maar iedereen die geïnstalleerd is te feliciteren. Ik kijk even rond of dat op instemming
kan rekenen. Dat is het geval. Dan gaan we nu door met de raadsvergadering en dan verzoek ik u ook om de
felicitaties voor de nieuwe wethouders nog even in te houden. Want ik kan me voorstellen dat u staat te
popelen om ze te feliciteren. De benoeming van de wethouders houdt in dat de vier zittende raadsleden, dan
verzoek ik u ook allemaal om stilte, zijn benoemd tot wethouder en daarmee vier raadszetels ook vrijkomen.
En u wordt voorgesteld te besluiten de volgende vier personen toe te laten tot lid van de gemeenteraad. Dat
betreft de heer Gündogdu namens Beter voor Dordt, de heer Noldus voor de VVD, de heer Oostenrijk voor het
CDA en de heer Boersma voor de ChristenUnie/SGP.
8.

Onderzoek geloofsbrieven nieuwe te benoemen raadsleden
De voorzitter: En hiertoe is een geloofsbrievencommissie, in het leven geroepen bestaande uit de heer Van
Verk, als voorzitter, mevrouw Koene en mevrouw De Jager. En graag geef ik het woord, om namens deze
geloofsbrievencommissie te rapporteren, aan mijnheer Van Verk, gaat u gang.
De heer Van Verk: Voorzitter, de commissie heeft geen beletselen gevonden om deze mensen te benoemen.
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Van Verk.

10. Overige benoemingen in besturen en organen
De voorzitter: Dan vraag ik nu de leden van de raad of u kunt instemmen met de gevraagde besluiten 1 tot en
met 4 bij agendapunt 10, en dat betreft de benoeming van vier raadsleden. Dit is per abuis overigens bij de
griffier bij het besluit van de overige benoemingen terechtgekomen. Was beter geweest als het een apart
besluit was genomen, maar is dit akkoord wat u betreft? Kan op uw instemming rekenen.
9.

Installatie raadsleden
De voorzitter: Dan gaan we nu over tot de installatie van de raadsleden door het afleggen van de eed en de
belofte en ook doe ik hier dus in die volgorde het raadsvoorstel. Dus ik wil graag de vier beoogde raadsleden
ook naar voren vragen zodat ik de eed aan de belofte kan afnemen. Ik begin met de tekst van de belofte, er
zijn twee van u die de tekst, die de belofte zullen afleggen. Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd
te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb
gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in het ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch
middellijk, enig geschenk of enig belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn
aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten
zal vervullen. Mijnheer Gündogdu.
De heer Gündogdu: Dat verklaar en beloof ik.
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De voorzitter: Mijnheer Noldus.
De heer Noldus: Dat verklaar en beloof ik.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan de tekst van de eed. Ik zweer dat ik, om tot lid van de raad benoemd te
worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven
of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk, enig geschenk
of enig belofte heb aangenomen of zal aannemen. En ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik
de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Mijnheer
Oostenrijk.
De heer Oostenrijk: Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
De voorzitter: Dank u zeer. Mijnheer Boersma.
De heer Boersma: Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
De voorzitter: Ik wil u vanaf deze plek alle vier heel hartelijk feliciteren met uw benoeming tot lid van de raad
van Dordrecht.
De voorzitter: Dames en heren, nog even stilte alstublieft.
10. Overige benoemingen in besturen en organen
De voorzitter: Dan rest er nog een aantal benoemingen. Over de punten 1 tot en met 4 heeft u inmiddels
besloten en de vraag die ik voorleg is of u ook kunt instemmen met de punten 5 tot en met 14, dat zijn de
benoemingen in overige organen en besturen. Dat is het geval en als dat zo is dan wil ik graag de heren
Kuhlmann van de VVD, Chapel van de CDA en Bosman van de ChristenUnie/SGP naar voren vragen, want zij
zijn met uw besluit onze nieuwe commissieleden, burgerraadsleden. En ik overhandig hen graag een bos
bloemen en wil hen van deze plek ook alle succes wensen bij de vervulling van hun functie. En ook voor hen
graag een applaus. Leden van de raad, we hebben nu alle benoemingen gehad en daarmee hebben we
eigenlijk dat gedeelte van de vergadering afgesloten. Wat nu nog resteert voor de rest van de avond dat is, dat
zijn de hamerstukken en dat is een bespreekstuk. En dat ene bespreekstuk dat is een agendapunt 42, het
bestemmingsplan Stadspolders. De commissie in de fysieke leefomgeving heeft op 9 mei de insprekers
gehoord en inhoudelijk over het onderwerp gesproken op 15 mei. En daar heeft het CDA een amendement
aangekondigd. En afgesproken is dat er in de raad alleen over dat amendement zou worden gesproken.
De heer Van der Kruiiff: Voorzitter, het amendement is ingediend door de ChristenUnie/SGP voor de
volledigheid.
De voorzitter: Excuus. Ik heb dan andere informatie maar het is ingediend door de ChristenUnie/SGP. Het gaat
over een amendement en er is in ieder geval afgesproken dat alleen dat amendement zou worden besproken.
En gistermiddag is het amendement ook onder u verspreid. Dus ik kijk even of u de vergadering nu wenst af te
maken of dat u zegt, we gaan schorsen en we gaan hem vanavond afmaken. Afmaken? Kijk, dat is nou het
verschil tussen de nieuwe raad en de oude raad.
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11. Vaststellen van de notulen van de hamerraad van 9 mei 2018
De voorzitter: Dan kom ik bij punt 11 op de agenda: dat is het vaststellen van de notulen van de hamerraad
van 9 mei 2018. En dan verzoek ik u wel om stilte want dan gaat het nog sneller. De notulen van de hamerraad
van 9 mei 2018, kan ik die vaststellen? Dat is het geval. Dan gaan we naar de hamerstukken. Ik loop ze een
voor een kort langs.
12. Het bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij het
voorstel vaststellen Jaarstukken 2017 (Ris 2180247)
De voorzitter: 12: het bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage
behorend bij het voorstel vaststellen jaarstukken 2017.
13. Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlagen behorend bij Raadsvoorstel
Instemmen met de Prognose Grondbedrijf 2018 en wijzigen van de begroting (2166287)
De voorzitter: Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlagen behorend bij
raadsvoorstel instemmen met de Prognose Grondbedrijf 2018 en het wijzigen van de begroting.
14. Instemmen met de Prognose Grondbedrijf 2018 en het wijzigen van de begroting
De voorzitter: 14: instemmen met de Prognose Grondbedrijf 2018 en het wijzigen van de begroting.
15. Correctie begrotingswijziging voorlopige prognose Grondbedrijf 2018
De voorzitter: 15: correctie begrotingswijziging voorlopige prognose Grondbedrijf 2018.
16. Aangepast voorstel - Instemmen Vangnetuitkering 2017 Participatiewet
De voorzitter: 16: aangepast voorstel instemmen vangnetuitkering 2017 Participatiewet.
17. Vaststellen Verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht (tweede
wijziging)
De voorzitter: 17: vaststellen verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht,
tweede wijziging.
18. Al dan niet indienen zienswijze ontwerpbegroting GR Gevudo 2019
De voorzitter: 18: al dan niet indienen zienswijze ontwerpbegroting GR Gevudo 2019.
19. Herbenoeming bestuursleden Johan de Witt-Gymnasium
De voorzitter: 19: herbenoeming bestuursleden Johan de Witt-Gymnasium.
20. Vaststellen Privacybeleid Drechtsteden
De voorzitter: 20: vaststellen Privacybeleid Drechtsteden.
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21. Vaststellen bestemmingsplan Tankstation Laan der VN (2155695)
De voorzitter: 21: vaststellen bestemmingsplan Tankstation Laan der Verenigde Naties.
22. Vaststellen bestemmingsplan 'le herziening Krispijn, locatie Patersweg fase 1 en Patersweg 1
De voorzitter: 22: vaststellen bestemmingsplan 'le herziening Krispijn, locatie Patersweg fase 1 en Patersweg
1.
De voorzitter: 23...
De heer De Buck: Voorzitter.
De voorzitter: Gaat uw gang.
De heer De Buck: GroenLinks zou graag bij nummer 22, bestemmingsplan Patersweg, een stemverklaring
afleggen. In het raadsbesluit wordt voorgesteld om de zienswijze van de bewoners ongegrond te verklaren. De
bewoners hebben duidelijk aangegeven in het Sprekersplein dat ze heel veel initiatieven hebben genomen om
tot alternatieven te komen maar zijn daarin door de gemeente nauwelijks gehoord. Nou GroenLinks wil
aangeven dat wij deze gang van zaken betreuren.
23. Opheffen opgelegde en bekrachtigde geheimhouding ten aanzien van documenten - referentieperiode: 9
maart 2016 tot 20 december 2017 (2131119)
De voorzitter: Dank u zeer. Dan kom ik nu bij punt 23: het opheffen, opgelegde en bekrachtigde
geheimhouding ten aanzien van de documenten, referentieperiode: 9 maart 2016 tot 20 december 2017.
24. Vaststellen wijziging (7e) op de Financiële verordening en intrekken Nota Grondbeleid 2009 (2119710)
De voorzitter: 24: vaststellen wijziging, 7e, op de financiële verordening en intrekken Nota Grondbeleid 2009.
25. Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet inzake de planontwikkeling van de locatie
Gezondheidspark (GZP) (2115417)
De voorzitter: 25: Beschikbaar stellen van een voorbereidings... Mijnheer De Buck, gaat uw gang.
De heer De Buck: Ja, nog een keer. Bij de uitwerking van de plannen voor h e t...
De voorzitter: Even, bij welke, bij welk punt heeft u een stemverklaring?
De heer De Buck: Bij nummer 25.
De voorzitter: Gaat uw gang.
De heer De Buck: Krediet voor de uitwerking van de plannen voor het Gezondheidspark. Voorzitter, wij willen
graag aandacht vragen bij de uitwerking van deze plannen voor de positie van de fiets. Om ervoor te zorgen
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dat het Gezondheidspark straks goed bereikbaar is met de fiets en dat er ook goede stallingsmogelijkheden
zijn voor fietsers.
26. Aanpassen van het (fiets) kruispunt Patersweg/Zuidendijk en de hiervoor in de begroting opgenomen
kredieten, subsidies te verschuiven overeenkomstig de begrotingswijziging (2110974)
De voorzitter: Dank u zeer. Anderen nog bij 25? Dat is niet het geval. Dan 26: aanpassen van het fiets kruispunt
Patersweg/Zuidendijk en de hiervoor in de begroting opgenomen kredieten, subsidies te verschuiven
overeenkomstig de begrotingswijziging.
27. Uiten van een zienswijze op oprichting coöperatie Regionale Ambulance Voorziening ZHZ (2105959)
De voorzitter: 27: uiten van een zienswijze op oprichting coöperatie Regionale Ambulance Voorziening Zuid
Holland Zuid.
28. Al dan niet indienen van zienswijzen Begrotingen 2019 diverse Gemeenschappelijke regelingen
De voorzitter: 28: Al dan niet indienen van zienswijzen begrotingen 2019 diverse gemeenschappelijke
regelingen. Ik had begrepen dat de ChristenUnie/SGP daar een stemverklaring heeft. Gaat uw gang.
De heer De Looze: Voorzitter, dat klopt helemaal. Wij hebben een stemverklaring bij de zienswijze op de
gemeenschappelijke regeling voor de Kiltunnel. Wij hebben het idee dat hier overheadkosten aan de hoge
kant zijn. Op zich zijn we het eens met de zienswijze maar we verwachten dat de eigenaar bijdrage van
Dordrecht nog verder omlaag kan door herijking en optimalisatie van de overheadkosten, door bijvoorbeeld
meer gebruik te maken van geautomatiseerde betalingen. Tot zover.
De voorzitter: Dank u zeer. En u wordt geacht, voor of tegen? Voor de duidelijkheid.
De heer De Looze: Voor.
De voorzitter: Voor te hebben gestemd. Dank u zeer.
29. Al dan niet uiten van wensen en bedenkingen over de Overeenkomst Afsprakenkader met Stichting Yulius,
het verstrekken van een krediet en akkoord gaan met aanpassen geldleningsvoorwaarden
De voorzitter: Dan 29: al dan niet uiten van wensen en bedenkingen over de Overeenkomst Afsprakenkader
met Stichting Yulius, het verstrekken van een krediet en akkoord gaan met het aanpassen
geldleningsvoorwaarden.
30. Instellen werkgeversdelegatie
De voorzitter: 30: instellen werkgeversdelegatie.
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STUKKEN TER KENNISNAME
De voorzitter: Dan hebben we nog een aantal stukken ter kennisname. Die worden niet een voor een
opgenoemd maar ik kijk even rond of er nog iets opgemerkt wordt ten aanzien van de stukken 31 tot en met
41. Kunnen die voor kennis worden aangenomen? Dat is het geval.
De voorzitter: Dan zijn we beland bij punt 42 op de agenda: vaststellen gewijzigd bestemmingsplan
Stadspolders. Zojuist al gezegd dat de ChristenUnie/SGP daar een amendement op heeft aangekondigd. Dus ik
wil graag het woord geven aan de fractie ChristenUnie/SGP. Het woord is aan mevrouw Klein-Hendriks, en dat
is haar maidenspeech.
Mevrouw Klein-Hendriks: Ik wil ook wel daarnaartoe lopen, dank u wel voorzitter. Inderdaad gaat het over het
bestemmingsplan Stadspolders, het bestemmingsplan voor de wijk waar een aantal verkeersonveilige
kruispunten ligt waar ook aandacht voor is. En in dat bestemmingsplan wordt wat geregeld wat nieuw is ten
opzichte van de voorafgaande 10 jaar en dat nieuwe dat is, dat zorgt voor meer verkeersaantrekkende
werking bij dat gevaarlijke kruispunt, en dat is het kruispunt Groenezoom - Chico Mendesring. Christenunie/
SGP heeft net als andere partijen ook ziet, wil graag verkeersveilige kruispunten. En om die reden is het
voorstel om het bestemmingsplan, zoals dat nu voorligt, gewijzigd vast te stellen, nog te wijzigen door een
amendement. En met dat amendement de twee nieuw toegevoegde, of de nieuw toegevoegde functies eruit
te halen. Dus dat is het voorstel en ik zou graag ook het amendement willen overhandigen aan de voorzitter.
De voorzitter: Dank u zeer. Ik kijk even rond of er daar nog vragen over zijn aan de ChristenUnie/SGP. Dat is
niet het geval, ja dan mag het amendement worden ingediend. Ik heb begrepen van de griffier dat u allen het
amendement al heeft gezien dus ik vraag, kijk even of u nog wilt wachten op verspreiding die nu gaat
plaatsvinden of dat u zegt we kunnen erover stemmen. Mevrouw Koene, u heeft het niet gezien?
Mevrouw Koene: Nee, ik heb het niet gezien, ik zou niet weten hoe.
De voorzitter: Het is rondgemaild dus het zit in uw elektronische postbus zullen we maar zeggen. Maar als u
daar behoefte aan hebt dan wordt het gewoon verspreid.
Mevrouw Koene: Nou voorzitter, ik heb begrepen dat het een keurig amendement schijnt te zijn dus ik ga daar
geen stennis op schoppen.
De voorzitter: Had u iets anders verwacht van uw rechterzijde?
Mevrouw Koene: Nee van de heer Veldman niet.
De voorzitter: Dank u zeer. Zijn er nog anderen die behoefte hebben aan wachten tot de verspreiding heeft
plaatsgevonden? Nee. De gaan we wat mij betreft stemmen.
De heer Van Verk: Voorzitter, misschien heeft de wethouder er nog iets over te zeggen?
De voorzitter: De heer Van Verk, gaat uw gang.
De heer Van Verk: Nou ik vroeg me af wat het commentaar van het college op dit amendement is?
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De voorzitter: Dat wilt u graag betrekken bij uw keuze? Zal ik maar zeggen. Ja. Wat fijn dat u daarvoor
openstaat. Ik ga eens kijken naar het college, misschien dat heer Sleeking er wat over kan zeggen.
De heer Sleeking: Dank u wel voorzitter. Nou ja sowieso een eerste mooie technische oefening met een
amendement. In de commissie hebben we dit al besproken en vastgesteld dat er geen enkele belemmering is
om dit amendement ook over te nemen. Om de functies die nog waren opgenomen eruit te halen ook omdat
er geen enkel initiatief gaande is om het op die manier in te vullen. Dus het kan zonder problemen worden
overgenomen voorzitter.
De voorzitter: Is dat voldoende antwoord mijnheer Van Verk? Dank u zeer. Zijn er nog anderen die vragen
hebben aan het college dan wel aan de indiener van het amendement? Dat is niet het geval. Heeft u behoefte
aan stemming? Is iedereen voor? Nou, dan is het amendement met algemene stemmen aangenomen. Waarbij
ik, waarbij ik constateer dat er 37 leden aanwezig zijn. Want ik zie dat er bij de Partij van de Arbeid iemand
ontbreekt, mevrouw Stevens. Dus er zijn 37 stemmen voor van de 37 daarbij is het amendement
aangenomen. Dan breng ik het voorstel zelf, het gewijzigde voorstel zelf nog in stemming. Is er behoefte aan
stemverklaringen? Niet het geval. Is daar de stemverhouding hetzelfde? Ja. Iedereen is akkoord. Dan is het
gewijzigde voorstel ook met 37 stemmen aangenomen.
Sluiting
De voorzitter: Dan zijn we bij het eind gekomen van deze toch wel bijzondere vergadering. Ik kijk ernaar uit om
samen met de nieuwe raad en het nieuwe college de komende vier jaar tegemoet te gaan. Dank u allen
hartelijk voor uw aanwezigheid en inbreng, ik wens u nog een plezierige avond. Ik sluit de vergadering.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 19 juni 2018.
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