TRANSCRIPT VAN DE RAADSVERGADERING VAN DE GEMEENTE DORDRECHT
d.d. 19 juni 2018

1.

Opening en vaststellen agenda, mededelingen
De voorzitter: Geachte leden van de gemeenteraad van Dordrecht. Heel hartelijk welkom bij deze
raadsvergadering van 19 juni 2018. De laatste reguliere raadsvergadering voor het zomerreces. Hartelijk
welkom ook aan de leden van het college, mensen op de publieke tribune, mensen die meekijken, hartelijk
welkom bij deze vergadering. Ik heb een afmelding ontvangen van de heer De Boer, van Beter voor Dordt.
En dat was het qua afmeldingen, dus we hebben 38 raadsleden present. Altijd spannend, we gaan kijken
wat dat oplevert vandaag. Ik kijk even rond of u allen kunt instemmen met de voorliggende agenda? Dat is
het geval.

2.

Vaststellen van de notulen van de commissievergaderingen van 10 april, 9,15 en 22 mei 2018, en van de
middagraad van 29 mei 2018
De voorzitter: En dan ga ik naar punt twee, dat is het vaststellen van de notulen van de
commissievergaderingen van 10 april, 9 mei, 15 mei, 22 mei 2018 en van de middagraad van 29 mei
jongstleden. Zijn die notulen, wat u betreft, akkoord? Dat is het geval, dan stellen wij die vast.

3.

Diverse benoemingen Presidium en Auditcommissie
De voorzitter: En dan kom ik bij punt drie op de agenda,. Dat zijn de diverse benoemingen in het presidium
en de auditcommissie. Naar aanleiding van de verschuivingen die in de raad nog hebben plaatsgevonden
vanwege de wethoudersbenoemingen en die hebben ook gevolgen voor de benoemingen voor het
presidium en de auditcommissie en de vraag is of u daarmee kunt instemmen? En dat is het geval. Stellen
we die zo -vast.

4.

Benoeming commissievoorzitters
De voorzitter: En dezelfde vraag wordt gesteld ten aanzien van de benoeming van de
commissievoorzitters. En met nog twee commissievoorzitters hier, vaardigen alle fracties een voorzitter af.
Kunt u daarmee ook instemmen? Dat is akkoord.
HAMERSTUKKEN
De voorzitter: Dan kom ik bij de hamerstukken. Die loop ik één voor één langs en als er stemverklaringen
zijn, dan hoor ik het graag duidelijk van u.

5.

Instemmen met de Dóórontwikkeling van de raad
De voorzitter: Punt vijf, instemmen met de dóórontwikkeling van de raad. Dat is akkoord.

6.

Aanwijzen c.q. benoemen leden alg. Bestuur Gemeenschappelijke regelingen
De voorzitter: Punt zes, aanwijzen cq benoemen leden algemeen bestuur gemeenschappelijke regelingen.
Akkoord.

7.

Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van bijlagen behorend bij raadsvoorstel
Vaststellen grondexploitatie zelfbouwlocatie Grote Hondring 20 (gewijzigd voorstel)(Ris 2190123)

De voorzitter: Zeven, bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van bijlagen
behorend bij raadsvoorstel Vaststellen grondexploitatie zelfbouwlocatie Grote Hondring 20. Akkoord.
8.

Vaststellen grondexploitatie zelfbouwlocatie Grote Hondring 20 (gewijzigd voorstel)
De voorzitter: Acht, vaststellen grondexploitatie zelfbouwlocatie Grote Hondring 20. Akkoord.
De heer Sov: Voorzitter?
De voorzitter: Gaat uw gang.
De heer Sov: Daar wil ik een korte, iets andere opmerking maken, dit is een voorbeeld waarbij een
inspreker, de inspraak van een inspreker ertoe heeft geleid dat het plan is gewijzigd en dat er meer groen
is behouden en de inspreker, die had er aan het begin geen vertrouwen in de politiek, maar nu dat het is
gewijzigd, is dat veranderd. Dus dat is ook al eens leuk om te melden hier.
De voorzitter: Dank u zeer. En u stemt voor?
De heer Sov: Ja.

9.

Vaststellen bestemmingsplan le herziening Sterrenburg, locatie Grote Hondring
De voorzitter: Dank u zeer, negen, vaststellen bestemmingsplan eerste herziening Sterrenburg, locatie
Grote Hondring. Akkoord.

10. Vaststellen Startnotitie lokale uitwerking Woonvisie
De voorzitter: 10, vaststellen startnotitie lokale uitwerking Woonvisie. Gaat uw gang.
De heer De Buck: Ja, GroenLinks zet kritische kanttekeningen bij de startnotitie voor de lokale uitwerking
van de Woonvisie. In het stuk ligt, net als in het collegeprogramma, eenzijdig de nadruk op de nieuwbouw
van 10.000 woningen en wat ons betreft zou het accent moeten liggen op bouwen naar behoefte. Wat is
nodig om te voldoen aan de behoefte van de inwoners van onze stad? En wij zien groei niet als een doel op
zich. Bovendien ontbreekt het doel uit de Woonvisie dat gebouwen in onze stad vanaf 2035
energieneutraal zijn. GroenLinks is van mening dat deze twee punten nadrukkelijk thuishoren in de lokale
uitwerking van de Woonvisie. Wij waarderen het dat de wethouder in de commissie heeft toegezegd dat
bovenstaande punten alsnog meegenomen zullen worden en wij kijken hier met belangstelling naar uit.
De voorzitter: Dank u zeer, anderen nog?
11. Vaststellen aanpassing werkdocument Commissie Toezicht Openbaar Onderwijs (CTOO)
De voorzitter: Dan gaan wij door, punt 11, vaststellen aanpassing werkdocument Commissie Toezicht
Openbaar Onderwijs. Akkoord.
12. Aanvullende zienswijze le herziening Sterrenburg locatie Grote Hondring
De voorzitter: 12, aanvullende zienswijze eerste herziening Sterrenburg locatie Grote Hondring. Akkoord.
13. Instemmen met de Nota Kiezen, Sturen en Verantwoorden 2018-2022
De voorzitter: 13, instemmen met de Nota Kiezen, Sturen en Verantwoorden 2018-2022. Akkoord.
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14. Vaststellen bestemmingsplan 8e herziening Dubbeldam, locatie Vissersdijk-West
De voorzitter: 14, vaststellen bestemmingsplan, gaat uw gang, mevrouw Jager.
Mevrouw Jager: Tot 40 minuten ongeveer voor aanvang van deze raad, was nog niet bekend of de
waterberging aan de Vissersdijk-West getoetst werd aan de huidige situatie, aan de situatie die bekend
was bij het waterschap of dat er al rekening gehouden werd met de toekomst en de eventuele zwaardere
regenval en eventuele overstromingen. Uit het antwoord blijkt dat dat niet het geval is, dat getoetst is op
wat ze nu weten en derhalve vinden wij het nog steeds geen goed idee om dat hele hoekje helemaal vol te
bouwen, want je weet dus niet wat er in de toekomst nog aan waterberging nodig gaan krijgen. Derhalve
blijven wij tegen deze invulling van het bestemmingsplan.
De voorzitter: Dank u zeer. Anderen nog? Verder akkoord.
15. Aanwijzen Zeehavengebied en Louterbloemen als ontwikkelgebied
De voorzitter: En gaan wij met punt 15, aanwijzen Zeehavengebied en Louterbloemen als ontwikkelgebied.
Akkoord.
16. Beschikbaar stellen uitvoeringskrediet realisatie hoofdinfrastructuur WDO - Dordtse Kil IV
De voorzitter: 16, beschikbaar stellen uitvoeringskrediet realisatie hoofdinfrastructuur WDO - Dordtse Kil
IV. GroenLinks, het woord is aan de heer De Buck.
De heer De Buck: Voorzitter, GroenLinks vindt het voorbarig om op dit moment een ontwikkelingskrediet
beschikbaar te stellen voor de ontsluiting van Kil IV en wij stemmen daar niet mee in. Het krediet past in de
lijn van ontwikkeling van grootschalige logistiek op dit terrein. Er zijn kritische vragen te stellen bij deze
ontwikkeling. Die hebben wij uitgewerkt in een onderzoek en besproken in een politiek café. Het staat ook
in uw mailbox. Wij denken dat het zaak is om te kijken naar een alternatieve, meer duurzame invulling. Wij
staan er graag voor open om hier verder de discussie over te voeren. Wij vinden het nodig om de plannen
te heroverwegen, inclusief deze investering in de hoofdinfrastructuur.
De heer Schalken: Voorzitter?
De voorzitter: Gaat uw gang, mijnheer Schalken.
De heer Schalken: Ja, dank u wel. Beter voor Dordt heeft ook een stemverklaring bij dit agendapunt en
Beter voor Dordt is wel akkoord met het beschikbaar stellen van dit uitvoeringskrediet, alleen hechten wij
er waarde aan om hier vandaag te benadrukken, dat wat wij al eerder aangegeven hebben, dat we de
voortgang van dit grote WDO-project zorgvuldig moeten blijven monitoren op de aspecten van
werkgelegenheid, financiën en de leefbaarheid. En hiermee te beginnen na de realisering van de eerste
fase.
De voorzitter: Dank u zeer. Anderen nog? Dan akkoord met dien verstande dat daar een aantal
opmerkingen over is gemaakt.
17. Vaststellen startnotitie Omgevingsvisie
De voorzitter: Dan punt 17, vaststellen startnotitie Omgevingvisie. Ik begrijp dat de ChristenUnie/SGP
daar een stemverklaring bij heeft? Gaat uw gang.
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Mevrouw Klein-Hendriks: Dank u wel, voorzitter. De ChristenUnie/SGP stemt in met de startnotitie, omdat
de verantwoordelijke wethouder heeft aangegeven dat na het reces de ambities voor de stad eerst aan de
raad worden voorgelegd. De raad heeft ook de mogelijkheid om de gebiedsuitwerking dan nogmaals te
toetsen.
De voorzitter: Dank u zeer. Anderen nog? Is niet het geval.
18. Vaststellen Jaarstukken 2017
De voorzitter: Dan punt 18, vaststellen jaarstukken 2017, waarbij ik kan vermelden dat de
controleverklaring van de accountant zojuist vlak voor de vergadering is ontvangen en in RIS is
ondergebracht. Akkoord. Dank u zeer.
STUKKEN TER KENNISNAME
19. Raadsinformatiebrief over definitieve beëindiging samenwerking Project Gezondheidspark
20. Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan Regiokantoor e.o.
21. Raadsinformatiebrief over dossier Chemours en DuPont
22. Raadsinformatiebrief over openbare aanbesteding Concessie Biesbosch veer
23. Raadsinformatiebrief over personen met verward gedrag
24. Raadsinformatiebrief over Motie "elke Dordtenaar een baan om te werken naar vermogen"
25. Raadsinformatiebrief over de evaluatie jaarwisseling en de vreugdevuren 2017-2018
26. Raadsinformatiebrief over verantwoording ENSIA 2017
27. Raadsinformatiebrief Stedenbouwkundige visie geluidsschermen A16/N3/spoor
28. Raadsinformatiebrief over antwoord minister op brief 80 km/uur op de N3
De voorzitter: Dan kom ik bij de stukken ter kennisname, dat zijn de stukken 19 tot en met 28, die
behandelen wij in één keer. Kunt u die ter kennisgeving aannemen? Dat is het geval.
STUKKEN TER BESPREKING
29. Afleggen van een verklaring van geen bedenkingen windturbine Krabbegors
De voorzitter: En dan gaan wij naar de bespreekstukken. Dat zijn er drie en wij beginnen vandaag bij het
afleggen van een verklaring van geen bedenkingen windturbine Krabbegors. Op 6 juni jongstleden heeft de
commissie fysieke leefomgeving onder voorzitterschap van mevrouw Jager dit voorstel al besproken en
daar is geconcludeerd dat het onderwerp voldoende is besproken en dat een debat in de raad verder niet
nodig zou zijn. En hiermee zou het stuk als hamerstuk in de raad kunnen worden afgedaan. Er is echter
nadien nog een motie aangekondigd en mijn voorstel zal dan ook zijn om uiteraard ruimte te geven voor
die motie, maar daar dan ook wel op toe te spitsen, de eventuele discussie. Dus ik kijk nog even naar de
VVD fractie, of het nog steeds klopt, dat u een motie wil indienen? En als dat zo is, geef ik u daar graag de
gelegenheid toe.
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De heer Noldus: Ja, voorzitter, dank u wel. Het klopt, wij hebben bij dit stuk de volgende stemverklaring en
aansluitend een motie. In de commissie is inderdaad ronduit gesproken over dit voorstel en wat ons
betreft, is er dan ook geen verdere noodzaak voor het inhoudelijk bespreken van dit voorstel. Zoals eerder
aangegeven, is de VVD geen voorstander van het plaatsen van windmolens op het eiland van Dordrecht. In
het stedelijk gebied is er wat de VVD betreft dan ook geen ruimte voor deze windmolens. Daarbij is het van
groot belang, dat niet alleen bewoners beschermd worden door de overlast, maar dat ook bedrijven een
zelfde bescherming verdienen. Een turbine die met passen en meten met een hoogte van 120 meter
tussen de beschermde bedrijven op minder dan 2 km van ons historische centrum, recht tegenover een
woonwijk van Kort Ambacht in Zwijndrecht, langs de drukst bevaarde rivier van Europa wordt neergezet, is
wat de VVD dan ook betreft een brug te ver. De Dordtse VVD stemt dan ook tegen dit voorstel, voorzitter,
omdat de bedrijven wat ons betreft een zelfde bescherming verdienen als bewoners in onze stad, willen
we graag de volgende motie indienen, gesteund door Beter voor Dordt, waarin wij het college verzoeken,
om zich richting de provincie hard te maken voor de stilstandregeling voor bedrijven, waar ook eerder in
de commissie over is gesproken met de initiatiefnemer, met maximaal 6 uur per jaar wordt vastgelegd in
een maatwerkvoorschift en ten opzichte van de eerder rondgestuurde versie is daar nog aan toegevoegd,
dat het hier de hinderlijke slagschaduw betreft, die gedurende werktijden in de omgeving wordt ervaren.
De voorzitter: Hartelijk dank, de motie dient u nu ook in? Dat is dan motie M 1. Ik kijk even rond of er
behoefte is aan reacties vanuit de raad op deze motie en deze inbreng vanuit de VVD? De heer Soy,
voordat ik u het woord geef, is misschien aardig om even welkom te heten op de publieke tribune, groep
zes van de Beatrixschool, die vandaag hier vertegenwoordigd zijn in de raadzaal en een rondleiding hebben
gekregen door het stadhuis, zojuist wat vragen hebben gesteld aan mij, die ik ook heb beantwoord,
waaronder mijn lengte en mijn schoenmaat, zoals standaard de vragen die in groep zes of groep acht aan
de orde komen. Maar hartelijk welkom in de raadzaal en leuk dat jullie vandaag even met ons mee kijken.
Het woord is aan de heer Soy van Beter voor Dordt.
De heer Soy: Ook welkom namens mij, groep zes en in het bijzonder Furkan, de zoon van onze collega
Aydin Gündogdu, die dat heeft georganiseerd voor zijn groep. Welkom Furkan met je hele klas. Voorzitter,
de motie die hebben we gezamenlijk ingediend, dus Robin die heeft dat prima verwoord. Wij hebben wel
een stemverklaring bij het voorstel, ik weet niet of wij dat eerst doen of dat we de motie eerst
behandelen?
De voorzitter: Nee, wat mij betreft komen de stemverklaringen bij de stemmen en de vraag is dus even of
er überhaupt nog gestemd wordt, want het was eigenlijk een hamerstuk, maar wij gaan in ieder geval
straks stemmen over de motie en dan kijk ik straks voor dat wij over de motie stemmen nog even of er nog
gestemd moet worden op het voorstel zelf. U krijgt in ieder geval gelegenheid altijd om stemverklaringen
af te leggen, maar ik zou het eigenlijk even willen toespitsen, zijn er nog vragen of opmerkingen, is er nog
debat nodig ten aanzien van de motie? Ik kijk even rond of er anderen zijn die daar behoefte aan hebben.
Gaat uw gang, mevrouw Jager, SP.
Mevrouw Jager: Volgens mij hebben wij de motie nog niet, om te beginnen en ten tweede, wij hebben
geen bezwaar tegen deze motie, want 6 uur, dat zal nou niet zo verschrikkelijk veel energiewinst
opleveren, dus daar valt wel mee te leven.
De voorzitter: Anderen nog, die willen reageren op de motie? Mevrouw Kruger, GroenLinks.
Mevrouw Kruger: Nou, ik zit even, want u vertelt heel veel over, tenminste u zegt veel, dit was een
hamerstuk, er is een motie ingediend, waar wij dan over gaan stemmen en dan stemmen wij dus niet over
het voorstel? Daar kunnen alleen stemverklaringen over worden afgegeven, begrijp ik het nou verkeerd? Ik
snap er helemaal niets meer van.
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De voorzitter: O, dan zal ik het nog een keer proberen nog duidelijker uit te leggen. Wij hebben nu gewoon
een eerste termijn, want het is gewoon een agendastuk geworden, omdat er een motie is aangekondigd,
dus daarmee is het op de agenda gekomen, dat hebben we ook net vastgesteld. Dus wij hebben gewoon
een eerste termijn, VVD heeft als eerste het woord gekregen, omdat zij de motie willen indienen, maar als
er anderen zijn die in eerste termijn daarop willen reageren of überhaupt op het voorstel, dan kan dat nu
en zo meteen gaan wij, zoals we doen gebruikelijk stemmen, eerst over het voorstel, dan over de motie,
behalve als u zegt: we hoeven niet stemmen over het voorstel, want wij doen het met een stemverklaring
af, dat kan ook. Maar goed, ik vraag gewoon straks of er behoefte is aan stemming, als er behoefte is aan
stemming, gaan we gewoon stemmen, dat is eigenlijk het verhaal. Het is niet anders dan normaal. Het was
eigenlijk een hamerstuk, maar doordat er een motie bij is gekomen, is het een bespreekstuk geworden. Zo
moet u het zien. Zijn er andere fracties, die dan het woord wil voeren over het stuk, want anders gaan wij
straks direct door naar de stemming, dat kan natuurlijk ook. Dat is niet het geval. Ja, u heeft de motie
allemaal al als het goed is per mail gekregen, dus wij gaan zo meteen over naar de stemming over het stuk.
De heer Noldus: Voorzitter, er is ook op het laatste moment nog een kleine aanpassing gedaan aan de
motie en dat is de aanpassing die ik zojuist meldde, is dat in tegenstelling tot de eerder verzonden motie,
het nu enkel gaat over de slagschade gedurende de werktijden in de directe omgeving. Dat is in de eerder
verzonden versie niet opgenomen geweest. En de hinderlijke slagschade...
De voorzitter: Nou, de motie die wordt nu gewoon digitaal en fysiek verspreid, dus we kunnen in elk geval
vast stemmen over het voorstel zelf. Is er behoefte aan stemverklaringen op het voorstel zelf? Gaat uw
gang.
De heer Oostenrijk: Jazeker, geen stemverklaring, maar ik zou graag eerst de reactie van de wethouder
willen afwachten, alvorens wij eventueel nog iets te melden hebben, in de tweede termijn dan.
De voorzitter: Ja, er komt pas een tweede termijn, als wij de eerste termijn hebben afgerond, maar goed,
ik kijk even naar het college of er behoefte is aan een reactie vanuit het college op de motie. Gaat uw gang,
wethouder Van der Linden.
De heer Van der Linden: ja, dank u wel, voorzitter. Als het de motie is, die ik nu voor mijn ogen krijg en het
is zo en die lijkt op wat ik eerder gezien heb, geef mij acht seconden leestijd alstublieft. Ja, dan is deze
motie in lijn met de bespreking die is geweest op 6 juni, waar ook tekst op is geleverd door HVC en dan
kunnen wij, ik weet niet of u nog behoefte heeft aan verdere uitwisseling, maar dan kunnen wij met die
motie aan de slag en kunnen wij in die zin overnemen en min of meer letterlijk deze tekst ook doorgeven
in onze brief aan de provincie.
De voorzitter: Dank. Is er nog behoefte aan beraadslaging vanuit de raad? De heer Soy.
De heer Sov: Ja, voorzitter, de motie, die wordt overgenomen, dus daar hebben wij het straks nog wel over
of dat wij hem in stemming gaan brengen of niet, maar volgens mij gaan we nu over het voorstel stemmen
eventueel met een stemverklaring?
De voorzitter: Ja, ik kijk nog even rond of er nog behoefte is aan reactie vanuit de raad naar aanleiding van
de reactie van de wethouder. Is dat het geval? De heer Oostenrijk.
De heer Oostenrijk: Ja, voorzitter. Ik begrijp uit de woorden van de wethouder dat hij die regeling via de
provincie wil overnemen. Ja, als, moet ik dan zo verstaan dat de wethouder vindt dat deze motie derhalve
overbodig is en kan worden ingetrokken?
De voorzitter: Wethouder Van der Linden.
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De heer Van der Linden: Dank u wel. Een aantal van u en u in ieder geval is bij de bespreking op 6 juni
geweest, daar heeft u gehoord wat gewisseld is onder andere met HVC. HVC heeft aangegeven duidelijk te
willen meewerken aan, nou, goede inpassing waaronder ook op een goede manier omgaan met
slagschaduw, heel fijn. Als uw raad van mening is, dat het zinvol is om dit nog eens extra onder de
aandacht te brengen van de provincie, dan is het zeer zinvol om deze motie te handhaven en hem vanuit
ons dan over te nemen. En daarmee laat ik het aan u of u hier verder nog iets mee wilt.
De heer Oostenrijk: Voorzitter.
De voorzitter: De heer Oostenrijk.
De heer Oostenrijk: Dan toch een reactie. Begrijp ik, wij hebben nu twee elementen, de harde toezegging
van HVC, die is klip en klaar, een toezegging gedaan door een vertrouwde partner van ons in meerdere
opzichten en die moeten wij dan afzetten tegen een papierenregeling met de provincie, waarvan je je dan
moet gaan afvragen of die handhaafbaar is. Ikzelf kies meer voor de harde toezegging van HVC en die vind
ik qua sterkte, sterker dan een papieren regelgeving.
De voorzitter: Dank u zeer. Dat zullen wij dan straks terug horen in uw stemgedrag, dan wel verklaring.
De heer Noldus: Voorzitter?
De voorzitter: Gaat uw gang, mijnheer Noldus.
De heer Noldus: Als ik mag, even een korte toelichting. In de commissie van 6 juni is inderdaad de
toezegging gedaan door initiatiefnemer richting onze raad, onze commissie, maar tegelijkertijd moet ik
constateren dat de verklaring van geen bedenkingen en het voorstel wat ons voorligt, niets zegt over een
beperking, dat het ook niet de regeling is om dat soort afspraken te maken, noch dat wij als gemeente het
bevoegd gezag zijn om daar iets voor over af te kunnen stemmen met de initiatiefnemer. Vandaar dat ik
deze motie dan ook belangrijk vind, dat we richting ons college de opdracht meegeven, het verzoek
meegeven dat zij richting de provincie zich hard maken voor deze dergelijke regeling, zodat niet dadelijk
uiteindelijk de bedrijven tussen de verschillende overheden in en tussen de initiatiefnemers en de
betrokken partners in, achter eventuele toezeggingen, die mondeling zijn gedaan, in de commissie aan
moeten gaan, maar dat wij dit gewoon op een goede manier willen regelen, zodat onze bedrijven op ons
kunnen vertrouwen. Dank u zeer.
De voorzitter: Ja, er gaan nu toch allerlei fracties een eerste termijn aan, dan stel ik ook voor dat wij
gewoon een keurige ronde gaan maken langs alle fracties, want net vraag ik: willen de mensen in eerste
termijn reageren en wij zitten al bijna in de stemmingen en inmiddels zitten wij toch in een eerste termijn.
Dan ga ik nu inventariseren, wie nog in eerste termijn het woord wil voeren, graag even duidelijk handen
zien. De heer Soy, PvdA zie ik, goed, dan begin ik bij de heer Van Verk. Ja, VSP ook. De heer Van Verk.
De heer Van Verk: Dank u voorzitter. Het betoog van de heer Noldus, dat leidt bij mij toch wel tot de vraag
van: waar zijn wij mee bezig? Er ligt een harde toezegging van het bedrijf, dat is één, dus hetgeen wat wij
willen, dat gaat al uitgevoerd worden en twee, hoor ik en passant zeggen, dat wij er niets over te zeggen
hebben. Wat heeft het dan voor nut om dan nog eens een keer dat te benadrukken over iets waar je niets
over te zeggen hebt? Het is meer een vraag in de richting van de VVD, dan een opmerking, want op zich
vinden we de motie sympathiek.
De voorzitter: De heer Noldus,
De heer Noldus: Voorzitter, als ik daar gelijk op mag reageren?
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De voorzitter: Ik zei, ja, mijnheer Noldus, gaat uw gang.
De heer Noldus: Ja, dank u wel. Ja, nee, dat klopt op zich, als dat dan een hele harde toezegging zou zijn,
direct richting alle betrokkenen, dan is dat inderdaad lovenswaardig. Die toezegging, die is volgens mij
helder, maar die liet ook wel wat ruimte voor wanneer er dan daadwerkelijk opgeschakeld gaat worden,
dus de vraag werd gesteld in de commissie: is bij ieder bedrijf, wat zich dan meldt, wordt er dan direct die
windmolen stilgezet? Nou, daar bleef toch een niet geheel, heldere uitspraak kwam daarop, dus vandaar
dat wij het belangrijk vinden dat het ook gewoon wordt vastgelegd, dat het bevoegd gezag, namelijk de
provincie, dit op een goede manier regelt, dat niet een bedrijf, wat wat beter de lokale politiek volgt, daar
meer rechten uit kan oplenen, dan een bedrijf dat daar wat minder in thuis is.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan kom ik bij de ChristenUnie/SGP fractie, gaat uw gang Mevrouw KleinHendriks.
Mevrouw Klein-Hendriks: Dank u wel, voorzitter. De VVD heeft juist verwoord dat er een verschil in
wettelijke bescherming is tussen woningen en bedrijven, zo is dat nu eenmaal. Een strengere eis voor
bedrijven is niet gangbaar, maar waar het gaat om de hinderlijke slagschaduw tijdens kantoortijden,
voldoet de motie van de VVD aan hetgeen is besproken tijdens de commissievergadering. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u zeer. De heer Soy.
De heer Sov: Ja, voorzitter, als mede-indiener en ondersteunen van de motie, wil ik nog heel even kort
stilstaan bij degene die hun vraagtekens zetten bij de motie. Ja, het is een onderwerp waar wij als
gemeenteraad en als college misschien niet over gaan, maar hoe vaak vragen wij niet aan het college om
richting het rijk of richting de provincie zich sterk te maken voor een bepaald onderdeel. Ik denk
bijvoorbeeld aan de 80 km op de N3, geluidschermen, noem het maar op, overal wat onze stad iets
aangaat, waar wij niet direct overgaan, dat betekent niet dat wij daar geen mening over hoeven te
ventileren en zo'n motie, als die unaniem wordt aangenomen door de raad, die wij meegeven aan het
college en aan de wethouder richting de provincie, ik denk dat dat wel een sterk signaal is, dat we daarmee
als gemeenteraad ook hier bevestigen, dat wij ook voor de bedrijven opkomen op ons Dordtse eiland.
Want dat hebben wij ook in de commissie uitgesproken, wij vinden het jammer dat de normen voor
bedrijven en voor woningen anders liggen, dat de bedrijven en de werknemers van de bedrijven niet op
dezelfde manier worden beschermd als bewoners en wij vinden dat we dat wel juist moeten proberen te
bewerkstelligen. Dus ik zou zeggen, jongens, die motie, dat is meer een signaal richting de provincie.
De voorzitter: Dank u zeer. De heer De Buck.
De heer De Buck: Ja, dank u, voorzitter. Ook GroenLinks staat positief of heeft het beeld van dat deze
motie in lijn ligt met wat in de commissievergadering besproken is en toegezegd door HVC. Wat wij wel
vreemd vinden, is en waar ik een vraag over wil stellen richting de heer Noldus is: hoe deze motie zich
verhoudt tot het feit dat u zegt dat u wel tegen de betreffende molen bent? Het heeft iets van twee
walletjes eten, datje aan de ene kant tegen bent, maar toch zegt van: nou, als die er komt, dan onder deze
voorwaarden.
De voorzitter: De heer Noldus.
De heer Noldus: Voorzitter, nou ja goed, zoals het ook, want er is ook wat onduidelijkheid over het proces
en de procedure hoe we hier nu over spreken, wat ik heb begrepen van de griffie, is dat wij eerst stemmen
over het voorstel en daarna over de motie. Dat doen wij nu in een iets andere volgorde, maar in de motie
is ook helder verwoord, dat wij, ja, de stemmen tellende tijdens de commissie, er rekening mee houden
dat er een meerderheid zal zijn voor de molen en helaas een minderheid tegen de molen. Daarop
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voortbordurend willen wij alsnog graag deze motie indienen. Niet niets weg aan een standpunt dat wij ook
dadelijk zo meteen zullen stemmen tegen deze verklaringen van geen bedenkingen voor de windmolen op
Krabbegors.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan zag ik nog net een vinger van de VSP-fractie. Niet? Ook niet meer, D66?
Mevrouw Jager nog. Gaat uw gang.
Mevrouw Jager: Ja, ik meen dat we in de commissie vastgesteld hadden, dat we alles voldoende
bediscussieerd hadden en nu komt er toch weer, gaan wij niet alleen over de motie, maar toch weer over
de windturbine zelf praten. Ik dacht dat dat niet de bedoeling was.
De voorzitter: Maar volgens mij zijn wij nu ook wel klaar met de beraadslagingen, denk ik en kunnen wij
overgaan tot stemming, toch wethouder? Of heeft u nog behoefte aan een laatste woord richting de raad?
De heer Van der Linden: Dank u wel. Ik heb het in mijn eerste termijntje aangegeven, dat ik bereid ben om
over te nemen. Ik heb eigenlijk niemand gehoord, die zegt van: nou ja, ik ben tegen deze motie, dus ik
handhaaf het aanbod om over te nemen en als ik geen geschud van hoofden zie, dan neem ik hem gewoon
over. Dan hoeft er niet gestemd worden.
De voorzitter: Ja, maar dat is altijd aan de raad of ze hem alsnog en elk geval aan de indiener of die alsnog
in stemming wordt gebracht, dus daar kijk ik dan nog even naar. De heer Noldus?
De heer Noldus: Ja, wij zouden deze motie wel graag in stemming gebracht zien worden.
De voorzitter: Dat dacht ik al. Dank u. Wij gaan wat mij betreft eerst stemmen over het voorstel en dan kijk
ik rond of de stemverklaringen zijn en de eerste die daarvoor de gelegenheid krijgt, is de heer Soy, gaat uw
gang.
De heer Soy: Ja, dank u wel, voorzitter. Een stemverklaring op het voorstel om geen wensen en
bedenkingen uit te spreken voor het voorstel van het college. Wij zullen niet instemmen met het voorstel
van het college om geen wensen en bedenkingen uit te spreken voor een vijfde windturbine op het eiland
van Dordrecht. Beter voor Dordt is voor duurzaamheid en vindt dat we nieuwe ontwikkelingen op de voet
moeten blijven volgen. Denk hierbij aan zonne-energie, windenergie, restwarmte, aardwarmte, waterstof
en alle nog te komen ontwikkelingen. Wij ambiëren samen, met de rest van de raad, om een
energieneutrale stad te worden, zo zijn in de vorige periode, waarbij Beter voor Dordt deel uitmaakte van
de coalitie, ook vier windturbines geplaatst op Dordtse Kil IV. Wij hebben toen uitgesproken en in het
coalitieakkoord op laten nemen, dat dit ook het maximum is en dat wij daarna verder kijken naar andere
alternatieven. Denk hierbij aan investeringen in windturbines op zee, die voor niemand in de weg staan en
ook nog eens 40% meer energie opwekken. Nu ligt er in het nieuwe coalitieperiode alsnog een voorstel
voor een vijfde, waar wij, in lijn met onze eerdere besluitvorming, tegen zullen stemmen.
De voorzitter: Dank u zeer. Andere stemverklaringen over het voorstel? Gaat uw gang. PVV.
De heer Van Leeuwen: Ja, de PVV die zal ook tegen dit voorstel zeggen om, vanwege het feit dat er naar
ons idee nog te veel risico's zijn voor de omwonenden en ook teveel overlast in de vorm van een
laagfrequent geluid, dus wij zullen tegenstemmen.
De voorzitter: Dank u zeer. Anderen nog? Dat is niet het geval, dan gaan wij dus nu stemmen op het
voorstel zelf. Het voorstel is: het afleggen van een verklaring van geen bedenkingen bij de windturbine
Krabbegors. Als u daar voor bent, drukt u plus, als u tegen bent, drukt u op min. Gaat uw gang. Mijnheer
De Buck.
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De heer De Buck: Nee, maar ik wil eigenlijk een vraag stellen nog.
De voorzitter: Dat kan niet, wij zijn aan het stemmen. Dan is er geen gelegenheid voor vragen meer. Plus is
voor en min is tegen het voorstel zelf. Het voorstel is aangenomen, 22 stemmen voor en 16 stemmen
tegen en tegen hebben gestemd de fracties Beter voor Dordt, Gewoon Dordt, PVV en VVD. Ja en VVD. 22
stemmen voor, 16 tegen, daarmee is het voorstel aangenomen. En dan gaan wij nog stemmen over de
motie en ik kijk rond of er nog stemverklaringen zijn ten aanzien van de motie, de motie M 1 van de VVD
fractie. Geen stemverklaringen. Dan gaan wij stemmen: plus is voor de motie, min is tegen de motie. Motie
is unaniem aangenomen, 38 stemmen voor.
30. Vaststellen Kaderbrief 2019
De voorzitter: Dan gaan wij door met punt, mag ik een beetje stilte in de zaal alstublieft, want wij zijn nog
niet klaar, is mijn vermoeden. Wij gaan door met punt 30 op de agenda, dat is het vaststellen van de
kaderbrief 2019 en normaal gesproken kan de raad in juni via de kadernota haar beleidskaders voor het
volgend jaar meegeven aan het college, maar vanwege de verkiezingen heeft de raad dit keer van het
demissionaire college geen beleidskaders voorgelegd gekregen, maar een beleidsarme kaderbrief en dat
betekent dat wij in het najaar de begroting en beleidsdocument maken, waarbij wij ook algemene
beschouwingen houden en waarbij partijen hun wensen kunnen inbrengen bij de begrotingsbehandeling.
En wij behandelen de kaderbrief dan ook als een normaal voorstel. In alle commissies is de kaderbrief
besproken en ik verzoek dan ook de fracties om te proberen bij te dragen, dat de bespreking hier, geen
herhaling wordt van de commissievergaderingen en ik heb al 18 moties voorbij zien komen in de mailbox in
herziene versies en definitieve versies en definitief herziene versies, heb ik voorbij zien komen. Dus dat
belooft wat. Als wij voor allemaal een half uur uittrekken, zijn wij 9 uur verder, nou dat, ik weet niet of wij
dat willen. Ik zie de VSP al schudden, dat ze dat niet wil. We zijn er allemaal bij, dus wat mij betreft alles,
voor iedereen moet gelegenheid zijn om in te brengen wat u wil, maar wat mij betreft ook een beetje
efficiënt vergaderingen en geen dubbelingen. Ik geef graag als eerste het woord aan de fractie van Beter
voor Dordt, gaat uw gang, Mijnheer Schalken.
De heer Schalken: Ja, voorzitter, dank u wel. Collega-raadsleden, collegeleden, belangstellenden. De
kaderbrief, allereerst dank aan het vorige college en de ambtelijke organisatie voor deze brief. En wat ons
betreft, kan deze kaderbrief ook vastgesteld worden. Het is een document van 10 april, beleidsarm,
eigenlijk ook allang weer achterhaald, nu de meicirculaire er ligt en wij een nieuw college hebben met
mooie en uitdagende ambities. Volgens mij moeten wij even gedag zeggen aan de Beatrixschool. Tot ziens,
leuk dat jullie er waren. Het accent ligt dit jaar, veel meer dan andere jaren, bij de behandeling van de
begroting, waar wij de uitwerking van de ambities concreet kunnen zien. Beter voor Dordt wil vandaag wel
bij enkele actualiteiten stilstaan. Het is één van de speerpunten van het nieuwe college, maar we zien
vandaag ook de urgentie om het hier te noemen. En dat is het afval. We zijn de afgelopen weken weer
meerdere keren benaderd over het verkeerd aanbieden van afval. Zowel bij de afvalcontainers, de
afvalbakken en ook het aanbieden van PMD-afval en volgens mij heeft u het zelf ook wel weer kunnen
ervaren, als u zo op de fiets richting de gemeenteraad rijdt of als u boodschappen aan het doen bent. Wat
Beter voor Dordt betreft, wordt dit nu opgepakt. Onze openbare ruimte moet het visitekaartje zijn voor
bewoners en voor gasten en als het goed is, komen hier wat foto's voorbij en dat zijn foto's, die ik vandaag
en ook een aantal vrijdag heb gemaakt en ja, dat is volgens mij, dit was vrijdagmiddag, vlak voor het
weekend op het Vrieseplein. Dat is, volgens mij, niet zoals wij de stad willen laten zien. Afval wordt zeer
regelmatig te vroeg en ook verkeerd aangeboden. En dit levert in de breedste zin van het woord een
negatieve bijdrage aan het woon- en leefklimaat. De dienst om verkeerd geplaatst afval op te ruimen, is in
het weekend niet beschikbaar, begrepen we en afvalbakken worden vooral in het weekend onvoldoende
geleegd. Beter voor Dordt denkt dat betere voorlichting en gerichtere handhaving zal bijdragen aan het
voorkomen van verkeerd geplaatst afval. We verzoeken daarom ook het college om zo spoedig mogelijk
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starten met gerichte inzet op het tegengaan van foutief aanbieden van afval. Veel mensen die de rotzooi
constateren, weten vaak ook niet waar ze het moeten melden en wellicht helpt bijvoorbeeld het
aanbrengen van informerende stickers met een telefoonnummer van een meldpunt of
aanlevervoorschriften en een boetebedrag duidelijk maken op de ondergrondse containers, waar mensen
hun afval neerzetten. En wij kunnen ook denken aan een informerende folder of iets op de website en een
bewustwordingscampagne richting onze bewoners en winkeliers. Wellicht zou dit ook allemaal effectief
kunnen zijn. Wij vragen het college dan ook te onderzoeken of de opruimdienst ook in het weekend zou
kunnen worden ingezet, want wij hebben sinds enkele jaren immers een 24/7 economie en daar lijkt de
inzet nog niet op zijn afgestemd. Wij horen daarom ook graag voor de begroting, welke structurele
oplossingen kunnen worden gaan ingezet, om verkeerd aangeboden afval aan te pakken en het ledigen
van afvalbakken beter te laten aansluiten op het huidige aanbod. Genoeg over het afval, voorzitter, nu een
ander punt.
Mevrouw Kruger: Voorzitter.
De voorzitter: Bij interruptie, mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger: Ja, dank u wel. Nou, een fantastisch betoog, daar kunnen wij als GroenLinks alleen maar
achterstaan, ik heb zelf nog een keer, toen hij dat gevraagd had, had ik het over de BST, buurtserviceteam,
die liepen vroeger keurig door de stad en die waren ook heel blij en trots, als ze straten schoonveegden en
als het schoon was, dan kwam er ook minder vuil. Hoe staat u er tegenover om weer een vorm van BST in
te voeren of te laten kijken of dat mogelijk is?
De heer Schalken: Nou, wellicht is dat een suggestie om mee te geven, ook aan het college, we hebben ook
gevraagd om een aantal zaken uit te werken, om te kijken hoe we een structurele oplossing kunnen bieden
en als dat een van de oplossingen zou kunnen zijn en daaraan zou kunnen bijdragen, zou dat mooi zijn. Ik
ga verder, voorzitter, in het coalitieakkoord staat ook duidelijk dat we de woningbouwambitie
binnenstedelijk invullen en dat is ook zoals Beter voor Dordt het graag ziet, maar wij willen echter ook onze
polders duurzaam behoeden voor woningbouwplannen en willen daarom komende zomer de
mogelijkheden verkennen voor een initiatiefvoorstel om onze polders een beschermde status te geven,
denk bijvoorbeeld als gemeentelijk monument of als beschermd landschap. Verder wil Beter voor Dordt
deze zomer ook een initiatiefvoorstel verkennen rondom de mogelijke oplossing van de parkeerproblemen
in de wijken. Wij willen eerst duidelijk krijgen, hoe dit speerpunt van het nieuwe college, vanuit de
ambtelijke organisatie wordt opgepakt en daarna ook kijken wat de inbreng van bewoners bij kan dragen
als zij een actieve rol spelen in het uitwerken daarvan. Wat wij ervaren...
De heer Merx: Voorzitter.
De voorzitter: Mijnheer Merx, bij interruptie.
De heer Merx: Dank u wel voorzitter. Hoor ik het goed, voorzitter, dat u een initiatiefvoorstel gaat
indienen?
De heer Schalken: Ik gaf heel duidelijk aan, dat wij verkennen of er een initiatiefvoorstel noodzakelijk is, als
wij zien welke plannen het college heeft voor de uitwerking van de ambitie die wij met elkaar in het
coalitieakkoord hebben verwoord. Als wij het idee hebben, dat die onvoldoende aansluit, willen wij kijken
of wij aanvullend met een initiatiefvoorstel kunnen kijken of wij nog meer in de richting kunnen komen,
waar wij met zijn allen uit willen komen.
De heer Merx: Oké, dus u wacht eerst de begrotingsbehandeling af met de voorstellen daarbij?
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De heer Schalken: Nou, wij willen kijken of wij dat al eerder kunnen doen. Daarom gaf ik ook aan,
voorzitter, in de aanvulling, dat wij dus nu de zomerperiode ook gaan gebruiken, om bij de ambtelijke
organisatie te informeren op welke manieren zij denken het probleem aan te gaan pakken en als wij zien
dat dat niet voldoende aansluit bij de wens die wij hebben, dan kunnen wij wellicht het aanvullen met een
initiatiefvoorstel.
De heer Merx: Oké, en even voor mijn interesse: vanwaar dat Beter voor Dordt dit punt, zeg maar, uit het
akkoord pakt om daar iets mee te gaan doen?
De heer Schalken: Nou, voorzitter, wij wachten in ieder geval ook af, waar het college mee komt, maar u
weet ook, dat wij ook de vorige periode niet voor niets een enquête hebben gehouden in de wijk
Stadspolders en ook een wijkbijeenkomst hebben georganiseerd, waar wij nadrukkelijk ook heel goed van
de bewoners hebben gehoord, waar zij mogelijkheden zien en als die mogelijkheden ook worden gebruikt
door het college, vanuit de ambtelijke organisatie, in de uitwerking, dan is een initiatiefvoorstel misschien
niet eens nodig. Voorzitter, ik ga verder. Uit monitoring en inspectie gedurende 2017 blijkt dat circa 80%
van de in totaal 8000 essen in Dordrecht ziek is. Maar ook de helft van alle kastanjes in de stad blijkt
aangetast te zijn door de kastanjebloedingsziekte. Los van de veiligheid voor de mensen in het openbaar
gebied, die natuurlijk altijd gewaarborgd moet zijn, betekent het ook veel, voor wat betreft het landschap
en heeft dit financiële gevolgen. Beter voor Dordt ziet graag dat de raad uiterlijk voor de begroting
geïnformeerd wordt over de laatste stand van zaken, de financiële consequentie en de mogelijke aanpak
van boomziektes op ons eiland. Ik begreep dat er eerder over gesproken was en wellicht horen wij dit, we
horen dit graag bevestigd. Tot slot en dit komt van één van onze fractieleden uit het sociaal domein.
Gezien het feit dat er vooral in het sociale domein allerlei uitdagingen gaan komen en er tekorten dreigen,
zouden wij het verstandig vinden en wenselijk vinden dat er bij toekomstige kadernota's en begrotingen
ook duidelijk is, hoeveel budget er voor Dordrecht op dat moment bestemd is op dat domein. Dus dat de
raad beter weet, welke kaders er te stellen vallen. Ik wil het hierbij laten, voorzitter.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan kom ik bij de VVD fractie, het woord is aan de heer Merx.
De heer Merx: Dat ben ik, hè. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik kan voor een belangrijk deel aansluiten bij het
begin van het betoog van Beter voor Dordt, een beleidsarme brief. Wij wachten met spanning af hoe dit
prachtige coalitieakkoord verder wordt uitgewerkt en ook in de voorstellen bij de begrotingsbehandeling.
Toch hebben wij drie aandachtspunten, meer ingegeven ook door de actualiteit, waar wij toch nog even de
aandacht op willen vestigen en mooie tijd niet verloren willen laten gaan, totdat wij in november hierover
praten. Dat gaat in de eerste plaats over de hippe stad. Dat gaat over de verkeersveiligheid rond scholen
en dat gaat over de aanpak A16, N3, A15. Voor wat betreft de hippe stad: prachtige ambitie, ondersteunen
wij van harte. Wat wij wel belangrijk vinden en waar wij kennelijk, zo luidt mijn informatie, wat missen, is
namelijk op de informatie van de bezoekers, en bewoners daaromheen, van evenementen. Wij zijn
hartstikke goed bezig, 2012, de eerste plaats evenementenstad, 2016 in de top vijf, evenementen hebben
we niet over te klagen. We doen het hartstikke goed. Daarentegen in de weekenden is het stil, doodstil. En
dat is zonde, waarom gaan wij niet gebruikmaken van de kennis, die op bijvoorbeeld een Wantij Live,
18.000 man, die nat staan te regenen en daar toch blijven staan, waarom gaan wij niet gebruikmaken van
de informatie die daar is en die mensen vragen: goh, wat mist u in deze stad? Wat zou u nog meer willen?
Dat is eigenlijk waar we zeggen van: nou, blijft dan niet tot november wachten, pak dit
evenementenseizoen weer bij de kop en ga eens kijken of je en op welke manier, dat laat ik helemaal in
jullie over, of aan het college over uiteraard, kun je die informatie daaruit gaan peuteren, want bij navraag,
ik zei het al eerder, blijkt dat er daar eigenlijk een informatiegat zit. Dat is onze oproep aan het college.
Mocht het, ik ben eigenlijk geïnspireerd door de woordvoerder van Beter voor Dordt, hadden wij het net
snel even erover, wij hadden een motie in voorbereiding, nou die heeft u ook allemaal in concept gekregen
en misschien is het wel interessant, dat wij ook eens gaan nadenken en niet die motie gaan indienen, maar
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na gaan denken over een initiatiefvoorstel. Dat wij zelf de koe bij de horens pakken, om te kijken hoe wij
die informatie los gaan krijgen. Hoe dat er verder uitziet, dat weet ik nog niet, wat ik bedenk het net,
geïnspireerd en met dank aan Beter voor Dordt, die met een initiatiefvoorstel komt, althans over gaat
nadenken, nou, dat vind ik prachtig, dat moeten wij ook gaan doen.
Mevrouw Kruger: Voorzitter?
De voorzitter: Bij interruptie, mevrouw Kruger
Mevrouw Kruger: Ik vind het een mooie aanvulling, mijnheer Merx, want dat waren juist mijn vragen bij uw
motie van: wat willen wij dan eigenlijk gaan weten en hoe gaan we dat verder communiceren? Dus
geweldig dat u met een initiatiefvoorstel gaat komen. Er moet hard gewerkt worden in de zomervakantie,
denk ik, door vele fracties.
De heer Merx: Ja en iedereen die een prachtige bijdrage wil leveren, info(a)vvddordrecht.nl. maak van je
hart geen moordkuil en meld je ideeën, meld je plannen en wij kunnen kijken wat wij daar gezamenlijk
mee kunnen gaan bereiken, maar mevrouw Kruger, ik ga u niet al te blij maken, dit is echt net ontstaan, dit
idee en u komt nu even niet verder dan dat wij gaan nadenken, serieus gaan nadenken over het komen tot
een initiatiefvoorstel., Indien dat nodig is, want komt het college op korte termijn met prachtige ideeën,
voorstellen, hoe ze dat gaan doen, ja, dan ga ik natuurlijk achterover zitten. Goed, voor wat betreft de
verkeersveiligheid op scholen, dat is vorige week in de commissie ook even aan de orde geweest, naar
aanleiding van verkeerschaos of problemen rond de Ikra-school, maar dat is niet alleen daar. U zult zich
allemaal nog kunnen herinneren dat de VVD zich de vorige periode druk gemaakt heeft om de school rond
de Zuilenburg, met dank aan de wethouder, daar zijn inmiddels drempels neergelegd en aan één kant,
want het is een U-bocht daar zo, zijn de problemen opgelost, alleen nu rijdt het verkeer via de andere poot
van de U en scheurt daar door de straat. Het is dus echt niet alleen bij de Ikra, het is op meer plaatsen het
geval en graag zouden wij van de wethouder en volgens mijn informatie heeft u dat vorige week al
toegezegd, maar graag daar een bevestiging van, dat het klopt, willen horen of hij in kaart gaat brengen bij
welke scholen dit probleem speelt en ons daarover te informeren met een raadsinformatiebrief en hoe hij
denkt daar eventueel een oplossing voor te kunnen bedenken. Dan tot slot, voorzitter, de aanpak N3, A16
en de A15. Het lijkt nog ver weg, maar dat is niet zo, wij worden nu al benaderd door bedrijven, de
ondernemers, die zich ernstige zorgen maken over de bereikbaarheid van onze stad. En die willen heel
graag, heel graag met de gemeente, met werkgevers, met iedere belanghebbende, met openbaar vervoer
de handen ineen steken om dit probleem nu al aan te pakken. Vergelijk met Rotterdam waar een stuk van
de Maastunnel is afgesloten, daar zijn de problemen grotendeels voorkomen door vroegtijdig met elkaar in
gesprek te gaan en gezamenlijk die problemen te tackelen. Daar vragen wij aandacht voor en waarom
vragen wij daar nu aandacht voor? Omdat afgelopen zaterdag, de eerste dag van de kermis, bleek dat wij
verrast werden door de verkeersdrukte en dat mensen daar heel lang in de file hebben gestaan. Nou kun je
natuurlijk zeggen: eigen schuld, dikke bult. Dan moet je maar met de fiets naar de stad gaan, maar
misschien hadden wij ook iets eerder moeten communiceren of anders moeten communiceren, ik weet
niet waar de oorzaak ligt, maar het is voor ons wel een wake up call, ga op tijd hiermee aan de slag. Blijf
niet wachten tot het zover is, pak het nu op, ga ermee aan de gang. Voorzitter, dat was het.
De voorzitter: Dank u zeer, dan kom ik bij de CDA fractie, het woord is aan de heer Van der Kruijff. Gaat uw
gang.
De heer Van der Kruijff: Voorzitter, u zei het al, de kaderbrief 2019 is, zoals met ons afgesproken,
beleidsarm. Dat wil zeggen: geen inhoudelijke focus en bestuurlijke ambities voor de komende periode te
vinden in dat document. In dit verkiezingsjaar voeren wij het kaderstellende debat in het najaar bij de
behandeling van de begroting 2019. Maar nu van links tot rechts, ik moet zeggen: het lijkt meer van links te
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gaan worden, want rechts dient ze niet in, nu van links tot rechts de aankondigingen van kaderstellende
moties, ons toch wel om de oren vliegen, kwamen wij natuurlijk ook enorm in de verleiding om de
urgenties van het CDA ook in klinkende kaderstellende moties te gaan vertalen en vandaag in te dienen. De
ideeën vlogen in de fractie over tafel en het blijkt hip om je motie creatieve titels te geven, zagen wij ook
wel, dus dat gebeurde bij ons ook. "Klinkers de grond in": om het college opdracht te geven om snel werk
te maken van een goede parkeergelegenheid, de verkeersveiligheid bij sportpark Stadspolders. "Sprinten
met de sportclubs": om het college opdracht te geven om voor duidelijkheid zorgen voor de sportclubs die
moeten verplaatsen of juist moeten blijven zitten en daar in een heel aantal gevallen zelf niet voor hebben
gekozen en behoefte hebben aan duidelijkheid. "Zorg voor de mantelzorg": om het college opdracht te
geven snel respijtzorgvoorzieningen te realiseren, op dit moment gaat twee derde van dat budget voor
mantelzorgers naar een jaarlijkse financiële waardering van nog geen € 200 in plaats van feitelijk te regelen
waar behoefte aan is, namelijk respijtzorg of een praktisch steuntje in de rug, als het gaat over parkeren,
als je auto even kwijt moet om te helpen."Psycholansen", ook zo'n mooi nieuw woord: om het college
opdracht te geven deskundigen, die weten hoe je mensen met verward gedrag kunt helpen, best acuut. "A
la een ambulance", dit idee heeft het CDA al ingebracht, onlangs in de commissie en de wethouder gaat
kijken hoe we dat doen, maar ja met een motie kun je misschien wel nog meer kracht erbij zetten. Titel
"Wat een kermis": om het college opdracht te geven om de kermis volgend jaar niet op de Spuiboulevard
te houden maar elders, want de Spuiboulevard kan toch echt niet meer, maar waar wel? "Studenten onder
dak": om het college opdracht te geven om te anticiperen op de komst van een of meer HBO instellingen,
die naar Dordrecht komen en alvast scenario's te maken, waar de bijbehorende studenten zouden kunnen
gaan wonen. "De bureaucratietop 10": om het college opdracht te geven actie in gang te zetten om in de
stad te inventariseren welke regels men als het meest bureaucratisch aanvaardt en daar snel een aan te
pakken top 10 uit te destilleren. Voorzitter, ik zit al op zeven, dus voor het CDA, in onze achtergrond het
getal van de volheid, dus ik stop daar maar mee. En ik kan u vertellen, wij hadden er nog veel meer.
Moties, die wij allemaal niet gaan indienen en waar wij vandaag ook helemaal geen debat over hoeven en
ik ga helemaal niet beloven, dat wij initiatief voorstellen gaan ontwikkelen op al die punten. Wij houden
ons maar aan de afspraak, dat wij het kaderstellende debat gaan voeren bij de begrotingsbehandeling
komend najaar en dat we daar met elkaar beoordelen hoe het college het coalitieakkoord heeft verwerkt
en waar zo nodig, we dat bij moeten stellen met elkaar. Met de nadruk op met elkaar. Waarbij wij nu
alvast de raad en het college op willen roepen niet in de kram te schieten, alles in het beton van rigide
doelen te gieten, maar met elkaar te zoeken hoe we flexibel kunnen blijven omgaan met externe
ontwikkelingen, zowel in tegenvallende zin, als in kansen die voortkomen uit innovaties, die wij nu nog
helemaal niet voorzien. Vandaag is onze opdracht aan het college om de voorliggende kaderbrief 2019 in
de volle breedte en de volle breedte van het drie weken geleden gepresenteerde coalitieakkoord, te
vertalen naar een samenhangende, financieel evenwichtige begroting. En parallel daaraan willen wij graag,
zoals verwoord in de nota 'Kiezen, Sturen en Verantwoorden 2018 2020', die hebben wij net vanmiddag
met elkaar vastgesteld, als hamerstuk, om conform die nota als raad in overleg met het college
samenhangende, meetbare indicatoren vast te stellen, waarmee wij kunnen sturen en controleren op
inhoud, tijd, geld en scope, maar wel in de samenhang van al die onderwerpen bij elkaar, want waar je
geld uitgeeft aan het één, kan het niet aan het ander. In een aantal aangekondigde moties van vandaag,
vindt het CDA qua voorgestelde indicatoren, een onvoldoende integrale afweging terug, namelijk de
afweging: wat is de kerntaak van de gemeentelijke overheid en wat verwachten we van maatschappelijke
partners? Wat vinden we acceptabel aan budget? En ook niet onbelangrijk: hoeveel rapportages, complexe
rapportages vaak als je ziet wat er gevraagd wordt, vragen we van het college? Voor je het weet, hebben
we een hoop bestuurlijke drukte en dat wilden we niet, we wilden toch dereguleren en flexibel zijn en
kosten besparen op overhead. Voorzitter, wij willen graag sturen op hoofdlijnen, wij willen ook
dereguleren, meer werken vanuit vertrouwen en minder bestuurlijke drukte en als wij als raad niet
oppassen, vragen we feitelijk alleen maar om meer en meer daarvan. En dat ook nog eens zonder
samenhang. Voorzitter, afsluitend, het CDA kan instemmen met het gevraagde besluit, namelijk

14

vaststelling van de voorliggende kaderbrief 2019 en de voor de begroting relevante mutaties daarvan, te
verwerken.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan kom ik bij D66, het woord is aan de heer Noels, gaat uw gang.
De heer Noels: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik constateer vooral, dat ik blij ben dat de heer Van der Kruijff
voorlopig besloten heeft geen moties in te dienen, dat betekent namelijk dat wij veel meer tijd hebben om
die van ons te behandelen. Vandaag staan wij als raad, staan we voor de vraag of we de kaderbrief 2019
vaststellen?
De heer Van der Kruijff: Voorzitter, als de heer Noels goed tussen de regels door geluisterd heeft, kan hij al
verwachten hoe wij daarover denken.
De heer Noels: Ik heb heel veel vertrouwen in deze reden, mijnheer Van der Kruijff. Vandaag staan wij als
raad voor de vraag of we de kaderbrief 2019 vaststellen. Normaal gesproken bepalen we op dit moment
wat onze belangrijkste prioriteiten en ambities zijn en wat het realiseren daarvan ons financieel waard is?
Bij de begroting toetsen wij dan of die kaders, die wij eerst hebben bepaald, of die goed zijn uitgewerkt. Nu
is er natuurlijk een verkiezingsjaar en dan gaat het altijd net even anders, dan normaal. Omdat het tijd
technisch niet mogelijk is om de plannen van een nieuwe coalitie te verwerken in de kadernota. Daarom
hebben wij ook een beleidsarme kaderbrief. De vraag die wij onszelf hebben gesteld: hoe zorgen wij er dan
voor, dat wij het college vanuit onze positie als raad, wel duidelijk maken wat wij de belangrijkste
prioriteiten en ambities vinden? En belangrijker nog: hoe zorgen wij ervoor dat die ambities en prioriteiten
een plek krijgen in de opmaak naar de begroting 2019? We worden dan gedwongen te kijken naar het
coalitieakkoord, daar staan immers de ambities en de doelstellingen, die de basis vormen voor de
beleidsrijke begroting 2019. Het lastige blijft echter, dat daar enig financieel kader ontbreekt. Wat dit
college echt belangrijk vindt, welke keuzes dit college echt maakt, dat krijgen wij pas te zien bij de
begroting 2019. Het coalitieakkoord dus, als we kijken naar de, onze eerste reactie daarop ook, die was
van: het coalitieakkoord bevat gewoon een aantal krachtige ambities, op wonen, op economie, op
onderwijs, die plannen voor een groter en gevarieerder woningaanbod, die kunnen allemaal op onze
waardering rekenen. Ook wij vinden dat onze prachtstad weer moet groeien, jongeren en gezinnen
verdienen de kans op een wooncarrière in eigen stad. Ook op het gebied van bereikbaarheid en de
economische ontwikkeling bevat dit akkoord stevige ambities, die wij met dit college delen. De
investeringen in het vestigingsklimaat spreken ons aan, evenals de inzet op hoogfrequente
intercityverbindingen naar de Randstad en naar Brabant en aanvullend daarop de lightrail met meer
stations en ook uw poging om hoger onderwijs naar de stad te halen en het Leerpark door te ontwikkelen
tot een campus rondom duurzaamheid en slimme industrie, ondersteunen we allemaal, maar ik had in de
eerste reactie, had ik eigenlijk wel iets meer reflectie verwacht. Als u namelijk naar de moties kijkt, dan ziet
u dat die vooral het sociaal en het duurzame domein bevatten. U zou daaruit kunnen opmerken dat dat
dus ambities en doelstellingen zijn, die deze raad of in ieder geval een aantal partijen in deze raad, niet
terugziet in uw akkoord. Er ontbreekt echter ook het nodige: op het sociale en op het duurzame vlak. Dit
college lijkt niet te geloven, in de stad die wij nu zijn. U lijkt deze stad vooral beter te willen maken met
invloeden van buitenaf. Met mensen met hogere inkomens, die in duurdere woningen komen wonen en
met opwekcapaciteit voor duurzame energie, die overal staat opgesteld, behalve op ons eigen eiland. Wij
roepen u op: geloof in de kracht van ons eiland, investeer in krachtige, in een krachtige en een sociale
duurzame agenda. Geloof in de mensen die de aansluiting met de arbeidsmarkt duurzaam kwijt zijn, geloof
in de mensen die duurzaam in armoede leven, in de kinderen die opgroeien met een achterstand en in de
mensen die door discriminatie op de arbeidsmarkt niet aan de bak komen. Durf ja te zeggen tegen het
opwekken van duurzame energie op ons eiland en tegen het verder stimuleren van fietsgebruik. Vandaag
is voor ons ook een lakmoesproef, een lakmoesproef van de kracht die wij als raad hebben, wij hebben
geïnvesteerd in het collectief van de raad. Durven wij nu in de praktijk ook echt los te denken van coalitie-
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en oppositieverbanden? Wij hebben intensief met elkaar gesproken over onze rol. En daarbij hebben wij
ook geconcludeerd dat wij als raad niet zijn van het bijkleuren van de details, wij zijn van het vormgeven
van de toekomst. Daarom treft u van ons zes concrete moties op het terrein van duurzaamheid en het
sociale vlak. Moties waarmee wij, als raad, los van coalitie- en oppositieverbanden in de opmaat naar de
begroting 2019 richting geven. Kaders stellen. Voorzitter, dan overhandig ik u straks de zes moties, een
korte toelichting. De motie "Spring maar achterop mijn fiets", omdat veel Dordtenaren voor kleine
afstanden de auto gebruiken en op de fiets moeten stappen omwille van de bereikbaarheid, de
verdichtingsopgave, geluidsoverlast en luchtkwaliteit. De motie "De vaart erin" samen met GroenLinks,
omdat we achterlopen met de ambitie om 100% energieneutraal in 2050 en wij in deze periode echt
concrete stappen moeten gaan zetten. De motie "Armoede hoor je niet te erven", omdat te veel Dordtse
kinderen in armoede leven en dat teveel invloed heeft op hun ontwikkeling. En omdat
generatieoverdraagbare armoede voorkomt en volgens ons onacceptabel is. De motie "Kans op een
baan", omdat te veel Dordtenaren langdurig zijn aangewezen op een bijstandsuitkering en extra
ondersteuning nodig hebben om weer aan de slag te kunnen op de arbeidsmarkt. De motie "Een gelijke
kans voor ieder kind", omdat niet....
De heer Merx: Voorzitter?
De voorzitter: Bij interruptie, de heer Merx.
De heer Merx: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, u ging heel snel door die moties heen, dat is goed, maar de
vorige motie over de afstand tot de arbeidsmarkt, die heb ik uiteraard ook gelezen, het was wel heel veel
vanochtend ineens. Ik vroeg mij even af, wat driejaar of langer in de bijstand, dat noemt u nog afstand tot
de arbeidsmarkt en die laat u eigenlijk in stand, als ik die getalletjes goed lees en dan is dat eigenlijk
gewoon afscheid van de arbeidsmarkt? En hoe gaat u daar dan mee om?
De heer Noels: Nee, wat ik concludeer, is dat wij op dit moment 2124 mensen, een echt detail, van mensen
hebben die langer dan 36 maanden aaneengesloten een uitkering hebben. Ik constateer ook, dat dat
bestand maar heel beperkt daalt, ondanks de hoge conjunctuur. Dus ik constateer dan, dat wij dat
onacceptabel vinden, dat we die mensen, die nu die stap naar de arbeidsmarkt niet kunnen zetten, dat wij
die moeten ondersteunen. En daarbij hebben wij zelf, hebben wij tal van ideeën over hoe je dat zou
kunnen doen, maar wat wij eigenlijk vinden, als raad, is dat wij niet zijn van die inkleuring, maar dat wij er
als raad van zijn, van het kader. Hé, 2124, is dat niet onacceptabel? Dus hebben wij ervoor gekozen, we
zetten die vermindering daar van als kader weg en wij bieden het college de reikende hand: kom met
voorstellen, reken voor ons uit wat het kost en zorg dat dat een plek krijgt in de opmaat naar de begroting
2019?
De heer Merx: Ja, voorzitter, dank u wel voor deze toelichting. Waar ik even op bleef hangen, is mensen
die 36, en zeker in deze tijd, 36 maanden of langer in de bijstand zitten, die hebben naar mijn gevoel
inmiddels afscheid genomen van de arbeidsmarkt en dan praat u over wel willen en kunnen en ik vraag mij
af of wij het over dezelfde mensen hebben, ik vraag mij af of al deze mensen wel willen en daar wringt er
wat mij betreft de schoen, want u legt dan vervolgens de verantwoordelijkheid neer bij de overheid, in dit
geval de gemeentelijke overheid, om die mensen aan het werk te helpen, terwijl er ook een
verantwoordelijkheid ligt bij de mensen zelf.
De heer Noels: Ik ben het helemaal eens met u en daarom denk ik ook dat wij de mensen vooral een hand
te moeten reiken, dat wij met ze moeten onderzoeken van: hoe komt het nou dat u niet aan de bak komt
op de arbeidsmarkt en hoe gaan wij ervoor zorgen, dat die mismatch die u heeft tot een plek op die
arbeidsmarkt, dat wij die wegnemen? En ik denk dat wij daar nu niet genoeg aan doen.
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De heer Merx: En hoe ziet u dat kader, zeg maar, de brief van de heer Koolmees, die hier ook het een en
ander mee wil?
De heer Noels: Dat zie ik als een hele waardevolle brief, maar ik wil vooral dit college, wil ik zelf oproepen
om aan de slag te gaan met het aan de slag helpen van mensen, die nu een afstand tot de arbeidsmarkt
hebben. Kom met voorstellen, ik zie kansen genoeg.
De voorzitter: Gaat u verder.
De heer Boersma: Voorzitter?
De voorzitter: Gaat uw gang, bij interruptie.
De heer Boersma: Mag ik nog even een vraag stellen? Ik vroeg me even af, kijk, het is mooi om
concreetbare doelen te gaan formuleren met elkaar, ik vroeg mij alleen even af: hoe D66 op het getal van
1500 komt? Is dat onderbouwd? Zit daar een idee achter? Of is dat een beetje nattevingerwerk?
De heer Noels: Wij hebben in de voorbereiding, hebben wij samen met onder andere, met hulp van de
griffie, hebben wij het ambtelijk apparaat afgestemd en daarbij hebben wij getoetst van hoeveel mensen
van die 2100, hebben er nu, vergeef mij het jargon, maar hebben er nu een verdienvermogen van tussen
de 80 en de 100%. En daar zitten er meer dan de helft, van die mensen die in die categorie zitten, die zou
dus kunnen werken, maar komt niet aan de bak op de arbeidsmarkt, dus wat ik vooral wilde voorkomen is
dat ik dit college op zou zadelen met een onuitvoerbare opdracht.
De heer Boersma: Dat is ontzettend aardig van u. Gaat u verder.
De heer Noels: Tot slot, nee, niet tot slot, ik heb er nog twee. Motie vijf "Een gelijke kans voor ieder kind"
omdat niet alle kinderen dezelfde kansen hebben op een mooi leven en wij het onacceptabel vinden dat
de plek waar je wieg heeft gestaan, van invloed is op waar je in dit leven uitkomt. Motie zes "Gelijke
kansen vraagt om scherp lokaal anti-discriminatiebeleid", omdat discriminatie ook op ons eiland voorkomt
en iemands geloofsovertuiging, afkomst of geaardheid nooit van invloed mag zijn op iemands kansen in dit
leven. Tot slot dienen wij samen met GroenLinks, de motie "Dordt en krachtig" in, die zal mevrouw Kruger
straks nader toelichten, samen met PvdA de motie "Lommerrijk Dordt" en samen met de VSP de motie
"Busje komt zo". Tot hierbij.
De voorzitter: Dank u zeer, dient u de moties ook nu in? En nu noemde ze één tot en met zes, wij noemen
ze twee tot en met zeven, dat komt omdat er al één motie is geweest, maar dan is dat straks helder als het
in stemming wordt gebracht. En als u ze inderdaad nu indient, dan kunnen wij ze vast gaan inscannen. Dan
is de volgende, die het woord krijgt, GroenLinks, het woord is aan mevrouw Kruger, gaat uw gang.
Mevrouw Kruger: Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, onze stad Dordrecht, een stad van ons allemaal en kaderen,
afspraken maken en dat ondanks een sterker wordende economie, wij nog aardig met wat onzekerheden
zitten. Dat hebben we allemaal kunnen lezen in de kaderbrief. Omdat niet vooruit gelopen kon worden op
het te vormen bestuurlijke traject, hebben wij een beleidsarm kaderbrief gekregen, om de financiële
ruimte voor het nieuwe college te kunnen inschatten, is het van belang tijdig inzicht te krijgen op de
omvang van onontkoombare knelpunten en onzekerheden. Dat is ook weer krachtige taal, hè,
onontkoombare knelpunten. En pas bij de begroting van 2019, dan komen de werkelijke knelpunten naar
voren. Daarom voorzitter, wil GroenLinks alvast wat kaders en mogelijke afspraken meegeven, zodat wij in
november een mooie begroting hebben met maximale kansen voor de hele stad. En hiervoor is visie nodig,
er wordt veel onderzocht en geprobeerd en dat is ook goed, want dit duidt juist op vooruitgang en willen
veranderen, maar daarna moet er ook worden doorgepakt. Losstaande issues worden aangepakt, waarbij
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het motto vooral is de ingeslagen weg niet meer verlaten. En wij hebben al vaker gezegd: veranderingen
gaan snel en de inzichten ook, vandaar dat er goede programma's moeten worden opgezet, samen met de
inwoners en hierbij moeten wij dus vooral doorgaan met de gesprekstafels, die zo zijn ingezet bij het
vormen van het college-akkoord. Programma's in tijdsduur en met heldere doelformulering. En hiervoor
hebben wij dan ook een motie opgesteld: "Dordt en krachtig" wat net al aangekondigd is door D66. Wij
vragen hierin de aanbevelingen die de rekenkamer heeft gedaan in de nota 'Meer dan een goed idee' over
te nemen en samen met de inwoners en andere betrokkenen tot een visie te komen op het gebied van
burgerparticipatie en hierbij ruimte te laten voor maatwerk. Ten aanzien van de zorg wordt veel terechte
kritiek geuit, de transities en de ingeslagen weg naar de Wmo kent vele knelpunten. Beter voor Dordt
noemde dit ook al. De wereld ziet er af en toe anders uit en voor ieder knelpunt worden nieuwe
oplossingen zocht, waarbij wij als GroenLinks de verbinding vaak missen. Een van de laatst zeer uitgebreide
taskforce is die toch wel van de verwarde personen. Maar wie is nu eigenlijk verward en wat is de oorzaak
hiervan? Hiervoor dienen wij dan ook een motie in en hoe kan het ook anders, mijnheer Van der Kruijff, die
hebben wij genoemd: "Aandacht voor verwarring''. Een stad van ons allemaal, waarbij wij te maken
hebben met duurzaamheid, klimaatadaptatie en met onze opdracht tot het bouwen van meer woningen,
laten wij het even niet over de aantallen gaan hebben, want daar is nogal wat discussie over en ik weet dat
er een andere partij zo meteen op terugkomt, zal de stad het risico lopen te verstenen. Met alle gevolgen
van dien. Gelukkig wordt in het akkoord gesproken over het ontwikkelen van de te nemen acties en
maatregelen. Nou, daar wil GroenLinks wel een handje bij helpen en wij adviseren dan ook lid te worden
van Operatie Steenbreek, zoals ook bijvoorbeeld Sliedrecht en Papendrecht hebben gedaan. Deze
landelijke organisatie heeft al veel van dit soort initiatieven genomen en zal ons ook kunnen ondersteunen
om zowel op particulier als op openbaar terrein te vergroenen. Hierbij hoort dan natuurlijk ook een
bomenvisie, want bomen zijn de longen van de stad. Een integrale bomenvisie, zoals Dordtse Bomen 2040
dan ook mag heten. Wij dienen hiervoor met de PvdA een motie in. Ja en dan wil ik even een intermezzo,
want anders kan ik een belangrijke motie niet kwijt, die kon ik eigenlijk nergens goed plaatsen, alleen bij
het stukje afval misschien of duurzaamheid, want wij vieren de stad en als het aan GroenLinks ligt, zonder
het oplaten van ballonnen of sterk een voorwaarden bij het droppen van ballonnen. Toegegeven dat een
ballon is een blijmaker voor kinderen, soms ook wel zelfs voor volwassenen, maar en van blij zijn word je
gezond, maar ja, in de natuur sterven vele dieren ten gevolge van de resten van deze, die na de
festiviteiten in de natuur blijven en daar word ik in ieder geval niet blij van. En volgens mij niemand, als we
regelmatig kijken naar de leuke of nare beelden, die wij dan zien. En wij dienen hier dan ook een motie
voor in "Die ballon gaat niet op". Een mooie bijdrage volgens ons aan het terugdringen van de plastic soep
en het tegengaan van verstikken en sterven van dieren. "Dordt en Krachtig", dit moet ook zijn beslag
krijgen bij werk en inkomen, want wanneer wij kijken naar waar onze gemeente staat ten opzichte van
landelijke cijfers, dan hebben wij een hoger percentage in technisch opgeleide mensen en minder
werkgelegenheid op dit gebied. Is dit werkelijk zo of matchen we de opleidingen niet goed met de
mogelijke banen? Daarom, voorzitter, dienen wij de motie in "Jongeren aan Zet". Vooral ook op
wijkniveau extra inspanningen te verrichten voor een goede match tussen opleiding en werk. Werkgevers
stimuleren, in te zetten naar baangarantie, de krachten bundelen en ik zag net trouwens, ja soms kijk je
even toch op je Twitter, als je even op een andere manier wil concentreren, dat vandaag de wethouder de
banenmarkt XXL heeft geopend, waardoor eigenlijk mijn vraag toch al een stukje aan tegemoet gekomen
wordt. Via werk komen wij natuurlijk op werkgelegenheid, ons eiland, ja, dat is slechts een deel, mijnheer
Soy en niet zo van: kijk eens, het is allemaal geregeld. Het ene vinkje is gezet bij de windturbine, die is nu
geregeld, dus daar hoeft u zich nu niet meer druk over te maken. Via werk komen wij natuurlijk op
werkgelegenheid en ons eiland biedt mooie kansen voor de werkgelegenheid. Vanuit GroenLinks zeggen
wij natuurlijk op het gebied van circulaire economie, waarbij wij aandringen op het samenbrengen van
bedrijven, onderwijs en woningbouw. De krachten bundelen en hiervoor dienen wij de motie "Duurzame
economie" in. Een andere sterke factor voor economie is het toerisme. Dankzij marketing is bijvoorbeeld
België, is in België veel publiciteit gemaakt voor Dordrecht. Wij zien ook vele Belgische toeristen in onze
stad. Ze verbazen zich over onze mooie stad, wat hij te bieden heeft en zijn dol op de Schapenkoppen. De

kunst en cultuur die onze stad te bieden heeft, is hierin een belangrijke factor. Kunst en cultuur, ik heb het
al eerder gezegd, dit is de verbinding van de samenleving, in het verleden, in het heden en de toekomst.
We lezen gelukkig in het akkoord, dat wij het beleid gaan herijken met cultuur- en evenementenbeleid.
Laten wij dit vooral doen met alle disciplines, alle mogelijke deelnemers, ook weer de gesprekstafels, denk
ik. Hiervoor zullen wij na de zomer, ja, ook wij komen met een initiatiefvoorstel, als ondersteuning op weg
naar de begroting van 2019. Voorzitter, ik ga al eindigen, ja, de onzekerheden het hoofd biedend, goede
kaders aanbrengen, met ruimte voor initiatief, geven wij een laatste motie mee, die wij samen met D66
indienen "De vaart erin". 2050, energieneutraal, geen rem op alternatieve energie, wind, zon en water, wij
zullen het nodig hebben. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan zie ik deze moties ook graag tegemoet, daar zijn ze al en dan wil ik graag
het woord geven aan de heer Veldman, namens de ChristenUnie/SGP fractie.
De heer Veldman: Voorzitter, dank. Hoewel de kaderbrief natuurlijk zeer relevant is, zoals alle stukken die
we hier met elkaar bespreken, geeft het toch een stand van zaken voorafgaande aan het coalitieakkoord
en in die zin is de kaderbrief al wat verouderd en ook technisch van aard. Het maakt dit debat niet minder
relevant, maar geeft wel de positie ervan aan en wat ons betreft zouden de beleidsinhoudelijke punten
dan ook aan de orde moeten komen bij de begroting en daar ziet de fractie ChristenUnie/SGP dan ook zeer
naar uit. Wij hebben daarom vanmiddag ook geen moties of amendementen voorbereid, maar als wij erg
uitgedaagd worden, dan kunnen we er ook nog wel één maken hoor. Maar goed, in de begroting zal de
financiële doorwerking van het coalitieakkoord zichtbaar worden en wij verwachten van het college daarin
dan ook een nadere en preciezere vertaling van het coalitieakkoord en juist ook op punten, die voor onze
fractie van belang zijn. Ik heb verzuimd daar zulke mooie titels en namen aan te geven, als de heer Van der
Kruijff deed, maar hoop ik niet dat dat de inhoud negatief beïnvloedt. Wat voor ons van belang is, is
allereerst veiligheid, handhaving en verkeersveiligheid, preventie en zorg, vechtscheidingen en
schuldhulpverlening, op het gebied van onderwijs, het aantrekken van hoger onderwijs en
techniekpromotie, op het gebied van duurzaamheid en klimaatbestendigheid en voorzitter, op het gebied
van de woningbouwambitie, een absolute aandacht voor kwaliteit. En dan de mijlpalen, daar mogen wij
geen ballonnen meer op laten, zo hebben wij net gehoord, maar voorzitter, wij zouden toch nog even de
aandacht willen vestigen op de Dordtse synode, want dit en volgend jaar gaan we dat vieren, alleen wij
hebben toch de indruk dat wij qua aandacht daarvoor nog wat weinig merken, dus misschien kan de
voorzitter, of de wethouder daar nog iets over zeggen. Dan de intensieve lobby op diverse onderwerpen,
dat is en blijft van belang, de 80 km op de N3, we hebben weliswaar een brief uit Den Haag gehad, dat dat
niet direct wordt ingevoerd, maar voorzitter, onze fractie is van mening dat je dan niet gelijk moet
stoppen, dit soort trajecten hebben een lange adem nodig en je moet die trajecten dus ook gewoon
voortzetten. En voorzitter, tenslotte, om dan met een achtste punt te eindigen, bereikbaarheid en dan
vooral ook de verkeersveiligheid en de fietsen, zodat de stad goed bereikbaar blijft. Voorzitter, dat zijn wat
hoog over politieke punten, die voor ons van groot belang zijn, maar wij willen ook nog enkele
opmerkingen maken bij de kaderbrief zelf, want daar spreken wij tenslotte over. Voorzitter, de extra
kosten voor de AVG, die de Drechtsteden aan ons berekent, vinden wij erg hoog, deze ruim 2 ton, die ook
nog eens structureel wordt ingeboekt, naar onze mening zou je daar ongeveer twee FTE minimaal van
moeten kunnen betalen en dat zijn dan ook nog goedverdienende medewerkers, nou misgunnen wij
niemand zijn goede salaris, maar naar onze opvatting is dat toch wel heel erg veel en wij verzoeken het
college dan ook hierover in de Drechtsteden toch nog eens een keer het debat aan te gaan of het nou echt
wel nodig is, daar zoveel geld voor uit te trekken? Voorzitter, dan de weerstandsratio, daar is keurig het
een en ander over in de kaderbrief opgeschreven en wij verwachten dan eigenlijk ook dat bij de begroting
we daar een update van krijgen, omdat er dan ook een heel aantal financiële verschuivingen te zien zal zijn
en we graag ook het effect daarvan op de weerstandsratio terugzien. Dan nog het stadskantoor en een
verdere doorrekening van de alternatieven is prima, maar wij waarschuwen er toch voor, dat de
besluitvorming over de verschillende varianten echt via deze raad moet lopen. Naar onze mening heeft de
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raad nog niet ingestemd met welke variant dan ook en daarom is ook de nulvariant en de
belastingkantoorvariant, moeten hier gewoon langs kunnen komen. Voorzitter, dan het kabinet in Den
Haag, die zit met een groot probleem, namelijk zij hebben heel erg veel geld en dat is nog lang niet
allemaal uitgegeven. Daarom roepen wij het college op om daar waar dat mogelijk is, gebruik te maken
van de budgetten die in Den Haag beschikbaar zijn, ook al vereist dat geld uit het Dordtse en wij vinden
dan ook dat we daar echt creatief mee om moeten gaan, als wij geld los kunnen halen uit het Haagse, door
daar zelf ook geld bij te leggen, dan moeten wij die kans niet laten lopen. Voorzitter, tenslotte, wij wensen
het college en het ambtelijk apparaat veel succes en alle goeds bij de voorbereiding van de begroting 2019
en dat wordt wat ons betreft de lakmoesproef van een ambitieus akkoord. Dank u wel.
De heer Noels: Voorzitter?
De voorzitter: Bij interruptie, de heer Noels.
De heer Noels: Ja, even van gedachten wisselen met mijnheer Veldman, ik concludeer dat u zegt van: ik wil
eigenlijk, ik wil eerst even afwachten wat die begroting doet, om dan eens te kijken hoe dat die ambities
uit het coalitieakkoord daarin vertaald worden? Maar stel nu dat wij vandaag met elkaar concluderen, dat
wij als raad, dat we dit wel een hele mooie ambitie vinden. Zou u het dan niet heel erg zonde vinden om te
wachten met de doorvertaling daarvan, tot de begroting er is?
De heer Veldman: Nou ja, kijk, daar kun je op verschillende manieren naar kijken. Om een voorbeeld te
noemen, die motie bijvoorbeeld van Steenbreek, vinden wij best een sympathieke motie, alleen in het
coalitieakkoord staat er over klimaatadaptatie en de aanpassing van de verharding, zeg maar, staan er ook
een heel aantal dingen opgenomen en wat ik nou zo jammer zou vinden, is dat als wij nu zouden kiezen
voor Steenbreek, dat het college dan zegt: nou, dat Steenbreek, dat is dan geregeld en daarmee is dat punt
uit het coalitieakkoord dan ook geregeld, dus daarmee zeg ik niet, dat het geen sympathieke motie is,
alleen ik kijk ook: wat staat er allemaal in het coalitieakkoord en dan zie ik wel een heleboel punten, die nu
ook in de moties zijn aangestipt, die zie ik daar terug.
Mevrouw Kruger: Voorzitter?
De voorzitter: Er wordt nog even antwoord gegeven op een vraag, daarna komt u aan de beurt. Gaat uw
gang.
De heer Veldman: Dan wil ik eigenlijk ook wel de uitdaging bij het college neerleggen en ook het
vertrouwen, dat zij kennis hebben kunnen nemen van de moties die hier nu gewisseld zijn en of die nou
wel of niet in stemming worden gebracht of wel of niet worden aangenomen, zij zien daarmee ook het
gevoelen van de raad, in ieder geval een deel van de raad en dat zij daarmee ook aan de slag gaan bij de
uitwerking van zo'n begroting. Dus dat wil niet zeggen, dat ik niet, of dat onze fractie niet, met sympathie
naar diverse moties kijkt, alleen op dit moment, ja, zijn wij geneigd om het college wel het vertrouwen te
geven om met echt een ambitieuze begroting te komen en dat is ook de reden geweest, dat wij volgens mij
in het presidium is afgesproken om een vrij technische bespreking te doen, want ja, er zijn diverse punten
her en der, waar onze fractie misschien ook nog wel een extra ambitie of een extra accentje zou willen
leggen en daar hebben wij nu ook geen moties of amendementen op voorbereid.
De voorzitter: De heer Noels, tweede interruptie.
De heer Noels: Maar mijnheer Veldman, dan concludeer ik ook ,dat u wel aan de onderhandelingstafel
heeft gezeten, dus dat u ruim, zeg maar, de kans heeft gehad om uw ambities verwerkt te zien worden in
dit coalitieakkoord en nu hebben wij ook als raad met elkaar gedacht van: we gaan veel meer kijken naar
de raad als geheel, los van oppositie- en coalitieverbanden. En nu zitten er een aantal moties van
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verschillende partijen tussen, waarvan ik denk: dit zijn ambities, daar zijn meer voorstanders voor, dan de
oppositiepartijen en vanuit het perspectief, zeg maar, dat wij niet zoals de coalitiepartijen hebben kunnen
meedenken in dat akkoord. Zou u dan zeggen van: nou, vooral naar die kaderstellende moties, waar er een
fors aantal van bijzitten, daar willen wij wel kijken of dat wij die ambitie delen?
De heer Veldman: Nou, voorzitter, zoals u van ons fractie gewend bent, wij bekijken gewoon alle moties op
hun merites en op de inhoud. Ik denk dat het nu niet de plek is om alle moties nu al langs te lopen, er zijn
een aantal, waarvan ik heb gezegd, die vinden wij echt wel sympathiek, een aantal anderen steunen wij op
zich de ambitie, maar denken wij wel, dat er teveel naar de overheid wordt gekeken, zo zijn er nog wat
andere dingen, maar ik grijp ook even terug op het proces, waarin in het presidium ook over is gesproken
en dan zie ik nu wel, zeg maar, een soort afwijking daarvan, namelijk dat er aan de ene kant een heleboel
moties worden ingediend, inhoudelijk ook best sympathiek en aan de andere kant er gewoon een
technische stuk ligt met wat indexaties en nog wat dingen en ik vind de verhouding daartussen nog een
beetje zoeken.
De voorzitter: Dan had ik nog een interruptie van mevrouw Kruger gezien, gaat uw gang.
Mevrouw Kruger: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, als ik het woordje sympathiek hoor, dan denk ik altijd: fijn,
maar en dan? Ik wil even op die Steenbreek even toch even iets zeggen, omdat u zegt dan van: ja, we
moeten niet altijd alles maar naar de overheid kijken om zaken op te lossen en dat is nou juist die motie
Steenbreek, die een handreiking is van: goh, er zijn al zoveel initiatieven, u heeft gelijk, in het collegeakkoord worden die zaken benoemd, maar het maakt het voor het college gewoon wat makkelijker, ook
voor het ambtenarenapparaat wat er achter zit om gebruik te maken van zaken die er al zijn, in plaats van
dat je daar zelf naar op zoek moet gaan, dus dat is het enige eigenlijk, het is eigenlijk een handreiking.
De voorzitter: Dank u zeer, gaat u verder, mijnheer Veldman.
De heer Veldman: Nou, voorzitter, ik was in ieder geval door mijn woordvoering heen, ja, wat mevrouw
Kruger zegt, ook wel in grote lijnen ben ik het daarmee eens. Wat die specifieke motie betreft, daar sloeg
mijn opmerking over teveel naar de overheid kijken overigens niet op, want ik vind inderdaad dat mensen
heel veel verantwoordelijkheid zelf hebben voor hoe ze hun tuinen en omgeving inrichten, alleen
persoonlijk verwacht ik eigenlijk van het college wel nog een paar stappen meer, bovenop alleen dat
Steenbreek-verhaal. Dus vandaar, dat zou er best wel goed in passen, maar mijn ambitie ligt eigenlijk
verder.
De voorzitter: Dank u zeer, dat was de inbreng van de Christenunie of is er nog een interruptie van?
De heer Schalken: Ja, misschien ook...
De voorzitter: Mijnheer Schalken. Blijft u? Gaat uw gang.
De heer Schalken: Ja, voorzitter, dank u wel. Misschien kort ook naar aanleiding van wat net werd
besproken. Ook vanuit Beter voor Dordt zien wij een hoop sympathieke zaken voorbijkomen en vinden wij
het eigenlijk een beetje jammer, dat wat ons betreft, deze moties te vroeg komen en wij eigenlijk liever
hadden gezien, dat wij met elkaar dadelijk kennis konden nemen van een beleidsrijke begroting en dan
zouden kunnen gaan kijken naar waar wij afwijkingen zien of waar wij dingen missen en daarop inhaken in
de behandeling en de vaststelling van de begroting. Wat betreft de heer Noels, die aangaf, ja, zich weinig
betrokken te hebben gevoeld bij de totstandkoming van het coalitieakkoord, volgens mij is ook wel heel
duidelijk dat de coalitiepartijen ook in de krappe tijd, die er was, ruim de tijd ook hebben genomen om
ook, juist op een aantal onderdelen, de raad breder mee te nemen, dan alleen de coalitiepartijen.
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De heer Noels: Voorzitter?
De voorzitter: Ja, alleen nu ontstaat er een debatje, terwijl de heer Veldman hier staat eigenlijk tussen de
heer Noels en u, maar goed, vooruit dan maar. Gaat uw gang, mijnheer Noels.
De heer Noels: Ja, wat ik merk, zeg maar, wat ik erg jammer vind, is dat de moties, daar spreekt een
duidelijke ambitie uit van een groot gedeelte van de raad, de ambitie om meer op het terrein van
duurzaamheid en meer op het terrein van, op het sociale vlak te doen en wat ik eigenlijk had gehoopt, is
dat u niet zou zeggen van: ja, dit hebben wij in het proces niet zo afgesproken, maar ik had gehoopt dat u
die uitgestoken hand, dat u die zou aanpakken en dat u zou zeggen: ja, hé, hier zitten ambities in, die wij
ook ondersteunen en misschien hebben wij, toen wij het coalitieakkoord sloten, hebben wij wel iets
gemist. En zeggen, die mensen die nu vanuit de oppositie mooie moties en moties indienen, hebben die
wel een punt en gaan wij daar gewoon met elkaar over in gesprek en moeten wij eens zorgen dat we
richting de begroting 2019 iets kunnen aanscherpen.
De voorzitter: Mijnheer Schalken, wat mij betreft nog één reactie en dan stoppen we even, want het gaat...
De heer Schalken: Ik wil even voorkomen dat er hier een debat over komt, maar volgens mij kan ik alleen
herhalen, wat ik eerder aangaf: dat we juist nu de begroting moeten afwachten en de voorstellen moeten
afwachten en als er dan zaken aangescherpt moeten worden, dat dat dan het moment is.
De voorzitter: Ik constateer dat u het over het proces niet helemaal eens bent en ik constateer ook dat de
heer Veldman klaar was met zijn betoog en wat mij betreft, mag gaan zitten. Dan kom ik bij de heer Van
Leeuwen, namens de PVV, gaat uw gang.
De heer Van Leeuwen: Ja, als het goed is, doet het, hij doet het. Nou, de kaderbrief, beste leden van de
raad, leden van het college en andere aanwezigen. Van ons wilt u in deze ronde geen moties of
initiatiefvoorstellen krijgen, maar wij hebben wel een aantal suggesties en opmerkingen naar aanleiding
van de stukken, die wij hebben gelezen. We hebben er best wel een aantal, maar ik zal de belangrijkste
vier, zal ik hier melden. Het eerste gaat over de woningbouw. Nou, we zijn op zich heel erg blij, dat het
college een aantal woningen gaat neerzetten. De PVV wil de aandacht vragen voor twee groepen: ten
eerste de mensen met een middeninkomen, die ervoor kiezen om te huren in plaats van te kopen. Er zijn
op dit moment in Dordrecht vrijwel geen huurwoningen in de categorie tussen 710 euro en 1000 euro per
maand beschikbaar. Ook voor de doorstroming, vanuit de sociale woningbouw, is dat belangrijk, dat er een
redelijk aandeel huizen voor de middeninkomens wordt gebouwd, ook wat ons betreft huurwoningen dus,
een deel. De tweede groep zijn mensen die een sociale woning huren, de gemiddelde wachttijd is, als je
het hebt over drie- of vierkamerwoningen, is ongeveer vijf a zes jaar en dat vinden wij op zich te lang voor
een stad als Dordrecht. Het tweede punt, waar wij het over willen hebben is de sportparken. Ons idee is:
college, los het probleem met de sportparken nu eindelijk eens op. Verschillende colleges zijn er aanwezig
geweest, nu al bijna 10 jaar. Benoem wat ons betreft een gekwalificeerde ambtenaar, een deskundige, met
de opdracht dit binnen enkele maanden in overleg met de sportclubs op te lossen. Hak knopen door.
Miljoenen bijleggen voor een duurdere Prins Clausbrug was geen probleem, maar wat extra geld
beschikbaar stellen voor de sportclubs, is enorm moeilijk. Stap hier overheen, gun de sportclubs wat, die
een belangrijke rol in Dordrecht vervullen. Het derde punt, de PVV vindt het belangrijk dat alle mensen in
Dordrecht de Nederlandse taal spreken of zo goed als spreken. Om goed mee te kunnen doen, te werken
en je als mens thuis te voelen in de samenleving is het van het grootste belang, dat je de taal spreekt. Nog
te veel mensen spreken de taal niet. Het leren spreken van de taal is voor een groot deel je eigen
verantwoordelijkheid en ik lees nu, in de stukken, dat het college iets gaat doen aan de laaggeletterdheid.
Mijn vraag is: hoe gaat het college de mensen helpen om hun eigen verantwoordelijkheid hierin te nemen?
Hoe kan het college ook die mensen daarin faciliteren? Dat was het in het kort, dank u wel.
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De voorzitter: Dank u zeer. Dan kom ik bij de inbreng van de SP fractie en het woord is aan mevrouw
Defeo-Dudok, gaat uw gang.
Mevrouw Defeo: Zo, dank u wel, voorzitter. Vandaag bespreken we hier in de gemeenteraad met elkaar de
kaderbrief en wij vragen als SP aandacht voor zaken, die wij belangrijk vinden, omdat deze begroting ons
komend jaar als burgers allemaal aangaat en misschien ons zelfs ook wel aan het hart zal gaan. Dordrecht,
een stad waar je bij wilt horen, zo begint de tekst van het coalitieakkoord. Een mooie openingszin, waar
elke burger van onze stad zich waarschijnlijk achter zou kunnen scharen. Maar mag elke burger straks ook
daadwerkelijk nog bij Dordrecht horen? Of is dit in de toekomst alleen voorbehouden aan mensen met een
brede beurs, welke waarschijnlijk ook niet geleegd zal worden in onze prachtige binnenstad met zijn vele
lege panden. Wij hebben het in het nieuws allemaal kunnen volgen, er zijn grote zorgen om het tekort aan
goedkopere woningen. Gaan wij deze zorgen bij onze Dordrecht met elkaar wegnemen? Want hoe mooi
en eigenlijk normaal zou het niet zijn, wanneer elke Dordtenaar een voor hem passende en betaalbare
woning heeft. En wanneer wij toch 4000 woningen gaan bouwen, waarvan wij ons overigens afvragen,
waar het college deze wil gaan bouwen, dan kunnen wij dit realiseren door net als in andere steden de
verhoudingen waarin wij bouwen, goed af te spreken. Niet zoals in het coalitieakkoord met de focus op
dure woningen, met slechts 10% reservering voor de sociale bouw, maar door een wijze waarop echt
doorstroming komt, van goedkoop naar duur, van huur naar koop en van geen woning naar een woning.
Dit kan door een betere verdeling van de percentages, dure bouw, sociale bouw en de bouw van zowel
huur- als koopwoningen in lagere prijsklassen, geschikt voor onze middenklasse of jongeren. En zeker deze
jongeren verdienen voorrang in onze aandacht. Zij zijn namelijk de toekomst van onze stad en zullen in die
toekomst ook bij gaan dragen aan de economische groei, die wij als stad zo graag willen. We moeten
daarom jongeren niet de stad uit jagen, door bij woningbouw ons in de eerste instantie te focussen op het
dure segment, maar vooral voor hun ook te investeren in woningen, waarin zij op eigen benen kunnen
gaan staan. Het hergebruik en ombouwen van bestaande gebouwen tot appartementen zou hiervoor
mogelijk een goedkopere en meer duurzame oplossing kunnen bieden, dan slopen en nieuwbouw. En
wanneer wij hiernaast ook nog eens op gebied van onderwijs, buiten het MBO en HBO investeren in het
terugbrengen van praktijkgericht vakonderwijs, via bijvoorbeeld bouwbedrijven, dan hebben we straks ook
voor onze jongeren, die minder makkelijk theoretisch leren of niet goed mee kunnen in een grote
leerfabriek bijvoorbeeld, maar die wel zeer praktisch en met gouden handen toebedeeld zijn, in onze stad
echt goud in handen. Dordrecht heeft ook veel inwoners, die door welke oorzaak dan ook genoodzaakt zijn
goedkoper te wonen. Dit wil niet zeggen dat zij ook goedkoper of tweederangsburgers zijn. Zij mogen toch
niet langdurig afhankelijk worden gehouden van een soort van Ebenezer Scrooge-achtig systeem, dat hun
wordt toebedeeld, hetgeen overblijft na rijke consumptie van anderen. En ook de burgers met deze krappe
beurs, draagt toch ook zijn steentje bij aan de economie in onze stad. Zij betalen namelijk ook gewoon
voor de noodzakelijke producten, die zij consumeren in onze stad en ook betalen zij net als anderen hun
vaste lasten. Overigens, nu we het toch over vaste lasten hebben, voorzitter, de SP is een beetje
geschrokken van de 4% verhoging op de rioolheffing, zoals de kaderbrief deze omschrijft. Dit kan de
goedkeuring van de SP niet wegdragen, daar het gebruik van ons riool toch geen luxeproduct is, waar men
een vrije keuze in heeft. En zeker...
De heer Veldman: Voorzitter?
De voorzitter: Ik begrijp dat u mevrouw Defeo wilt interrumperen, maar ik moet u zeggen dat het haar
maidenspeech is en dat wij er daarmee geen interrupties zijn toegestaan. Zo zijn nu eenmaal de afspraken.
Dus gaat u verder, mevrouw Defeo.
Mevrouw Defeo: Volgende keer, mijnheer Veldman.
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De voorzitter: Overigens gold dat net ook bij het vorige agendapunt voor de heer Noldus, dat vergat ik nog
te zeggen, maar die is niet geïnterrumpeerd. Gaat u verder
Mevrouw Defeo: Goed, ik was gebleven bij de rioolheffing en dat de SP toch wel geschrokken is van de 4%
verhoging daarvan. Wat zeker bij de mensen, waar de nood al zeer hoog was, blijft ook hier nu dus de
ontlasting uit. In het coalitieakkoord wordt gesproken over dat mensen naar elkaar omkijken en dat zij dit
doen, wanneer ze elkaar kennen. Daar zijn wij het als SP helemaal mee eens, dus laten wij investeren in
ontmoetingsplaatsen in de wijk, waar mensen elkaar laagdrempelig kunnen ontmoeten en gezamenlijk
activiteiten kunnen ondernemen. Velen zullen er minder eenzaam en gelukkiger van worden en zich weer
gewaardeerd voelen als mens, wanneer hij of zij weer gekend wordt. Dit kan tevens de plek zijn waar
bewoners, laagdrempelig, de hulpverlening benaderen en waar verschillende disciplines bij elkaar komen.
Dit zou de samenwerking en zelfs ontschotting van hulpverlenende instanties kunnen bevorderen.
Middelen die beschikbaar en bedoeld zijn voor elke inwoner, moeten wij ook echt eerlijk verdelen tussen
en zichtbaar inzetten voor elke inwoner. Laten wij waakzaam zijn dat wij geen geld verspillen aan
bureaucratie en het creëren van extra organisatielagen tussen uitvoerende organisaties en de burger,
alleen om de markt te dienen. Veel geld kunnen we namelijk beter rechtstreeks inzetten voor de
bestrijding van armoede, jeugdhulp en hulp aan onze ouderen, die in het coalitieakkoord, naar ons idee,
toch een beetje vergeten lijken te worden. Hoe ontzettend mooi zou het zijn, wanneer straks elke buurt
van Dordrecht een mooie mix heeft van jong en oud, al of niet in Dordrecht geboren bewoners en als wij
overal wijken hebben, waar klasse en afkomst geen rol speelt, maar waar elke inwoner gewoon
medebewoner is en niemand buitengesloten of eenzaam is. Pas dan kunnen wij met z'n allen zeggen: ja,
Dordrecht, een stad waar je bij wilt horen en wij zouden daar graag aan toegevoegd zien, waar je ook
allemaal bij mag horen. Ik dank u wel. Wij willen drie moties indienen, motie één, dat is genoemd "Oud
pand zoekt jonge bewoner", dat gaat erover dat wij het college verzoeken inzichtelijk te maken voor de
begroting, hoe hoog de daadwerkelijke woningnood onder jongeren is en waar zij huisvesting voor
jongeren willen gaan realiseren en hoeveel procent van de te realiseren woningen bestemd zullen zijn voor
jongeren? Motie twee dat is motie "In de buurt sta je niet alleen"en daar vragen wij het college in voor de
begrotingsbehandeling van 2019 met een plan te komen waarin zij aangeeft hoe zij structurele
ontmoetingen in de wijk wil gaan faciliteren, zodanig dat het voor wijkbewoners mogelijk wordt elkaar te
ontmoeten en gezamenlijk activiteiten te ondernemen en laagdrempelige hulp te kunnen vragen ofte
geven. En motie drie is "Een vak leren in de praktijk" en daarbij verzoeken wij het college om op korte
termijn te onderzoeken hoeveel jongeren er uitvallen binnen het reguliere VMBO en MBO onderwijs, die
gebaat zouden zijn bij een praktijkgerichte vakopleiding binnen een leerbedrijf. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u zeer en wij noemen ze motie M14 tot en met M16 en uw pasje zit er nog in, zie ik,
mevrouw Defeo, uw pasje en er ligt er hier nog één, die is van mijnheer Veldman, daar komt u langs. Dat is
efficiënt opgelost. En nogmaals, ik had het net vergeten te zeggen, maar ook de heer Noldus had bij het
vorige punt zijn maidenspeech. Dan komen wij nu bij de inbreng van de VSP fractie en ik geef graag het
woord aan mevrouw Stolk en dat is zeker niet haar maidenspeech. Gaat uw gang.
Mevrouw Stolk: Ja, voorzitter. Dank u wel. Leden van de raad, college, mensen op de tribune. In het
bijzonder wil ik welkom heten, mevrouw Bozuwa, die vandaag naar deze raad is gekomen. Voorzitter,
vandaag bespreken we de kadernota 2019. Een aantal weken geleden hebben wij in het debat over het
coalitieakkoord 2018-2022 al onze visie aangegeven. Voorzitter, ik val nu misschien wel in herhaling, maar
het moet gezegd worden. In het coalitieakkoord en nu ook in deze kaderbrief, die in principe na de
verkiezingen een beleidsarm document is, wordt wederom de grootst groeiende groep, onze ouderen,
nagenoeg niet genoemd. Voorzitter, de VSP vindt dat onverteerbaar, maar we zijn bereid het college het
voordeel van de twijfel te geven. Vanuit de VSP dan ook niet veel moties vandaag. Wij geven het college
namelijk de kans en wij rekenen er ook op, dat die kans wordt gegrepen om bij de begroting van 2019 met
een visie op het gebied van ouderenbeleid te komen. De VSP roept hierbij wel op, om de ouderenadviseurs
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weer tot leven te wekken. Zij hadden veel expertise op dit gebied en keken vaak mee achter de voordeur.
En ja, voorzitter, als het om ouderenbeleid gaat, had de formateur een rol weggelegd gezien voor de VSP in
de vorm van een gedoogconstructie. De heer Heijkoop maakte vorige week nog een opmerking in de
commissie, dat hij ons graag aan tafel had gehad, vanwege onze expertise op het gebied van
ouderenbeleid. Echter, het ouderenbeleid valt of staat niet alleen vanwege de VSP. Alle partijen in deze
raad zouden zich hier zorgen over moeten maken. Deze mooie opmerking maakte de heer Van Verk tijdens
diezelfde vergadering en wij kunnen dit alleen maar beamen. En voorzitter, de VSP had echt graag in het
college mee bestuurd, maar dan als een van de chauffeurs en niet als passagier op de achterbank. En nu
wij het toch hebben over passagiers, in de laatste commissievergadering, commissie fysieke leefomgeving,
hebben wij uitvoerig gesproken over een buslijn naar de Essenhof. De VSP vindt het te betreuren, dat bij
de nieuwe concessies de busverbinding niet gerealiseerd is, terwijl dat met een kleine omleiding van lijn
twee of lijn zeven vanaf het Leerpark naar de keercirkel op de Nassauweg toch niet zo moeilijk is. Het is
voor een stad als Dordrecht met 120.000 inwoners en centrumgemeente van de regio onacceptabel dat
deze basisvoorziening geen directe busverbinding heeft. De wethouder ziet meer heil in een buurtbus, die
louter en alleen door vrijwilligers gereden wordt en afhankelijk is van sponsoring. De VSP pleit echter voor
zoveel mogelijk vaste banen, ook in het openbaar vervoer. Tevens maakte de wethouder de opmerking dat
de Drechthopper, dat we de Drechthopper nog hebben en de ewheels en wij weten allemaal dat de
Drechthopper niet altijd heel vaak op tijd komt. En de ewheels 2,50 heen en 2,50 terug kosten. Het CDA
gaf aan hier wel content mee te zijn, althans dat gaf de heer Oostenrijk aan. Ik citeer echter even uit het
verkiezingsprogramma van het CDA.
De heer Oostenrijk: Voorzitter?
De voorzitter: Bij interruptie, de heer Oostenrijk.
De heer Oostenrijk: Ik ga er zonder meer vanuit, dat mevrouw Stolk mij foutief citeert.
Mevrouw Stolk: Voorzitter, volgens mij was u akkoord in de commissievergadering met de komst van de
buurtbus en heeft u aangegeven, dat de wethouder het zou onderzoeken en daar had u wel oren naar. En
volgens mij hebben wij de motie, die unaniem aangenomen is in deze raad door het CDA, gesteund en
volgens mij is die motie door het college naast zich neergelegd.
De voorzitter: De heer Oostenrijk.
De heer Oostenrijk: Voorzitter, de buurtbus is wel degelijk onderwerp van gesprek geweest. Ik heb juist
daarom de wethouder uitgedaagd om te komen met allerlei denkbare alternatieven, daar heeft ook de VSP
toen mee ingestemd en ik wacht met belangstelling die inhoudelijke reactie af van de wethouder.
Mevrouw Stolk: Nou, dan citeert u mij ook verkeerd, ik heb daar niet mee ingestemd, maar ik ga die
discussie niet overdoen. Ik ga even verder met mijn woordvoering.
De voorzitter: Mevrouw Stolk, zullen wij gewoon alleen maar uzelf citeren?
Mevrouw Stolk: Dordrecht moet, ik ga even citeren nog uit het verkiezingsprogramma van het CDA.
"Dordrecht moet goed bereikbaar zijn, de begraafplaatsen moeten per openbaar vervoer eenvoudig
bereikbaar worden gemaakt en gehouden". Einde citaat. Ook in het verkiezingsprogramma van de
ChristenUnie/SGP wordt een openbaar vervoer-verbinding tussen wijken en onder meer begraafplaats van
groot belang genoemd, terwijl Beter voor Dordt een halte voor het openbaar vervoer bij de Essenhof van
het hoogste belang vindt. Wij gaan er dan ook vanuit dat het CDA, de ChristenUnie/SGP en Beter voor
Dordt de motie over dit onderwerp, die de VSP samen met D66 zo indient, zullen steunen. En laten wij heel
eerlijk zijn, mensen, als we niet eens een lijnverbinding kunnen regelen naar de Essenhof, laten wij het dan
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alsjeblieft niet meer hebben over behoud of terugkeren van intercity's, want hoe gaat de wethouder dat
dan ooit voor elkaar krijgen? Voorzitter, wel willen wij het college een paar punten meegeven, die wij als
VSP graag terugzien bij de begroting van 2019. Als eerste de crisisopvang in Dordrecht. Er zijn mensen uit
onze stad die in het ziekenhuis hebben gelegen en het ziekenhuis mogen verlaten, omdat ze te goed zijn
voor het ziekenhuis, maar eigenlijk te slecht om naar huis te gaan. Deze mensen kunnen niet allemaal
binnen Dordrecht opgevangen worden. Wij hebben een prachtig zorghotel naast het Albert
Schweitzerziekenhuis, alleen deze voorziening kan niet alle mensen opvangen, waardoor ze naar
instellingen buiten Dordrecht worden verwezen. De VSP vindt dit een slechte zaak om mensen ver bij hun
familieleden, kennissen of buren te laten revalideren. Nu kunnen wij natuurlijk makkelijk zeggen: daar zijn
wij als gemeente niet van, maar voorzitter, het gaat hier wel om hulpbehoevende, veel al onze ouderen
van de stad. We verwachten daarom van het college een actieve rol in het oplossen van dit probleem. Ten
tweede, de ambitie over het wonen, ook bij dit onderwerp zien wij graag veel meer ruimte ingevuld op het
gebied van huisvesting van ouderen, denk aan levensloopbestendige woningen en bijvoorbeeld ook
leegstaande gebouwen, die mooi omgebouwd kunnen worden tot ouderenhuisvesting. Verder ziet de VSP
graag meegenomen, dat de zorg dichtbij huis georganiseerd wordt en met faciliteiten, zoals bijvoorbeeld in
de Merwelanden en de Gravenhorst, waar mensen gezamenlijk kunnen eten en bij elkaar kunnen komen.
Kortom, gelegenheid waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten. Wij verwachten als VSP ook meer actie van
het college bij het oplossen van problemen als de eenzaamheid, zowel onder jongeren, als ouderen. En de
45-plussers op de arbeidsmarkt. Voorzitter en zo kunnen we nog wel even door gaan. Maar voorzitter, ik
ga afronden, wij hopen als VSP, dat wat ontbreekt in het coalitieakkoord, als het gaat over bereiken van de
doelstellingen, het college ook concreet gaat maken, hoe zij deze doelstellingen willen gaan halen en dan
op een realistische manier. Aan welke knoppen denkt het college te kunnen draaien om resultaten te
boeken, als het gaat om woningbouw, bereikbaarheid van de stad, beiden de grootste opgaves in de
komende jaren. Wij rekenen erop dat het college snel met voorstellen komt om over de onderwerpen
waar het niet of nauwelijks direct invloed op heeft, zoals intercity's, met Breda en verder naar het
zuidoosten van het land, maar last but not least, de visie op het ouderenbeleid. Dank u wel, voorzitter.
De voorzitter: Dank u zeer, dat is motie M17 en die gaat over de bus naar de Essenhof. Dank u zeer. En u
had het net over de achterbank, waar u anders op had gezeten, ik kan u zeggen: ik zit vaak op een
achterbank, daar kun je best invloed uitoefenen, vanaf die plek. Ja, maar goed. Dat terzijde. De volgende
die ik het woord zou willen geven is de Partij van de Arbeid, het woord is aan de heer Van Verk. En die gaat
het zeer efficiënt doen heeft hij mij beloofd. Klopt dat?
De heer Van Verk: Ik had u beloofd om minimaal een uur het woord te voeren.
De voorzitter: Gaat uw gang.
De heer Van Verk: En ik begreep, dat u daar erg blij mee was. Nee, alle gekheid op een stokje, voorzitter, ik
zal het kort proberen te houden. In de eerste plaats wil ik het woord richten aan de raad, college en alle
mensen die belangstelling hebben. Wij hebben een beleidsarme kaderbrief, daar valt niet zoveel over te
zeggen en wij hebben een college-akkoord, waarbij nog niet zoveel over gezegd hebben. Het collegeakkoord lezende, kunnen wij u vertellen dat wij dat akkoord op hoofdlijnen kunnen steunen. Het is een
akkoord met ambitie en het is een akkoord wat de wil uitademt de stad verder te brengen. Iets waar de
Partij van de Arbeid altijd voor staat, de stad verder brengen. Daarnaast hebben wij ervaren dat in de
tweedaagse de sfeer van samenwerking duidelijk aanwezig was in de vernieuwde raad, deze sfeer nog
steeds aanwezig is. En zoals de heer Van der Kruijff tijdens de tweedaagse tegen mij zei: samenwerken doe
je met zijn tweeën, dus zijn wij erop gericht om zoveel als mogelijk samen te werken. Dat betekent
bijvoorbeeld dat wanneer de coalitie, die klaarblijkelijk meer duaal gaat werken, verdeeld zou zijn, wij die
voorstellen zullen steunen, die de stad ook daadwerkelijk vooruithelpen. Tenslotte is en blijft de Partij van
de Arbeid een progressieve partij. Voorzitter, de kadernota of de kaderbrief, er staat één zorgpunt in, waar
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wij aandacht aan willen besteden en dat is de zorgen rondom de bomen. Er is grote onzekerheid over de
bomen in verband met de ziekte. Gevolg is een vrij grote kap van bomen, waarbij de ziekte overigens soms
betwist wordt, wij gaan er vanuit dat daar waar deskundigen zeggen, dat dat het geval is, dat ook
daadwerkelijk noodzakelijk is. Een tweede oorzaak die wij zien is ontwikkeling in de stad, daar sneuvelen
nog wel eens monumentale bomen bij. Het college heeft daarnaast een ambitie neergelegd om 800 bomen
te planten rondom de festiviteiten van 800 jaar Dordrecht en 100 bomen per 1000 inwoners. Dat zijn 3000
bomen in de komende 10 jaar. Dat is veel, dat is heel veel. En daarom zouden wij het college willen
verzoeken om die aanplant niet rücksichtlos te doen, maar met een nieuw beleid te komen, waarin ze
aangeven hoe en waar de bomen geplant worden, wat voor bomen dat zijn, enfin, actualiseert het huidige
bomenbeleid, wat uit 2012 stemt en een tweede motie is erop gericht de bomen te beschermen bij
ontwikkelingen. Ontwikkelingen die onvermijdelijk zijn als we het coalitieakkoord lezen. Want de ambitie is
om 4000 banen in de komende jaren te scheppen en 10.000 nieuwe woningen te bouwen, waarvan 4000
de komende jaren. Overigens is dat opmerkelijk, want in de vorige periode hoorden wij dat de ambitie
14/15.000 woningen was en die zou afkomstig zijn uit de regionale woonvisie. De 4000 woningen waar wij
nu over spreken is feitelijk de inhaalslag, die wij moeten maken, omdat we achterstand hebben opgelopen
in de jaren van recessie. Onze vraag aan het college is dan ook: hoe verhoudt zich dat nu de regionale
woonvisie, waarin we 10.000 woningen extra zouden moeten bouwen, naast de 4000, die wij achterlopen
en de ambitie die het college heeft? Dat leidt tegelijkertijd tot een uitdaging, 10.000 woningen, ik heb het
wel eens eerder gezegd, is een wijk met de omvang van Wielwijk en Crabbenhof samen. Wij zouden dan
ook het college willen vragen, om zo snel als mogelijk na de vakantie met een Vlekkenplan te komen, waar
die woningen worden gebouwd, voor wie die woningen worden gebouwd en wanneer die woningen
worden gebouwd? En daarbij moet er ook zijn voor de diversiteit. Het moet ook zijn voor de diversiteit in
de zin dat wij onderschrijven de doelstelling om ook te bouwen voor de hogere inkomens, die stromen
weg uit deze regio, uit deze stad en dat is geen goede zaak. Tegelijkertijd onderschrijven wij de opvatting
die de PVV ook ten berde bracht, het tekort aan woningen voor de middeninkomens. Er zijn inderdaad
nauwelijks woningen in het segment tussen de 700 en 1000 euro. Ook die groep, de middeninkomens,
zullen bediend moeten worden. Maar laten wij tenslotte ook de lage inkomens niet uit het oog verliezen,
als wij daadwerkelijk met 4000 banen willen groeien, dan zal dat ook een aantal mensen opleveren, die
afhankelijk zijn van de sociale huur. Gewone autonome groei als gevolg van de groei van je stad. En
daarnaast hebben wij nog altijd te maken met gezinsverdunning, waardoor er meer woningen nodig zijn
aan de onderkant van de woningmarkt. Dat betekent dus, dat wij, wat dat betreft, willen pleiten voor
diversiteit in de wijken. Tenslotte moet er in de woonvisie ook tot uitdrukking komen, ook in de
nieuwbouw, dat er een aantal woonvoorzieningen nodig zijn voor de kwetsbare groepen. Kwetsbare
groepen die steeds meer aangewezen worden op de sociale huur en die steeds meer in onze samenleving
moeten worden opgenomen. Daar zullen voor een aantal van die groepen ook aparte voorzieningen
worden gemaakt. Voorzitter, dat brengt mij ook bij de zorg...
De heer Veldman: Voorzitter?
De voorzitter: Bij interruptie, de heer Veldman
De heer Veldman: Ja, even een vraag, want het kopje wonen is nu over. Want wij hebben daar net een
startnotitie vastgesteld over de woonvisie en wij gaat met elkaar nog kaders opstellen en al de dingen die
de heer Van Verk noemt en of je het er nou mee eens bent of niet, maar een heleboel dingen zou ik
denken van: ja, de inhoudelijke debat daarover, een Vlekkenplan en voor wie precies en waar precies en
hoeveel en nou ja, heel de rimram, ja, dat zijn volgens mij elementen, die juist in zo'n kader met elkaar dan
bediscussieerd worden, dus hier zou ik dan ook zeggen van: ja, het is nuttig, het is ook relevant, maar is het
niet een beetje op het verkeerde moment?
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De heer Van Verk: Nou, ik ben blij dat u het nuttig en relevant vindt. Of het het verkeerde of het goede
moment is, dat laat ik aan u over om te oordelen bij uw stemming. Laten wij vaststellen dat de ambitie, die
neergelegd is, een vrij grote urgentie heeft. Als wij daarmee blijven talmen en eindeloos blijven praten in
een woonvisie, hoe die eruit moet gaan zien op lokaal niveau, terwijl er nota bene een regionale visie ligt,
dan verliezen we tijd. En als wij nu weten dat de NVM laatst heeft onderzocht dat, wanneer je
binnenstedelijk wel bouwen, wat toch uitdrukkelijk de wens is van dit college, dat dat 7-10 jaar
doorlooptijd kent tussen eerste plannen en realisering, dan ben ik bang dat die 4000 woningen er echt niet
zijn in 2022. Zo veel te langer wij erover praten, zo veel meer tijd wij daaraan verspelen, zo veel te later het
wordt, eer dat die ambitie kan worden waargemaakt. Wij willen de noodzaak onderschrijven en dienen
daar dan ook een motie voor in om daar zo snel mogelijk een start mee te maken en niet te wachten
totdat we uitgepraat zijn over de lokale woonvisie. Buiten dat, vinden wij het ook wel een uitdaging, waar
het college deze woningen zou willen bouwen? En volgens mij is dat een vraag, die al meer gesteld is door
een aantal partijen. Voorzitter, dat brengt me bij de zorg, kwetsbare groepen hebben zorg nodig en de
zorgparagraaf In het college-akkoord, daar zijn wij op de op zijn minst ambivalent over. Een aantal
onderdelen kunnen wij als positief beoordelen, de ontschotting, die voorgesteld wordt, is een goede zaak.
Tegelijkertijd constateren wij dat er oplopende tekorten zijn in de zorg, zowel in de Wmo als in de
jeugdzorg. Wij zouden ervoor willen pleiten om eens goed naar de structuren te kijken, waarlangs de zorg
op dit moment geleverd wordt? En meer te zoeken naar een zorggestuurde hulpverlening, waarbij middels
triage de noodzakelijke zorg wordt geleverd, zodat er uiteindelijk weer kan worden gewerkt naar een
vermindering van de kosten en wie weet, kan het ooit weer binnen de rijksbijdrage terugkomen. Daarbij
willen wij overigens niets aan afdoen aan de kwaliteit van de zorg, die geleverd moet worden. Tenslotte
voorzitter, vinden wij in de zorgparagrafen in de samenstelling van het college het een gemiste kans, dat er
niet ontschot is binnen het college en dat er niet één wethouder over de zorg is aangewezen. Wij hopen
echter, het is een vraag aan het college, of zij zo halverwege de rit eens kritisch willen kijken of zo'n
zorgwethouder, misschien toch niet opportuun wordt en er geschoven kan worden met portefeuilles. Tot
zover, voorzitter.
De voorzitter: Dank u zeer. En de moties zijn ingediend. Het zijn vijf moties, nummer 18 tot en met 22 en
die zullen wij snel inscannen en verspreiden. Dank u zeer en dan kom ik tot slot bij de fractie van Gewoon
Dordt, het woord is aan mevrouw Koene.
Mevrouw Koene: Zo. Dank, voorzitter. Een aantal weken geleden hebben we het coalitieakkoord, wat was
gepresenteerd, een beetje beschouwd met elkaar en daarvan heeft Gewoon Dordt toen gezegd van: nou
ja, wij zien op zich niet zo heel veel ambitie, maar er staan wel heel veel plannen in. Er zijn wel heel veel
punten, die de coalitie wil gaan realiseren, maar op dit moment, vandaag, zijn we dus precies drie weken
onderweg en dat betekent dat het college nou nog niet echt de gelegenheid heeft gehad om al heel erg
ingewikkelde dingen te gaan doen en het is ook niet realistisch, als dat wel was gebeurd. Er moet overigens
wel, natuurlijk, langzaamaan, specifiek invulling aan gegeven worden, maar dat gaat gewoon gebeuren. En
de grotere thema's, die gaan aan bod komen, financieel, wij hebben er in de commissie iets over gezegd,
van hoe de lasten laag kan blijven voor de bewoners en dat wij op dat punt met name geïnteresseerd zijn
in wat het verlies aan precario gaat betekenen in de stad. Over duurzaamheid, waar wij graag een
revolverend fonds zouden zien, zodat het voor veel meer mensen mogelijk wordt om maatregelen te
nemen om met elkaar, als stad, energieneutraal te worden. Waar wij bijvoorbeeld op wonen, duur bouwen
is sociaal bouwen graag ingevoerd zouden zien, maar goed, wat dat betreft heeft Gewoon Dordt echt wel
een heleboel wensen en zijn wij er wel van overtuigd en vertrouwen wij er op, dat alle punten dus aan de
orde gaan komen en dat op het moment dat we daar dan mee bezig zijn, we ook die wensen, net als dat
ieder ander dat kan, ook in kunnen gaan dienen. Moties, waarmee dus nu hele specifieke dingen worden
gevraagd, waar wij het eigenlijk helemaal nog niet over hebben gehad, vinden wij ook te voorbarig en in
die zin, wij zullen dus geen moties indienen. En nogmaals, dat wil ik graag benadrukken, dat komt vanuit
het vertrouwen, wat wij hebben, dat er voor iedereen ruimte zal zijn om inbreng te hebben, dus vanuit alle
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partijen op de onderwerpen, die belangrijk zijn en die wij met elkaar, als stad, zeg maar, willen. Dus dat we
er een mooie stad van maken met elkaar. En daar wil ik het even bij laten, voorzitter.
De voorzitter: Dank u zeer, dan was dat de eerste termijn vanuit de raad, dan gaan we over naar de
beantwoording van het college, in elk geval de reacties op de moties. Ik heb voor onder andere de
portefeuillehouders Heijkoop, Van der Linden en Stam, moties gezien, maar ik heb ook wat vragen
gehoord, onder andere aan de heer Sleeking over de Dordtse synode, dus ik geef ook graag het woord, als
eerste, aan wethouder Sleeking. Gaat uw gang. Ja, het is natuurlijk een financieel stuk, dat is waar, dus wij
beginnen met de portefeuillehouder financiën, gaat uw gang, mijnheer Burggraaf.
De heer Burggraaf: Ja, dank u wel voorzitter. Ja, wij staan hier inderdaad om over de kaderbrief te spreken
allereerst en nou ja, zoals al door verschillenden gezegd, is het dit keer een beleidarme notitie, maar er is
toch nog wel het nodige over opgemerkt, waar ik graag nog op in zou gaan. En allereerst wil ik eigenlijk, ja,
namens de organisatie en vooral ook namens mijn voorganger, die hier, zoals terecht een aantal
vaststelden, vooral dit stuk hebben opgesteld, de complimenten in ontvangst nemen voor ook nog de
jaarrekening, die wij inmiddels hebben vastgesteld. Ik heb het ook in de commissie gezegd, maar het is
mooi om te horen dat daar, nou ja, dat het ook goed ontvangen is en een duidelijk leesbaar stuk is. Ja, over
die kaderbrief, daar werd gevraagd onder andere, de heer Schalken van Beter voor Dordt of daar in de, het
sociale beleid, de verschillende budgetten, die daarvoor beschikbaar zijn, of die inzichtelijk kunnen zijn bij
de verschillende financiële nota's. Nou, die toezegging die kan ik doen, want dat zal zeker al vanaf de
begroting 2019 het geval zijn, hetgeen ook bij de bestuur en middelen besproken is, juist uw wens om op
dat domein sterker te kunnen sturen door budgetten te ontschotten, dat is de weg die we in gegaan zijn.
Nou ja, er zitten een aantal onontkoombare ontwikkelingen in die kaderbrief, onder andere de AVGkosten, waar de ChristenUnie/SGP, de heer Veldman naar vroeg, die 200.000 euro, die er in staat. Ja, u
vroeg: kijk daar nog eens kritisch naar, nou dat het is iets wat binnen Drechtsteden is belegd en wij ook
vanuit het college zeer kritisch in zijn geweest op het moment dat daar de kosten voor inzichtelijk zijn
gemaakt en de plannen voor zijn uitgerold. Ja en in de kostenverdelingssystematiek is dit het bedrag wat er
voor Dordrecht voor staat, maar ik kan u garanderen dat we daar, als dat eenmaal wat vlieguren gemaakt
heeft, wij daar zeer kritisch op zullen evalueren. U vroeg ook of de actuele ratio, zoals de weerstandsratio,
waar wij gewoon een gezonde positie laten zien, dat zagen wij ook bij de jaarrekening, u mag constateren
dat wij in Dordrecht gewoon een hele sterke solvabiliteitspositie hebben en ook een gezonde
weerstandsratio van 1,2. Nou, daar zullen wij ook gewoon standaard in ieder geval ook bij de
eerstvolgende begroting in 2019 over rapporteren en daarbij ook een forecast geven. En de SP, die had het
over de rioolheffing, dat het aan de hoge kant zou zijn: kijk, ik ben er trots op dat we in Dordrecht die
lasten gewoon relatief laag weten te houden, als je dat vergelijkt met heel veel andere Nederlandse
gemeenten, scoort Dordrecht heel goed en die ambitie staat ook weer in het coalitieakkoord, om dat de
komende vier jaar vast te houden en ja inderdaad, het klopt bij rioolheffing zit daar een verhoging van 4%
jaarlijks in, dat is nodig om te zorgen dat wij ook klimaatadaptief blijven, er valt steeds meer water en dat
is vooral met pieken, dus daar zijn gewoon investeringen voor nodig en dan constateer ik dat wij nog
steeds in Dordrecht op 180 euro zitten, waar wij in Nederland gemiddeld met rioolheffing op 194 zitten.
Dus ja, het is een wat grotere stijging, maar wij zitten daar ook gewoon heel competitief, vergeleken met
andere gemeentes, als je kijkt naar de loonlasten, dus wij doen het helemaal niet slecht. Nou ja, en dan
constateer ik tegelijkertijd, we hebben gezegd we doen een beleidsarme kadernota omdat wij dan
bestuurlijke rust en tijd hebben om die focus te gaan aanbrengen en de bestuurlijke ambities goed uit te
werken bij die begroting 2019 en de plannen verder kunnen uitwerken. En tegelijkertijd merk ik of merken
wij als wij in de stad spreken met mensen, in de organisatie, maar ook nu hier in de raad, dat dit
coalitieakkoord, ja, heel veel energie opwekt, er zit heel veel ambitie in en het is mooi om te constateren,
dat eigenlijk, ja, iedereen die ambities herkent en zoiets heeft van: ja, handen jeuken om daarmee aan de
slag te gaan. Dus dat is prachtig om dat ook nu weer te horen, dat wij zeggen van: wij nemen die
zorgvuldigheid, we gaan naar die begroting 2019 wat verder uitwerken, maar tegelijkertijd iedereen, ja,
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staat te popelen om de handen uit de mouwen te steken. En nou ja, waar het mijn portefeuille financiën
over gaat, is dat naast het bouwen van een krachtiger stad, om ook die verdiencapaciteiten en dus het
maatschappelijk rendement van de stad te vergroten voor een duurzame sterke toekomst voor de stad.
Ook op een aantal andere onderwerpen binnen mijn pijler economie en evenementen, het nodige voorbij
heb horen komen. Want we hebben daar een hoge ambitie staan, bijvoorbeeld om 4000 banen te creëren,
ja en dat vergt een heel sterk vestigingsklimaat. Het coalitieakkoord zegt daarin ook een top vijf positie
binnen de MKB-vriendelijkste gemeentes. Ja en dat vraagt doorzettingskracht en het denken en werken in
mogelijkheden, dus in dat kader hoorde ik voorbijkomen van de heer Van der Kruijff de motie die niet
ingediend wordt, maar wel over tafel kwam. "De top 10 bureaucratie", regels aanpakken, ja, dat is een
hele mooie ambitie, die daar precies in past. Ga dereguleren, zorg dat je vooral geen hindermacht heb,
maar doorzettingsmacht om te zorgen dat we de bedrijven in deze stad ook goed kunnen faciliteren. En
daar....
De heer Van Verk: Voorzitter?
De voorzitter: Bij interruptie, de heer Van Verk.
De heer Van Verk: Ik vind het prachtig om te horen dat de heer Burggraaf de ambitie van de heer Van der
Kruijff onderschrijft over de bureaucratie, maar dat betrekt hij dan alleen op het vestigingsklimaat. Zou hij
een zelfde soort verhaal kunnen en willen houden, ten aanzien van de zorg, waar de bureaucratie
misschien nog wel meer killing is, als in het vestigingsklimaat.
De heer Burggraaf: Ja, voorzitter, als u het mij toestaat, dan spreek ik graag hier voor de onderdelen, die
binnen mijn portefeuille vallen en dat is er één op het gebied van de economie in deze stad en dat is
waarom ik daar het voorbeeld toe neem, maar daar zal ongetwijfeld mijn collega, die op dat gebied zit,
meer aan u kunnen overbrengen. Ik wilde zeggen: GroenLinks heeft daarin ook een hele mooie ambitie
neergelegd of uitgesproken waar het gaat om die 4000 banen in de stad en wel op weg naar een duurzame
economie, de motie, die daarvoor is ingediend en ik kan u zeggen dat we daar ook echt fors al mee bezig
zijn, wij zijn onder andere bezig vanuit Clean Tech Delta om te onderzoeken welke reststromen er allemaal
zijn en hoe die gekoppeld kunnen worden aan bedrijvigheid, zodat je vanuit de circulaire economie de
bedrijvigheid in deze, op ons eiland, in onze stad nog verder kunnen vergroten. Rotterdam is daar een
goed voorbeeld bij. En dat start gewoon met eerst eens goed in beeld brengen welke stromen er dan
allemaal op het eiland zijn.
De voorzitter: Bij interruptie, de heer Noels.
De heer Noels: Voorzitter, ik hoor de wethouder over 4000 extra banen. Hoe verhouden die 4000 extra
banen zich tot die 4000 extra woningen, waar ook inwoners komen te wonen?
De heer Burggraaf: Ja, voorzitter. Wij hebben met z'n allen in de vorige periode ook geconstateerd dat de
sociaal economische positie van de stad fors versterkt kan worden en daar komt de ambitie voor de
werkgelegenheid vandaan, dus dat zijn zoveel mogelijk banen creëren om de mensen, die nu al in de stad
wonen, maar ook mensen die nog weer nieuw in de stad komen, aan het werk te krijgen.
De heer Noels: Voorzitter? Ja, maar ik concludeer dat het inwoneraantal, dus eigenlijk de
beroepsbevolking, met deze groei-ambitie qua wonen, harder groeit, dan het banenaantal.
De heer Burggraaf: Ja, voorzitter. Wij hebben hier een ambitie neergelegd, die zeer scherp is, waar wij
keihard voor moeten werken en waarvan wij wel geloven dat het te realiseren valt en dat is hetgeen
waarop wij inzetten en nou ja, gelukkig hoeft niet alle werkgelegenheid uiteindelijk op het eiland zelf te
komen, daarom is het ook investeren in bereikbaarheid zo belangrijk, want er liggen natuurlijk ook altijd
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nog banen buiten ons eiland, waar ook onze inwoners werken, maar laten we in ieder geval zorgen daar,
waar wij onder andere op de Dordtse Kil IV, waar u in ieder geval al een eerste stap heeft gezet net om
daar de infrastructuur goed aan te leggen, wij een heel mooi bedrijventerrein hebben met een logistiek
profiel, die heel goed aansluit bij ja, de kenmerken van de beroepsbevolking, die wij in Dordrecht hebben
en dus heel veel van die banen kunnen gaan creëren.
Mevrouw Kruger: Voorzitter?
De voorzitter: Mevrouw Kruger, bij interruptie.
Mevrouw Kruger: Ja, mijnheer Burggraaf, ik wil toch even ingaan op het logistiek profiel, wat u zo
benadrukt. U moet toch, wij willen u toch even aanraden eens naar ons filmpje te kijken, wat wij mee
hebben gestuurd ten aanzien van Dordtse Kil IV, want daarin kunt u heel goed zien dat er dan logistieke
bedrijven zijn, die een enorme omzet hebben in productie en bijvoorbeeld maar drie personeelsleden in
dienst hebben en dan ook nog eens een keer, zijn dat technisch, of wetenschappelijk geschoolde mensen
op de ICT. Dus, ik vraag mij toch af, als wij kijken naar logistiek, wil ik later toch wel eens horen, hoeveel
werkelijk, hoeveel werkelijke banen dat nu eenmaal gaat opleveren.
Mevrouw Stolk: Voorzitter?
De voorzitter: Zullen wij eerst even de wethouder gelegenheid geven te reageren? Gaat uw gang.
De heer Burgfiraaf: Ja, voorzitter. We gaan, als het gaat om de verdere ontwikkeling van het
bedrijventerrein eerst even afwachten wat de uitspraak van de Raad van State wordt en daarna zullen wij
het zeker nog met elkaar gaan hebben ook over, nou ja, de uitrol van het bedrijventerrein en zoals ik al zei,
de banenambitie is duidelijk in het coalitieakkoord en daar gaat al onze energie naartoe.
De voorzitter: Er was net nog iemand die wilde interrumperen, dacht ik.
Mevrouw Stolk: Ja, voorzitter.
De voorzitter: Ah, gaat uw gang. Ik zat naar links te kijken, mevrouw Stolk.
Mevrouw Stolk: Ja, voorzitter, even aansluitend op mevrouw Kruger, terechte vraag, die ze stelt en het is
mooi dat het college banen wil creëren, maar volgens mij creëren wij geen banen, maar doen de bedrijven
dat zelf, dus ik zou daar ook heel erg sterk op in willen zetten.
De heer Burggraaf: Ja, dank u wel voorzitter, ik ben het helemaal eens bij deze analyse, daarom moeten we
juist zo inzetten op die, op dat sterke vestigingsklimaat op ons eiland, zodat de bedrijven hier komen, die
uiteindelijk voor die banen zorgen. Voorzitter, een andere pijler is het evenementenbeleid. Ja, de
evenementenstad van Nederland, wij zijn het al een paar keer geweest, de afgelopen vier jaar niet op die
nummer één positie geweest, maar dat is ook nog steeds een keiharde ambitie, die wij voor deze periode
hebben om daar weer hoog in die rijtjes te eindigen. Ja en, nou ja, dan moet je goed weten wat er leeft
binnen die doelgroep, die, nou ja, naar die evenementen toekomt en die die stad zo levendig maken. Ja en
dan is het helemaal niet gek om te kijken, als je die doelgroep hebt, om daar eens te gaan zoeken en te
vragen: welke behoefte zij nou precies hebben, want het is inderdaad, VVD die stipte het aan, dus dan kan
je de vraag stellen of wij dat voldoende scherp met elkaar hebben en, nou ja dan is het handig om daar
gebruik te maken van de stromen die al hebt, om dat eens goed te ontdekken, zodat je ook daarop goed je
plannen richting begroting kan vormgeven. Ja, en voorzitter, dit gaan wij allemaal doen binnen een nieuwe
samenwerkingsvorm feitelijk. We leven tegenwoordig in een netwerkende samenleving, ja en dan is het
belangrijk dat je je vooral verbindt met partijen buiten de stad, maar zeker ook met de mensen en
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organisaties in de stad. Want die ontmoetingen en die nieuwe netwerken leiden tot kansen en initiatieven
en ja, geven nieuwe energie om onze stad vitaal en veerkrachtiger te maken. Nou ja en in dat kader is het
goed om te zien, dat wij in de organisatie ook al flink bezig zijn om met programma's, zoals 'Samen maken
we de stad' veel meer aan die nieuwe vorm van werken inrichting te geven en in dat kader zie ik ook de
motie van GroenLinks, waarin wordt opgeroepen om eens de aanbevelingen van de rekenkamercommissie
met betrekking tot burgerparticipatie ook echt te internaliseren als organisatie en als college met elkaar.
Nou ja, en dan wij hebben bij de laatste bestuur en middelenvergadering al even stilgestaan bij een brief
van de Nationale Ombudsman, waarin ook wat aanbevelingen zijn opgenomen over burgerparticipatie,
kwestie van willen en daar is toen ook al toegezegd door het college, dat we na de zomer met een
raadsinformatiebrief komen om uit te leggen, welke stappen daar inmiddels gezet zijn en hoe dat de
komende periode er uit kan komen te zien, om dat nog weer verder te versterken. Ja en in dat kader, zie ik
de motie als een, nou ja een aanmoediging, dat we daarin goed op weg zijn, maar zou ik zeggen, laten we
even afwachten, eerst die inventarisatie, die wij al hadden toegezegd, na de zomer, en aan de hand
daarvan verder de discussie met elkaar te voeren. Voorzitter, dat waren, volgens mij, alle vragen die voor
mij langs zijn gekomen.
De voorzitter: Hartelijk dank, dan kom ik bij portefeuillehouder wethouder Sleeking. Gaat uw gang.
De heer Sleeking: Voorzitter, dank u wel. Hij doet het, hè. Voort, ik concludeer uit de bijdragen van de
raad, dat u in ieder geval het college ook de gelegenheid wil geven om alles wat wij in dit coalitieakkoord
hebben aangekondigd, te gaan verwerken, met concrete voorstellen en die zo snel mogelijk ook in uw
richting zullen geleiden, in ieder geval richting de begrotingsbehandeling en vanzelfsprekend staat de raad
daarin niet buitenspel. Er zijn allerlei onderdelen, denk ik, waar zowel de raad, als andere partners in de
stad betrokken zullen worden bij de formulering en uitwerking van het beleid. Ik kom daar nog wel graag
op terug. Wij staan voor grote opgaven met elkaar, ook dat heeft u vandaag onderstreept, als het gaat om
de woningbouwopgave, de werkgelegenheid. Andere zorgpunt, dat wij ook in het coalitieakkoord hebben
benoemd, dat is de demografische ontwikkeling van onze stad. Als je in de jaarrekening kijkt, hoe zich dat
de afgelopen jaren heeft ontwikkeld, dan zie je binnen een jaar of vier, vijf het aandeel jongeren tot 20 jaar
afnemen met 700 en het aandeel 64-plussers in diezelfde periode toenemen met 1500. Niet voor niets,
denk ik, dat wij hebben aangegeven in het coalitieakkoord, dat daar ook echt een ambitie ligt om de
jongeren beter vast te houden in onze stad. Wij hebben daar ook de term 'hipper' voor gelanceerd,
eigenlijk heeft iemand anders die geïntroduceerd, sommigen van ons kennen hem al uit de jaren 60, maar
goed, we kunnen dat begrip nieuwe inhoud geven. Het geeft aan dat wij, denk ik, de noodzaak met elkaar
onderkennen, dat onze stad ook echt aantrekkelijk moet zijn voor jongeren om zich hier te huisvesten. En
ik snap heel goed de oproep vanuit de fractie van de VVD van: peil nou eens bij allerlei gelegenheden, wat
je daarvoor input kunt ophalen, maar dat gaat wat mij betreft niet alleen maar om de evenementen. Of
om nieuwe evenementen binnen te halen die of om die ook op de jongerengroep te richten, want het gaat
natuurlijk vooral ook, om huisvesting, om onderwijs, om uitgaan, om sport, om cultuur, om levendigheid,
evenementen en we willen dat ook graag doen in gesprekken met jongeren. De eerste agendaplanning is
daarvoor al gedaan. Wat wij willen doen is een serie gesprekken gaan organiseren, waarin niet alleen
jongeren worden betrokken, maar ook sleutelfiguren uit onze stad. Dordrecht Marketing hoort daarbij, het
Cultuurelftal hoort daarbij, de BOD hoort daarbij, ondernemers horen daarbij, de sportsector hoort daarbij,
u hoort daar ook bij. Dus ik wil nadrukkelijk ook u de uitnodiging doen om betrokken te zijn bij de
gesprekken, die wij willen gaan voeren om met elkaar, ja, tot een nadere analyse te komen: wat kunnen
wij doen en welke mogelijkheden hebben wij gezien de urgentie die wij met elkaar onderkennen om onze
stad ook echt aantrekkelijk te maken voor die groep, die we liever niet zien vertrekken? Sommige dingen
kunnen wij niet afdwingen, want wij hadden graag dat University College naar Dordt gehaald, is niet gelukt,
maar de inzet om meer onderwijs naar Dordt te halen, zal er zeker toe bijdragen, dat jongeren ook geneigd
zijn om zich in deze plaats te vestigen. En misschien moeten wij ook nog meer doen aan marketing, meer
laten zien, wat er allemaal voor jongeren is, want soms is dat gewoon ook het onbekende, dat jongeren
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soms naar Breda of Rotterdam laat gaan om daar uit te gaan, terwijl wij zelf zo'n ontzettend mooi aanbod
hebben.
De heer Merx: Voorzitter?
De voorzitter: Bij interruptie, de heer Merx.
De heer Merx: Dank u wel voorzitter, ja, hier word ik wel vrolijk van, mijnheer Sleeking, maar onze oproep
om, zeg maar, bij evenementen te peilen is niet echt puur gericht op: wat biedt dit evenement, waarom u
hiernaartoe komt, of wat voor evenementen zou u nog meer hebben, want daar hebben we juist een
pluim voor omhoog gestoken, van hoe goed dat wel niet gaat in deze stad, maar de evenementen bieden
wel de gelegenheid om bij een hoge concentratie jongeren of oudere jongeren te peilen van: wat zou u
nog meer in deze stad willen hebben, wat zijn er nog meer voor mogelijkheden, omdat je dan echt gebruik
kan maken van de concentratie? Dat is ons idee, zeg maar.
De heer Sleeking: Nee, dat kan zeker een element zijn om in te zetten, maar ik kan mij ook voorstellen dat
je daar het onderwijs bij betrekt. Heb je misschien soms een iets rustigere setting om met elkaar in gesprek
te gaan, dan tijdens een event in Wantie Live, want ja, daar kun je elkaar soms nauwelijks verstaan, dus of
dat nou altijd het goede podium is om die gesprekken aan te gaan, weet ik niet, maar we kunnen daar
zeker in overleg met evenementenorganisaties of met Dordrecht Marketing ook kijken op welke manier je
nou die informatie boven kunt halen en het gaat er dan, denk ik, om om met elkaar speerpunten te
formuleren, die ook renderen. Want ja, we kunnen er zo wel tien extra evenementen bij gaan organiseren,
maar rendeert dat in de stad? Zorgt dat er nou voor, dat de jongeren zich ook hier willen gaan huisvesten
en hier naartoe komen? Of hebben wij wat anders nodig? Ik heb velen van u al horen pleiten, onder
andere de fractie van de Partij van de Arbeid: kijk nou nog eens specifieker naar de jongerenhuisvesting,
volgens mij de fractie van de PVV ook, vanzelfsprekend gaan wij dat doen. Wij hebben onlangs al een
presentatie verzorgd in de commissie, waarin wij een aantal projecten de revue hebben laten passeren,
allemaal een groot deel transformatie opgaven in de schil, met leegstaande gebouwen of gebouwen, die
onvoldoende benut worden. Juist daar liggen veel kansen om te transformeren naar huisvesting, die ook
voor jongeren aantrekkelijk is. Zeker omdat het in de buurt van het OV is en nou ja, daar gaat het, denk ik,
in totaal toch al om enkele honderden woningen, die daar gerealiseerd zullen worden, nog naast de
opgave, die wij al eerder met elkaar hebben vastgesteld, zoals bijvoorbeeld aan de Noordendijk, waar al
concrete plannen voor zijn, Burgemeester de Raadtsingel, het Kromhout, diverse mogelijkheden om daar
wat te doen. Of dat genoeg is, dat denk ik niet, maar in het kader van de woonvisie, waarover collega
Stam, denk ik, nog wel het een en ander gaat zeggen, denk ik ook dat het goed is om met elkaar kritisch te
zijn op het programma. Gaan wij met die woonvisie ook echt de stad zo transformeren en gaan wij de
opgave zo goed invullen, dat wij er ook in slagen om juist die doelgroep op een goede manier te bedienen?
Ik denk ook echt dat het goed is om naar de samenstelling van dat programma te kijken, zonder dat nu
weer in allerlei moties te gaan vervatten, want ik ben het ook met diegene eens, die zeggen: we komen
daarover nog met elkaar te spreken en zoom met elkaar in op het programma, als daar een nadere analyse
voor nodig is, dan moeten wij die maken, maar laten wij dat ook met elkaar doen. Als wij de jongeren en
de gezinnen in de stad willen vasthouden, dan moet je ze ook wat te bieden hebben en we moeten daar de
jongeren zelf ook nadrukkelijk bij betrekken. Ja, de klimaatadaptatie gaat ook collega Stam daarover wat
zeggen, denk ik, wij hebben al eerder daar een discussie over gehad van: welke maatregelen zijn nou in
onze stad het meest effectief, rekening houdend met de specifieke omstandigheden, waarin Dordt
verkeert, met de slechte bodem bijvoorbeeld? Wij maken deel uit van de Citydeal Klimaatadaptatie, daar
vindt uitwisseling plaats en wij moeten met elkaar, denk ik, op zoek naar effectieve mogelijkheden om dat
ook in te vullen en dat kan misschien in Dordt weer net iets anders zijn,_dan de operatie Steenbreek. De
mijlpalen, voorzitter, nog heel recent daar een eerste presentatie gehad van alle projecten, die zijn
geselecteerd en verder worden uitgewerkt, dat zal vanzelfsprekend op een goede en feestelijke manier
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worden gelanceerd. De start van de hele programmering, die in november een formeel startpunt kent,
afgesloten wordt in mei komend jaar. De burgemeester speelt daar ook een belangrijke rol in, dus we
zullen samen met Dordrecht Marketing en betrokken partijen ook de juiste momenten kiezen om dit
programma op een goede manier te lanceren en ook met u te delen, maar volgens mij ziet het er
veelbelovend uit. Ik ben daar in ieder geval heel positief over. Ik kijk even heel snel door, voorzitter,
volgens mij heb ik er nu al een heleboel gehad, wat allemaal nog op mijn lijstje stond. Ja, de heer Van Verk,
die vroeg natuurlijk nog specifiek naar die inhaalslag, die wij moeten gaan maken op het aantal woningen.
Wij hebben al aangegeven dat wij een aantal locaties eigenlijk nu beschikbaar hebben, waar wij die
inhaalslag ook graag willen maken. Stadswerven ontwikkelt zich tot nu toe in een heel langzaam tempo.
Wij willen daar echt de komende vier jaar, nu wel die inhaalslag gaan maken, daarover binnenkort ook een
nieuw aangepast contract met OCW, omdat wij gebruik moeten maken van dit momentum, waarin die
vraag uit de markt groot is, mensen ook bereid zijn om over te gaan tot koop van woningen en dat geldt
naast Stadswerven, ook voor Wilgenwende, Noordendijk, Gezondheidspark, Leerpark, allerlei locaties,
waarin wij volgens onze taxatie in de komende vier, vijfjaar, die 4000 woningen kunnen gaan realiseren en
dan maar hopen dat de markt niet instort en diezelfde periode, die willen wij ook gebruiken om vervolgens
de opgave voor de periode daarna te verhelderen en met u te delen, welke locaties komen dan in
aanmerking en het accent zal daarbij moeten liggen op de hele Spoorzone, want wij hebben met elkaar
besloten, dat we in de polders niet gaan bouwen, dus binnenstedelijk en vooral in die Spoorzone moeten
mogelijkheden gecreëerd worden om die aantallen te gaan halen.
De heer Van Verk: Voorzitter?
De voorzitter: Bij interruptie, de heer Van Verk.
De heer Van Verk: Ja, ik ben het met de wethouder eens, dat er haast moet worden gemaakt, zeker op de
bouwlocaties, die reeds in ontwikkeling zijn. Tegelijkertijd heb ik kennisgenomen van een artikel in De
Dordtenaar, waarin deskundigen en niet één, maar meerdere deskundigen vaststellen dat, wanneer wij
binnenstedelijk willen bouwen, ook op de locaties die u noemt, we niet verder komen dan, pak hem beet,
2500 tot 3000 woningen. Dat zijn er nog altijd 1000 te weinig, dan de 4000, hoe kijkt u daar tegenaan?
De heer Sleeking: Ja, wij kijken daar, denk ik, toch wat optimistischer tegenaan. Wij hebben binnen de
organisatie, vanzelfsprekend is de opdracht gegeven van: kijk ook wat er nodig is aan bezetting, aan
organisatiekracht om dit ook echt van de grond te krijgen. Ook daar zult u richting de begroting nadere
voorstellen voor krijgen, want het is wel duidelijk dat wij dat met de huidige bezetting op het stadskantoor,
op cruciale punten, die er zijn, dat er echt wel wat bovenop moet, om deze ambities ook echt waar te
kunnen maken, als je alleen al kijkt naar de ambitie voor de Spuiboulevard, waar wij scenario's hebben
geschetst van extra woningen, ergens tussen de 600 en 1200, geloof ik, ja, dat gaat niet vanzelf. En wij
hebben daar ook de marktpartijen voor nodig. Wij zullen alle zeilen moeten bijzetten, mijnheer Van Verk,
om die aantallen ook echt waar te gaan maken, maar als je geen ambitie uitspreekt, dan komt er volgens
mij helemaal niets van terecht én als wij daar een paar honderd woningen onder blijven zitten, ja, dan
denk ik toch dat we op dat moment wel de vlag zouden kunnen uitsteken, als wij in ieder geval de
komende jaren die slag met elkaar kunnen gaan maken.
De voorzitter: De heer Van Verk.
De heer Van Verk: Nou, voorzitter, dat laatste vind ik nou jammer, want als u nou zou zeggen: een paar
honderd woningen erboven zouden zitten, dan zou dat nog mooier zijn, een paar honderd woningen er
onder, vind ik toch de ambitie missen en tegelijkertijd hoor ik de heer Mos afgelopen zaterdag in Studio de
Wit zeggen dat de beperkingen, die wij ons zelf opleggen, er wel eens zouden toe kunnen bijdragen, dat
het ambitie never nooit waar kunnen maken. De beperking van binnenstedelijk bouwen, de beperking in
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hoogte gaf hij als twee punten aan, waarvan hij zei van: als je heel erg kritisch kijkt, komen we er nooit.
Dus nogmaals, zou u snel na de vakantie met een Vlekkenplan kunnen komen, waarin u concreet invulling
geeft over waar u wat, wil gaan bouwen?
De heer Sleeking: Zeker, vanzelf, die planning die krijgt u natuurlijk ook en die zullen met elkaar gaan
bespreken en we nemen kennis van de opmerkingen van de heer Mos, voormalig collega, die wij dan maar
zien als een aansporing, de heer Mos is nu ambteloos burger en hij heeft ons ook beloofd, dat hij geen
actiegroep tegen de gemeentelijke plannen gaat beginnen, dus waar hij ons kan aanmoedigen en
stimuleren, zullen wij daar dankbaar gebruik van blijven maken.
De heer Oostenrijk: Voorzitter?
De voorzitter: Bij interruptie, de heer Oostenrijk.
De heer Oostenrijk: Eigenlijk een vraag aan de heer Van Verk. Hij noemt telkens het ontbreken van een
Vlekkenplan. Ik heb wel eens een keer gekeken naar de kansenkaart, die in maart 2017 is verschenen. Daar
staan tal van concrete Vlekken in en je kan twisten over de aantallen woningen, die daarmee gepaard zijn,
dat vereist ook weer nieuw denken daarover, maar ik zou hem toch willen adviseren om daar nog eens
keer goed naar te kijken.
De voorzitter: Ja, dat is geen vraag, maar een advies en ik denk dat de heer Van Verk, die ter harte neemt,
maar wij gaan nu niet onderling in debat.
De heer Sleeking: Nog een opmerking daarover, want naast de aantallen moeten wij de kwaliteit van de
woningen niet uit het oog verliezen, want wat wij niet moeten doen is de probleemwijken van de toekomst
gaan creëren. En dat ben ik ook erg eens met degenen, die daar opmerkingen over hebben gemaakt. Ik wil
het hierbij laten, voorzitter.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan kom ik bij de volgende portefeuillehouder, dat is wethouder Heijkoop, die
heeft in ieder geval zeven moties te bespreken met u, ja, ik heb ze geteld en hij heeft beloofd, dat hij dat
zeer efficiënt gaat doen. Gaat uw gang.
De heer Heijkoop: Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ik heb keurig meegeschreven, dus ik hoop dat ik ook tot
zeven kom. Ik ga u overigens niet beloven om het kort te houden, want anders zou ik met een klein
leugentje beginnen en dat wil ik natuurlijk niet. Want ik wil al uw moties ook recht doen en ook de vragen
in de marge van die moties. Allereerst ben ik, zijn wij blij, dat u de ambities, die het college heeft gesteld
en ook al langere tijd uitdraagt op het gebied van armoede, onderwijs, gelijke kansen, het aan het werk
helpen van mensen, goede zorg voor jong en oud, dat u die deelt. Wij hebben daar in het coalitieakkoord
de nodige ambities over opgenomen en ik hoop ook dat u ons even de tijd geeft om het een en ander uit te
werken. En natuurlijk heeft u al recent een halfjaar geleden het programma 'Samen tegen Armoede'
aangenomen. Uw programma, het programma van de raad, samen met de stad, om werk te maken van
armoede in onze stad, waaronder ook armoede onder kinderen, armoede onder werkenden. Als ik u vraag
om ons daar wat ruimte in te geven om het uit te werken, dan zeg ik er tegelijkertijd ook iets over een
aantal van de stellingen, die u in uw dictums, ik weet niet of dat het goede meervoud is , dicta, dicta heeft
opgenomen, waar u vraagt om plannen van aanpak, over kwantitatieve en kwalitatieve rapportages en
soortige documenten, want dat, ja, dat belemmert ook wel een beetje. Dat laat onverlet, dat wij als college
u natuurlijk goed in positie willen brengen. En als wij dan het dan specifiek hebben over armoede, dan wil
ik daar ook wel op wijzen, dat het, het programma heet niet voor niets 'Samen tegen Armoede', dus ja, u
kunt iets vragen aan dit college en volgens mij hebben wij al het nodige afgesproken, maar laten we daar
ook vooral over spreken met andere partijen in de stad. Ik heb al gesproken met corporaties over het
vroegtijdig signaleren, over huisuitzettingen, met de sociale dienst, om het goed aan te laten sluiten op het
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minimabeleid, ook met organisaties, die actief zijn op het gebied van armoede, u kent natuurlijk het
Platform tegen Armoede, de kerken en wij zijn ook al aan de slag om een aantal scenario's uit te werken
voor waar het gaat over een DordtPas. En ja, in dat armoedebeleid willen wij ook kinderen daarbij
betrekken, wat ook in één van de moties terug is te vinden. Kijk, uiteindelijk is de allerbelangrijkste...
De voorzitter: Bij interruptie, de heer Noels.
De heer Noels: Ja, ik hoor de wethouder zeggen van: we gaan gesprekken voeren, wij zijn onderzoeken aan
het doen en wij zijn scenario's aan het ontwikkelen, maar ik constateer dat de kinderen, zeg maar, die het
betreft, die kunnen van gesprekken en van notities en van allemaal dat soort dingen, daar krijgen zij geen,
geen beter leven van. Dus, wat wij proberen te doen is dezelfde urgentie in die moties mee te geven, die
het college wel heeft mee kunnen geven in het fysieke domein. En op de economie Waar uw collega,
mijnheer Burggraaf, het lukt om het over de economie te hebben, om daar te zeggen: wij komen in de top
vijf van MKB-vriendelijkste gemeenten, waar uw collega Stam en Sleeking, zo'n ambitie kunnen
verwoorden, wij gaan zoveel duizend woningen bouwen en wij zorgen dat er nog zoveel in de harde
planvoorraad komen te staan, waar zijn die concrete ambities op het sociale domein?
De heer Heijkoop: Nou, laten wij dan in ieder geval met blijdschap vaststellen, dat wij, sinds een halfjaar
hebben wij beleid om met armoede aan de slag te gaan, daar staan een aantal hele concrete ambities in,
die gaan wij met elkaar uitwerken en zo'n DordtPas, bijvoorbeeld, dat moet je goed uitwerken, je kan niet
gelijk een DordtPas invoeren, dat vraagt wat voorbereiding en waar het gaat over het verbeteren van de
positie van kinderen in armoede, dat is een absolute topprioriteit en daarom is dat ook verankerd in dat
plan als een van de belangrijke lijnen. Kijk en als het gaat over de verbetering van de positie van kinderen
in armoede, dan gaat het allereerst over de structurele verbetering. En dan gaat het over een stabiel, het
stabiel, gezond en veilig kunnen opgroeien. En die stabiliteit, die komt vaak ook vanuit werk of in ieder
geval stabiele inkomenssituatie, dus daar heeft het ook heel nadrukkelijk raakvlakken mee en ik wil richting
de heer Noels ook wel aangeven, als je kijkt naar wat wij in de regio hebben georganiseerd met elkaar, dan
mogen we daar best trots op zijn. Ook waar het gaat over de positie van kinderen in armoede, met het
SMS-kinderfonds hebben wij in den landen echt het meest uitgebreide pakket, waar het gaat over het
helpen van kinderen, waar het gaat over schoolreisjes, waar het gaat over musiceren, over sport en wij
hebben ook een bereik in Dordt, om even te weten dat wij wel weten, waar de kinderen zitten, een bereik
van meer dan 80%. En dat is echt, dat wordt elders in den landen niet gehaald, dus dat is echt een
compliment aan uw raad, aan de sociale dienst, dat is werk van lang, lange tijd. Al 10 jaar wordt daarop
ingezet en het SMS-kinderfonds zit er ook al enige jaren en laten we daar, laten we dat vasthouden en dat
ook gebruiken om het beleid verder uit te bouwen in haar lokale context om niet alleen aan de achterkant
beleid in te zetten om die kinderen in armoede te helpen, maar ook te voorkomen, dat kinderen in
armoede geraken. En ik zeg u toe, ik zeg u toe om een raadsinformatiebrief te sturen, na de zomer, dan
gaan wij u helemaal bijpraten over hoe wij staan met dat actieprogramma en dan kunt u ook uw
prioriteiten meegeven richting begroting en dat zeg ik u, richting u allen als raad en ik denk dat dat
opportuun is en dat dat ook goed past in wat wij eerder met elkaar hebben afgesproken.
De voorzitter: De heer Noels.
De heer Noels: Ja, voorzitter, ik constateer dat een aantal dingen, die u doet, vooral die de negatieve
effecten van leven in armoede verzachten, dat we daar keurig op orde zijn en daarom treft u in die moties
van ons ook helemaal geen negatieve en zure toon. Maar er is meer nodig om armoede duurzaam te
doorbreken. Wij zien nu gewoon, uit gesprekken met de wijkteams, wij merken gewoon dat er teveel
kinderen zijn, die, waar de armoede gewoon van generatie op generatie wordt overgedragen en dan is er
meer nodig dan gratis zwemlessen of een lidmaatschap voor een sportvereniging. Daar is echt rust in zo'n
gezin nodig, een stabiele financiële situatie en dat zijn dingen die u noemt, maar die ik niet in die
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concreetheid terugzie in het programma armoede. Of het staat wel in het programma armoede, maar dan
staat er dat u er een onderzoek naar wil doen en ik wil geen onderzoeken, ik wil dat wij het gewoon gaan
doen.
De heer Heiikoop: Ja, voorzitter. Laat ik vooropstellen dat ik blij ben dat u ook de urgentie ziet om hiermee
aan de slag te gaan, maar u ook de vraag stellen: u heeft het programma vastgesteld begin dit jaar en laten
we elkaar dan ook even de tijd geven om dat programma op te gaan tuigen, uit te gaan voeren. Volgens
mij hebben wij al hele goede stappen gezet met elkaar en ja, liever vandaag dan morgen. Maar niemand is
gehouden aan het ónmogelijke en dat geldt ook voor de gemeente en ook voor alle partijen in de stad.
Maar ik deel uw oproep om snel hier werk van te maken. Voorzitter, ik ga verder. Als het gaat over de
kansen op een baan. Een prioriteit van uw allen en ook een sympathieke motie en wat mij betreft ook
zeker een goede ambitie, maar ik wil daar wel echt bij benadrukken, dat deze motie en deze doelstellingen
echt thuishoren in de regio. Daar voeren wij het beleid uit, daar vindt de uitvoering plaats, waar het gaat
over onze activiteiten op het gebied van werk en inkomen, dat hebben wij daar belegd. En ik wil als
portefeuillehouder van de regio, want dat ben ik ook, wil ik er ook echt voor alle bijstandsgerechtigden en
alle mensen in de regio zijn en alle 6598 mensen, die op dit moment in een bijstandsuitkering zitten, die
verdienen ook dezelfde aandacht om aan het werk te komen en om mee te kunnen doen. Dus daarom heb
ik moeite met de motie, die echt over het Dordtse aandeel gaat. Ik denk dat het, als ik er even inhoudelijk
op reageer, u noemt een aantal getallen, in uw motie en het klopt, een groot aantal mensen, die zit
langere tijd in de bijstand en die zitten daar ook terecht in. Dat zijn mensen die ziek zijn, die zijn verslaafd
of die hebben psychiatrische aandoening of een fysieke aandoening en daar hebben wij, als sociale
verzorgingsstaat, ook de bijstand voor. Wij kijken altijd naar mensen van: kunnen ze nog iets wel? Je gaat
altijd uit van de talenten. Mevrouw Kruger refereerde aan de banenmarkt, ook daar heb ik weer gezegd
tegen de mensen: er zaten echt veel mensen tussen, waarvan je weet van nou die gaan niet 36 uur in de
week aan de slag of 40 uur in de week, maar ook die mensen hebben talenten en ook zij kunnen meedoen
en sommigen van hen, zitten al hele lange tijd in de bijstand. Als ik hem eventjes iets plat maak, want u
heeft het ook over de financiën, als het dan gaat over de euro's, dan gaat het ook over de instrumenten,
die we inzetten om die mensen aan het werk te helpen en daar zijn tal van instrumenten, jobcoaching,
loonkostsubsidie en daar zijn wij wel, en dat vind ik een terechte oproep, want dat lees ik wel tussen de
regels door van: joh, kijk nog eens heel goed naar de instrumenten, die je inzet, in het verleden was er wat
anders nodig dan nu en wij zitten nu ook in een andere conjunctuur en binnenkort komen we ook met
beleid, in de regio, van hoe kunnen wij mensen ook met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt aan het
werk helpen. Daarbij geef ik ook wel aan, dat wij altijd goed moet kijken naar de inzet van medewerkers en
van tijd en de effectiviteit om mensen echt mee te laten doen. Wij hebben ook het instrument van de
participatieplekken en dat voorziet er juist in om mensen die eigenlijk niet, niet toeleidbaar zijn naar de
arbeidsmarkt om die toch zinvol te laten meedoen en ook dat instrument zijn wij aan het herijken, maar
daar hebben wij een positieve maatschappelijke kosten/batenanalyse, maar even kort, waar gaat het
beleid straks over? We gaan meer inzetten op scholing, op werknemersvaardigheden en wat minder op de
werkgevers om hen te ontzien en ook te ontlasten om mensen aan het werk te krijgen. Want wij zien wel
dat we de prikkels iets moeten gaan verzetten en als wij echt volle bak veel meer inzet willen plegen, ook
op de hele stevige doelgroep, nou dan moet je al snel, dan hebt al snel over zo'n 20 FTE, want dan moet je
de caseload van de medewerkers verminderen bij de sociale dienst, zodat er meer aandacht is om die
mensen toe te leiden naar werk of in ieder geval naar dagbesteding of wat dan ook. Nou ja, dan heb het al
snel over miljoenen, dus dat moetje even integraal bekijken, dat beleid komt uw kant op en dan komt dus
de kant op van de Drechtraad, want daar stellen wij dit beleid vast en hebben wij ook de uitvoering aan
overgedragen.
De voorzitter: Bij interruptie, de heer Noels.
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De heer Noels: Ja, ik snap wat wethouder zegt, dat dit regionaal is, maar u bent toch ook vooral
portefeuillehouder in ons lokale college en in die zin heeft u ook allerlei opties om lokaal tot beleid te
komen, een lokale impuls aan dit soort trajecten te geven. Dus dat één, en tweede punt, wat ik hierbij wil
maken: ik vind het prachtig dat u met beleid komt en elementen die u net noemt, daarvan denk ik van:
nou, schitterend, klinkt goed, die afweging, ook een hartstikke mooie afweging, maar ik wil juist dat
gesprek over welke instrumenten en welke re-integratie middelen u inzet, dat wil ik hier niet voeren, dat
vind ik een gesprek wat u met uw ambtelijke organisatie moet voeren. Wij gaan over het kader, wat wij
meegeven en daarbij concluderen wij, wij vinden gewoon, als wij politiek naar het vraagstuk kijken, dat er
teveel mensen langdurig in de bijstand zitten, die met extra hulp wel aan het werk zouden kunnen. Dus
daarom bevat die motie dat concrete kader.
De heer Heijkoop: Ja, voorzitter. Het toverwoord voor de heer Noels is het woord 'kader' en ik wil heel
graag een kaderstellend debat, maar nee, het is wel degelijk zo: het beleid op het gebied van werk en
inkomen zit in de regio. Laat onverlet, dat wij natuurlijk ook kijken naar de koppeling met het lokale, de
labelloze plekken zijn al eens genoemd, van: joh, kan je niet op een ontschotte manier kijken van of
mensen mee kunnen doen, of dat nou via dagbesteding is, via participatieplekken of via een bemiddeling
vanuit de sociale dienst, dat kan je lokaal wel tot op zekere hoogte doen, maar echt te bemiddelen naar
werk, dat doen we echt in de regio en dat debat voer ik heel graag met u, want wij willen allemaal minder
mensen in de bijstand, maar dat moeten wij wel ook in de regio voeren, want daar hoort het echt thuis. En
ik vind het ook wel echt goed om toch te benadrukken, in 2017, het is niet zo dat wij maar wat doen in de
regio. Als wij kijken naar de terugloop van het aantal bijstandsgerechtigden in 2017, dan was de terugloop
in de Drechtsteden zeven keer, nee, in Dordrecht moet ik zeggen, zeven keer zo hoog als elders in
Nederland. Het is niet zo dat wij maar wat doen. Wij hebben goed beleid staan, natuurlijk kunnen wij dat
herijken, wat je wil uiteindelijk ook andere doelgroepen, die misschien nu nog wat moeilijker hun weg
vinden, wil je ook helpen. Maar wij hebben in de Drechtsteden 6598 mensen, inwoners in de bijstand, dat
is in het verleden, in het verre verleden veel groter geweest en even om wat duizelingwekkende cijfers te
noemen, in Amsterdam gaat het over 47.000. In Rotterdam over 43.000 en ja, dat zijn gemeenten, die
twee a drie keer zo groot zijn als de Drechtsteden, maar het zijn wel tien keer, acht keer zoveel mensen en
je kan het allemaal niet met elkaar vergelijken, maar laten we dat debat echt in de regio voeren. Ik weet
dat veel van uw collega's daar ook zeer bij begaan zijn. Wat wij hier lokaal kunnen doen, dat doen we,
maar ja, ik dreig in herhaling te vallen, echt het beleid, het debat over beleid, dat voeren wij in de regio.
Voorzitter, ik kijk even naar de gelijke kansen. Ja, ik kijk toch weer uw kant op, mijnheer Noels, u heeft in
het coalitieakkoord kunnen lezen, dat wij werk willen maken van een onderwijsvisie, omdat wij nu ook
zekerheid hebben over de middelen voor onderwijsachterstandenbeleid, dat willen wij graag samen doen
met scholen en met andere betrokken partijen. Dat staat mij een beetje tegen in uw motie, dat het wel
weer heel erg bij de overheid ligt, dat vind ik een beetje oude politiek. Ik wil dat echt samen met deze
partijen doen en ook samen met u, als raad. Wij weten dat we de komende vier jaar zo'n 25 miljoen te
besteden hebben aan onderwijsachterstanden. Nou, dat kunnen wij ook nog koppelen aan andere
middelen, nou dan moeten wij mooie plannen optrekken en dat moeten wij ook koppelen aan andere
vraagstukken in onze samenleving. U noemde al armoede, het gaat dan ook over lifestyle onder jongeren,
jongeren op gezond gewicht, richting de heer Van Leeuwen, gaat het dan ook over laaggeletterdheid. Even
in de marge daarvan, daar doen we al het nodige aan, via taaloefengroepen, taalcafé's, taalhuizen. Wij
hebben daar verschillende aanpakken, regionale aanpak laaggeletterdheid en dan gaat het ook over de
doelgroep verstandelijk gehandicapten, laaggeletterde autochtonen, mensen met een migratie
achtergrond. Ja, u kunt daar meer over vinden, daar hebben we een mooie aanpak voor en dat gaan we
ook nu doorzetten, maar dat willen wij ook graag koppelen aan die onderwijsvisie. Dus, nadrukkelijk de
uitgestoken hand naar u om daarover mee te praten, maar laten wij daar ook de voorscholen, de
kinderopvangorganisaties en de onderwijspartijen bij betrekken en dan gaan we daar meters maken.
De heer Noels: Voorzitter.
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De voorzitter: De heer Noels.
De heer Noels: Ja en wij hebben ook juist getracht om in de motie, die zeker niet te beperken tot een
gemeentelijke rol. Dus wij juichen het alleen maar toe, als u die zo breed mogelijk aanpakt. Wij willen u er
daarbij wel op wijzen, dat de scholen, die hebben ook vooral en primair een taak waar het de educatie van
leerlingen betreft. En ik wil er daarom ook wel voor waken, dat de taak die zij krijgen toebedeeld, steeds
groter wordt. Je kunt niet van scholen op een gegeven moment vragen, dat ze ook de kinderen gaan
opvoeden. Dus hartstikke goed dat u dat samen met de scholen wil doen, maar pak dat ook breder op, met
wijk- en jeugdteams en ook die integrale aanpak, dat is weer hetgeen wat wij proberen te verankeren met
de motie.
De heer Heiikoop: Voorzitter, na de zomer bespreek ik met enkele hoofdrolspelers het proces en ik zal
ieder geval zorgen dat u, u als raad daar ook in positie komt en dan kunt u ook uw inbreng daarin leveren,
want ik ben het met u eens, dit is dan niet alleen iets van het onderwijs, dit is echt breder.
De heer Veldman: Voorzitter?
De voorzitter: Gaat uw gang, de heer Veldman.
De heer Veldman: Als ik een klein duit in het zakje mag doen, kijk, wat ik dus heel positief aan deze motie
vindt en dat wil ik dan toch wel even zeggen, als daar nog verder over gedacht wordt, dat is de rol die
ouders hierin wordt toegedeeld. Wat mij betreft is, ouders hebben eerst en vooral, verantwoordelijkheid
voor hun eigen kinderen en daarna begint de rest past. Dus als de wethouder op dat punt nog aan het
nadenken is over maatregelen et cetera, dan zou ik dat punt van die ouders, wat dus die in deze motie, wat
mij betreft, terecht aandacht krijgt, echt willen onderstrepen.
De heer Heiikoop: Ja, voorzitter. Van harte eens, ouderbetrokkenheid, ja, is mij uit het hart gegrepen, wij
hebben hier ook al een keer een grote bijeenkomst ook in deze zaal gehad over ouderbetrokkenheid. Wij
willen dat ook gaan doen, waar het gaat over de ouderbetrokkenheid in het middelbaar onderwijs en ook
goed om ouders daarbij te betrekken, maar ook dat zal dan wel veel al via de scholen verlopen.
Discriminatie, ja, ook daar wordt gevraagd om een nota te schrijven en dat zou ik toch wel echt willen
ontraden, wij gaan nu juist uit van inclusief beleid, beleidssectoren zijn daar ook zelf verantwoordelijk voor
om daar werk van te maken, u ziet het ook vaak in voorstellen wel terug en Radar voert voor ons die
signaleringsfunctie uit en ook daar, in die cijfers, zien wij niet direct een aanleiding, maar als u andere
signalen heeft, dan hoor ik die graag. In 2016 gaat het over 36 meldingen, vorig jaar waren dat er 32, dus
ietsje minder en een aantal van die meldingen, zeg ik wel in uw richting, gaan ook over de discriminatie op
die arbeidsmarkt, dus daar moeten wij zeker wat mee, ik ga ook even bij de sociale dienst na of zij ook
signalen hebben gekregen, dan kom ik daar bij u op terug, maar het gaat over 10 meldingen, dus vraag mij
niet om discriminatiebeleid op te stellen, maar ik zal nog wel even dat signaal, wat u afgeeft, nog eens
natrekken, maar deze motie ontraad ik in ieder geval in deze zin, omdat ik, ja, ik voel er niets wilde voor
om weer een nieuwe notitie op te stellen.
De voorzitter: De heer Noels, bij interruptie.
De heer Noels: Nou, ik constateer nu dat de wethouder er in zijn reactie erg vaart op het aantal meldingen
dat Radar gehad zou hebben, maar als je gewoon je licht opsteekt, op wat er op straat gebeurt en hoe
mensen het ervaren om te solliciteren op de arbeidsmarkt, als zij een verkeerde achternaam hebben, dan
is dat een probleem, dat wel degelijk meer aandacht vraagt. En dan heb ik het niet alleen over de
verkeerde achternaam, maar ook iemand, die net te oud is en daardoor op de arbeidsmarkt niet meer aan
de bak komt en ik constateer dan, dat wij waar het LHBTI betreft, dat wij ons aansluiten bij een
regenboogstad en dat wij allerlei van dat soort dingen met elkaar oppakken en dat we dat op dit terrein

39

niet te doen. En die oproep die wij doen, die is niet voor niets. Dit is echt een hardnekkig probleem in onze
samenleving. Het staat integratie en gewoon het meedoen in de samenleving, staat het absoluut in de
weg.
De heer Heiikoop: Ja, u noemt terecht het LHBTI, recent ook koploper gemeente VN-verdrag voor mensen
met een beperking. Wat belangrijk is, waar het gaat over discriminatie op de arbeidsmarkt, is dat wij dat
probleem ook daar dan bespreken, dus laten we met elkaar afspreken dat ik dit na ga bij de sociale dienst,
die hebben enorm veel kennis en ik kan er eventueel ook bijvoorbeeld de Stichting Werk plus ervaring eens
op bevragen, 50+, die daar ook veel ervaring mee hebben en dan eens kijken wat zou er dan nodig zijn,
maar om nu weer met een beleidsnotitie te komen, ja, daar voel ik niet zoveel voor, omdat je het dan juist
weer een beetje uit die sector weg haalt en je wil het juist ook daar laten.
De heer Noels: Voorzitter, in het kader van daarvan, zouden wij dat gesprek ook kunnen verbreden? Deze
signalen, die komen bijvoorbeeld, krijgen wij terug van uitzendbureaus, maar ook van platforms, die in de
stad actief zijn, zoals Drechtsom, waar Somalische, Nederlanders met de Somalische afkomst zich in
verenigd hebben, Platform Turkse Dordtenaren, die aangeeft dat deze jongeren echt last hebben op de
arbeidsmarkt, last hebben bij het zoeken van een stageplek, dus zou u dan de toezegging kunnen doen om
dat gesprek te verbreden? En dan niet als gemeente het op u nemen om dit direct aan te pakken, maar wel
regie voeren op dat wij dit onderwerp bespreekbaar maken in onze stad?
De heer Heiikoop: Voorzitter, laat ik richting de heer Noels dan de toezegging doen dat ik een soort van
rondetafelgesprek gaan arrangeren, waarbij ik de heren, ja ik ben zijn naam even, Drechtsom was het, hij
was ook bij een van de formatiebesprekingen aanwezig, misschien ook het Platform Turkse Dordtenaren,
maar ook de sociale dienst, om daar even in een wat breder samenzijn, eens over door te praten, wellicht
ook het Da Vinei en daar dan met elkaar, nou ja, met elkaar te delen van waar we tegenaan lopen, wat dan
ook nodig zou zijn, zonder het gelijk in een aparte, ja, oké, gaan we dat zo doen, voorzitter. Over de zorg,
de seniorenpartij heeft daar opmerkingen over gemaakt, maar zeker niet alleen de seniorenpartij, want de
zorg, om de zorg is van alle partijen, ook van de Partij van de Arbeid, GroenLinks en alle andere partijen,
om dat maar even recht te zetten. Ja, u vroeg er specifiek naar het kortdurend verblijf, dat heeft zeker
aandacht, daar waren wat vragen omtrent, ik kijk even de goede kant op, ik moet nog even aan de nieuwe
indeling wennen, daar hebben wij ook met enkele bestuurders over gesproken. Ik begreep ook dat vanuit
het Spectrum, dat er al wel een voorziening is, maar dat heeft aandacht en richting begroting, zullen we
daar ook wel met nadere info overkomen. Ja, of er ouderenbeleid komt, weet ik niet, maar wij gaan er
zeker wel met elkaar over spreken, want ik vind wel, dat we dat belangrijke onderwerp recht moeten
doen, ook gezien, nou ja, de vraagstukken, waar wij voor komen te staan in de stad, maar ook in de regio
waar het gaat over financiering van het een en ander. Ontmoetingsplek, eenzaamheid noemde u. U had
het ook over de Merwelanden. In het coalitieakkoord hebben wij daarover opgeschreven, dat initiatieven
als 'Wij Crabbehof', 'Helpende Handen' en dergelijke, dat wij die echt koesteren en dat we die
ontmoetingsplekken ook willen stimuleren en wij komen richting eind van het jaar ook met een voorstel
hoe we dat dan willen gaan doen. En dat is dus eigenlijk ook gelijk een reactie op de motie, die hierover
ging, volgens mij van de Socialistische Partij, ja, die kunnen wij in die zin dan ook omarmen, want dat past
daar goed bij, bij de ambitie van het college om dat verder uit te werken. Voorzitter, ontschotting, ook de
aandacht voor verwarring. GroenLinks vraagt in die motie enkele zaken, ik lees het als, dat er meer
aandacht moet zijn voor GGZ-expertise, nou, daar zijn wij alleen maar voor, het versterken van de sociale
teams, Julius traint nu al de sociale teams ook, om GGZ-problematiek te kunnen herkennen. Dat maakt
daar echt onderdeel van uit, het maakt ook onderdeel uit van de ontwikkelagenda, personen met verward
gedrag, waar wij vorige week over gesproken hebben. Dus ja, ik neem het daar zeker in mee en waar het
gaat over de agent, de wijkagent, elke maand is er een leefbaarheidsoverleg en daar sluit de corporatie bij
aan en ook de wijkagent en soms houdt de wijkagent ook spreekuur bij het sociale wijkteam. Dus die
koppeling wordt steeds beter en die samenwerking wordt ook steeds beter, er is nog wel het nodige,
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meters zijn er te maken, maar die samenwerking, die verloopt, nou ja, in positieve zin, maar goed, kan nog
beter. Wat in dit opzicht ook nog wel interessant is: in Gorinchem is er een pilot, waarbij de E 33
meldingen, dus die meldingen verwarde personen, dat die direct ook bij de medewerker in het wijk terecht
komt, nou, die is heel interessant, die volgen wij met interesse en als dat, nou ja, een positieve evaluatie
krijgt, gaan we dat natuurlijk ook in onze stad doen. Dan tot slot, voorzitter, "Een vak leren in de praktijk",
ja, wat doen wij daar al aan? Nou, ik was begin van de middag bij de banenmarkt, van Baanbrekend en
daar zie je heel veel werkgevers staan, ook heel veel werkgevers in de bouw, zoals in de motie is
aangegeven en daar is echt ongelooflijk veel werk. Die mannen in de bouw, het zijn voornamelijk mannen
nog, die geven ook aan van: joh, als je jongens tegen komt, vooral jongens, met gouden handjes, laat ze
vooral zich melden, want we willen echt in ze investeren, want we hebben ze zo ongelooflijk hard nodig,
dus die weg staat echt open. Dat kan beter, want we willen graag die instroom vergroten, ook waar het
gaat over grond, weg, waterbouw, hebben we zo'n traject, infra-deal, ook dat is lastig, want ja, veel
jongeren vallen dan toch uit omdat er flankerende problematiek is, dus daar proberen wij ook werk van te
maken, nou dan denk ik bijvoorbeeld aan schilders, verslagen en dergelijke. Heel concreet het aanbod nu,
praktijkschool...
De voorzitter: Bij interruptie, mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger: Ja, ik ben bang dat u nu daar even antwoord op gaat geven, want het ging mij even om,
het kan mooi zijn dat de werkgevers vragen om gouden handjes van of het nou mannen of vrouwen zijn,
maar dan moet ook wel de opleiding daartoe, dat moet matchen en dat is waar ik daarstraks ook een
opmerking over maakte, dat dat nog wel eens, ja, niet goed gaat, dat er een mismatch is en dat er ook juist
vanuit buiten de regio, jonge mensen gehaald worden om juist in die vakken ook aan het werk te gaan.
De heer Heiikoop: Ja, herkenbaar signaal, speelt eigenlijk in heel Nederland en dat maakt ook dat we
moeten blijven werken aan het helpen van de jongeren aan een startkwalificatie, maar ook aan het
opdoen van voldoende goede werknemersvaardigheden, op tijd uit bed, je netjes verhouden tot je baas,
goed omgaan met je collega's en dan zijn er echt wel mogelijkheden. Vanuit de praktijkschool, nou ja, daar
is goede nazorg, dus je ziet dat veel jongeren, die vanuit praktijkonderwijs komen, die vinden wel hun plek
op de arbeidsmarkt, vanuit de sociale dienst hebben wij ook een speciale PrO-vso, praktijkonderwijs
voortgezet speciaal onderwijs aanpak, samen met een tree om ook naar een passende werkplek te
begeleiden, vanuit Da Vinei hebben wij nog Bureau Stagewerk, dat is een effectief, effectief instrument.
We zetten echt erop in om die startkwalificatie te halen, als dat niet lukt, dan gaan we naar
deelcertificaten en dat doen we, heel graag ook, ook met partijen in het veld. Mocht het nou toch
mislopen en dat is dan een soort van mijn laatste zin, dat mensen en jongeren uitvallen, dan hebben wij
ook nog de aanpak Matchmaker, jullie wel bekend, in ieder geval een aantal van jullie wel bekend.
Jongeren die echt helemaal uitgevallen zijn, daar krijgen wij vanuit leerplicht een lijst en dan gaan wij echt
heel outreachend te werk, wat een sjiek woord is van: aanbellen, uit je bed komen, we gaan met jou aan
de slag en dat is ook effectief, dus dat is dan ook nog wel even goed om te melden. Tot zover, voorzitter.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan kom ik bij de portefeuillehouder Van der Linden, die heeft een viertal
moties te behandelen. Gaat uw gang.
De heer Van der Linden: Voorzitter, dank u wel. Ik moet even kijken, een aantal van u heeft opmerkingen
gemaakt en terloops wat vragen gesteld en eigenlijk het college vooral opgeroepen vaart te maken met
een aantal ambities in het collegeprogramma en dan ging het om afval, om parkeren, om een aantal
andere dingen rond lobby, nou dat pakken wij allemaal op en daar praten wij binnen een aantal maanden
weer verder over bij de behandeling van de begroting. Misschien even concreet nog een vraag van de VVD
over verkeersveiligheid op scholen. Klopt, vorige week over gesproken in de commissie fysiek ten aanzien
van één bepaalde school. Nou, wij kunnen die vraag best verbreden en die tweede beantwoorden, zodat
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wij iets meer zicht hebben op wat er nodig is. Ik moet wel zeggen dat we eigenlijk heel goed worden
gevonden door de scholen, als ze zelf constateren van: hé, wij komen hier zelf niet helemaal uit, nou dan
worden wij ook geregeld wel bevraagd en dan komen we of langs met wat tips of wij ondersteunen bij een
actie, daar moet je ook weer niet te assertief op zijn, want het gaat natuurlijk ook om gedrag van ouders,
die hun eigen kinderen halen en brengen, ja, vaak regelt het zichzelf ook wel weer wel. Maar soms is het
goed om daar even goed naar te kijken.
De heer Van der Net: Voorzitter? Ik probeer een beetje te doorgronden, wat de wethouder bedoelt met te
assertief. Ik vind gewoon dat ouders zich moeten gedragen en het goede voorbeeld moeten geven en naar
aanleiding inderdaad van het voorbeeld van de Ikra-school, heb ik heel veel meldingen gekregen van
mensen, die zich vreselijk ergeren aan het parkeergedrag van ouders. Dus vandaar dat ik inderdaad daar
op heb geageerd en ik verzoek u echt om te kijken, wat de mogelijkheden zijn in gesprek met de scholen,
maar ik vind ook dat handhaving zeker ook aan de orde moet zijn, als dat nodig is.
De heer Van der Linden: Helemaal eens, ouders hebben daar een rol in en die moeten zij ook gewoon
invullen, wat wij wel eens merken is dat op de ene school ouders zich heel goed laten aanspreken en op de
andere wat minder en wat helpt dan het meest? Is dat handhaving of is toch nog een keer proberen het
gesprek op scholen aan te gaan, daar kun je van mening over verschillen, dat verschilt ook wel eens per
school. Het is deels gedrag, deels handhaving en daar komen wij na de vakantie op terug. Dat geldt ook
voor een aantal vragen en opmerkingen, die zijn gemaakt door Beter voor Dordt over afval, voorlichting
daarover enzovoorts, daar moeten we even samen naar kijken, denk ik, met de collega Stam ook. En ten
aanzien van een paar andere dingen rond lobby. Dan heb ik vier moties. En dan begin ik even bij de motie
over de bus naar de Essenhof en dan moet ik eerst eventjes toch nog voor een kleine technische vraag
kijken naar de indiener, mevrouw Stolk, nee, u draagt eigenlijk het college op voor een structurele
busverbinding met de Essenhof zorg te dragen. Structurele busverbinding moet ik lezen, heb ik even appcontact gehad, als een reguliere buslijn. Zorg dragen voor, houdt in resultaatverplichting. Dat betekent dus
ook dat u het college opdraagt, die desnoods zelf te betalen. Oké, dus dan, als dat zo is en dat is een helder
antwoord, dan de motie in deze vorm, kan ik dan niet aanbevelen om aan te nemen, want dan geeft u ons
eigenlijk opdracht om als dat nodig is, een buslijn te exploiteren, ja, een reguliere buslijn, met een
beroepschauffeur, die een reguliere lijn rijdt, kost tonnen, maar misschien ook wel veel meer dan tonnen
per jaar. Ik denk niet dat wij dat in een motie gaan regelen met elkaar, tenzij iedereen om u heen nu gaat
zeggen: ja hoor, dat doen wij wel. Op deze manier kan ik hem niet uitvoeren.
De voorzitter: Mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger: Ja, ik wil toch wel eens, ik vind het toch wel eens de moeite waard om te weten hoeveel
dat nou werkelijk kost, want ik kan mij niet voorstellen, want ik heb die inspreker van Qbuzz toen ook aan
het woord gezien. Het ging over, toen werd het argument gebruikt van: ja, dan moeten de mensen
waarschijnlijk een minuut of drie, vier langer in de bus zitten en dat wil men niet., Nou, ik kan mij dat
nauwelijks voorstellen, maar dan die drie, vier minuten omleiding, ik kan mij niet voorstellen dat dat
tonnen gaat kosten per jaar, maar ja, ik ben maar een leek, dus wie weet is dat zo, dus ik zou dat graag dan
toch wel, daar wil ik wel de VSP in ondersteunen, om dat toch uit te zoeken.
De heer Van der Linden: Ja, maar dit is een andere vraag, die u stelt, want daarom begon ik even met deze
vraag in de richting van mevrouw Stolk. U weet wat het aanbod is geweest van Qbuzz, dat staat vast. Ik
vraag mevrouw Stolk: vindt u dat wij desnoods, als Dordrecht, zelf die buslijn moeten exploiteren?
Mevrouw Stolk geeft aan: ja, dat vind ik.
Mevrouw Stolk: Nou, voorzitter, even ter interruptie. Wij geven aan in die motie totdat er een reguliere
buslijn geregeld is en dat wil niet zeggen dat de gemeente Dordrecht dat moet doen, maar dat u eigenlijk,
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als ik even terug ga naar de motie van het CDA toen, die unaniem aangenomen is in de gemeenteraad,
daar hebben wij gezegd: er moet een buslijn komen bij de Essenhof. Nou, die motie is unaniem
aangenomen, wat ons betreft, is die motie naast zich neergelegd, want u heeft in het bestek meegegeven
de wens. Vanuit Dordrecht hadden wij liever gezien dat dat als eis meegenomen wordt, als je nou kijkt
naar de hele wijk Krispijn, als je ook kijkt naar de Prinsemarij, die daar zit, daar rijdt totaal geen bus en ga
nou eens met die Qbuzz, want jullie hebben daar goede contacten mee en ik wil zelf ook nog wel even
contact opnemen met de provincie daarover: kijk nou eens wat je kan schrappen in die concessies? Want
er rijden bussen bijvoorbeeld, ik noem maar een voorbeeld, naar de Stadspolder, die rijden tot één uur 's
nachts, die zitten leeg, als je daar nou eens gaat kijken of je daar kan gaan snijden? Als je dat nou eens met
Qbuzz kan gaan bekijken van: waar kunnen wij wel gaan snijden en waar niet? Het belangrijkste: de
komende periode is de bereikbaarheid van je stad, wethouder Sleeking, die gaf daarnet al aan, dat er meer
ouderen zijn, dan jongeren in de stad. Maak dan ook en zorg dan ook, dat de bereikbaarheid gewoon goed
is, binnen je gemeente.
De heer Merx: Voorzitter?
De voorzitter: Ja, maar nu gaat toch echt even de wethouder antwoorden eerst.
De heer Merx: Nou, ik heb één verhelderende vraag aan VSP?
De voorzitter: Ja, maar dat gaan wij dus even niet doen, want dan gaan er allerlei debatjes en vragen
onderling ontstaan, de wethouder staat hier nu, daar kan mee gedebatteerd worden en die krijgt de vraag.
Wethouder, gaat uw gang.
De heer Van der Linden: Dank u wel, wij gaan nu even terug naar '16 en dat wil ik best doen, maar dan ga
ik even de chronologie door, u heeft in '16 gezegd: wij eisen, niet wij willen of wij wensen, of het zou leuk
zijn als, wij eisen bereikbaarheid Essenhof. Eens, hè? Dat was de unanieme wens van uw vergadering. Die
eis is overgebracht aan de provincie, door mij, door het ambtelijk apparaat, door de regionaal
portefeuillehouder, die wens is helemaal helder overgebracht.
Mevrouw Stolk: Voorzitter, toch even ter interruptie. Ik heb het bestek nagelezen en daar staat in, een
wens vanuit...
De voorzitter: Zullen we even de wethouder laten uitspreken want die gaat het namelijk toelichten.
De heer Van der Linden: Precies.
De voorzitter: We weten wat er in het bestek staat.
De heer Van der Linden: Het is overgebracht als een eis, dit wil de raad van Dordrecht. Niks anders. Dit wil
de raad van Dordrecht. Daar zijn we het allemaal over eens. Iedereen wil dat, staat in alle foldertjes, in alle
partij programma's, iedereen wil goeie OV-bereikbaarheid van de Essenhof, in de vorm bij voorkeur, van
een buslijn, een reguliere buslijn. De provincie heeft gezegd: dat is een goede wens van u, maar die kunnen
wij niet in het bestek opnemen, maar die nemen we op in de bijlage. Waarom doen wij dat? Wij hebben, ik
meen uit mijn hoofd, 26 miljoen voor OV-vervoer. De helft van een reguliere buslijn wordt vergoed, wordt
betaald door kaartjes en de andere helft door concessiegeld. Wij zijn gehouden als provincie, ik praat nu
even als dat ik provincie ben, aan een optimaal product voor een optimale prijs. We weten uit onderzoek,
uit ervaring, dat sommige plekken heel goed en andere niet zo goed worden bezocht, en of bereisd, en dan
kan het op basis van alle cijfers die we hebben niet uit om een dikke lijn te laten rijden op een plek zoals de
Essenhof. Daaraan voorafgaand kun je best een discussie hebben met elkaar, wij vinden los van wat het
ook kost, en los van ten koste van wat het ook gaat dat een plek als de Essenhof bereikbaar moet zijn. Dat
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heeft u eigenlijk ook gedaan, dus wij vinden dat met zijn allen. Provincie heeft gezegd: wij willen optimale
bereikbaarheid voor een zo groot mogelijke groep mensen voor een bepaald bedrag, zoveel miljoen. Daar
hoort bij OV-bereikbaarheid, want er zijn allerlei andere vormen van OV-bereikbaarheid ook, maar een
dikke buslijn die van punt A naar B rijdt gaan we daar niet voor organiseren. We kunnen het wel als wens
opnemen. Dat is geformuleerd in de bestektekst en in de wensteksten. Dan heeft u allemaal, ik hebt zeven
of acht partijen gezien, op 9 maart vorig jaar boven in het onderwijsmuseum kennis van kunnen nemen.
De concessie is heel groot en heel uitgebreid, het gaat over duurzaamheid, over alle uren die worden
bereisd, alle plekken die worden bereisd. De helft van de tijd is het gegaan over de Essenhof, heel goed
want dat was een uitdrukkelijke wens. Daarnaast is er ook nog gesproken over OV 65+. Dus u wist allemaal
hoe het in de tekst stond. Als u op dat moment had gevonden, ja maar dat willen wij niet, dan had u naar
de GS gemoeten want die gaat erover. En na 4 april vorig jaar uit m'n hoofd ...
Mevrouw Stolk: Voorzitter?
De voorzitter: Ja.
Mevrouw Stolk: Nou vind ik het heel flauw wat de wethouder doet. Dan had u naar de GS gemoeten, nee u
bent verantwoordelijk daarvoor. U bent verantwoordelijk voor datgene wat hier de gemeenteraad in een
motie unaniem aan u meegeeft en gaat dat nou alsjeblieft niet weer terug leggen hier. U moet in de
benen, niet wij.
De heer Van der Linden: Ja. Nou, dan wil ik toch even wat vaststellen, ik ben in de benen geweest, we
hebben het als eis neergelegd enzovoorts. In de pauze van die bijeenkomst zijn er mensen naar me
toegekomen die zeiden: nou, fijn dat het er in staat. Ik zeg: ja, maar wel als wens hè. Ja, fijn dat het er in
staat. Dat is dan het gegeven waarmee we het hebben te doen. Na 4 april is de concessie de markt
opgegaan, dan is niemand meer, u niet, ik niet, de portefeuillehouder in de regio niet en ook de
gedeputeerde niet, die nog iets gaat wijzigen aan die tekst. Niemand. En eind maart hebben wij de tekst
gekregen van het gegunde bestek. Dat is dan waar we het mee hebben te doen. En daarin wordt wel OVbereikbaarheid gegarandeerd maar niet op een manier waarop u wens. Dus vandaar mijn vraag als u zegt:
draag zorg voor een structurele busverbinding. Dan is mijn vraag aan u: wilt u dat doen door middel een
bus en die we zelf moeten exploiteren, dat is de enige manier waarop ik nu zie dat we zo'n reguliere buslijn
kunnen laten exploiteren. Er zijn nog andere manieren, die hebben we vorige week geschetst. Natuurlijk is
er de Drechthopper, en natuurlijk is er e-wheels, en ik snap heel goed dat is niet het soort OV dat je wilt.
Vandaar mijn voorstel, wat ik vorige week heb toegelicht en wat ik denk ik ga uitwerken richting begin
september, een reguliere lijn niet in de vorm van een dikke buslijn maar in de vorm van een buurtbus die
een reguliere dienstregeling rijdt. Dat kost ook geld, dat kost ons geld dus daar moet ik voor naar u toe,
naar uw raad toe. Dat kan ik uitwerken in een raadsvoorstel en dan kan ik ook nog, want dat was de
discussie van vorige week, naast leggen wat een eventuele Dordtse dikke buslijn kost en wat een nou ja,
wat er verder nog te doen is zoals een e-wheels of een Drechthopper, maar dat weet u in feite al. En dan
kun je vervolgens nog verbijzonderen op hoe vaak wil je dat zo'n buurtbus rijdt, maar dat gaat ons geld
kosten. Maar dat heeft u, gezien de stemming in de raad van 2016, er graag voor over. Dus dat is mijn, dat
is de manier waarop ik om zou kunnen gaan met deze tekst. Ik kan niet, u kunt niet, het college
verantwoordelijk maken voor een buslijn die door de provincie wordt geëxploiteerd tenzij u zegt: wij willen
dat Dordrecht zelf een buslijn gaat rijden.
De heer Noels: Voorzitter?
De voorzitter: Mijnheer Noels.
De heer Noels: Ik moet toch mevrouw Stolk bijvallen. Ik constateer eigenlijk dat de wethouder zegt: er zijn
twee opties, of een buurtbus of we gaan de Dordtse vervoersmaatschappij oprichten. Maar het kan toch

niet zo zijn dat u niet Qbuzz binnen kunt wandelen en dat u dan kunt zeggen: beste vrienden van Qbuzz, ik
heb een gemeenteraad die wil heel graag wil die wat, en ik heb misschien, heb ik ergens ook nog wel iets
van middelen om dat mogelijk te maken. Daar zit toch een hele wereld tussen, een eigen bus kopen en een
buschauffeur opleiden en een buurtbusje laten rijden.
De heer Van der Linden: Dat kan uiteraard, sterker nog, dat hebben we natuurlijk diverse malen gedaan.
We hebben met Qbuzz gepraat, de gedeputeerde heeft met Qbuzz gepraat, de rechtmatige
portefeuillehouder heeft met Qbuzz gepraat, Drechtraad heeft met Qbuzz gepraat en iedereen heeft met
elkaar gepraat. U bent allemaal, op een na geloof ik, geen busmaatschappij en ook buschauffeur. Vanuit de
concessie zijn wensen neergelegd en eisen gesteld, daar is op ingeschreven met tienduizenden
uitvoeringsuren met de best optimale manier van kijken van nou, hoeveel mensen kun je bereiken,
hoeveel plekken kun je bereiken en op welke manieren moet dat? En vanuit die expertise zeggen alle
aanbieders, want geen enkele, volgens mij is geen enkele aanbieder rechtstreeks aangeboden, ik weet dat
niet van de andere twee trouwens.
Mevrouw Stolk: Voorzitter?
De voorzitter: Ja. Mevrouw Stolk.
Mevrouw Stolk: Maar je had toch ook aan kunnen geven naar de provincie toe van: wij willen gewoon een
aanbesteding doen die ook een bus kan leveren bij de Essenhof. En nogmaals, ik heb het niet alleen over
de Essenhof. Kijk naar de hele wijk Krispijn, kijk naar de Prinsemarij, er rijdt bijna geen bus meer. Dus ga
nou eens kijken, ga nou eens met die provincie om de tafel en ga nou eens kijken wat je eventueel nog kan
veranderen en kan bijsnijden.
De heer Van der Linden: U weet hoe het werkt, u weet dat de provincie aanbesteed, en dat doen ze op
basis van een document waar door uw raad, door alle raden in de regio, door de Drechtraad over
gesproken is, dat is de input geweest. U weet ook hoe het is vastgesteld en wat er allemaal is
meegenomen. Ik denk dat de helft van alle inspraak, van alle tekst die gewisseld is, over de Dordtse
situatie is gegaan en dan met name, naast OV 65+, en naast duurzaamheid want dat heeft een aantal van u
ook aangeven, met name over de plek de Essenhof. Als dan, als dan de aanbieders zegt: ik lees dat bestek
en ik ga kijken hoe ik optimaal ga inregelen wat er gevraagd wordt...
Mevrouw Stolk: Voorzitter, ik val in herhaling en dat ga ik niet doen maar ik doe het toch. Als je nou, als je
nou, wat het is gewoon een kwestie van geld. Dat is het hele probleem. En als u nou naar de raad komt,
dat kost zoveel. Daar kunnen wij met de raad beslissen of wij dat ervoor over hebben.
De heer Van der Linden: Nou dat was mijn voorstel vorige week, dus ik kom in september naar u terug met
een voorstel. Mijn voorstel zal zijn, zet een buurtbus in. Vaste lijn, vaste tijden zodat je weet wanneer je bij
het bushokje moet staan zodat je ook weet, wat er zijn nog meer plekken die niet zo heel goed bereikbaar
zijn, nou we kunnen een route ontwerpen met die buurtbus die plekken aandoet waar reguliere bussen
niet komen, dat kan. Dat zou mijn voorstel zijn en dan zal, als u dan zegt: ja maar dat vinden wij toch niet
wenselijk, wij willen liever een echte buslijn, dan zal ik proberen om daar een overzicht van te leveren wat
het zou kosten en dan kunt uzelf die afweging maken en het voorstel desnoods amenderen. Dat is hoe ik
mij voorstel wat ik nu gehoord de discussie vorige week, en de discussie nu, invulling geven aan uw wens.
De voorzitter: Mevrouw Stolk, laatste interruptie op dit punt.
Mevrouw Stolk: Nou voorzitter, dan kan volgens mij de motie gewoon ondersteund worden door de
wethouder.
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De heer Van der Linden: Nou toch niet want daar staat in essentie wel: draag zorg voor een structurele
busverbinding. En met structurele busverbinding bedoelt u een dikke buslijn. Het kan best zijn dat u
allemaal zegt: dat gaan we doen. Maar dan zegt u dat en ik niet, want een structurele buslijn, een dikke
bus, eventjes in het jargon, kost aanmerkelijk meer, 10,15 keer zoveel als een buurtbus. Terwijl je allebei
een lijn rijdt.
De heer Merx: Voorzitter, voorzitter?
De heer Van der Linden: Wat ik zou willen doen, ik maak even mijn zin af, wat ik zou willen doen is het
voorstel uitwerken, daar zet ik naast wat volgens de beste inschatting een reguliere buslijn kost, en dan is
de afweging aan u.
De heer Merx: Voorzitter?
De voorzitter: Dank u zeer. Bij interruptie, mijnheer Merx.
De heer Merx: Ja, nou ja meer een ordervoorstel. Ik merk links en rechts van mij dat dit een volledige
herhaling is van de commissievergadering van vorige week. De wethouder doet hetzelfde voorstel als die
vorige week gedaan heeft. Mijn advies aan de VSP zou zijn, omarm dit voorstel, wacht het voorstel af en
dan kunnen we daarna verder praat. Of u dient die motie in maar complete herhaling van de
commissievergadering zie ik eerlijk gezegd niet zitten.
De voorzitter: Dank, motie is overigens al ingediend. Dus we gaan hem hooguit of intrekken of over
stemmen. Dank voor deze toevoeging. Anderen nog, mijnheer Van Verk.
De heer Van Verk: Voorzitter. Zou ik de wethou...
De voorzitter: Zonder discussie van vorige week ook nog te openen.
De heer Van Verk: Ik was er niet dus ik weet niet welke discussie m aar...
De voorzitter: Nou die heeft u vast terug gekeken band, ik ken u goed genoeg.
De heer Van Verk: Nou dan denk ik dat je me niet goed kent, maar goed. Zou de wethouder kunnen leven
met het schrappen van het woordje bus. Een structurele verbinding.
De heer Van der Linden: Dank u wel. Kijk, als ik kijk naar de derde regeltje van het dictum, in de
meerjarenbegroting de benodigde middelen op te nemen voor het realiseren van de noodzakelijke, tussen
haakjes, buurtbus verbinding, dat geeft ruimte. Dus als u zegt van: nou, los van wat dan ook, wij willen in
geval dat de meerjarenbegroting ruimte geeft aan de invulling door middel van een buurtbus of een
andere bus, ja daar zou ik mee kunnen leven. Maar een structurele busverbinding ...
De heer Van der Kruiiff: Voor... voorzitter?
De heer Van der Linden: ... vooraf even gecheckt, daar bedoelt de indiener mee, en daar heb ik het mee te
doen, een reguliere buslijn. Nou dat kan ik dus niet op mij nemen.
De heer Van der Kruiiff: Voorzitter?
De voorzitter: Mijnheer Van der Kruijff.
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De heer Van der Kruiiff: Even een punt, want ik denk dat mijnheer Merx gelijk heeft dat we allemaal nu
weten hoe het zit. Wij worden ook regelmatig genoemd, we vinden er ook wat van, maar we vinden niet
dat we dit een tweetje nu bij het college antwoord moeten doen. We kunnen het straks gewoon in de
tweede termijn gewoon als raadsleden onderling daar nog even over hebben.
De voorzitter: Dank u zeer, wethouder, gaat u verder. Want u heeft nog drie moties te bespreken.
De heer Van der Linden: Dan ga ik door met twee andere moties, twee hele sympathieke moties met hele
duidelijke ambities. De inhoudelijke moties: 2050 energieneutraal: De vaart erin en Spring maar achterop
mijn fiets. In beide gevallen gaan die moties over ambities die zijn eigen benoemd in het collegeakkoord,
die ook heel concreet worden ingevuld. En daar zit ook een beetje mijn probleem. Motie energieneutraal
geeft aan, doe in 2022, zorg ervoor dat we dan op 25% energie uit hernieuwbare bronnen zitten. Dat is
best een stevige ambitie, u weet dat we in 2014 op 3.4 zaten, in 15 op 4.3, eind vorig jaar op 9, dat is een
mooie stap. Echt al goed, in twee, drie jaar tijd. Maar dat is nog lang niet waar je wezen moet, dus je moet
veel meer stappen maken. U ziet ook elke paar maanden nieuwe dingen, u ziet zonnepanelenprojecten die
17 megawatt opleveren, u ziet een vijfde windmolen, wel of niet binnen beeld maar in ieder geval de
vergunning kan door. U ziet een aantal andere energiebesparingsprojecten, u ziet warmtenet wat zich
sneller uitrolt dan we 20 jaar geleden dachten. Allemaal elementen die bij gaan dragen aan de verdere
groei. En ik kan nu niet voorspellen of dat 25% wordt, of 23 of 22, en daar wil ik een ding bij zeggen, ik zou
die ambitie, als dat uw ambitie is en iemand anders zegt, nou maak er maar 30 van of maak er maar 20
van, dat zou eigenlijk moeten, die discussie moetje voeren op basis van de begroting, denk ik. We hebben
aan aantal ambities omschreven in het coalitieakkoord, dat duidt op intensivering, dat duidt ook best wel
op tempo. Alleen lang niet alles weten we al. Ik ben wel blij dat we het nu op vier jaar richten en niet op
van nou hoe gaan we de komende 25 jaar alles energieneutraal maken, dat is echt een lastige discussie.
Mijn voorstel zou zijn, hou de ambitie vast en beoordeel hem aan de hand van het begrotingsakkoord. Dat
geldt ook een beetje voor de fiets, maar daar geldt nog iets bij.
De heer Noels: Voorzitter?
De voorzitter: Ja, mijnheer Noels.
De heer Noels: Ook hier weer is het doel niet dat we hem als ambitie vasthouden maar dat we nu juist in
aanloop naar die begroting 2019, dat we u de kans bieden om die handschoen op te pakken en te zeggen:
oké, we gaan ook hier gaan we met voorstellen komen zodat deze ambitie dichterbij komt. Maar nu klinkt
het ook een beetje alsof u zich eigenlijk niet wil laten vastleggen op een ambitie omdat nou ja, de coalitie
op dit onderwerp toch nog een beetje verdeeld is.
Mevrouw Kruger: Voorzitter?
De voorzitter: Eerst de wethouder, gaat uw gang.
Mevrouw Kruger: Oh, ik wou aanvullend iets vragen.
De heer Van der Linden: Het kan best zijn dat de coalitie daarop verdeeld is, of de oppositie. Misschien
vinden we 30% veel beter, of 22%. Waar het om gaat is, ik kan nu niet helemaal beoordelen hoeveel er
nodig is om op 25% uit te komen. En als het ten koste zou gaan, stel dat u zegt van: 25% mag niet minder.
En stel het zou ten koste gaan van, ik noem maar iets, een deel van de sociale opgave of de woonopgave,
omdat die hele begroting zich daarnaar moeten richten, dan vind ik dat getal nu te vroeg. Ik kan me wel
voorstellen dat we in de begroting, waar natuurlijk een mix is van maatregelen en een mix van ambities op
alle terreinen, dat we dan constateren he doen we nou genoeg in relatie tot die andere ambities. En
misschien vindt u daar wat anders van dan een andere partij, dat kan natuurlijk heel goed. En komen we
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dan met die ambitie die we in de begroting opnemen, gaan we daar richting 25%? En daar kunnen we denk
ik een heel goed debat over voeren.
De voorzitter: Mevrouw Kruger, interruptie.
Mevrouw Kruger: Ja voorzitter, want mijnheer Van der Linden, zegt u nou gewoon van: omdat u twijfelt of
dat wel haalbaar is. Want we hebben denk ik allemaal aangegeven, en ik snap dat u twijfelt want u zegt
ook van: ja, dan moet het misschien ten koste van iets anders. Maar we moeten gewoon dat percentage
op een gegeven moment gaan halen, en als we nu pas op 4, 5% zitten nou dan mogen we wel eens heel
hard gaan werken. Dus ik denk dat die ambitie van 25%, dat is nog maar zo'n stukje van wat we in
werkelijkheid moeten halen. Dus ja, ik denk dat we toch daar naartoe moeten. En dat gaat niet alleen maar
ten koste van allerlei andere budgetten, want we gaan integraal werken toch?
De heer Van der Linden: Zeker. Goeie vraag en ik vind hem ook terecht. Alleen wat ik aan heb willen geven,
in twee jaar tijd zijn we, gezondheid collega, in twee jaar tijd zijn van ongeveer 4,3% naar meer dan 9%
gegaan. Dat hadden we vijfjaar terug niet kunnen denken. Ik moet eerlijk zeggen dat ik mij zacht gezegd te
pletter schrok toen ik 2014 ontdekte, toen we al jaren bezig waren met de zon en met wind en met
warmtenet en energiebesparing en let op je gas, dat we toen op 3% zaten. Net als heel de rest van het land
trouwens hè, 3%. Terwijl we toen al 10 jaar bezig waren met nadenken over duurzaamheid. Iedereen, wij
ook, zijn in de afgelopen 3, 4 jaar met de stukje bezig geweest, de een wat meer de ander wat minder,
maar wij doen het voor een middelgrote stad. Met 120.000 inwoners en niet overal ruimte, doen wij het
niet slecht. Ook niet heel erg top drie, maar niet heel slecht. Dus die ambitie kunnen we misschien heel
goed vasthouden. Maar als ik nu ga zeggen: wij richten ons op 25%, en zo meteen blijkt dat we daarvoor
misschien de hele begroting omver moeten gooien, vind ik dat een beetje lastig. Dat gaat ook ten koste
van andere terreinen misschien. Dus nogmaals, hou even vast, en kom er in oktober, november mee terug.
De heer Noels: Voorzitter?
De voorzitter: Mevrouw Kruger wilde toch nog een herhalingsvraag stellen volgens mij, of een ... U was aan
het interrumperen namelijk dus ...
Mevrouw Kruger: Ja ik dacht alleen de heer Noels is mij voor, ik dacht in die zin, hield ik mij even in.
De voorzitter: Ja maar als u een vraag stelt aan de wethouder en hij geeft u antwoord dan krijgt u
voorrang.
Mevrouw Kruger: Oh dan mag ik als eerste, oké. Nou dat is goed, dan snap ik dat ook weer. Nou waar het
over gaat is dat u zegt van: ja, dan komen we misschien met de begroting in de knel. Maar er zijn zoveel
andere oplossingen als bijvoorbeeld het aantal woningen bouwen, iets anders, wat temporiseren en op die
manier ruimte maken voor het, hoe heet het, energieneutraal maken van de woningen die er al zijn. Dus in
die zin zijn er zoveel mogelijke oplossingen dat ik denk dat dat niet zo'n probleem zou kunnen geven.
De heer Van der Linden: Nou ik hoop dat ik het met u eens kan zijn over een paar maanden wat het zou
heel goed kunnen. Kijk wij worden natuurlijk geholpen door allerlei landelijke regelingen, soms gaat het
plat om geld. Prima, als het geld er is dan moeten we dat doen. U weet, er wordt nu over een klimaatwet
onderhandeld, er wordt nu over een klimaatakkoord onderhandeld, het warmtenet ontwikkelt zich nu
sneller dan een paar jaar geleden. U weet ook dat, wat er uit het klimaatakkoord gaat volgen, dat gaat voor
een deel landelijke regelgeving tot gevolg hebben. Misschien over fiscale afspraken, misschien ook in
bouwbesluiten. Voor een deel zal dat bij ons terecht komen, maar voor een heel groot deel ook in de
markt. Die gaat bezig met nieuwe banden maken voor auto's, die gaat bezig met versnellen van de
invoering van elektrische vervoer in plaats van blijven hangen op verbrandingsmotoren. Ik kan u niet
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voorspellen hoe snel of vertragend dat allemaal werkt ten aanzien van de ambitie. Dus nogmaals, maar ik
snap best dat u daar misschien anders tegenaan kijkt, ik zou deze discussie willen laten plaatsvinden in het
kader van de begrotingsbehandeling.
De heer Noels: Voorzitter?

De voorzitter: Mijnheer Noels.
De heer Noels: Nou ik concludeer ook een beetje dat dit een soort van omgekeerde realiteit is. U gaat een
soort van eerst kijken van, u gaat eerst bedenken wat u gaat doen en dan gaat u daarna berekenen wat het
effect daar dan van is. Maar volgens mij, die 25% die is echt niets meer en minder, helemaal niet
ambitieus, dat is niks meer en minder dan een lijn naar 2050. En volgens mij heeft u gewoon de taak om
dat uit te voeren en moet u dus niet kijken wat u gaat doen en dan berekenen waar u uitkomt maar moet
u kijken wat u moet doen om uit te komen op die 25%. Dus dat wij dat dan als norm vast willen stellen dan
zou ik niks anders zeggen van: nou, volgens mij is dat ook opnieuw een mooie uitgestoken hand.
De heer Van der Linden: Het is een uitgestoken hand, en ik zou hem ook graag aannemen. Maar stel, we
gaan zeggen 25%, en stel dat het zou betekenen dat wij in plaats van de huidige capaciteit, tien keer zoveel
capaciteit nodig hebben in de ambtelijke organisatie en in plaats van een aantal tonnen, 30 miljoen om dat
te bewerkstelligen. Het is een opdracht die u dan geeft, 25%, geen 24 of 22,5,25. En als we dan zeggen:
oké, dat is dan maatgevend, maar dat gaat dus ten koste van armoedebeleid of wegonderhoud of duizend
bomen, dan hebben we ook een probleem. Dus ik zou, dus u draait hem een beetje om, ik zou toch echt
willen kijken wat is de samenhang in de hele begroting en past die ambitie daarbij. Of zegt u van: nou, we
mogen best een tandje meer op duurzaamheid, wie weet zegt u dat, en dat mag best ten koste gaan van
stadsbeheer of sport, noem maar op. Of juist niet. Die discussie moeten we echt eind dit jaar hebben.
De heer Noels: Voorzitter? Voorzitter? Ik concludeer nu ook zeg maar weer, kijk u gaat straks rekenen aan
een begroting. En in die begroting gaat u uitrekenen, op basis van de afspraken die u in het coalitieakkoord
heeft gemaakt. Dan zeggen we, brengen we die motie in omdat wij vinden dat dit eigenlijk aan ambitie zou
moeten zijn die de absolute ondergrens zou moeten inhouden van wat deze coalitie de komende vier jaar
zou moeten bereiken. Dus wat wij proberen te doen is u dit mee te laten nemen in de aanloop naar het
uitwerken van die begroting. En volgens mij hebben we dan exact het gesprek zoals we dat hier horen te
voeren, het gesprek over van wat zijn nou de minimale eisen op de verschillende domeinen die we willen
aanhouden. En misschien betekent dat dan inderdaad dat uw collega Burggraaf, dat hij niet in de top vijf
van de beste MKB-Vriendelijkste gemeente komt maar in de top zeven.
De heer Van der Linden: Ik vind het een hele goeie vraag, en ik vind het ook een hele goeie ambitie die u
nu meegeeft. Maar dan zou u, om het af te maken voor uw collega's, wel erbij moeten zeggen: als dat
betekent dat wij niks tekort komen dan moet dat ten koste gaan van top vijf vriendelijke gemeentes of ten
koste van armoedebeleid of van sport of van willekeurig wat, anders geeft u uw collega's te weinig richting
mee. Maar misschien is dat ook iets w at'...'
De heer Noels: Voorzitter.
De heer Van der Kruijff: Voorzitter.
De voorzitter: Nog even de laatste maal mijnheer Noels en dan de heer Van der Kruijff, gaat uw gang.
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De heer Noels: Ja, dit is exact het gesprek, ik concludeer gewoon in de raad dat er in dit coalitieakkoord,
staan er op economie, op wonen, of vestigingsklimaat, is het telkens opnieuw gelukt om concreet
meetbare doelstellingen af te spreken. En iedere keer als wij naar de meer progressieve thema's gaan, of
die nu op het sociaal domein liggen of domein van de energietransitie of op het domein van de
duurzaamheid, dan produceert u wel ronkende teksten maar geen ambities.
De voorzitter: Ja maar mijnheer Noels, dat zeg ik wel even, daar moet u dan even met onderling met elkaar
over in debat, want wat het college doet is niets anders dan het coalitieakkoord uitvoeren, eventueel
aangepast door de raad. Mijnheer Van der Kruijff.
De heer Van der Kruiiff: Voorzitter, ja ik weet mijnheer Noels, die zei al een paar keer dat hij erg
teleurgesteld was dat het CDA niet zo met zijn moties mee wilde gaan. In mijn initiële woordvoering heb ik
al proberen uit te leggen waarom dat is, namelijk dat de integraliteit ontbreekt in de afwegingen, vooral in
de financiële impact van die afwegingen. En ik ben het wel met de heer Van der Linden eens, als je een
doelstelling meegeeft zonder datje weet wat het kost, dat het bijna niet ondoenlijk is. Ik ben het wel met
hem eens dat het handig zou zijn, dat moet anders in een tweede termijn nog eens over van gedachten
wisselen, hoe je een aantal scenario's kunt bedenken als je wat doet, wat kost dat dan? Maar dat is een
andere vraag als dat je nu het college de opdracht geeft: doe het en zet het in de begroting.
De voorzitter: Maar dat is eigenlijk een oproep die u doet om straks in de tweede termijn daar nog met
elkaar over in debat te kunnen gaan.
De heer Van der Kruiiff: Ja maar dan gaat hij daar in de schorsing vast over nadenken, daarom wil ik het nu
alvast zeggen.
De heer Noels: Heel kort op mijnheer Van der Kruijff.
De voorzitter: Nogmaals, hier staat nu een wethouder en daar kunt u vragen aan stellen, mee in debat
gaan, maar als het een onderling debat gaat zou ik dat echt voor de tweede termijn willen bewaren.
Schrijft u hem even op, u krijgt straks gelegenheid. Wethouder, rond u af.
De heer Van der Linden: Zeker. Ik heb nog een hele mooie fietsmotie, daarvoor geldt een beetje wat we
net hebben gewisseld over de duurzaamheid. Met wel wat verbijzondering want er is in 2014 het
beleidsplan Dordt fietst verder vastgesteld met een doelstelling. In 2024, de modal split, hoeveel we
fietsen, op 30% te krijgen. Dat is vastgesteld beleid. We zaten toen op iets meer dan 20%, inmiddels, en
dat is altijd een cijfer wat je niet achter de komma hoeft uit te rekenen, maar inmiddels zitten we op 27%,
best een goeie ontwikkeling in een paar jaar tijd. We hebben ook afgesproken in 14 dat wij een
uitvoeringsprogramma fiets zouden gaan uitvoeren, want dat hebben we gedaan. Dat is nu bijna afgerond
voor deze periode, tot en met 18 en dan zou er een nieuw programma moeten komen. Ja, ook hiervoor
geldt weer de ambitie herken ik, en misschien is 40% goed, of 50, of 25, dat laat ik ook een beetje aan u.
Maar ten koste van hoeveel zou je het willen laten gaan, en bovendien hebben we al vastgesteld beleid
wat tot 24 loopt. Daar kunt u natuurlijk altijd op intensiveren maar dat laat ik een beetje aan u. Dan heb ik
nog een motie over, over de ballonnen, die ballon gaat niet op. Nou dit is een herkenbare motie want het
is ook wel eens over plastic tassen gegaan een paar jaar geleden. Nou toen werden we ingehaald door een
plastic tassen verbod zelfs, wat is ingevoerd. Ja, ik denk dat de enige manier die, waarop we invulling
zouden kunnen geven aan deze motie is opnemen in de APV, en dat zou kunnen. Er zijn gemeentes die dat
doen. U weet ook dat iets in een APV opnemen en daarmee iets verbieden altijd ook wel weer de vraag
oplevert, en hoe garandeer je dat dat gebeurt? Dan kom je op het woord handhaving. En u weet ook dat
dat heel veel gevraagd wordt, dat is een beetje lastig maar ik denk dat, de motie is sympathiek en ik laat
het graag over aan uw debat. En als u vindt van nou, die moeten we doorvoeren, dan zou de mogelijkheid
zijn om de APV daarop aan te passen. Ja?

Mevrouw Kruger: Voorzitter?
De voorzitter: Mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger: Ja dank u wel dat u zelfs de mogelijkheid oppert om het op de APV aan te passen. Ik
denk dat het ook mogelijk is als je denkt aan evenementen, of degene die het organiseert, dat je daarin
een vergunning, of in de vergunning opneemt, om dat dan op te ruimen of er zorg voor te dragen dat het
niet verkeerd terecht komt. En dat is iets anders dan een volledige APV aanpassen denk ik.
De heer Van der Linden: Nou ja, dat zou ook nog kunnen. Ja. In feite stelt u, u verzoekt het bij
evenementen en festiviteiten. Nou ja dat is heel concreet. We zouden even moeten kijken wat de
handigste manier is denk ik.
De voorzitter: Dank, dan kom ik tot slot bij wethouder Stam en die heeft nog een achttal moties te
behandelen, maar die kennen we als zeer to the point, heb ik begrepen. Gaat uw gang wethouder Stam.
De heer Stam: Dank u wel voorzitter. U daagt mij nu uit om het snel te doen begrijp ik, ik zal mijn best
doen. Er zijn via de woordvoerder een aantal opmerkingen gemaakt en er zijn via moties een aantal vragen
gesteld, ik zal daar proberen zo kort en bondig op in te gaan. Beter voor Dordt heeft een vraag gesteld over
de afvalinzameling en zwerfvuil. Ik kan daar nu voorlopig een lijn in aangeven die we hebben uitgezet in de
organisatie. Die willen we via een drietrapsraket uitzetten, dat is informatievoorziening, controle en
veranderende afvalinzameling. Ik zou die even nader duiden. De afvalinzameling, we hebben inmiddels een
zevendaagse economie, we hebben een koopzondag gekregen, en je ziet eigenlijk dat alle afvalinzameling
daar nog niet goed op aansluit. Dus we gaan nu onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om te kijken hoe
we dat kunnen corrigeren. De suggestie die van, door GroenLinks werd gedaan om dat eventueel via een
Buurt Service Team opnieuw te doen, die nemen wij mee in de overweging om te kijken of dat ook een
oplossing is.
De heer Veldman: Voorzitter?
De voorzitter: Mijnheer Veldman.
De heer Veldman: Kijk, ik onderstreep best wel dat er problemen zijn met het afval alleen, zeg maar, om
dan zeg maar het afval op te gaan halen vind ik toch een beetje de paard achter de wagen spannen. De
mensen, de inwoners van onze stad bieden het afval verkeerd aan of maken er een zootje van en dan is de
oplossing, wat mij betreft, dus niet dat we dan op zondag maar afval gaan ophalen. Nee de oplossing moet
zijn dat mensen hun afval gewoon op de goeie manier aanbieden. Dus in die zin vind ik dan uw toezegging
iets te snel gaan, van ja dat we daar dan gelijk naar kijken. Wat mij betreft gaan we eerst kijken of we zeg
maar in het aanbieden, of we daar iets aan zouden kunnen doen.
De heer Stam: Als u even had gewacht met de opmerking had ik die kunnen toevoegen. Ik snap uw
opmerking met betrekking tot de zondag, er zit ook een heel belangrijk aspect in de informatievoorziening
naar burgers toe, hoe we daarmee omgaan, hoe je moet aanbieden. En in die zin is de suggestie van Beter
voor Dordt om dat via stickers en informatievoorziening kenbaar te maken aan onze inwoners. Is een optie
die wij gaan overwegen.
Mevrouw Kruger: Voorzitter?
De voorzitter: Mevrouw Kruger.
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Mevrouw Kruger; Ja ik wil toch even ook, ik snap de zondagsrust, die snap ik echt maar we leven nu in een
stad waar we en op zondag winkelopening hebben en er zijn ook evenementen op zondag en dan vraagt u
dus nu, als ik het goed begrijp, dat de mensen dan ...
De voorzitter: Nee maar mevrouw Kruger, ik ga u even onderbreken want het gaat nu over
afvalinzameling, niet over de zondagsrust.
Mevrouw Kruger: Ja, nee, dan vraagt mijnheer Veldman dus om dan op zondag maar het afval in je zak te
stoppen en mee te nemen en niet in een prullenbak op straat te zetten, of op de zaterdagavond. Ik bedoel,
ik snap niet zo goed waarom dat er op zondag geen ...
De voorzitter: Maar even, wat is uw vraag aan de heer Stam?
Mevrouw Kruger: Oja, structuur.
De voorzitter: Gaat u verder wethouder.
De heer Stam: Daarnaast heeft Beter voor Dordt een vraag gesteld over de bomenziekte, daar kan ik kort
en bondig over zijn. Daar is eerder dit jaar een toezegging gedaan dat de inventarisatie komt met de
fysieke en financiële problemen. Die zullen u na het zomerreces voor de begroting worden aangeboden.
CDA en PVV die hebben vragen gesteld over sport. Ik wil die graag even combineren, die opmerking. Een
ding is ons heel duidelijk en dat is de snelheid waar de heer Van Leeuwen van de PVV me heeft gevraagd,
we zijn inmiddels in gesprek in ieder geval met De Paraplu. Ons coalitieprogramma heeft ertoe geleid dat
er al behoorlijke beweging is ontstaan bij de overige verenigingen. Dus die vooruitzichten, dat we daar snel
tot een oplossing kunnen komen op dat onderdeel, die zien er positief uit. Komende week zijn er
vervolgafspraken met een FC Dordrecht een
dus ook die hopen we voortvarend te kunnen oppakken.
Als ik dan naar de sportparken kijk en ik leg dan de relatie met de ontmoetingsplekken voor jong en oud,
collega Heijkoop is daar eigenlijk ook al enigszins op ingegaan. Ons beeld daarbij is dat we die sportparken,
die nu grotendeels leeg staan, dat we die ook willen gaan gebruiken voor ontmoetingsplekken voor jong en
oud. Dan kunnen we daar een combinatie maken met beweging, jongeren stimuleren om te gaan sporten
en dat is de visie die we nu proberen uit te dragen naar de stad. Voor verdere ontmoetingen ga ik de
komende weken de wijken in, waar ik natuurlijk wel met iedereen ga praten van: hoe zie je die
ontmoeting, waar zie je die ontmoeting en hoe zien jullie dat vormgegeven? Dus op basis van die
gesprekken gaan we mede kijken hoe we dat verder inhoud kunnen geven. Als ik dan naar de moties kijk,
dan kom ik even terug op de motie Operatie Steenbreek, als ik kijk naar de constateringen tot de mening
zijnde dan sluit ik me daar voor 99% bij aan. Het enige probleem waar wij nu nog mee zitten is dat
Dordrecht best wel een bijzondere positie inneemt omdat onze ondergrond bestaat bijna 100% klei. Wij
zijn in gesprek met Papendrecht en Zwijndrecht, wij vinden alleen het nu, het moment om nu al aan te
sluiten is wat ons betreft nu nog even iets te vroeg omdat we meer zoeken naar maatwerk. De
bevindingen die vanuit Steenbreek zijn gedaan, die nemen wij wel terdege mee in de onderzoeken die nu
lopen. Als ik dan breed kijk naar de vragen die zijn gesteld over wonen dan kan ik denk ik refereren aan de
commissievergadering die wij onlangs hebben gehad waar ik een toezegging heb gedaan waarin we samen
met de raad kijken naar de uitwerking van de kaders die in de woonvisie thuishoren. Dus daar komt de
energietransitie terug, daar gaan wij aangeven hoe we de diversiteit zien binnen de woonvisie, dus die
komt op een later moment terug. Daarnaast zijn de door de PvdA nog wat vragen gesteld over bomen. Het
bomenstructuurplan, je die raden we eigenlijk af omdat je die dan eigenlijk veel te vastlegt. Wij willen veel
meer die bomenontwikkeling koppelen aan de groenblauwe bereikbare bouwende stad koppelen zodat we
daar veel beter op kunnen anticiperen. Daar gaan wij ook een nieuw systeem voor inrichten om die
structuur zo vorm te geven. Als ik daarnaast kijk naar van niet zomaar een boom kappen, dan verbaast het
mij enigszins dat we in de veronderstelling leven dat wij als Dordrecht zomaar bomen kappen zonder
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overleg of structuur. Enerzijds zou ik de raad graag willen uitnodigen om eens te komen kijken in een
werkbespreking bij de bomen en eens te kijken welke activiteiten de gemeente Dordrecht allemaal
onderneemt voordat men overgaat tot de kap van een boom. Anderzijds, het proces wat wij daar aan
doen, dat is een weloverwogen proces, er worden specialisten bij ingeschakeld en onze afwegingen gaan
veel verder dan ziekte, die worden ook bepaald aan de hand van veiligheidsnormen, en zo komen we
uiteindelijk tot een besluit of wij een boom gaan kappen of niet.
Mevrouw Kruger: Voorzitter.
De heer Stam: In de meeste gevallen, in bijna alle gevallen, wordt daar een boom voor herplaatst, dat kan
zijn dat dat op een ietwat andere plek is. Maar die structuur die wij in ons beleid hebben zitten die
handhaven wij ten alle tijden.
De voorzitter: Mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger: Voorzitter, goed te horen. Wat ik mij wel afvraag van hoe kan het dan zijn dat we
hebben een boomspecialist die zegt bijvoorbeeld: nou een boom is helemaal niet ziek. En van de gemeente
uit wordt er gezegd: ja die is wel ziek, dus die moet gekapt worden. Er zit dus een discrepantie in het
geheel.
De heer Stam: Ik begrijp wat u zegt, ik heb ook wel de vraag gesteld van: hoe kunnen we dat gat nu, tussen
wat de ene kant een specialist zegt en wat onze afdeling bomen zegt, hoe kan dat gat ontstaan? Je ziet op
sommige fronten dat specialisten een iets andere mening zijn toegedaan omdat ze een andere controle
uitvoeren puur alleen ook ziek zijn van bomen. Terwijl wij als gemeente Dordrecht eigenlijk zeggen: het
gaat niet alleen om die ziekte maar het gaat ook om het veiligheidsaspect wat er aan vastzit. Als ik
bijvoorbeeld kijk naar Wantij dan moet je breder kijken. Wij als gemeente zijn verantwoordelijk voor die
bomen. Op het moment dat een boom omvalt, en er loopt een kind, vrouw of weet wie op de brug, dan
zijn wij aansprakelijk. Dus wij moeten een veel bredere afweging maken dan alleen die specialist die kijkt
van een boom is 20% ziek, 40% ziek. Dus daar zit wel, die discrepantie zal enigszins te verklaren maar we
zijn altijd bereid, ook bij Wantijpark, dat we met de melders gaan we in verder overleg om te bepalen hoe
ziek die bomen zijn en wat we dan moeten doen. Als ik dan grofweg door de moties heen kijk en de
opmerkingen dan denk ik dat ik ze allemaal binnen de korte tijd heb beantwoord.
De voorzitter: Ja de drie moties over wonen heeft u eigenlijk samengevat hè?
De heer Stam: Ja.
De voorzitter: Goed, dank u zeer. Ik kijk even rond of er nog vragen zijn aan de wethouder. Dat is niet het
geval. Dank u zeer, wethouder Stam. Dan hebben we daarmee de eerste termijn van raad en college
gehad. En misschien is dat een mooi moment om voor te stellen om tot een schorsing over te gaan. Ja of
we zouden met de tweede termijn kunnen beginnen maar daar hebben we dan nog maximaal een half
uurtje voor, dat is misschien wat kort. Ik kijk even rond. Kunt u dat delen, mijnheer Schalken?
De heer Schalken: Ja voorzitter, het lijkt me heel prettig dat we de tijd misschien tot het eten kunnen
gebruiken om met de fractie even te overleggen zodat we daar ook goed de tweede termijn in kunnen
gaan om 20:00 uur.
De voorzitter: Kan iedereen zich daar in vinden? Dan schorsen we de vergadering tot 20:00 uur en ik wil u
nog eraan helpen herinneren, als u nou even nog luistert dan kan ik het u duidelijk maken, om 20:00 uur
gaan we verder en om 18:00 uur staat beneden in de kelder het buffet klaar. Ik schors de vergadering tot
20:00 uur.
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De voorzitter: Geachte leden van de raad, ik heropen de vergadering, allen hartelijk welkom terug bij deze
raadsvergadering van 19 juni 2018, de laatste voor zomerreces. We waren gebleven bij de tweede termijn
van de kaderbrief en volgens mij zijn we toe aan de tweede termijn van de raad. En dat betekent dat ik als
eerste het woord geef aan Beter voor Dordt en ik ben benieuwd naar hun inbreng bij deze tweede termijn,
gaat uw gang mijnheer Schalken.
De heer Schalken: Ja voorzitter, dank u wel. Nou die is kort en krachtig. Allereerst dank aan het college
voor de gedane toezeggingen naar aanleiding van onze bijdrage en de antwoorden op wat wij hebben
aangegeven tijdens onze beschouwing. We hebben natuurlijk zelf verder geen moties ingediend en
wachten wij de bespreking van de moties, wachten wij af en daar zullen wij dan namens de fractie op
reageren.
De voorzitter: Dank u zeer, dan kom ik bij de VVD, het woord is aan mijnheer Merx.
De heer Merx: Dank u wel voorzitter. Ook de VVD zal het kort houden, ook wij hebben geen moties
ingediend. Wij bedanken het college voor de beantwoording van de vragen en we zullen straks reageren
op daar waar de moties, ik begreep uit de wandelgangen dat er een paar worden aangepast. Nou ja, als die
binnen zijn dat we dan daarop zullen reageren.
De voorzitter: Dank u zeer. CDA, gaat uw gang mijnheer Van der Kruijff.
De heer Van der Kruiiff: Dank u wel voorzitter. Het was mooi om te zien hoe in de eerste termijn bij de
antwoorden van het college al een begin van een debat ontstond dus wij kijken ook uit naar het debat in
tweede termijn. Wij denken inderdaad dat dat het handigste is om te gaan doen straks, motie per motie.
Wij hebben ook al begrepen dat er een aantal aangepast gaan worden, nou dat zien we dan wel gebeuren.
En voor de rest hebben wij inderdaad zelf zeven moties niet ingediend dus daar hoef ik het nu ook niet
over te hebben.
De voorzitter: Dank u zeer, dan kom ik vanzelf bij een partij die wel moties heeft ingediend, D66, het
woord is aan mijnheer Noels.
De heer Noels: Yes.
De voorzitter: U mag inderdaad daar gewoon blijven zitten.
De heer Noels: Ik blijf lekker zitten. Ja voorzitter dank. Toch even een korte reflectie ook op de eerste
termijn. Volgens mij was er een duidelijke oproep van de raad van dat er volgens de raad nog wel, of in
ieder geval een gedeelte van de raad, dat er nog werk te doen is in het concretiseren van een aantal
ambities op het sociale en op het duurzaamheidsdomein. Nou dat hebben wij met die moties, hebben wij
dat tot uiting proberen te brengen. Dan denken we dat we vandaag zeg maar ook de kans hebben om als
raad, om echt die verbinding met elkaar te maken. En los van de coalitie-oppositieverbanden tot mooie
bijstellingen te komen, tot mooie ambities te komen die kunnen worden uitgewerkt in de richting van de
begroting 2019. Zoals ik het net ook noemde, er ligt echt een heel goed gevulde hand met ambities, met
realistische doelstellingen die goed zijn voor de stad. We zeggen daarom ook collega's, grijp die hand. En
nu is het wel zo dat de antwoorden van verschillende wethouders, op de moties, en de gesprekken in de
wandelgangen, dat die ons her en der tot een aanpassing heeft genood. Gewoon omdat we eigenlijk ook
tot de conclusie komen dat die inzichten, dat die ook gewoon een plek in deze moties verdienen. Dus dat
heeft ons er concreet toegebracht dat wij de motie M2, dat we die intrekken en daarvoor een nieuwe, 2a
zou het dan worden denk ik, indienen. Dat we de motie drie, M3, intrekken en dat dat 3a wordt. Dat we de
motie M4 intrekken en dat dat 4a wordt. Dat we de motie M5 intrekken en dat daar voorlopig geen
nieuwe motie voor komt, omdat we met de wethouder eens zijn dat dit een dossier is dat echt in de
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Drechtsteden besproken moet worden. En we zullen daar dan ook zeker niet nalaten om de komende
periode aandacht te vragen voor de arbeidsparticipatie van mensen met een wat grotere afstand tot die
arbeidsmarkt. En het heeft ons er ook toegebracht om motie 6 in te trekken en 6a in te dienen. En daarbij
willen wij dan vooral aantekenen dat we de toezegging van de wethouder, om in gesprek te gaan met
verschillende organisaties die in de stad signalen hebben ontvangen dat discriminatie, dat dat gewoon een
hardnekkig probleem in onze stad is, dat vinden we een goeie toezegging. En we vinden het ook fijn dat u
dat wilt oppakken maar we denken toch dat het belangrijk is dat de gemeente op een serieuze manier
regie gaat voeren op dit probleem. En dat gaat voor ons verder dan een gesprekstafel organiseren. Dus
aanvullend op uw toezegging brengen we deze motie in een aangepaste vorm toch in stemming.
De heer Schalken: Voorzitter?
De heer Noels: Ja.
De voorzitter: Interruptie, mijnheer Schalken.
De heer Schalken: Als ik mag vragen, ja, wat is dan de concrete aanpassing?
De heer Noels: De aanpassing is dat we in de motie expliciteren welke doelgroepen we onder andere
bedoelen. Dus dat leidt ertoe dat we het over mensen met een lichamelijke beperking hebben, LHBTI,
mensen die een andere geloofsovertuiging hebben of een afkomst hebben, of een achternaam hebben
waarmee het lastig solliciteren is op onze arbeidsmarkt.
De heer Schalken: Voorzitter? Als ik daar nog aan mag ...
De voorzitter: Gaat uw gang.
De heer Schalken: ...toevoegen want in het dictum van uw motie verzoekt u het college om toch een nota
lokaal antidiscriminatiebeleid te ontwikkelen en dat blijft staan.
De heer Noels: Klopt.
De heer Schalken: Oké. Dank u wel.
De heer Noels: Alstu. En tot slot nog eventjes bij de moties M2, M3, die we intrekken, daar zit het vooral
op, wat ons vooral heeft overtuigd is het gesprek van de wethouder dat hij zeg maar zegt: we vinden de
motie sympathiek qua inhoud maar we willen ervoor waken dat we nieuwe beleidstukken gaan
ontwikkelen en dat soort dingen. Dus daarom hebben we in die moties gekozen voor een aanpassing dat
de maatregel en uitgangspunten die wij willen dat die veel meer een onderdeel worden van het
beleidsprocessen die toch al lopen. Dus dat een. En verder was er een opmerking, ik weet niet meer zeker
wie hem maakte, dat we het college ook vertrouwen moeten geven in deze eerste periode. En dat willen
we concreet doen met de moties die gaat over de energietransitie en de motie die gaat over, spring maar
achterop bij mij. Waar wij in die moties er nu voor gekozen hebben om zelf een norm op te leggen vragen
we u nu, bij de begroting 2019, u zelf een norm en ambitie op te leggen. En de effecten daarvan inzichtelijk
te maken.
De heer Schalken: Voorzitter?
De voorzitter: Mijnheer Schalken.
De heer Schalken: Mijn interruptie daarin bij die motie spring maar achterop de fiets, of hoe die heette,
daar was volgens mij in de beantwoording vanuit het college nadrukkelijk aangegeven dat we al een
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ambitie hebben en dat die loopt tot 2022, 2020. Dus die ambitie die ligt er al maar u kiest er dan voor dat
die ambitie ambitieuzer zou moeten zijn?
De heer Noels: Zeker.
De heer Schalken: Oké.
De heer Noels: Zeker. En als ik uw coalitieakkoord lees dan denk ik ook dat daar aanleiding toe is dat u dat
zelf misschien ook al vindt.
De voorzitter: Even nog mijnheer Noels, u pas dus 2, 3, 4 en 6 aan, 5 trekt u in, wat doet u met 7?
De heer Noels: Dat is de motie, moet ik er even bij pakken.
De voorzitter: Gelijke kans voor een kind.
De heer Noels: Ja die komt ook in aangepaste vorm komt die terug.
De voorzitter: Dus u trekt ze eigenlijk allemaal in en nu komt met, op een na, komt u met allemaal nieuwe.
De heer Noels: Nee de motie, nee de motie baan, dat was de, die gaat naar de regio, dus die trekken we in.
De voorzitter: Dus ja, dus u trekt ze allemaal in en u komt op een na, met een nieuwe.
De heer Noels: Klopt.
De voorzitter: Dank u.
De heer Noels: Ik ga ze even tekenen.
De voorzitter: U dient ook nu in?
De heer Noels: Ja.
De voorzitter: Dank u zeer.
De heer Noels: Als ik ze getekend heb.
De voorzitter: Dit is dus wel de tweede termijn dus als er raadsleden zijn die willen debatteren met D66
dan is dit wel het moment.
De heer Noels: Dat vind ik altijd leuk ook trouwens.
De heer Schalken: Maar voorzitter, dan wil ik die moties wel eerst goed hebben kunnen zien.
De voorzitter: Ja, dan gaan we maar even schorsen. Want we gaan niet een derde termijn doen. Dus dit is
het moment om ze in te dienen, dan moet u maar even wachten tot ze verspreid zijn. Ik schors de
vergadering.
De heer Noels: Excuses.
De heer Schalken: Voorzitter, de vergadering is wel geschorst maar mag ik een punt van orde in ons
midden leggen? Nou ja, er zullen waarschijnlijk meer partijen zijn die aangepaste moties hebben, kunnen
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we dan niet beter alle aangepaste moties in ieder geval dan krijgen zodat we de tweede termijn in kunnen
gaan. Want anders gaan we na de volgende partij weer schorsen en na de volgende partij weer schorsen,
dat lijkt me ook niet echt...
De voorzitter: Dat is prima maar dan hebben we dus eigenlijk toch een derde termijn. Dat vind ik goed
maar dat is niet zoals we met elkaar hebben afgesproken. Sowieso gaat er niks hier vanavond zoals we met
elkaar hebben afgesproken maar dit ook niet. Ja ik wil best even de partijen die een motie hebben
ingediend langs lopen maar dan heropen ik de vergadering. Dan heropen ik de vergadering, dan loop ik de
partijen langs die een motie ...
De heer Schalken: Maar voorzitter? Kunnen we ook een praktische manier kiezen en alle partijen met een
aangepaste motie vragen die gewoon nu te overhandigen zodat we dan dadelijk de tweede termijn
gewoon kunnen vervolgen met daarbij al die nieuwe moties in de hand?
De voorzitter: Ja met dien verstande dat ze dan nog wel even formeel moeten worden ingediend, want dat
moet tijdens een vergadering.
De heer Schalken: Ja dat snap ik.
De voorzitter: Dus dat kan. Dat vind ik goed. Dan maken we in elk geval een vergadersetje, heeft iedereen
in ieder geval de gegevens die er nodig zijn om een behoorlijk debat te kunnen voeren. Dan wil ik dus graag
de fracties, even buiten de vergaderorde om, maar de fracties die de moties nog willen intrekken of
aanpassen een verzoek om dat dan nu informeel te doen en dat dan in hun tweede termijn wel mee te
nemen woordelijk zodat we dat ook op de band hebben staan. Want daar gaat het om. Ja.
Mevrouw Stolk: Voorzitter, ik heb even niet opgelet. Maar als je hem, als je hem een klein beetje aan wil
passen dan moet ik dat nu doen?
De voorzitter: Ja graag.
Mevrouw Stolk: Oké, wij hebben onze motie ...
De voorzitter: Ja de vergadering is dus niet, er is geen vergadering.
De voorzitter: Dames en heren, dames en heren? Motie M3a en M7a die u zojuist heeft ontvangen, daar
mist nog een pagina, die krijgt u ook nog zometeen. Dus voor degene die het al hebben, die krijgt u straks
ook nog nageleverd. Zou heerlijk zijn als dit gewoon digitaal kan natuurlijk, ja. We gaan het erover hebben.
Geachte raadsleden, ik heb begrepen dat een aantal van u nog behoefte heeft om de gewijzigde moties
ook in fractieverband te kunnen bespreken. En dat betekent dat we de schorsing wat mij betreft nog 10
minuten langer laten duren zodat iedereen daar gelegenheid toe heeft, en dat we daarna ook efficiënt de
tweede termijn met elkaar kunnen afhandelen. Ik heb nu alle wijzigingen door gekregen, dat zijn vooral de
moties van D66 en de motie van VSP is gewijzigd, en de rest wordt of ingetrokken of blijft in stand. Dus dan
weet u in ieder geval waar u aan toe bent qua fractie standpunten. En de vergadering wordt dus hervat,
laten we zeggen ja over 10 minuten.
De heer Veldman: Voorzitter, even een kleine ...
De voorzitter: Mijnheer Veldman.
De heer Veldman: ... puntje van praktische aard.
De voorzitter: Ja u krijgt dus nog de aanvullingen van motie van M3a en M7a.
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De heer Veldman: Oké, u haalt de woorden uit mijn mond.
De voorzitter: Griffie is daar nu druk mee bezig. Maar voor de rest is alles goed is alles nu helder voor u. Ja,
dus de vergadering is nog 10 minuten geschorst, doet u er mee wat u nuttig vindt.
De voorzitter: Goed, ik heropen de vergadering. We waren bij D66, die heeft een moties ingediend. U heeft
de moties gezien. Zijn er vragen of reacties in de richting van D66 ten aanzien van de gewijzigde moties?
Mijnheer Veldman, ChristenUnie/SGP. Gaat uw gang.
De heer Veldman: Ja voorzitter, ik neem aan dat ik zo nog de gelegenheid krijg voor iets meer maar ik heb
in ieder geval even gewoon een eenvoudige vraag, volgens mij is dat bij 7 en ook bij een andere, gaat het
over zowel financiële dekking. En ik lees dat, of ik interpreteer dat als volgt: dat omdat het onderdeel
wordt van het jeugd en Wmo beleid, dat zeg maar de budgetten die daarbij horen dan ook kunnen worden
aangewend voor deze accenten zal ik maar zeggen, of deze aandachtspunten. Het is misschien ook goed
dat de wethouder daar nog even iets over zegt. En specifiek bij motie 7a staat er in het een na laatste
streepje, komt het kansenplan nog voorbij, en wat bij de oude motie eigenlijk stond, en ik ga ervan uit dat
dat eigenlijk geschrapt had moeten worden. Dus misschien kan de woordvoerder van D66 daar nog iets op
zeggen.
De voorzitter: U doet nu een verzoek aan D66 om de aangepaste motie aan te passen.
De heer Veldman: Nou ik geef even aan hoe ik het interpreteer en als hij dan zegt: nou, dat doet u goed,
dan zijn we er denk ik.
De heer Noels: Dat doet u goed.
De voorzitter: Mijnheer Noels.
De heer Noels: Dat doet u goed.
De voorzitter: Mooi, en u doet ook een oproep aan de wethouder straks nog even te reflecteren. Andere
vragen of opmerkingen nog in de richting van D66? Mijnheer Van der Kruijff, gaat u gang.
De heer Van der Kruiiff: Ja voorzitter, ja we hadden nog wel een vraag over de motie 3a, die heet armoede
hoor je niet te erven. Daar wordt onder andere gevraagd het opsporen van kinderen die in armoede leven,
daarvan had de wethouder ook al aangegeven dat we dat in Dordt wel zo'n beetje voor elkaar hadden. Dus
ik vraag me af of u dat dan toch onvoldoende vindt? En vervolgens vraagt u in het plan aandacht te
besteden daaraan maar bijvoorbeeld ook de inzet van ervaringsdeskundigen te onderzoeken, met het
gezin een plan maken, uitgaan van het perspectief van ieder kind. Vindt u dat de overheid dat allemaal
moet doen? Want u vraagt ook wat betekent dat voor de begroting, of ziet u daar ook een rol voor
anderen dan de gemeentelijke overheid? Oftewel moet dat ons allemaal geld kosten of zit dat ook anders?
Dus dat doen we motie voor motie, ik had over een andere ook nog een vraag. Misschien wel handig dat
de heer Noels...
De voorzitter: Stelt u de vraag maar aan D66, ja.
De heer Van der Kruiiff: Ik had ook nog een vraag aan u over een motie 4a, die gaat over spring maar
achterop de fiets. Waarbij u vraagt aan het college zelf een ambitieuze doelstelling op te stellen. Dan neem
ik aan dat u bedoelt ambitieuzer dan er nu is, want we hebben namelijk al een fietsdoelstelling. En mijn
tweede vraag is, uw doel is, en dat schrijft u bij overwegende, het binnenstedelijk autoverkeer een
probleem is. En daarvoor heb je natuurlijk ook nog het alternatief van openbaar vervoer, en daar besteed
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u helemaal geen aandacht aan. Dus behalve aandacht voor de fiets zijn we ook benieuwd hoe u dat ziet
voor openbaar vervoer. Want als je er al naar kijkt van hoe je het allemaal wil doen dan zou je het in die
volle breedte moeten willen bekijken. Dat over dat punt. Over het antidiscriminatiebeleid, daar heb ik geen
vragen, dat is mij wel duidelijk. En bij het punt, de motie 7A, gelijke kansen voor ieder kind, ook die eindigt
met het verzoek in samenhang met de lokale beleid de volgende onderdelen op te nemen: een
buurtgerichte aanpak, huiswerkbegeleiding, bijles, individuele begeleiding mogelijk maken. Nou laat is op
je inwerken, als je dat moet gaan doen, wat dat kost. Als je kinderen allemaal bijles moet gaan geven en
individuele begeleiding moet gaan geven. U vraagt ook al, breng dat in de begroting, de financiële
consequenties. Wilt u nou dat op deze punten er aandacht voor komt of vindt u ook dat het allemaal
geregeld moet worden? Want anders durf ik nu niet al te zeggen dat kan ik u op voorhand zeggen, dat we
dat in de begroting gaan verwerken, want dat wordt natuurlijk een zeer kostbare zaak.
De voorzitter: Mijnheer Noels.
De heer Noels: Ja ik probeer ze even een voor een af te pellen. Een aantal dingen die gaan erover van of wij
vinden dat iets nu zeg maar al in de begroting moet worden verwerkt. En wat we nu eigenlijk doen is dat
we een aantal maatregelen, dat we die willen koppelen aan het beleid dat nu ontwikkeld dan wel
uitgevoerd en bijgesteld wordt. Dus dan lijkt het evident dat op het moment dat dat beleid, lokaal Wmo
plan, lokaal jeugd plan, dat dat beleid wordt vastgesteld, dat die maatregelen in dat beleid hun
consequenties hebben. Dus dat geldt eigenlijk voor het financiële deel. En dan had u nog een vraag maar
die heb ik ...
De heer Van der Kruiiff: Voorzitter, dan heb ik er toch nog een vraag over, u heeft nog geen idee wat het
gaat kosten neem ik aan, tenminste ik niet, laat ik voor mezelf spreken. Hoe kan je dan nu al zeggen, het
moet in de begroting verwerkt worden. Want ik weet nog niet wat ik moet laten om dit te kunnen doen.
De heer Noels: Mijnheer Van der Kruijff, ik constateer dat u zojuist uw handtekening heeft gezet onder 60
pagina's ambities waarbij u geen flauw idee heeft wat ze kosten, dus dan lijkt me deze ambitie daar aan
toevoegen, lijkt me wel een reële.
De heer Van der Kruiiff: Het zal u verbazen wat ik daarvan weet.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan anderen nog?
Mevrouw Niihof: Voorzitter?
De voorzitter: Ja, mevrouw Nijhof, gaat uw gang.
Mevrouw Niihof: Even over motie 3a en 7a. Wij vinden dat er in de motie veel te veel op de inhoud en op
de uitwerking en de uitvoering gezeten wordt in deze. We zijn er als raad om de kaders vast te stellen, we
hebben overigens kort geleden, vorige week nog afgesproken dat als het gaat over het Wmo beleidsplan
lokaal en Wmo beleidsplan, of jeugd beleidsplan dat we daar gewoon nog over gaan praten. We vinden dit
eigenlijk niet kunnen dat u nu al de professionals eigenlijk de opdracht geeft om, hoe zij hun plan van
aanpak moeten gaan schrijven. Dus wij kunnen hier niet mee instemmen.
De voorzitter: En uw vraag is? Oké, gaat uw gang mijnheer Noels.
De heer Noels: Ja ik kan mij niet vinden in de uitleg die mevrouw Nijhof aan de motie geeft. Ik constateer
dat we in deze motie juist niet op de stoel van de uitvoering gaan zitten en dat we juist de kaders om, hoe
zorg je er nu voor datje kinderen die nu opgroeien in armoede, datje die bereikt en dat je die de kans
geeft op een mooi leven. Dat we die professionals daarmee helpen door het kader te concretiseren.
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De voorzitter: Mevrouw Nijhof.
Mevrouw Nijhof: Er staat heel duidelijk, en dan kijk ik even naar motie 3a, bij bullet 3. Met het gezin een
plan maakt voor het stabiliseren van de thuissituatie en het verbeteren van het toekomstperspectief voor
kinderen en ouders. Dat is echt uitvoering. Dus wat dat betreft, naja goed, vinden wij dit veel te ver gaan.
De heer Noels: Nog een, een vraag aan mevrouw Nijhof: denkt mevrouw Nijhof dat er een plan wordt
gemaakt dat niet uitgaat van het stabiliseren van de thuissituatie en het verbeteren van de toekomst
perspectief? Dit is toch een kader. Dit is toch geen uitvoering. Ik vraag, ik zeg hier nergens in wat ik vind
dat een professional moet doen, bepaal alleen het kader, we constateren dat het voor de ontwikkeling van
een kind belangrijk is dat die opgroeit in een stabiele thuissituatie. Zodat die ook een duidelijk
toekomstperspectief heeft. Maar hoe dat plan er dan uitziet, dat weet de professional veel beter dan ik.
Dus ik zou ook nooit hier de pretenties hebben om de inhoud van het plan van aanpak te schetsen.
Mevrouw Nijhof: Maar dat doet u wel.
De heer Noels: Dan constateer ik toch dat ja, dat u de motie niet goed gelezen heeft.
De heer Van Verk: Voorzitter.
De voorzitter: Andere vragen of opmerkingen nog in de richting van D66, mijnheer Van Verk.
De heer Van Verk: Nou niet in de richting van D66 maar meer in de richting van mevrouw Nijhof. Het is
toch zo dat de hele zorgoperatie gebaseerd is op het maken van een plan met het gezin met een
hulpverlener. En u knikt daarbij instemmend en ik lees niets anders dan dat daar ook staat. Dus ik begrijp
uw probleem niet zo goed.
Mevrouw Nijhof: Ik zal het nog eens bekijken dan maar ik lees het heel anders, wat hier staat. Ik vind ook
dat de wethouder, als het gaat over armoede, wel degelijk in de notitie die hier ligt aandacht besteed aan
armoede en ook het delen met de wijkteams van beleid daarvan. Dus ik vind dit echt te ver gaan.
De voorzitter: Ik constateer dat u het niet helemaal eens ben met elkaar, dat kan. Volgens mij is het goed
om door te gaan naar de fractie van GroenLinks, voor de tweede termijn. Mevrouw Kruger, gaat uw gang.
Mevrouw Kruger: Ja voorzitter, dank u wel. Nou in ieder geval wil ik iedereen danken voor het aanhoren,
bekijken en lezen van al onze moties. Want ik heb wel begrepen dat verschillende partijen die gaven aan
van: ja wacht maar tot de begroting komt, naar ons toekomt, en daarom ook geen moties hebben
ingediend. En wij hadden het idee van graag aan de voorkant te willen gaan zitten en mee te geven en dat
we straks, omdat we straks niet hoeven zeggen van, als de begroting naar ons toekomt, van: nou u heeft
uw best gedaan maar missen nog het een en ander. Enkel voor het collegeakkoord is samengesteld met de
gesprekstafels dachten we van nou, we zullen daarom aangeven welke moties wij indienen om daar een
steuntje in de rug te geven bij het opstellen van de begroting. We zullen aangeven welke moties wij
intrekken, dan wel in stemming zullen brengen. De gewijzigde eerste motie energieneutraal 2007, eh
2070? Kom nou, dat is veel te laat, 2050 brengen wij samen met D66 in stemming. Want we moeten echt
vaart maken en deze motie daagt hiertoe uit.
De voorzitter: Kunt u even voor de duidelijkheid het nummer erbij vermelden?
Mevrouw Kruger: Oké, dat is nummer 2a. Toch? Want we moeten nu doorzetten want met de laatste
loodjes naar 2050, ja die wegen toch echt het zwaarst. Dordt en krachtig hebben we ingediend, dat Dordt
en krachtig is motienummer 8, hebben we ingediend met de SP en D66. De wethouder heeft toegezegd te
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gaan inventariseren wat er uit voorstaande rekenkamer is gekomen en dat hij daarbij de
raadsinformatiebrief van de ombudsman zou meenemen. Dat is erg mooi. Wij handhaven de motie
daarom ook om samen met de inwoners, ambtenaren, en raadsleden en andere betrokkenen tot een visie
te komen. En met deze motie willen we de wethouder een steuntje in de rug geven.
De heer Merx: Voorzitter?
De voorzitter: Mijnheer Merx.
De heer Merx: Ja een vraag aan mevrouw Kruger. Wij neigen ernaar om deze motie te steunen maar dan
met die strekking dat dit wordt meegenomen in die toegezegde raadsinformatiebrief. Waarin we de
Omgevingswet betrekken, dat verhaal van de ombudsman, hoe heet dat, de burgerinitiatief, oftewel de
rekenkamer, een compleet verhaal. Maar een hele visie ontwikkelen en een hele hoop stampei moet ik
eerlijk zeggen dat zien wij niet zo zitten. Dus als u zegt van: nou, ik wacht eerst die raadsinformatiebrief af
en daarin meegenomen datgene wat in net gezegd heb, dan vind ik het goed. Als u zegt van: nee, wij willen
eerst met de hele wereld gaan praten enzovoort enzovoort, dan vrees ik dat wij niet gaan steunen.
Mevrouw Kruger: Nou, ik vind als u zegt van, voorzitter, ja ik mag gewoon antwoord geven hè, dank u. Ja
via de voorzitter toch. U zegt toch: ja een hele visie, dan brengt u het ook wel weer heel erg fors. Wij
hebben het gewoon over een visie. En met de hele wereld praten, nou we willen niet met hele wereld
praten, maar wij willen wel met bijvoorbeeld een aantal inwoners horen, wat ambtenaren die er ook mee
te maken hebben en zo dan een goeie raadsinformatie brief wat mij betreft samenstellen. Maar niet
zomaar alleen vanuit het college het hebben over burgerparticipatie, want we hebben het over ja
burgerparticipatie, inwonerparticipatie. Hoe ga je dan iets opstellen zonder die mensen erbij te betrekken?
Vandaar.
De voorzitter: Mijnheer Merx.
De heer Merx: Voor alle duidelijkheid, u zegt nou die raadsinformatiebrief, aangekleed, dan kunnen wij wel
even.
Mevrouw Kruger: Aangekleed, ja.
De heer Merx: Dank u wel.
De heer Schalken: Voorzitter?
De voorzitter: Mijnheer Schalken.
De heer Schalken: Mag ik daar vanuit Beter voor Dordt nog op reageren. Wij zitten eigenlijk een beetje op
dezelfde lijn, we zitten niet te wachten op de uitwerking van een nieuwe visie of een aangepaste visie
maar meer eigenlijk naar aanleiding van de uitleg van de wethouder, eigenlijk redelijk tegemoet komen
aan wat hier wordt gevraagd in deze motie, omdat het volgens mij ook iets is wat we met elkaar omarmen
om die burgerparticipatie dus beter vorm te geven. Maar niet, zoals het er nu nog in staat, dat het ook
weer om een andere of een nieuwe visie zou gaan. Maar meer een uitwerking naar aanleiding van de
manier waarop wij hier nu met elkaar over hebben gesproken en de wethouder daar een toezegging op
heeft gedaan. Dat is onze uitleg daarbij, dan kunnen wij ons daar ook wel bij aansluiten maar niet als het
gaat om een nieuwe visie.
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Mevrouw Kruger: Ik denk dat dat dezelfde uitleg is als die de heer Merx net gaf, of dezelfde opmerkingen
die hij maakte. We zeggen van: prima, maar wel met de inwoners van Dordrecht erbij betrokken op een of
andere manier. Dus wat dat betreft een uitwerking van hoe het nu was. Ja, niemand meer?
De voorzitter: Mijnheer Van der Kruijff nog?
De heer Van der Kruiiff: Dank u wel voorzitter. Nou mevrouw Kruger het zal wel blij worden, ook het CDA
neigt ernaar voor deze motie te gaan stemmen.
Mevrouw Kruger: Oh ik word heel blij.
De heer Van der Kruiiff: Maar toch wel met wat tekst daarbij. De visie klinkt al gauw wollig en wat
algemeen en we hebben vooral behoefte aan praktische uitwerking. We hebben binnen het
coalitieakkoord ook al wat suggesties gedaan rondom gesprekstafels, dat beviel ons goed, daar willen we
mee doorgaan, hebben we dan ook gezegd. Dus wat ons betreft vlechten we die dingen in elkaar.
Mevrouw Kruger: Helemaal mooi.
De heer Van der Kruiiff: En gaan we het over die as met elkaar doen. Er staat alleen een punt bij, bij van
mening zijnde dat burgerparticipatie meer is dan een bezuinigingsmaatregel. En die verbaast ons een
beetje als van mening zijnde dat. Want wij hebben helemaal niet de illusie, en dit suggereert dat, alsof het
nu wel zo zou zijn. Wij zien het in ieder geval niet zo dus van die zin wil ik dan wel afstand nemen als dat
wij denken dat daar de oplossing voor is, en dat we daar van af moeten.
De voorzitter: Even, dat zeg ik even tegen iedereen, er liggen op gegeven moment nu gewoon moties voor
zoals ze er liggen want het wordt voor iedereen die dit volgt, en ook voor iedereen die dit moet
administreren en voor degene die de besluiten moeten registreren wel heel erg ingewikkeld als iedereen
zijn eigen uitleg geeft en dan zegt: dan kan ik er wel mee instemmen. Er ligt gewoon voor wat er voor ligt
en er wordt straks over gestemd. Als u hem wilt aanpassen, dan past u hem aan. Maar zo zou ik het wel
willen voorstellen als voorzitter van deze vergadering, om ook nog een beetje de zorgvuldigheid en
degelijkheid van de besluitvorming in ogenschouw te houden. Dat zeg ik niet alleen tegen u hoor, dat zeg
ik tegen iedereen mijnheer Van der Kruijff.
De heer Van der Kruiiff: Nog even een procesvraag, uiteindelijk als je kunt instemmen met een motie stem
je toch in met het dictum? En alle overwegingen hoeven we het dan niet per se mee eens te zijn hè?
De voorzitter: Je stemt in met het dictum, dat klopt.
De heer Van der Kruiiff: Oké, nou kunnen wij ermee instemmen, dank u wel.
De voorzitter: Mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger: Ik hoef hier verder niet meer op te reageren? Nee, oké.
De voorzitter: Wat u wilt.
Mevrouw Kruger: Ja, nee maar ik bedoel, dan gaat het allemaal wat sneller. Dan hebben we de motie
aandacht voor verwarring.
De voorzitter: Dat lijkt me een buitengewoon nuttige motie, aandacht voor verwarring.
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Mevrouw Kruger: Ja hè, ja. Ja zo had ik hem nog niet bekeken maar nou fijn, ja. Ook al heeft de wethouder
aangegeven dat hij eigenlijk liever zou willen wachten tot evaluatie in Gorinchem zeggen wij van: nou ja
waarom wachten op de evaluatie in Gorinchem want er is nu al gebleken dat deze aanpak in Gorinchem
succesvol is. Dus we zeggen: gewoon doen en doorpakken. Dus we brengen deze motie ook in stemming.
De motie jongeren aan zet, nummer 10, die trekken wij in want hier komen we mee terug in de
Drechtraad. Operatie Steenbreek, dat is motie nummer 11, deze trekken wij ook in waarbij we wel op
willen merken dat wethouder Stam wilde bekijken wat de mogelijkheden zijn toch van deze motie en wat
de toegevoegde waarde van Steenbreek zou kunnen zijn bij de City Deal. Want ik heb het nog eens even
goed bekeken, de City Deal is echt groot opgezet en de motie Steenbreek is, dat gaat meer over kleine
lokale maatregelen. Dus het zou erg prettig zijn als u dan toch inderdaad kijkt of die nog van toegevoegde
waarde kan zijn. Die ballon gaat niet op, dat was motie nummer 12, ja. Deze brengen wij in stemming want
op weg naar een duurzame economie, dat is weer een andere. Ja sorry, dit even heel snel gedaan in de
pauze. Die ballon gaat niet op, deze brengen wij gewoon in stemming.
De heer Merx: Voorzitter?
De voorzitter: Mijnheer Merx.
De heer Merx: Ja een vraag, hoe ik hem uit moet leggen. Ja sorry toch die vraag.
Mevrouw Kruger: Nee maar mag wel, ik kan hem uitleggen.
De heer Merx: Het is toch niet uw bedoeling om elk kinderfeestje in Dordrecht te verstieren?
Mevrouw Kruger: Nee.
De heer Merx: Nee hè. Het gaat u toch echt...
Mevrouw Kruger: Maar als u de motie goed leest, we zijn niet tegen ballonnen, wij zijn tegen dat ballonnen
zomaar gedropt.worden en dan dat de rommel niet opgeruimd zou kunnen worden, dus in het milieu
terecht zou komen. En we zijn tegen de ballonnen opgelaten worden die dan ook maar overal heen
dwarrelen en ook in het milieu terechtkomen, dat is waar we het over hebben.
De heer Merx: Ja maar het gaat mij even over de vraag wie die ballonnen opiaat, om het zo maar te
zeggen. Zoals ik al zei, niet kinderfeestjes, maar bedoelt u door de gemeente gesubsidieerde of vergunde
evenementen, waarin de voorwaarden wordt opgenomen dat, en dat we niet in de APV een of ander
artikel gaan opnemen en de handhaving met twintig man uitbreiden om achter elke ballon aan te rennen.
Mevrouw Kruger: Ik vind het geweldig hoe u steeds van iets wat niet zo groot hoeft te zijn toch het enorm
weet uit te leggen. Maar ja, hij blaast hem op inderdaad, tot hij weer lek geprikt wordt, dat is niet zo mooi.
Nee, dat eerste, dat geld gewoon zo. Zo hebben we hem bedoeld. Zo staat hij er volgens mij ook. Maar
goed, het zou voor meer uitleg mogelijk zijn en dat is nu dan opgelost denk ik. Oké. Dan hebben we nog
Dordrecht op weg naar een duurzamer energie, deze motie trekken wij in omdat de wethou... hè? Nummer
13? Zat ik verkeerd? Oh verschrikkelijk. Omdat de wethouder heeft aangezegd, aangegeven deze motie
wat meer uit te werken, of wat we in de motie hebben geschreven uit te werken, en daar gaan we
natuurlijk met smart op wachten tot hij hiermee komt.
De voorzitter: Mevrouw Kruger, even voor de duidelijkheid, het gaat over motie M13 van de duurzame
economie?
Mevrouw Kruger: Ja, ja helemaal goed.
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De voorzitter: Die trekt u in?
Mevrouw Kruger: Ja
De voorzitter: Ja.
Mevrouw Kruger: En volgens mij heb ik ze dan wat ons betreft gehad. We hebben nog een paar moties die
wij met iemand delen maar die zullen dat zelf aangeven. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u zeer, nog vragen in de richting van GroenLinks? Dat is niet het geval. Dan de
ChristenUnie/SGP fractie, mijnheer Veldman.
De heer Veldman: Ja voorzitter dank. Wij hebben zelf, zoals ook eerder al gezegd, geen moties en
amendementen ingediend. En dan had ik bij sommigen nog een vraag of een opmerking maar daar is net
het een en ander uit mijn stapel verdwenen. En daarmee zijn die vragen volgens mij ook verdwenen. Op
een na, en dat betreft motie 18 over de Lommerrijk Dordt. Wij hebben namelijk daar goed de wethouder
ook begrepen dat hij dat mee wil nemen in, nou ja alles wat te maken heeft met groen en blauw, dus
gewoon natuur en water in normaal Nederlands. En nou ja, daar zijn wij wel heel content mee omdat het
dan een geheel wordt. Maar in algemene zin kunnen wij wel met een heleboel opmerkingen uit deze motie
goed leven. Dus met die toezegging van de wethouder zijn wij voor nu wel content. En voorzitter, dat was
volgens mij het enige waar ik dan verder nu nog opmerkingen bij had. Ja ook die van de PvdA, met name
over alles wat met wonen te maken heeft, maar daar heb ik net de heer Van Verk al over geïnterrumpeerd.
Daarvan zijn wij van opvatting dat dat echt onderdeel moet worden van de bredere discussie over de
woningbouwambitie.
De voorzitter: Dank u zeer, PVV fractie, mijnheer Van Leeuwen.
De heer Van Leeuwen: Dank u wel voorzitter. Nou wij hadden geen moties ingediend, we hebben wel een
aantal vragen gesteld en die zijn door het college beantwoordt, dank u voor de antwoorden.
De voorzitter: Dank u zeer, dan de SP, mevrouw de Feo.
Mevrouw de Feo: Ja de SP die wil motie 14 intrekken, oud pand zoekt jonge bewoner omdat wethouder
Sleeking heeft ons een duidelijke uitleg gegeven dat hij wel degelijk wil gaan kijken naar huisvesting voor
jongeren, en dan ook met ombouw van bestaande panden tot jongerenappartementen. Dus dat wachten
we af, we blijven er wel op letten. Motie 15 en 16 die blijven staan, in de buurt sta je niet alleen, daarvan
gaf wethouder Heijkoop volgens mij aan dat hij hem kan omarmen. En een vak leren in de praktijk willen
we ook graag laten staan.
De voorzitter: Dank u zeer, dan kom ik bij de VSP fractie, gaat uw gang, mevrouw Stolk.
Mevrouw Stolk: Ja voorzitter, dank u wel. Wij hebben onze motie, een bus naar de Essenhof, aangepast.
Daar hebben we het woordje bus uitgehaald en verbinding laten staan, de verbinding naar de
begraafplaats. En voor de rest zullen wij over de moties onze stem dadelijk uitbrengen.
De voorzitter: Dank u zeer.
De heer Van Verk: Voorzitter.
De voorzitter: Ja gaat uw gang, mijnheer Van der Kruijff.
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De heer Van der Kruiiff: Een vraagje, dat we elkaar allemaal heel goed begrepen, want er was net natuurlijk
een heel lang debat tussen de wethouder en de VSP over of het nou een gewone bus of een buurtbus kon
zijn met vrijwilligers. Laat ik vooropstellen dat wij ook liever een gewone bus in de concessie hadden
gekregen en dat we het echt als een verlies zien dat het allemaal mislukt is. Maar we de wethouder niet
nog een keer met die missie op pad kunnen sturen want dat wordt een beetje een kansloze missie
ondertussen. Dus dit was het beste alternatief gezien, maar dat we het erover eens zijn dat dit een bus is,
zeg maar een buurtbus, voor acht personen met een vrijwilliger achter het stuur die een vaste route rijdt
op vaste tijden, dat bedoelt u?
Mevrouw Stolk: Voorzitter, ja. Want anders hadden wij hem niet aangepast.
De heer Van der Kruiiff: Maar ik vraag het maar voor de zekerheid.
Mevrouw Stolk: Nee, ja maar dit is voor dit moment denk ik het hoogst haalbare. We hadden het ook liever
anders gezien maar we hebben hem daarom aangepast.
De heer Van der Kruiiff: Helemaal mee eens. De motie zullen wij steunen overigens.
De voorzitter: Dank u zeer, anderen?
De heer Merx: Voorzitter?
De voorzitter: Ja, mijnheer Merx.
De heer Merx: Een vraag ook hier aan de VSP. Zoals het er nu staat is het sowieso moet die er komen,
ongeacht de kosten en die kosten moeten dan verwerkt worden in de meerjarenbegroting. Of kunt u, zoals
wij hem dan zeg maar zien, er komt eerst een voorstel van het college, we dragen dit een warm hart toe,
maar we willen wel graag voorstel van het college dan wel zien. Wat als dat een paar miljoen kost dan
denk ik dat we toch iets anders moeten bedenken, ik maak hem iets groter mevrouw Kruger.
Mevrouw Stolk: Voorzitter. Nou we hebben al aardig wat woorden hierover gewisseld. De wethouder die
heeft aangegeven dat hij denkt aan een bedrag tussen de € 30.000 en € 40.000. Wij willen dat er nu wel
een bus gaat rijden, in welke vorm dan ook. Want wij vinden dat het nu lang genoeg geduurd heeft. En ja,
het niet tegen elke prijs.
De heer Merx: Voorzitter dit is genoeg beantwoord, met € 30.000, € 40.000 kunnen wij wel leven.
Mevrouw Stolk: Voorzitter, als dat bij de VVD zo makkelijk gaat dan hebben we nog wel een paar moties
denk ik hoor.
De voorzitter: Ja, nou dan moet u mij niet aankijken natuurlijk hè. Andere vragen in de richting van de VSP
nog?
De heer Van Verk: Voorzitter.
De voorzitter: Ja, mijnheer Van Verk.
De heer Van Verk: Ik wil toch nog een keer bevestigd zien dat met structureel wordt bedoeld dagelijks,
langs een vaste verbinding op vaste tijden voor een bedrag van € 30.000 tot € 40.000 per jaar. Dan wil ik
dadelijk van de wethouder horen hoe realistisch hij dat vindt.
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De voorzitter: Ik denk dat de wethouder uw vraag goed heeft gehoord. Andere nog in de richting van
mevrouw Stolk. Dat is niet het geval, dan gaan we naar de Partij van de Arbeid, mijnheer Van Verk.
De heer Van Verk: Dank u voorzitter. Motie 18 die handhaven wij, gezien het feit dat de bomen op dit
moment ernstig bedreigd worden. Enerzijds door kap vanwege ziekte of vanwege ontwikkelingen en
anderzijds we hebben vast kunnen stellen dat we de komende jaren wellicht 3000 bomen gaan planten
zodat het ons wel noodzakelijk lijkt om samen met de bewoners van deze stad tot een bomenvisie te
komen zodat we weten waar wat gebeuren gaat. Het opnemen in het plan groen en blauw, dan is het een
onderdeel van een groter geheel en wij vinden dat de bomen op dit moment aparte aandacht verdienen.
Voorzitter, voor wat betreft motie 19, daarvan hebben we vastgesteld dat wat de wethouder heeft
toegezegd dat er een zorgvuldige afweging plaatsvindt alvorens er wordt overgegaan tot kappen, dat
nemen wij nota van. Tegelijkertijd heeft hij ook gezegd dat als er een boom gekapt is er ook een boom
wordt teruggezet, zo mogelijk. Van dat laatste zouden wij afstand willen nemen. Volgens mij is de afspraak
dat voor elke gekapte boom er ook weer een boom ergens op dit eiland wordt teruggezet. En als hij die
toezegging kan doen dan zou de motie overbodig zijn wat ons betreft. Voor wat betreft motie 20 en 21,
daar heeft wethouder Stam nadrukkelijk gezegd dat deze zaken meegenomen worden in de verdere
ontwikkeling van de woonvisie. We hebben deze moties ingediend om daar nadrukkelijk aandacht voor te
vragen en kunnen hem daarmee intrekken. Voor wat betreft...
De voorzitter: Dus dat betreft drie moties.
De heer Van Verk: Ja ik kom nog bij de laatste motie, die zullen wij ook gaan intrekken omdat we hebben
kunnen vaststellen dat de heer Sleeking als wethouder ruimtelijke ordening heeft gezegd dat hij na het
zomerreces komt met een soort van vlekkenplan. Ik heb nota genomen van de opmerking van de heer
Oostenrijk dat er een kansenkaart 2017 ligt. Maar wat hij zegt: het is een kansenkaart 2017. We zitten
inmiddels dadelijk in 2019, dus actualisering van die kansenkaart met de nieuwe opgave lijkt ons geen
overbodige luxe. Waarbij wij de kanttekening willen plaatsen dat grond net als geld is, je kan het maar een
keer uitgeven. En ik heb de wethouder horen zeggen dat een van de ontwikkellocaties bijvoorbeeld de
Spoorzone is, dat zou een prachtige ontwikkellocatie zijn maar daarin zijn nog wel wat problemen weg te
nemen in het spoorvervoer, als ik het goed begrepen heb. En ik voorzie niet dat dat op korte termijn gaat
plaats vinden dus ik ben heel benieuwd wanneer die dan gebouwd zal gaan worden. En voor de rest heb ik
eigenlijk het antwoord gemist over de discrepantie die er ligt tussen de regionale opgave, 10.000 woningen
minimaal voor Dordrecht, en de opgave die we ons nu zelf hebben opgelegd. Ik mis namelijk de
achterstand van 4000 woningen zoals ik dat eerder heb gememoreerd. Tot zover, daarmee kunnen we
overigens wel deze motie intrekken.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan tot slot Gewoon Dordt, mevrouw Koene.
Mevrouw Koene: Ja dank voorzitter. Nou ja, we hadden in de eerste termijn al geen behoefte om een
motie in te dienen en nou ik heb ook geen aanleiding gezien om dat alsnog te veranderen. Dus ja wij zullen
slechts gaan stemmen over de moties.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan loop ik opnieuw nog even de collegeleden langs. Dan begin ik weer bij de
heer Burggraaf, heeft u nog behoefte aan reageren op vragen uit de zaal? Gaat uw gang.
De heer Burggraaf: Ja dank voorzitter. Ja het enige waar ik nog even de nadruk op wil leggen is motie 8.
Om nog even te herhalen, hoe ik, hoe wij hem interpreteren die motie dat is nogmaals, waar de Nationale
ombudsman toe oproept, die zegt van: goh, maak de tussenstand op. Nou daar komen we in september
mee en daar zullen we inzichtelijk maken wat we inmiddels hebben opgestart in organisatie onder de
noemer samen maken we de stad, en dat dat dan vervolgens ja, de verdere doorwerking is van hoe we aan
de burger- participatie richting geven en dat het niet een oproep is om daarin weer een nieuwe zeg maar
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beleidsnota vorm te geven. Daar hecht ik nog even belang aan omdat, ik zie aan de overkant geknik dus
met die uitleg kan ik die motie, of kunnen wij die motie omarmen.
De voorzitter: Dank u zeer. Wethouder Sleeking nog. Niet? Wethouder Heijkoop.
De heer Heiikoop: Ja voorzitter...
De voorzitter: Die alle tijd krijgt overigens om dit te doen.
De heer Heiikoop: Ik blijf hier ook gewoon zitten, dus dat komt helemaal goed. Ja ik kan heel kort reageren
op de moties waar wij als college positief tegenover staan, dat is in ieder geval motie 9, de verwarde, over
de verwarring. Dat er aandacht voor moet komen, nou daar zijn we het natuurlijk van harte mee eens. En
het is ook in grote lijnen in lijn met het vigerende beleid. En we hoeven ook zeker niet op de evaluatie in
Gorinchem te wachten dus die nemen we graag over. Dat geldt ook voor de moties 15 en 16. Dat heb ik in
eerste termijn eigenlijk ook al aangegeven. Als we kijken naar de moties van D66, ja daar zitten wat vragen
omheen en die werden eigenlijk al heel overzichtelijk gewisseld ook door u als raad. De heer Veldman gaf
aan dat het gaat over, sorry? Oh, haal ik nu weer moties door elkaar. Oké. Nou goed, ik kijk er straks nog
even naar. Het gaat over de moties die de SP net toelichtte. Nee? Oké. Oké, nee maar mevrouw Feo-Dudok
refereerde aan het gegeven dat ik hem al omarmd had en inderdaad collega Stam is daar ook op ingegaan.
Maar ik had hem ook in mijn termijn al meegenomen. Het gaat wel degelijk over motie 15. Excuus voor de
verwarring. Andermaal, motie 3a en motie 7a. Ja ik was begonnen om aan te geven dat u, dat al in uw raad
had gewisseld, de heer Veldman gaf al aan u geeft accenten, u legt accenten, en u geeft aandachtspunten
mee. En daar ben ik het van harte mee eens, dit zijn echt zaken die ik graag mee zou willen nemen bij de
uitwerking. Maar dat is wat anders dan dat ik ze onverkort wil overnemen of dat ik ze wil opnemen. En dan
kom ik ook bij het argument van mevrouw Nijhof. Het programma samen tegen armoede, en dat geldt
eigenlijk ook voor andere, de onderwijsvisie, dat willen we samen met de stad doen, dus samen met de
professional, samen met het veld, samen met onderwijspartijen. En dan past het niet dat wij al zaken
eenzijdig opnemen. Maar ik zeg wel echt van harte toe aan de fractie van D66 dat we ze op de agenda
gaan zetten, dat we ze gaan bespreken en op die manier ook recht doen. Maar zoals het er nu staat, en
ook in acht nemend de woorden van de voorzitter, er ligt voor wat er voorligt, kan ik ze niet op deze
manier ondersteunen. Want ook de financiering, dat gaf mijnheer Van der Kruijff terecht aan, is dan ook
nog wel een punt. Op het moment dat je ze echt onverkort opneemt, huiswerkbegeleiding, individuele
begeleiding, dus ja mijn toezegging, we gaan ze meenemen bij de uitwerking, ze gaan recht gedaan
worden, maar niet onverkort de toezegging om wat er in het dictum staat om huiswerkbegeleiding op te
nemen in dat programma en dat ook vanuit de overheid te gaan regelen. Dat wat betreft die twee moties.
De heer Noels: Voorzitter?
De voorzitter: Mijnheer Noels, bij interruptie.
De heer Noels: Ja die toezegging, die doet ons natuurlijk deugd. Maar ook wij hebben natuurlijk in de
voorbereiding van deze moties contact gehad met de organisaties waarmee u dit onder andere aan het
doen bent. Dus het is niet zo dat wij dit nu zeg maar als fractie hebben verzonnen. Wij constateren gewoon
dat er op deze thema's, gelijke kansen en zorgen dat kinderen die in armoede opgroeien, dat daar echt
actie op nodig is. En dan vinden wij inderdaad dat je daar als gemeente, als college, nu even regie op moet
nemen. Dat is wat anders dan dat wij vinden dat u, dat we u opleggen dat u alles als gemeente zou moeten
vormgeven en zou moeten doen. We dagen u van harte uit om met voorstellen te komen waarbij u deze
uitgangspunten, met het veld, nader uitwerkt en op die wijze tot een oplossing komt. En tot slot, toch nog
een keer over de opmerking dat dit ambities zijn waar geen financiering bij is en dat het toch wel grote
gevolgen heeft. Die opmerking die verbaast me, hoe vaker ik hem hoor, meer vanavond. We hebben van u,
hebben we een coalitieakkoord gehad dat volstaat met ambities. En op een financieel kader na, namelijk
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dat u bereid bent om 10 miljoen te investeren in een task force om met de woningbouw aan de gang te
gaan, lukt het u niet om dit soort kleine ambities, waarmee u het leven van kinderen die in armoede
opgroeien beter maakt, waarmee u het leven van kinderen die geen gelijke kans op een mooie toekomst
hebben, waarmee u dat beter maakt, het lukt u niet om te zeggen van: nou, ik neem ze mee en ik zorg dat
ze een mooie plek krijgen. En dat vind ik teleurstellend.
De heer Heiikoop: Ja voorzitter, dit dreigt een beetje een semantische discussie te worden. Als de fractie
van D66 heeft teruggekregen vanuit het veld dat dit belangrijke punten zijn, dan denk ik dat op het
moment dat we zijn daar agenderen dat ze dan ook zullen worden opgepakt. Ja uw opmerkingen over dat
we, over de financiering, die vind ik een beetje flauw. Wij hebben gewoon een coalitieakkoord neergelegd,
tenminste de fracties hebben dat gedaan, en het is aan het college om dat uit te gaan werken richting
begroting. En bij de begroting krijgt u een beleidsrijke begroting waarin alles ook onderbouwd is en ook
van dekking is voorzien. En dat is hoe we het met elkaar hebben afgesproken dus daar gaat het niet over.
Ik heb net ook al het bedrag van 25 miljoen genoemd, vanuit onderwijsachterstanden, dat gaat keurig ook
in dat plan landen. Dus dat vind ik een beetje een flauw verwijt.
De heer Noels: Voorzitter?
De heer Heiikoop: Mijn aanbod blijft staan. Ik neem deze punten mee, we gaan ermee aan de slag. Maar
zoals ze er nu staan, de absoluutheid van het dictum, ja dat gaat mij eerder in de weg zitten in die
gesprekken waar ik overigens de raad ook bij zal betrekken, dan dat het zal helpen. Dus vandaar mijn
mening hierover.
De heer Noels: Voorzitter?
De voorzitter: Mijnheer Noels.
De heer Noels: Ik constateer dat de wethouder zegt, daar gaat het hier niet over. Volgens mij is dat juist de
essentie van waar het hier over gaat. U heeft er met de coalitie, heeft u ervoor gezorgd dat we 60 pagina's
vol met ambities hebben liggen. Nou zitten we hier bijeen als raad. En ik constateer dat u zegt: ik heb
sympathie voor die motie. En wat ik u vraag, waar deze motie u toe oproept, is van: neem deze ambities,
stel die vast en neem die nou vast mee als u gaat rekenen aan de begroting 2019. Ik denk dat dat een hele
duidelijke vraag is en dat het ook eigenlijk wel gewoon passend zou zijn, om dat gewoon te regelen en te
ondersteunen.
De heer Heiikoop: Ja voorzitter, het zijn twee dingen. Net gaf u aan, dat past eigenlijk goed van neem het
mee, bespreek het en betrek het ook bij je plannen. En nu geeft u eigenlijk aan van: we willen het
coalitieakkoord openbreken, we willen nieuwe plannen toevoegen en die moeten ook gefinancierd
worden. En volgens mij is dat even niet de volgorde. Ja ik zie u nee schudden. Ik wil deze punten, ga ik in
ieder geval meenemen, in die gesprekken die gaan na de zomer starten. Maar zoals het dictum nu
geformuleerd is, de absoluutheid, kan ik het niet overnemen. Want is het een zeer kostbare gelegenheid
en dat moet gewoon eerst even goed uitgezocht worden. En u heeft het recht, u allen heeft het recht om
straks bij de begroting een integrale afweging te maken.
De heer Noels: Voorzitter?
De voorzitter: Tot slot mijnheer Noels want ik kom tot de conclusie dat u elkaar ook niet helemaal vindt op
dit punt.
De heer Noels: Nee maar ik vraag geenszins of u het coalitieakkoord wilt openbreken. Sterker nog, ik heb u
vandaag meermaals geprezen voor de sterke ambities die u in het coalitieakkoord heeft opgenomen. Het
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enige wat ik u vraag is als we nou met elkaar constateren dat het een ambitie van deze raad is om ervoor
te zorgen dat we kinderen die in armoede opgroeien, dat we die de kans geven om daar duurzaam uit te
groeien. En als ik nou concludeer dat we met elkaar vinden dat al die kinderen die in Dordrecht opgroeien,
dat die allemaal een gelijke kans op succes hebben. Het enige wat ik dan zeg is, aanvullend op die 60
pagina's van ambities waar nog geen enkele financiële dekking achter zit, die u moet uitrekenen richting de
begroting, pak deze twee naar ook even mee en reken ze uit.
De heer Heiikoop: Voorzitter, de raad die deelt de ambities en de urgentie waar het gaat over het
aanpakken van armoede, ook onder kinderen, want u heeft niet voor niets vijf maanden geleden een
ambitieus programma vastgesteld. Dat programma gaan we uitvoeren, dat staat ook in het
coalitieakkoord. Dat betekent dus ook dat het van een dekking wordt voorzien en dat gaat gebeuren
richting de begroting. En u zit hier al, als het ware, op een uitvoering, nou echt een inhoudelijke
uitvoeringsagenda. Nou die punten uit die agenda die u aanreikt die neem ik mee maar ik neem hem niet
onverkort over van dit gaat hem worden, want ik wil het samen met de stad doen, ik wil het samen met u
doen, en samen met de partijen die zich op het gebied van armoede bezighouden.
De voorzitter: Gaat u verder.
De heer Heiikoop: Tot slot, de motie tegen, even kijken, wat was het, lokaal antidiscriminatiebeleid. Ja ik
heb in eerste termijn ook al aangegeven, uitgangspunt is dat Dordrecht geen doelgroepenbeleid maar
inclusief beleid hanteert. En dat betekent dat alle beleidsterreinen toegankelijk moeten zijn voor alle
inwoners. Dit gebeurt door rekening te houden m et....
De heer Noels: Voorzitter?
De heer Heiikoop: ... afkomst, geslacht, religie, huidskleur en nou ja wij staan voor het inclusieve beleid. Ik
heb het aanbod gedaan om een rond de tafel te organiseren, dat aanbod herhaal ik, dat lijkt me goed om
te doen. Maar ik ga niet ambtenaren aan het werk zetten met discriminatiebeleid want daar zie ik op dit
moment helemaal niets in en dat gaat weer of capaciteit kosten. Eerst die rond de tafel en van daaruit
kunnen we kijken wat we met elkaar nodig achten.
De voorzitter: Mijnheer Noels.
De heer Noels: Voorzitter, ik hoor de wethouder zeggen, uitgangspunt is dat wij geen doelgroepenbeleid
voeren. Ik zou eerder zeggen, uitgangspunt is dat mensen in Dordrecht geen last van discriminatie
ondervinden. En als het nodig is dat, om dat te voorkomen, doelgroepenbeleid moet voeren, ja dan is dat
maar zo. En de toezegging van u van de ronde tafel, mooie start, maar we hebben onze oren goed te
luisteren gelegd in het veld, buiten in de stad, en dit is een te groot probleem om te zeggen van: nou, we
drinken er een kopje koffie en thee bij en dan gaan we verder.
De heer Van Verk: Voorzitter?
De voorzitter: Mijnheer Van Verk.
De heer Van Verk: Ik begrijp best wel een beetje waarom de heer Heijkoop zegt wat hij zegt. Tegelijkertijd
vind ik wel dat hij het wat gemakkelijk afdoet. Ook in zijn eerste termijn stelde hij al dat het probleem zich
niet zo groot lijkt te zijn, er waren maar tien klachten maar Radar. Ik zou hem toch onder de aandacht
willen brengen dat er ondertussen verschillende onderzoeken in dit land zijn die uitwijzen dat de
discriminatie, met name op de arbeidsmarkt, wel een dusdanige omvang heeft dat we eigenlijk kunnen
spreken van een maatschappelijk probleem. Dus ik zou toch zeker wat meer aandacht willen vragen dan
alleen maar een rond de tafel gesprek. Ik zou toch graag willen zien dat de wethouder in ieder geval de
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toezegging zou kunnen doen dat hij zich wat verder verdiept in de maatschappelijke problematiek en
daartoe bijvoorbeeld aan de hand van het jaarverslag van Radar, met een aantal aanbevelingen komt hoe
hij denkt deze problemen op te gaan lossen. Dan hoeft dat niet gelijk een hele beleidsnota te zijn, maar
iets meer kracht in dit probleem zou toch wel mogen.
De voorzitter: Wethouder.
De heer Heijkoop: Voorzitter, die toezegging wil ik doen. Daar ga ik werk van maken. Het rapport van
Radar, en dan met name ook toegespitst op discriminatie op de arbeidsmarkt neem ik dan aan. Oké.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan hebben we de termijn van wethouder Heijkoop gehad. Dan kom ik bij
wethouder van der Linden. Gaat uw gang.
De heer Van der Linden: Dank u wel voorzitter. Motie 2a, in gewijzigde vorm, hele goede motie. Motie 4a,
eveneens. Motie 17a, hele goede motie met de opmerking die ik dan maak ten aanzien van twee gestelde
vragen. Ik werk hem uit zoals in eerste termijn gesproken in de vorm van een voorstel vanuit het college
voor een buurtbus, ik zet er even naast wat een lijnbus zou kosten maar het wordt een voorstel voor een
buurtbus. Een buurtbus rijdt een vaste route, en een buurtbus wordt gereden door vrijwilligers, die zullen
we moeten zoeken, daarnaar. En u gaat over het voorstel debatteren en u gaat ook goedkeuren. En, nou
wat wij nu weten zou een buurtbus ongeveer € 30.000 tot € 40.000 per jaar moeten kosten. En natuurlijk,
mocht dat meer worden dan gaan we dat heel goed beschrijven want ik snap heel goed, dan komt het
debat. Dank u wel.
De heer Van Verk: Voorzitter?
De voorzitter: Mijnheer Van Verk.
De heer Van Verk: De buurtbus rijdt een vaste route maar ik hoor niet een vaste dienstregeling erbij.
De heer Van der Linden: Ja vaste dienstregeling ook. Dus je kunt twee varianten kiezen, je kunt een half
uur en een uur, een half uur zal waarschijnlijk veel duurder worden maar in een uur kun je een route rijden
en dan weer door met de volgende. Dus er hoort een vaste route met vaste dienstregeling bij zodat je ook
weet, morgen om zo laat staat die daar weer.
De voorzitter: Mijnheer Van Verk, op uw wenken bediend volgens mij.
De heer Schalken: Voorzitter.
De voorzitter: Gaat uw gang, mijnheer Schalken.
De heer Schalken: Naar aanleiding van wat de heer Van der Linden net aangeeft over motie 4a, daar staat
nu bij te komen tot een ambitieuze doelstelling om het gebruik van de fiets voor afstanden onder de 5 km,
na ja bla bla bla. Een ambitieuze doelstelling en volgens mij had u eerder aangegeven dat we al een
doelstelling hebben die wellicht ambitieus genoeg is. Denkt u eraan dat we die ambitie moeten aanpassen
of volstaat de doelstelling zoals die er nu al ligt? Omdat u aangaf, eerst hem niet over te willen nemen en
nu in deze aangepaste versie volgens mij wel aangaf dat u hem overnam.
De heer Van der Linden: Ik neem mee de gedachtewisseling die we hebben gehad in de eerste termijn,
waarbij eigenlijk de indiener, D66 heeft gezegd: we willen praten over het vloertje dat je legt onder een
doelstelling. Nou voor de fiets geldt, we hebben een vloer, want we hebben een vastgesteld beleidskader,
en dat loopt nog een tijdje. Bij de begrotingsvoorbereiding komt er wel of niet ruimte voor fietsbeleid, of
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voor verdere intensivering daarvan. Dat kan natuurlijk leiden tot de gedachte, he dan kunnen we nu die
doelstelling aanpassen. En dat zou dan voorwerp van debat in deze raad kunnen zijn. En wat u ook kon,
sowieso, is een uitvoeringsplan in de volgende periode, want toen hebben we 1418 gedaan, in 1822, of in
1922 doen we het weer. Nou daar hoort een bepaalde ambitie bij en dat is reden genoeg om te kunnen
praten over de ambitie die we al hebben vastgesteld. Maar wellicht zien we zoveel ontwikkeling, en ik zei
vanmiddag 27% fietst nu, 27% modal split, dan zitten we al bijna op een doelstelling van 24. Wie weet
vindt u daarin aanleiding om te zeggen dan verhogen we die doelstelling niet. Ja?
De voorzitter: Dank u zeer.
De heer Van der Kruiiff: Voorzitter.
De voorzitter: Mijnheer Van der Kruijff.
De heer Van der Kruiiff: Een vraag aan mijnheer Van der Linden, ik vroeg hem net ook aan de heer Noels.
Als je het autoverkeer wilt terugbrengen is de fiets een optie maar het openbaar vervoer een andere optie.
Hoe kijkt u daar tegenaan in dit opzicht, om dat wel of niet mee te nemen?
De heer Van der Linden: Binnenkort, en binnenkort is dan wel na het reces, praten wij een keer door over
de koersnota mobiliteit. Daarin staan alle vormen van vervoer beschreven, ook in de ambitie die er is en de
spanning die er is tussen knooppuntontwikkeling, verdichten van je woningvoorraad en alle verplaatsing
die het oplevert. Niet alleen gemotoriseerd vervoer, ook de voetganger verdient daar bijvoorbeeld een
plek in. Dus helemaal met u eens, waar fiets staat hoor je eigenlijk het hele ritsje mee te nemen. Ik ben er
wel van overtuigd dat de fiets, zoals we die vijftien jaar geleden kende, die bestaat al lang niet meer
natuurlijk. Er komen ook snellere en weer andere vormen van fietsen. Dank u wel voor deze versnapering.
En dat wordt allemaal meegenomen.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan kom ik bij de laatste portefeuillehouder en dat is de wethouder Stam. Gaat
uw gang.
De heer Stam: Dank u wel voorzitter. Ik zal het weer zo kort mogelijk proberen te houden. Motie 15, op
zich geen problemen mee, dan gaan we dat nader concretiseren.
De voorzitter: Sorry dat ik u onderbreek hoor, mag ik even vragen om wat meer stilte in de zaal, ook op de
tribune en in de zaal. Het is een lastige zaal qua geluid dus als er iemand aan het woord is dan is het fijn als
die ook als enige aan het woord is. Wethouder Stam, gaat u door.
De heer Stam: Dank u wel. Motie 15 in de buurt sta je niet alleen, heb ik geen moeite mee. Die kunnen we
invullen en nadere concretisering welke na de eerste ronde heb toegezegd. Motie 18, Lommerrijk Dordt in
2014, zou ik afraden omdat daar toch de koppeling zit tussen een structuurvisie en wij veel liever vanuit de
opgave willen benaderen. Waarbij ik wel wil aangeven dat, zoals mijnheer Van Verk van de PvdA heeft
gezegd, bomen onze speciale aandacht hebben, zeker als je kijkt naar alle ziektes die er zijn. Dus die is al
geborgd. Een boom hak je niet zomaar om, dan de toezegging die wordt gevraagd om elke boom die wordt
gekapt, dat die herplant wordt ergens in Dordrecht, dat is ons beleid. Dus die toezegging kan ik doen. En
als ik daar in de eerste ronde niet volledig in ben geweest excuses daarvoor.
De heer Merx: Voorzitter.
De voorzitter: Gaat uw gang mijnheer Merx.
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De heer Merx: Dank u wel voorzitter. Een vraag aan de wethouder, ten aanzien van motie 15. Wij vinden
die redelijk verstrekkend gaan, in ieder geval veel verder dan wij in het coalitieakkoord hebben getekend,
namelijk bijvoorbeeld ontmoetingsplaatsen in de wijk. Nou daar lees ik dan in elke wijk. Bijdragen aan het
vroeg signaleren, voorkomen en oplossen van problemen. Ik zie daar een heel sociaal wijkteam en van
alles bloeien en groeien en ik weet niet of dat iets is wat we nu allemaal geheel kunnen overzien.
De heer Stam: Voorzitter. Ik heb aangegeven dat dat voor verdere concretisering soort van hetgeen ik bij
de eerste woordvoering heb gezegd. Dus dat is op basis van de gesprekken die we bij de wijken gaan
voeren, kijken naar bestaande mogelijkheden en de sportaccommodaties die we hebben, dat we daar
proberen daar invulling te geven aan die ontmoetingsplekken.
De voorzitter: Anderen nog? Dat is niet het geval. Mijnheer Van Verk, ik kijk nog even naar u, u zou, motie
M19, daar zat u nog zelf een beetje over te twijfelen wat u daarmee zou doen. Is die ingetrokken? Nou het
hing een beetje van het antwoord van de wethouder af, had ik uit uw betoog begrepen.
De heer Van Verk: Voorzitter, dan zou ik toch even overleg willen hebben met de medeondertekenaars,
alvorens ik dat zou doen. Dus even schorsen.
De voorzitter: Ik schors dan even de kort de vergadering. Kunt u dat in de zaal doen, dat overleg? Ja, fijn.
Dan wil ik iedereen verzoeken om ook in de zaal te blijven.
De heer Schalken: Maar voorzitter, voordat u de vergadering nu schorst voor die ene motie, als iedereen
ook nog even kan luisteren.
De voorzitter: Ja even moment, de vergadering is nog niet geschorst.
De heer Schalken: Het lijkt me heel goed dat, voordat we dadelijk aan de stemming overgaan, dat ik nog
even het overzicht met mijn fractie bespreek.
De voorzitter: Ik dacht dat u dat al had gedaan.
De heer Schalken: Ja maar naar aanleiding van de beantwoording, ja het is niet naar links en naar rechts
kijken en jongens, wij hebben het allemaal duidelijk.
De voorzitter: Hoe lang heeft u nodig?
De heer Schalken: Nou ja, ook 5 minuten.
De voorzitter: Ik schors de vergadering voor 5 minuten.
De voorzitter: Dames en heren, ik heropen de vergadering. Neemt u allemaal uw plaats weer in alstublieft.
Tweede termijn van dit college is geweest, dat betekent dat we bij de stemming aankomen. En zoals we
doen gebruikelijk stemmen we altijd eerst over het voorstel zelf en daarna over moties. En dat betekent
dat ik de kaderbrief voor stemming voorleg, ik kijk rond of er behoefte is aan stemverklaring op de
kaderbrief zelf.
De heer Veldman: Voorzitter?
De voorzitter: Gaat uw gang mijnheer Veldman.
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De heer Veldman: Ja dank. Even nog naar aanleiding van die opmerking die ik maakte over de AVG. Ik heb
de wethouder daar over gehoord en ik steun hem in ieder geval in zijn ambitie om daar kritisch en scherp
op te zijn. En met die opmerking kunnen wij om instemmen met de voorliggende kaderbrief.
De voorzitter: Dank u zeer. Anderen nog ten aanzien van de kaderbrief? Stemverklaringen? Dan gaan we
stemmen, of is er überhaupt behoefte aan een stemming? Is er iemand van plan om tegen te stemmen?
Nee? Dan hoeven we niet te stemmen met dien verstande dat ik een fractiegenoot van D66 mis en ik mis
een fractiegenoot van de VVD. Dan gaan we toch stemmen, ja. Dan wordt hij aangenomen met 36
stemmen. Dan gaan we, dan gaan we nu stemmen over de moties. Ik ga ze stuk voor stuk doornemen en
met u eventueel kijken of er stemverklaringen nodig zijn. Ik hecht eraan om nog een opmerking te maken
vanuit mijn rol als burgemeester, ten aanzien van motie M12 over die ballon gaat niet op. Daar staat bij
evenementen en festiviteiten het oplaten van niet afbreekbare ballonnen en ballonnen met plastic
touwtjes niet meer toe te staan. Ik denk dat we even echt juridisch moeten nagaan of dat voldoende is als
dit wordt aangenomen, om dat ook te bewerkstelligen. Want ik denk, dat als wij dat in vergunningen willen
gaan opnemen, dat dat moet stoelen of wat er in de APV over staat opgenomen, en dat zou dus de APV
nog moeten worden gewijzigd, maar dan zou ik deze motie willen zien als een aansporing aan het college
om met de gewijzigde APV bij u te komen. Volgens mij kunnen we, moet dat ergens op stoelen als we dat
in vergunningen opnemen, dat kan volgens mij niet zomaar worden bepaald in de vergunning zonder dat
dat ergens vastligt. Dus dat wil ik toch nog even meegeven. Dan gaan we naar motie M2a, van D66, en
GroenLinks. Motie 2050 energieneutraal: De vaart erin. Zijn daar nog stemverklaringen over?
De heer Schalken: Ja voorzitter.
De voorzitter: Mijnheer Schalken.
De heer Schalken: Heel kort. Zoals we het nu met elkaar besproken hebben zullen we hem overnemen. Al
staan er wel een aantal punten in de overwegingen en van mening zijnde waar wij anders over denken.
De voorzitter: Dank u zeer. Andere stemverklaringen? Niet het geval. Dan gaan we stemmen, als u voor
bent drukt u plus, als u tegen bent drukt u min. Ja de griffie heeft ook even recht op tijd, u heeft de hele
avond alle tijd, nu heeft de griffie even recht op tijd. Hij gaat zo branden, dan kunt u op plus drukken als u
voor bent en op min als u tegen bent. Motie M2a is aangenomen, 34 stemmen voor, 4 stemmen tegen. Dat
is de fractie PVV en Gewoon Dordt. Daarmee is de motie aangenomen. Dan gaan we naar motie M3a,
armoede hoor je niet te erven. Is er behoefte aan een stemverklaring?
De heer Veldman: Ja voorzitter.
De voorzitter: Gaat uw gang mijnheer Veldman.
De heer Veldman: Die stemverklaring, die geldt dan ook direct voor 7a. Want wij hebben de wethouder
goed gehoord dat hij zegt, inhoudelijk, zeg maar de inhoudelijke aandachtspunten uit deze motie die neem
ik mee in de uitwerking van het beleid. In dat kader hadden we eigenlijk gehoopt dat de wethouder en de
indiener op een lijn zouden komen maar dat is niet gebeurd. Maar met de toezegging van de wethouder
dat hij dat meeneemt in de uitwerking van maatregelen en beleid, vertrouwen wij hem daar in. En achten
we de motie 3a en 7a daarmee dan overbodig.
De voorzitter: Dank u zeer, mevrouw Nijhof.
Mevrouw Nijhof: Voorzitter, wij sluiten ons bij mijnheer Veldman aan in dit geval.
De voorzitter: Anderen, mijnheer Merx.
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De heer Merx: En wij ook.
De heer Van der Kruijff: Het CDA ook.
De voorzitter: Anderen?
Mevrouw Stolk: Voorzitter, geldt ook voor de VSP.
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Koene ook. Prima dan gaan we stemmen, als u voor bent drukt u plus,
als u tegen bent drukt u min. De moties is verworpen, 23 stemmen tegen, 15 stemmen voor. Voor waren
de fracties van D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid, PVV en SP. Dan gaan we naar motie M4a, Spring
maar achterop mijn fiets. Dat is overigens niet persoonlijk bedoeld. Is er behoefte aan stemverklaringen bij
M4a?
De heer Schalken: Voorzitter?
De voorzitter: Mijnheer Schalken.
De heer Schalken: Ja, misschien kort namens Beter voor Dordt dat het wat ons betreft, we al een
doelstelling hebben geformuleerd en wanneer mogelijk stellen we die doelstelling bij maar dat is niet voor
ons dat dat ten koste van iets anders zou moeten gaan.
De voorzitter: Dank u zeer.
De heer Schalken: Maar we stemmen wel in met de motie.
De voorzitter: Anderen? Mijnheer Merx.
De heer Merx: Daar sluiten wij ons bij aan.
De voorzitter: Anderen nog? We gaan stemmen. Als u voor bent drukt u plus, als u tegen bent drukt u op
min, motie M4a. Motie is aangenomen, 33 stemmen voor, 5 stemmen tegen. Tegen waren de fracties van
PVV en SP. Motie 5 is ingetrokken. Dan komen we bij motie M6a, gelijke kansen vraagt om scherp lokaal
antidiscriminatiebeleid. Is er behoefte aan stemverklaring, mijnheer Schalken.
De heer Schalken: Ja vanuit Beter voor Dordt, we hebben het volgens mij ook al eerder hier in deze
raadzaal verwoord, dat wij natuurlijk zijn voor de inclusiviteit en dat diversiteit voor ons ook een groot en
belangrijk is en zeker ook op de agenda moet staan. Natuurlijk zijn wij tegen discriminatie maar met de
uitleg die de wethouder heeft gegeven aan wat hij gaat doen, en dat het vooral niet de bedoeling is om
een nieuwe visie uit te werken, en het eigenlijk praktisch in te vullen, stemmen wij tegen deze motie. En
als uiteindelijk blijkt dat het onvoldoende is kunnen we er later altijd nog terugkomen als raad.
De voorzitter: Dat geldt altijd. Ja. Dank u. Anderen nog met een stemverklaring? Ja gaat uw gang.
De heer Van der Kruijff: Voorzitter, het CDA sluit zich aan bij de argumentatie die Beter voor Dordt gaf.
De voorzitter: Dank u zeer. Mevrouw Koene.
Mevrouw Koene: Voorzitter, Gewoon Dordt ook.
De voorzitter: Mijnheer Merx.
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De heer Merx: En de VVD ook.
De voorzitter: Dan gaan we stemmen. Als u voor bent drukt u op plus, als u tegen bent op min. Het gaat
om M6a, gelijke kansen bij het lokaal antidiscriminatiebeleid. Motie is verworpen, 21 stemmen tegen, 17
stemmen voor. Voor waren D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid, PVV, SP en de VSP. En de anderen waren
tegen. Daarmee is hij verworpen. Dan kom ik bij motie M7a, een gelijke kans voor ieder kind.
Stemverklaringen? Die zijn al gegeven. Als u voor bent drukt u plus, als u tegen bent op min. Motie is
verworpen, 21 stemmen tegen, 17 stemmen voor. Voor waren D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid, PVV,
SP en VSP. Daarmee is de motie verworpen, dan kom ik bij motie M8, motie Dordt en krachtig. Behoefte
aan stemverklaring? Mijnheer Schalken.
De heer Schalken: Ja voorzitter, kort namens Beter voor Dordt, wij kunnen ons vinden in de uitleg die door
de wethouder is gegeven met betrekking tot de uitvoering van deze motie. We gaan wat ons betreft geen
nieuwe visie ontwikkelen. Dank u.
De voorzitter: En uw stemt dus voor. Anderen nog? Mijnheer Merx.
De heer Merx: Ook de VVD zal voor stemmen en dat hebben we ook inmiddels beloofd. Maar met de tekst
zoals die door Beter voor Dordt is uitgesproken.
De voorzitter: Dank u zeer. Anderen nog? Dan gaan we stemmen. Plus is voor, min is tegen. Motie M8,
motie Dordt en krachtig. Motie is unaniem aangenomen. Dan gaan we naar motie M9, motie aandacht
voor verwarring. Behoefte aan stemverklaringen? Is niet het geval, dan gaan we stemmen. Als u voor bent
drukt u plus, als u tegen bent drukt u op min. Motie is aangenomen, 37 voor, een tegen. Tegen was
Gewoon Dordt. Gaan we naar de volgende, dat is motie M12, die ballon gaat niet op. Motie van
GroenLinks. Behoefte aan stemverklaringen? Mijnheer Merx.
De heer Merx: Ja voorzitter, wij zullen voor deze motie stemmen. Maar toch ingegeven door wat u zojuist
zei dat we de APV moeten gaan aanpassen misschien. Het blijft voor ons nog steeds boven water staan dat
we hier geen cohort handhavers op los gaan laten.
De voorzitter: Anderen? Gaat uw gang.
De heer van der Graaf: Ja wij sluiten ons daar bij op aan en we zouden het wel mooi zien als het toch kan
opgenomen worden in de vergunningsvoorwaarden bij bijvoorbeeld evenementen.
De voorzitter: Anderen?
De heer Van Leeuwen: En ook de PVV sluit zich aan bij de woorden van de heer Merx.
De voorzitter: Dank u zeer.
De heer Van der Kruijff: Ja voorzitter laatst zou die ook zeggen, mocht het in de APV opgenomen moeten
worden, vinden wij dat prima.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan gaan we stemmen over deze motie. Voor is plus, min is tegen. Motie is
unaniem aangenomen. Gaan we naar motie M15, SP, in de buurt sta je niet alleen. Behoefte aan
stemverklaring, mijnheer Schalken.
De heer Schalken: Ja voorzitter, kort namens Beter voor Dordt dat wij met die motie instemmen met de
uitleg zoals die door wethouder Stam is aangegeven en we geen nieuwe buurthuizen gaan creëren maar
aansluiten bij bestaande initiatieven.
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De voorzitter: Dank u zeer. Mijnheer Van der Kruijff.
De heer Van der Kruiiff: Voorzitter, een vergelijkbare stemverklaring, dat we dit niet willen lezen als dat we
terug willen naar de buurthuizen zoals we die ooit hadden, maar dat we meer concepten zoals we
Crabbehoeve al kennen en ik hoor de wethouder ook spreken over sportvereniging, dat dat de lijn is die
we voor ons zien. Als we hem zo mogen interpreteren, dat we hiermee instemmen.
De voorzitter: Mijnheer Merx.
De heer Merx: Ja voorzitter, de VVD zal tegen stemmen. Waarom, omdat wij in een dilemma zaten dat dit
wel heel veel uitleg vergt om dat een beetje in de richting te krijgen zoals wij het zouden willen. En u hoort
nog in het geheugen liggend hebbende, dan gaan we terug naar zoals het hier staat, en dan vinden wij dat
wellicht te verstrekkend. Waarbij wij de gedachte erachter wel een warm hart toedragen.
De voorzitter: Anderen nog?
De heer Veldman: Voorzitter.
De voorzitter: Gaat uw gang mijnheer Veldman.
De heer Veldman: De fractie ChristenUnie/SGP sluit zich aan bij de woorden van de heer Merx.
De voorzitter: Dank u zeer. Volgens mij hebben we alle stemverklaringen gehad. Dan gaan we stemmen,
als u voor bent drukt u plus, als u tegen ben drukt u min. De motie is aangenomen, 29 voor, 9 tegen. Tegen
waren de Christenunie, SGP en de VVD fractie. Gaan we naar motie M16, een vak leren in de praktijk.
Behoefte aan stemverklaringen? Dat is niet het geval, dan gaan we stemmen. Als u voor bent drukt u plus,
als u tegen bent drukt u min. 30 stemmen voor, 8 stemmen tegen, motie is aangenomen. Tegen hebben
gestemd CDA en D66. Dan gaan we naar motie M17a, bus naar de Essenhof. Zo heet hij nog wel hè, bus
naar de Essenhof. Stemverklaringen? Mijnheer Schalken.
De heer Schalken: Ja voorzitter, dank u wel. Namens Beter voor Dordt een stemverklaring. Dat we eigenlijk
met de motie zoals die hier nu ligt, alsnog uitvoering gaan geven aan een motie die in 2016 unaniem is
aangenomen. En dat we op deze manier maximaal toch invulling proberen te geven aan de wensen die we
allemaal hebben, dus wij zullen we hiermee instemmen.
De voorzitter: Anderen? Dat gaan we stemmen, plus is voor, min is tegen. Motie van VSP en D66. Motie is
unaniem aangenomen. Dan komen we bij motie M18 van Partij van de Arbeid, GroenLinks, SP en D66.
Motie Lommerrijk Dordt in 2040. Behoefte aan stemverklaringen? Zo niet dan gaan we stemmen, plus is
voor, min is tegen de motie. Motie is verworpen, 22 stemmen tegen, 16 stemmen voor. Voor waren D66,
Gewoon Dordt, GroenLinks, Partij van de Arbeid, PVV en SP. De overigen waren tegen. Dan komen we bij
motie M19, een boom hakje niet zomaar om, van Partij van de Arbeid, GroenLinks en SP.
Stemverklaringen? Niet het geval.
De heer Van Verk: Voorzitter.
De voorzitter: Stemverklaring?
De heer Van Verk: Voorzitter, die hadden wij ingetrokken.
De voorzitter: Nou die had u nog niet ingetrokken. Maar als u hem intrekt dan doe ik daar niet moeilijk
over.
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De heer Van Verk: Nou dan bij deze.
De voorzitter: Dan gaan we daar niet meer over stemmen ook, als die ingetrokken is. Zo werkt het dan ook
weer. En dan hebben we daarmee de kaderbrief en de bijbehorende moties gehad. Waarmee van harte
gefeliciteerd. Dan hebben we nog wel een ander punt staan.
31 Beschikbaar stellen van een krediet voor het Energiehuis
De voorzitter: Het volgende. Dames en heren, ik verzoek u nog even om stilte. Het beschikbaar stellen van
een krediet voor het Energiehuis. Begin deze maand kwam het verzoek vanuit college naar u om nog voor
het zomerreces over de kredietaanvraag ten behoeve van het Energiehuis te besluiten. Op 12 juni is dit
verzoek in de commissie sociale leefomgeving besproken en daar is geconcludeerd dat de tijd ontbrak om
het voorstel goed in de commissie te bespreken. En daar is ook besloten om het voorstel direct ter
bespreking door te sturen naar de raad. En daartoe geef ik eerst, voor zover noodzakelijk, of voor zover
gewenst, het woord aan Beter voor Dordt, gaat uw gang.
De heer Schalken: Ja voorzitter, heel kort wat Beter voor Dordt betreft want het is duidelijk dat het hier
gaat om de nadrukkelijke noodzaak tot het uitvoeren van de genoemde werkzaamheden. En we komen
later, volgens mij na de zomer, komen we nog te spreken over de evaluatie die eraan schijnt te komen. En
we zijn wat dat betreft nu akkoord met het verlenen van dit krediet.
De voorzitter: Dank u zeer. Mijnheer Merx, VVD.
De heer Merx: Ja voorzitter, dank u wel. Ook de VVD stemt in met dit voorstel. De noodzaak is zeer
dringend aanwezig om iets aan die klimaatinstallatie te doen. Het is of te warm of te koud en het regelt
zich volledig zelf maar niet zoals het zou moeten zijn. En vandaar dat wij dit erg noodzakelijk vinden. Het
had misschien al jaren eerder moeten gebeuren, maar we zijn erg blij dat dit nu wordt aangepakt. En
uiteraard zullen wij nooit tegen zijn om een pand aan te passen als de wetten daartoe aanleiding geven.
De voorzitter: Dank u zeer. CDA fractie, mijnheer Van der Kruijff.
De heer Van der Kruiiff: Dank u wel voorzitter. Ja wij snappen de urgentie dat dit moet gebeuren. Als je
eigenaar bent van vastgoed van een zodanige omvang en zoveel gebruikers en de klimaatinstallatie werkt
niet goed, dan is dat verstandig om dat gedurende vakantie te herstellen en niet te wachten tot er na. Dus
ook fijn dat wij met elkaar de flexibiliteit hebben om met deze snelheid hier ook te behandelen. Wij willen
nog wel vragen, want het is natuurlijk wel zonde, het is natuurlijk nog niet zo lang geleden opgeleverd, dat
er een klimaatinstallaties is ingebouwd die het gewoon niet blijkt te doen, oftewel er is gewoon een fout
geweest. Nou zeggen we af en toe natuurlijk fouten maken mag, maar niet te vaak en niet steeds dezelfde.
Dus in dat kader, ook wel het verzoek om dit eens te evalueren hoe dit nou is fout kunnen gaan zodat dit
niet weer een keer elders ook gebeurd.
De voorzitter: Dank u zeer. D66, mijnheer Noels.
De heer Noels: Ja voorzitter, we hebben een, zeg maar een eerste instantie hadden wij zoiets van ja, als
zoiets kapot is in een gemeentelijk pand dan moet je er ook niet teveel woorden misschien aan vuil maken.
Maar wat ons wel, een vraag die we wel graag van de wethouder een bevestiging op zouden willen
hebben. Als je dit doet, als we dit doen met elkaar, doet die klimaatinstallatie het dan echt? Het is al een
aantal keer hebben we namelijk gehad dat we met het Energiehuis dat de reparaties zijn uitgevoerd en dat
er van alles is, daar is gedaan, en tot op heden zonder het gewenste effect. Dus met die kanttekening denk
ik dat wij gewoon gaan instemmen.
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De voorzitter: Dank u zeer. Kanttekening/vraag. Want ja. Dan GroenLinks, mevrouw Kruger.
Mevrouw KruRer: Ja voorzitter, dank u wel. Nou kan ik bij voorbaat al zeggen dat wij gaan instemmen met
het verstrekken van krediet om zo snel mogelijk de installatie te gaan verbeteren. Toch nog wil ik nog even
wel een paar dingen zeggen. En zeker ook naar aanleiding van de vragen die ChristenUnie/SGP heeft
gesteld ik bedoel daar staan wij ook volledig achter. Want in 2013, toen de renovatie was afgerond en het
pand was opgeleverd, toen waren er al allerlei gebreken bekend. Iedereen herinnert zich vast wel ook mijn
jarenlange pogingen om voor de popcentrale de oefenruimtes voor elkaar te krijgen en dat had niet te
maken met een warmte-installatie als wel met een geluidsinstallatie, of geluidswanden die niet goed
waren. Toen werd de eerste keer zou de klimaatinstallatie aangepast worden, dat zou € 45.000 zijn. Nou
nu is dat opeens € 341.370, nou ja in ieder geval heel, heel veel meer. Een significant verschilletje zeggen
we dan maar. En ja, wat ons ook wel erg ongerust maakt, maar dat zullen we na de zomer wel horen, is dat
er waarschijnlijk nog wel wat meer zaken komen, dat is voorspeld. En wat er nu gezegd wordt, van ja we
gaan het herstellen, maar het is helemaal niet duidelijk of niet helemaal zeker of het wel gaat werken. In
ieder geval de eerste keer werd er gezegd dat er een besparing zou zijn van energie, 10% tot 15%, dat kan
nu helemaal nog niet genoemd worden. Het moet gebeuren, dat staat vast, maar we willen wel, we
houden wel onze, wij kijken uit met ingehouden adem, heb ik opgeschreven, wat er na het reces op ons
afkomt. En we vragen ook het college nadrukkelijk bij andere projecten werkelijke deskundige in te huren
zodat niet dit soort zaken niet meer voorkomen. Bij het zwembad hebben we kennelijk ook niet een echte
zwembadmaker ingehuurd en bij dit hebben we niet een echte theatermaker ingehuurd. Het zou
goedkoper geweest zijn maar uiteindelijk zijn we denk ik nu veel duurder af.
De voorzitter: Dank u zeer. ChristenUnie/SGP. Gaat uw gang. Mijnheer Boersma heeft ook zijn
maidenspeech, mag niet geïnterrumpeerd worden.
De heer Boersma: Ik dacht, dan neem ik ook het podium. Ik verheug mij erop om het komende jaar met de
raad en het college me in te zetten voor deze mooie stad. En nou ja, als je nadenkt over je maidenspeech,
zoals dat zo mooi heet, kwam niet direct het thema klimaatbeheersingssysteem van het Energiehuis in me
op. Maar goed, het is ook een belangrijk thema want nou ja, als je kijkt naar hoe het nu functioneert en
hoe belangrijk het is dat mensen niet het poppodium de zaal uitdrijven vanwege de warmte en dat ze
onder wel bij vioolles met dikke truien zitten, is toch wel een belangrijk onderwerp, dus vandaar, nou ja
goed, het is ook prima om hier mee te starten toch. Wat betreft mijn fractie zijn we iets kritischer op het
proces, wat ons betreft ging het wel heel erg snel. Het verdient ook geen schoonheidsprijs en ja volgens
ons had dit al eerder boven tafel moeten komen. Die rapporten komen ook niet uit de lucht vallen. Maar
goed, dat is gebeurd. Want dat het klimaatbeheersingssysteem aangepast moet worden, dat is wel
duidelijk. Maar dat is al meer gezegd, dat was al eerder duidelijk in 2015, eind 2015 hebben we er ook al
aanpassingen aan plaatsgevonden, zij het wat kleinere aanpassingen. Voor € 45.000, viel nog mee maar
goed we hebben het nu over € 340.000 en dat is wat de fractie betreft toch wel behoorlijk veel geld. En
nou ja goed, als dat het geld waard is, als daarmee straks het probleem opgelost is, dan is het prima. Maar
goed, we willen wel van de wethouder vragen of die dan nu kan garanderen, voor zover dat mogelijk is, dat
dan nu de problemen ook echt opgelost worden en we niet over een tijdje weer met dit systeem in de
weer zijn. Wij hopen, dat op een moment dat het systeem aangepast is, dat dat ook betekent dat de
energiebesparing ook op gaat treden. De vorige keren was de verwachting van het college dat dat 10% tot
15% besparing op zou leveren. Achteraf bleek dat niet zo te zijn, daarom kan ik me voorstellen dat het
college nu wat voorzichtiger was met het aangeven van een mogelijk effect. Wij hopen dat het effect er
wel komt. Ja en dan is het logisch op het moment dat die energiebesparing er is en dat wordt via de
exploitatie wordt dat verrekend, dat die opbrengst dan ook, de winst dan ook verrekend wordt. En daarom
zijn wij ook van mening dat ja, in principe de kapitaallasten van dit hele, van deze investering, in de
begroting 2019 ten laste van de begrotingspost gebracht moeten worden waar cultuur ook onder valt.
Voorzitter, wij zijn ook heel benieuwd naar de inhoudelijke evaluatie. En mevrouw Kruger die houdt haar
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adem al in en wij zien eerlijk gezegd de evaluatie een beetje met vrees en beven tegemoet, gezien de
ontwikkelingen die de afgelopen jaren plaats hebben gevonden. Ja we hopen dat het Energiehuis de
komende tijd juist meer positieve energie gaat opleveren want gezien alle extra kosten en investeringen in
het verleden komt bij ons wel de vraag op wanneer het een keer genoeg is met alle extra investeringen in
het Energiehuis. En we zien dan bij de evaluatie ook graag een visie over de toekomstbestendigheid van
het Energiehuis, zowel wat de exploitatie betreft van de ruimte als ook de financiële haalbaarheid. Ik dank
u wel.
De voorzitter: Dan de PVV, gaat uw gang mijnheer Van Leeuwen.
De heer Van Leeuwen: Ja voorzitter, de PVV fractie vindt het heel erg jammer dat dit voorstel in zo'n laat
stadium naar de raad is gekomen. Aan de andere kant, er is urgentie en daarom zullen we straks
instemmen met het voorstel.
De voorzitter: Dank u zeer. SP fractie, mevrouw Jager.
Mevrouw Jager: Dank u wel voorzitter. Ook wij zullen dit niet blokkeren alleen we hebben over het geheel
wel vragen gesteld, schriftelijke vragen gesteld. En het gaat ons namelijk niet alleen om wat er nu bij het
Energiehuis weer mis gegaan is maar we vragen ons in goede gemoede af waarom het toch hier zo
regelmatig gebeurt dat er een groot project is en dat dat dan binnen de kortste keren, dat er iets helemaal
mis is, wat dan weer een heleboel geld kost om dat op te lossen. We zijn ook heel erg benieuwd naar de
evaluatie van het geheel van het Energiehuis en eventuele verdere op- en aanmerkingen die we zouden
hebben, stellen we even uit tot de evaluatie er is. En dan zullen we het in zijn geheel bekijken. Dank u wel.
De voorzitter: Hartelijk dank. VSP fractie, mijnheer Wisker. De heer Wisker, ja, inderdaad. Mag ook niet
geïnterrumpeerd worden, de maidenspeech, gaat uw gang. Moet je nog even het knopje indrukken, dan
kan iedereen u horen. Ja, precies, gaat uw gang.
De heer Wisker: Ja voorzitter, dank u wel. Wij allen, zoals we hier bijeen zijn, zijn door de stemgerechtigde
inwoners van Dordrecht gekozen. En daarmee hebben wij de verantwoordelijkheid op ons genomen om te
waken over de kassa van de gemeente Dordrecht. Simpel gezegd, we kijken wat erin komt en we
beoordelen wat we er weer uithalen. Ons wordt nu gevraagd om een aanzienlijk bedrag uit de kassa te
halen om het klimaatvoorziening van het Energiehuis aan te passen c.q. te verbeteren. En dan is natuurlijk
de vraag waarom? Ja hij is stuk, duidelijk. Maar hoe komt dat? Zijn er bij de aanleg, nog niet zo heel lang
geleden, fouten gemaakt? Is er wellicht destijds een verkeerde capaciteitsberekening gemaakt? Zijn er
constructiefouten aangetoond? Met andere woorden voorzitter, is er wellicht nog iets te verhalen op de
bouwer? Als blijkt dat dat het geval is, en is dit ook onderzocht? Natuurlijk mag je vanuit Energiehuis
verwachten dat er voldoende energie en capaciteit is om de klimaatbeheersing naar behoren te regelen,
dat vinden wij ook. Maar tevens zijn wij van mening dat dient te worden onderzocht of de rekening voor
deze aanpassing wel moet worden neergelegd bij de Dordtse burger. Wij zijn, om bovengenoemde
redenen, dan ook van mening dat we pas een gefundeerd oordeel kunnen vellen over de toekenning van
deze kredietaanvraag als er via gedegen onderzoek is aangetoond dat er geen mogelijkheid is om deze
kosten te verhalen op derden. Dank u wel.
De voorzitter: Hartelijk dank. Partij van de Arbeid, mijnheer Van Verk.
De heer Van Verk: Voorzitter dank u. Ook de Partij van de Arbeid zal instemmen met de gevraagde
kredieten. Wij onderkennen de urgentie om dat nu en snel te doen. We sluiten ons aan bij de heer
Veldman voor wat betreft het proces, dat verdient zeker niet de schoonheidsprijs, maar goed. De haast is
geboden. Of de heer Boersma, sorry. De haast is geboden. En voor wat betreft de fouten die gemaakt
zouden zijn zoals de heer de Kruijff zich afvroeg, die zijn niet zo moeilijk te duiden. In het stuk staat
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namelijk zelf dat, en ik citeer, in het renovatieproject zijn op basis van de beschikbare middelen
behoedzame keuzes gemaakt. Ik vertaal dat heel eenvoudig: goedkoop is duurkoop. Dat blijkt nu. En ik
hoop dat het college bij komende projecten dat in gedachten houdt en dat we soms beter iets meer geld
kwijt kunnen zijn voor een kwalitatief goeie afwerking dan dat we voor de goedkoopste optie gaan en
vervolgens een paar jaar later voor 5 ton de snuifdoos ingaan. Tot zover voorzitter.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan nog Gewoon Dordt, mevrouw Koene.
Mevrouw Koene: Ja dank voorzitter. Wij zullen ook instemmen met het voorstel wat er ligt, ik bedoel het is
logisch, het verleden leert ons dat je fouten die gemaakt worden het beste zo snel mogelijk kan herstellen.
Dus wat dat betreft heeft het nog lang geduurd. Na het reces gaan we spreken over de evaluatie die nou
ja, ergens al wel schijnt te circuleren. En wat we dan wel op dit punt nog even aan de wethouder willen
vragen is of we, wat we, of we nu de vraag kunnen stellen om dan als de evaluatie er ligt, om dat dan ook
te combineren met gegevens als over de zaalhuur, de verhouding offertes, reserveringen,
bezoekersaantallen, bezettingsgraad, dat soort zaken. Dus ja, het hoort eigenlijk niet op dit moment maar
om te voorkomen dat als we de discussie aangaan dat we dan nog weer om die cijfers moeten gaan vragen
en voordat dat dan weer beschikbaar is. Dus dat we wel na het reces kunnen gaan doorpakken op dit
thema, dank u.
De voorzitter: Dank u zeer, dan hebben we de eerste termijn vanuit de raad gehad. Ik kijk naar de
wethouder om hierop te reageren. Wethouder Burggraaf, gaat uw gang.
De heer Burggraaf: Ja dank u wel voorzitter. Ja het voorliggende kredietvoorstel is inderdaad enerzijds een
investering die noodzakelijk is in verband met wet en regelgeving dus denk aan onder andere
brandmeldingsinstallaties in het Energiehuis, voor de brandveiligheid, en dus onvermijdelijke investeringen
zijn. En dat andere is de klimaatinstallatie, nou zoals velen ook al erkend hebben, je kan het beste, als je
het constateert dan maar doen, uitvoeren in de periode zodat je er verder voor je programmering het
minste last van hebt. Dus fijn om te horen dat er in ieder geval in de raad brede steun is om inderdaad die
werkzaamheden in de vakantie al uit te voeren en prettig dat u heeft mee willen werken om deze besluiten
zo snel mogelijk te faciliteren. Ja de vraag is dan, als we dit doen, doet de installatie het dan ook en
waarom was het de eerste keer € 45.000 en nu € 341.000. Na ja dat komt omdat er in eerste instantie
gewoon een installaties is aangelegd die ook conform de eisen waar, die op dat moment zijn uitgevraagd,
dus dat was de andere vraag van: goh, kan je niet dingen verhalen op degene die het heeft geïnstalleerd?
Nou degene die het heeft geïnstalleerd heeft een installatie aangelegd die voldoet aan het programma van
eisen die aan de voorkant gesteld zijn. Alleen nou ja bleek dat vervolgens in het gebouw, ja het was een
oud gebouw, wordt ingericht op een hele andere bestemming, ja toch wat complexer dan aan de voorkant
gedacht qua klimaatinstallatie inregeling. En dat is de eerste keer geweest, is gewoon de installatie
ingeregeld zodat die nou ja beter dienst deed, dat was dus die eerste investering van € 45.000. Waarvan
ook de verwachting was dat hij vervolgens wat energiebesparing zou opleveren. Nou die kosten zijn ook
later doorberekend in de huur. Maar goed, dat bleek vervolgens, ja het is een gebouw waar niet alleen een
poppodium is, waar een hele grote massa mensen staat, nou ja je weet het als je in een ruimte staat met
heel veel mensen geeft heel veel warmte af. Maar tegelijkertijd ook een gebouw is waar je kantoorruimte
heb, of nou ja, een ontvangsthal. Dus het zijn allerlei verschillende ruimtes met verschillende klimaateisen
en dat is waarom de huidige investering voorligt, om dus eigenlijk een klimaatinstallatie die voor een heel
gebouw is ingeregeld, voor die verschillende compartimenten los van elkaar te kunnen inregelen. En daar
is deze ingreep voor nodig en dat is de enige manier om nou ja, dat klimaat voor al die gebruikers goed te
kunnen instellen. En om u gerust te stellen, dat is gebeurd nadat in de afgelopen jaar, twee jaar, door een
onafhankelijk bureau ingeschakeld door de gemeente, is geïnventariseerd bij de gebruikers wat de
klachten precies waren en geanalyseerd is welke ingrepen nodig waren en die ook vervolgens het
offerteproces heeft begeleid. En daar is deze investering uit voortgekomen en deze ingreep, waarmee die
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klachten nou ja moeten kunnen worden geadresseerd. Volgens mij heb ik dan alle vragen die op het gebied
van vastgoed liggen beantwoord. Wellicht dat mijn collega de heer Sleeking nog wat antwoorden heeft op
anders vragen die meer voor het traject na de zomer gesteld zijn, te beantwoorden.
De voorzitter: Dank u zeer. Wethouder Sleeking.
De heer Sleeking: Ja voorzitter, dank u wel. Het evaluatietraject dat verloopt zoals we dat met de raad
hebben afgesproken, en ook met de participanten. Ook de periode die geëvalueerd wordt, daar gaat het
met name om aspecten van governance, de samenwerking, hoe verloopt die en wat zijn de resultaten
binnen het Energiehuis. De ambitie was om in het voorjaar die evaluatie uit te laten voeren en
gecombineerd met de voorstellen met betrekking tot de noodzakelijke technische ingrepen, om die ook in
een keer aan u aan te bieden. Ook in de voorbereiding van de kadernota, c.q. de kaderbrief, zodat er ook
helderheid gegeven zou kunnen worden over het financiële plaatje. Dat is helaas niet gelukt. Afgelopen
week, weken, is de gezamenlijke reactie vanuit de participanten gekomen op het evaluatierapport zoals
dat is opgeleverd door Berenschot. Dat wordt binnenkort besproken in het college en zal dan vervolgens
aan uw raad worden aangeboden met aanbevelingen, analyse, inclusief de kengetallen als ik me goed
herinner waar mevrouw Koene net om vroeg, zodat u ook inzicht heeft in de resultaten die behaald
worden en hoe wij denken verder te kunnen gaan met het Energiehuis. Dus dat komt na de, ik denk, ik
hoop dat het nog voor het reces nou, ja dat zal erom gaan spannen of het nog voor het reces ook in het
college komt. Maar in ieder geval zo snel mogelijk komt het naar de raad zodat u ook de tijd heeft om zich
daarin te verdiepen.
De voorzitter: Dank u zeer. Dat waren de beantwoordingen vanuit het college. Is er nog behoefte aan een
tweede termijn? Nee hè? Is er behoefte aan stemming? Ook niet? Mag ik het voorstel dan als unaniem
aangenomen beschouwen? Dank u zeer. Dan hebben we ook dit voorstel aangenomen. En dan kom ik bij
het eind van de vergadering. Ik wijs u erop dat we op 28 augustus de zomerbarbecue van de raad hebben
en de eerstvolgende raadsvergadering is op 25 september. Ik wens u allen een goed zomerreces en voor
diegene die ik volgende week, nee over twee weken nog zie, de Drechtsteden dinsdag, tot dan, en anders
een fijne zomervakantie toegewenst. Ik sluit de vergadering.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 11 september 2018.
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