TRANSCRIPT VAN DE COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN VAN GEMEENTE DORDRECHT
d.d. 12 juni 2018

1.

Opening, mededelingen en vaststellen agendapunten
De voorzitter: Goedenavond allemaal. Gaan we het gewoon doen, twee minuten voor acht uur? Volgens mij is
iedereen er. Dus dan gaan we maar gewoon van start. Welkom allemaal bij deze commissie Bestuur en
Middelen. Hierbij is de vergadering geopend. Zijn van onze kant, zijn er in ieder geval geen mededelingen. Zijn
er van uw kant mededelingen? Niet. Dan even kijken, zitten we ... mededelingen hebben we nou gehad, nou
ben ik in dat prachtige systeem nu al de weg kwijt.

2.

Vaststellen besluitenlijst adviescommissie d.d. 6 juni 2018
De voorzitter: Vaststellen agenda. Ja. Heeft er, is deze agenda akkoord? Kunnen we zo vaststellen?
De heer Van Leeuwen: Voorzitter.
De voorzitter: Ja, ik ga het zo nog opnoemen wie er is. Mijnheer Van Leeuwen.
De heer Van Leeuwen: Ik heb even een vraag bij, even kijken, punt 3C: beantwoording door het college van
vragen artikel 40 van de fractie PVV over de financiering van de Al Fath moskee. Ik zou graag nog een stukje
woordvoering hierover willen doen.
De voorzitter: Nou, dat gaan we komen we zo dadelijk op. Ik ga eerst dadelijk even opnoemen wie er is en als
u daar een stukje woordvoering over wilt doen, dan moet u kijken of u met iemand anders dit op de agenda
kan zetten. Ja? Dus ik ga even opnoemen wie ik gezien heb vanavond, als ik iemand gemist heb dan hoor ik het
graag. Dat is de heer Tabak van D66; mevrouw Van Benschop en mevrouw Kruger van GroenLinks, mevrouw
Feo-Dudok van de SP, mevrouw Koene Gewoon Dordt, de heer Kuhlmann en Den Heijer van de VVD, de heer
Van Leeuwen en Helweg van de PVV, de heren Hendriks en De Graaf van Beter Voor Dordt, mevrouw Weerts
en de heer Van der Kruijff van CDA, wethouder Burggraaf is aanwezig en de ambtelijke ondersteuning bestaat
uit de heer Besseling en Muller. Niemand gemist? Nee. Dan komen we bij de nieuwe behandelvoorstellen. En
dan geef ik graag het woord aan de heer Van Leeuwen die gaat proberen een andere te overtuigen met hem
mee te gaan om dit stuk op de agenda te krijgen.
De heer Van Leeuwen: Heel goed, maar dan zou ik eigenlijk, zeg maar, iets moeten verklappen over wat ik ga
zeggen, maar in ieder geval wil ik het college nog wat vragen stellen. Nou ben ik nieuw hier, dus het zou
kunnen zijn dat ik niet goed in de goede procedure zit, maar ik zou graag ...
De heer...: Ik vrees nu al dat u niet in de goede procedure zit.
De heer Van Leeuwen: Nou ja, ik zou in ieder geval graag wat hierover willen zeggen, zeg maar, over het
antwoord en nog enkele vragen willen stellen aan het college. Dat is even mijn verzoek.
De voorzitter: Ja, dat is, ja ik ben wat streng, want anders ben ik bang dat er bij de behandelvoorstellen allerlei
woordvoering gaan krijgen, technische vragen en politieke vragen gaan krijgen, dat laatste mag. De technische
vragen liever, nou, eigenlijk gewoon niet. En als u de stukken wil bespreken of als u technische vragen heeft,
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het is ook natuurlijk ook best een technisch stuk, dan ja, dan kunt u het beste de vragen even op de mail
zetten naar de betreffende wethouder en dan kijken, nou, nou ja, dan is het nu even de vraag: wat doen we
met dit stuk? Want ik wil u ook niet de kans ontnemen om het helemaal niet meer te bespreken op termijn.
De heer Van Leeuwen: Ja, op zich zou ik het willen bespreken, maar als u zegt van: ik had het eerder aan
moeten geven, want daar gaat het een beetje naartoe.
De heer...: Dat denk ik.
De heer Van Leeuwen: Dan zet ik de vragen wel op de mail als u dat zo zou willen.
De voorzitter: Als u zegt van: joh, ik heb een paar vragen hierover en ik zit met een politieke vraag of ik heb
een stelling op basis van de informatie die ik nu heb ben ik het hier niet mee eens of wil ik het anders, dan is
dat uw politieke stelling of vraag en dan is het zaak, ogenblikje mijnheer Kuhlmann, dan is het zaak dat u
iemand anders even overtuigt om met u mee te gaan en dan zetten we het gewoon op de agenda.
De heer Van Leeuwen: We hebben een antwoord gekregen van de burgemeester. Op zich een heel aardig
antwoord, maar we hadden gewoon nog wat vragen, zeg maar, erover. Daar gaat het om. Hij heeft wat, zeg
maar, verteld hoe zijn gesprekken met de moskee zijn verlopen. Nou prima, we hadden gewoon daar nog wat
vragen over. Zeg maar, over h et...
De voorzitter: O, u heeft het over de moskee?
De heer Van Leeuwen: Over het vervolg, ja.
De voorzitter: O, punt C. Ik verstond 3A.
De heer Van Leeuwen: Nee, 3C.
De voorzitter: 3C. O, daar komen we zo op.
De heer Van Leeuwen: O, oké. Helder.
3.

Nieuwe behandelvoorstellen
De voorzitter: Daar zijn misschien nog anderen die daar nog iets over te melden hebben.
De voorzitter: 3A: u wordt voorgesteld deze brief ter kennisname te agenderen voor de gemeenteraad.
Akkoord? Ja.
De voorzitter: 3B: beantwoording door het college van de vragen artikel 40 D66 over het KZA-systeem
Dordrecht en Drechtsteden. Deze voor kennisgeving aan te nemen. Akkoord? Ja, akkoord.
De voorzitter: Nou, daar komt 'ie, 3C: beantwoording door het college van de vragen ex artikel 40 fractie PVV
over de financiering van de Al Fath moskee. Ik zag ook de heer Kuhlmann, u heeft wat vragen mijnheer Van
Leeuwen daarover nog, en ik zag ook de heer Kuhlmann. Zullen we dan misschien eerst de Kuhlmann dan even
het woord geven?

De heer Kuhlmann: Ja, dank voorzitter. Op dezelfde manier heeft de fractie van de Dordtse VVD hier ook
vragen over gesteld. Vandaar dat ik het even, wellicht kunnen we elkaar vinden, want naar aanleiding van de
antwoorden die het college gegeven, willen wij graag een debat in deze commissie agenderen. Wat ons
betreft volstaat het niet om dit slechts ter kennisgeving aan te nemen. Wij maken ons namelijk grote zorgen
wat er in deze moskee gebeurt en willen hierover graag een debat voeren met de burgemeester in deze
commissie. Heel het land was terecht verontwaardigd dat dit in Dordt gebeurt. En we willen daarom dat het
college elke mogelijkheid aangrijpt om de zaken die daar verkeerd gaan tegen te gaan.
De voorzitter: Nou, mijnheer Kuhlmann, u ... wat is uw vraag en wat de stelling want een voorschot nemen ...
De heer Kuhlmann: De vraag is of het, of deze, de beantwoording van het college, of daar een debat over
geagendeerd kan worden in deze commissie. En dat heeft dan betrekking op zowel de 3C als 3D, vandaar dat
ik nu noemde.
De voorzitter: Mijnheer Van Leeuwen, ik kom dalijk wel even terug op wat ik bedoel met vraag.
De heer Van Leeuwen: Ja, het zal niemand verrassen als w ij... dat wij dit voorstel van harte ondersteunen.
Wat ik net al zei: de burgemeester heeft een antwoord gegeven, maar dat is slechts een bepaalde fase. We
willen graag verder nog met de burgemeester inderdaad hierover doorpraten. Ja.
De voorzitter: En als ik dan uw woorden begrijp als over een bepaalde fase, dan bedoelt u daarmee
terugkijkend naar het verleden en is dan uw vraag van: hoe gaan wij hier...
De heer Van Leeuwen: Nou, er zijn bepaalde afspraken gemaakt, voorzitter, met de moskee waarvan wij
zeggen van: nou, dat kunnen wat mij betreft goede afspraken zijn, alleen de vraag is aan de burgemeester:
hoe gaat hij de afspraken handhaven? Dat stukje mis ik nog.
De voorzitter: Kijk, nou zijn we er. Dat is dan de politieke vraag. Hoe gaat de burgemeester deze afspraken
handhaven? Mijnheer Kuhlmann, kunt u zich daarin vinden of heeft u een andere politieke vraag, welke vraag
wilt u hier met elkaar bediscussiëren?
De heer Kuhlmann: In aanvulling daarop, niet alleen handhaving van de afspraken die er gemaakt zijn, maar
ook hoe zorgt de burgemeester dat wat de gemeente kan doen, of wat hij kan doen, om deze kwalijke
toestanden te voorkomen, dat die dat ook doet. Dus iets breder dan alleen de gemaakte afspraken.
De voorzitter: Goed, dan vat ik het als volgt samen: hoe kunnen de gemaakte afspraken gehandhaafd worden
en zijn deze afspraken voldoende?
De heer Van Leeuwen: Ik heb nog een kleine aanvulling: zeg maar, de burgemeester geeft in zijn antwoord aan
dat het Rijk en de gemeente een bepaalde verantwoordelijkheid hierin hebben, dat is denk ik juist, maar het
gaat erom dat de burgemeester ons ook uitlegt wat nu precies de verantwoordelijkheid van de gemeente is en
de verantwoordelijkheid van het Rijk. Dat is mij in ieder geval, onze fractie, niet geheeld duidelijk. Dus als dat
meegenomen zou kunnen worden in debat zou dat heel mooi zijn.
De voorzitter: Prima, dan noteren we het als volgt: het hoe worden de afspraken gehandhaafd? Zijn deze
afspraken voldoende om datgene te voorkomen wat er gebeurd is? En wat zijn dan precies de
verantwoordelijkheden en wellicht ook bevoegdheden van de gemeente en wat zijn die van het Rijk?
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Akkoord? Gaan we het zo doen. Dat was dan 3C en 3D, want die hebben we dan maar voor het gemak samen
gepakt.
De voorzitter: En dan ben ik al bij E en dat is een afschrift van een brief van de heer Pijnappels over
bezwaartermijn verleende vergunningen en zorgplicht Wet Natuurbescherming. En ik stel voor dat tegelijk te
doen met F, want ook u zal het opgevallen zijn dat het precies dezelfde brieven zijn, namelijk de brief van de
heer C. Venderbos. Voorstel voor beide brieven is deze brieven voor kennisgeving aan te nemen. Kunt u
daarmee instemmen. Ja. Dan zijn deze voor kennisgeving aangenomen.
De voorzitter: Dan ben ik bij G. De Nationale Ombudsman: onderzoek naar de rol van overheidsinstanties bij
burgerinitiatieven. En ook hier is het voorstel deze brief voor kennisgeving aan te nemen.
Mevrouw Kruger: Voorzitter.
De voorzitter: Mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger: Dank u wel. GroenLinks en de PvdA willen graag deze brief bespreken en dan met de
politieke vraag: in hoeverre neemt het college de aanbevelingen over zoals ze in het rapport beschreven zijn?
En dan gaat het met name voor een behoorlijke invulling voor de omgang met burgerinitiatieven. En dat willen
we graag in de raad, of in de commissie bespreken. Is dat afdoende?
De voorzitter: Ja, u heeft samen met de PvdA dit voorgesteld en de regels zijn twee partijen is genoeg, hè? En
dan is de vraag: in hoeverre neemt het college de aanbevelingen over en dan in het bijzonder met betrekking
tot de burgerinitiatieven als ik het goed begrepen heb. Oké.
De heer Van der Kruiiff: Voorzitter.
De voorzitter: Ja, mijnheer Kruger... mijnheer Van der Kruijff.
De heer Van der Kruiiff: Ja, bijna goed. De eerste drie letters waren goed. Voorzitter, ik had eigenlijk een hele
eenvoudige vraag, want mij lijkt dat het bijna niet anders kan als dat het college die aanbevelingen zal
overnemen. Ik dacht: moeten we dat uitgebreid gaan bespreken als gewoon het college zegt van: ja, die
nemen wel allemaal over dan is het gewoon prima. En mocht dat niet zo zijn: dan willen we het bespreken.
De heer Veldman: Ja, voorzitter...
De heer Van der Kruiiff: Maar goed, we mogen het er ook over gaan hebben, hoor, maar ik verwacht namelijk
dat dat gewoon zo is. Ik kan me haast niet anders voorstellen.
De voorzitter: Mijnheer Veldman, welkom. Ik had u naam nog niet genoemd dus ...
De heer Veldman: Ja, dank u. Ja, excuus, ik was net een beetje aan de late kant.
De voorzitter: Kan de beste gebeuren.
De heer Veldman: Ik stel me eigenlijk dan voor dat we aan het college vragen om een RIB op te stellen met,
zeg maar, de aanbevelingen van de ombudsman in het achterhoofd, of het noodzakelijk is om de aanpak van
burgerinitiatieven in deze stad, nou ja, op onderdelen aan te passen. En dat als wij dan die RIB hier langs
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krijgen dat we dan bepalen of dat een debat waard is ja of nee. Want anders krijgen we denk ik inderdaad, ja,
een vrij logisch debat, denk ik haast. Dus dan ... maar dan hebben we denk ik meer inhoud en ook meer
toegespitst op de Dordtse situatie en ook met ervaringen van, nou ja, de afgelopen paar jaar in het
achterhoofd. En dan kan dan misschien ook het onderzoek van onze eigen rekenkamercommissie nog bij
betrokken worden. Dus dat zou mijn voorstel zijn.
De voorzitter: Ik zie mevrouw Kruger knikken. De heer Van der Kruijff ook. Dan doen we dat zo. Dat we vragen
het college een RIB op te stellen, een raadsinformatiebrief voor alle kijkers thuis, waarin een college ingaat op
de vraag of de Dordtse situatie, dit rapport aanleiding geeft de Dordtse beleid aan te passen. Zo ja, op welke
punten en daarin meenemend het rapport van onze rekenkamercommissie. Ja? Gaan we dat zo doen. Althans,
die vraag gaan wij doorsturen.
4.

Vragen aan het college
De voorzitter: Dan ben ik bij punt 4 van de agenda, we zijn al bijna aan het eind, het venijn zit hem
waarschijnlijk in de staart, de vragen aan het college. Heeft iemand vragen aan het college? De heer Tabak.
De heer Tabak: Ja, voorzitter, vorige hebben we het Kunstkerk besproken in de commissie. Hierin heeft de
wethouder toegezegd op korte termijn de raad ter informeren. Bij nader inzien vinden wij dit niet echt SMART.
Graag ontvangen we informatie over de stand van zaken betreffende de Kunstkerk voor de eerste
commissievergadering na het reces. Dus voor 11 september. Helaas is dit voor ons niet helemaal op korte
termijn, maar het zou wel fijn zijn als dit mogelijk is. Kan, zou de wethouder dit toe kunnen zeggen?
De voorzitter: De heer Burggraaf.
De heer Burggraaf: Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, het is niet mijn portefeuille maar het lijkt mij een verzoek
dat collega, de heer Sleeking, wel moet kunnen voldoen, dus ik zal dat aan hem overbrengen dit verzoek.
De heer Tabak: Dank u wel.
De voorzitter: Nou, zo makkelijk kan het gaan. Andere voor de rondvraag. Dus ja, ik schiet lekker er doorheen, nee joh. De vragen aan het college. Ja, beetje haast. Ik had gezegd: negen uur zijn we thuis. Geen vragen meer
aan het college? Niet?
Stukken ter bespreking

5.

Vaststellen jaarstukken 2017 & 6. Bespreken kaderbrief 2019 (2157084)
De voorzitter: Dan gaan we naar de stukken ter bespreking en dat is 5 één en 6: het vaststellen van de
jaarstukken 2017 en het vaststellen van de kaderbrief. Als ik goed ben geïnformeerd, en meestal is dat zo, dan
behandelen we die tezamen. Dan moest ik nog van de griffie melden dat ook de vorige raad, maar daar hoeft
u zich niet al teveel van aan te trekken, een slotdebat is geweest waarin we teruggeblikt op de afgelopen
raads- en collegeperiode en wellicht daar ook wat zaken zijn besproken die u nog niet had kunnen weten uit
de jaarstukken 2017 omdat u die toen nog niet had, maar misschien zijn er al stukken aan de orde geweest.
Nou, waarvan akte. Wie mag ik als eerste het woord geven? Niemand? Dan gaan wij door naar... sorry, o,
mijnheer Hendriks.
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De heer Hendriks: Dank u wel, voorzitter. Wij hebben de jaarrekening met plezier doorgenomen. Het is een
helder stuk, hè, laten we dat voorop stellen. We hebben wat kleine vragen, hè, en dat beperkt zich tot de
verschillen, hè, de verdelingen, hè, van de incidentele en structurele componenten. Welke effecten hebben de
structurele componenten op 2019 en de daaropvolgende jaren? Hè, en zo niet, waarom niet? Hè, en dan
constateer ik alleen voor een goede beoordeling van de jaarstukken, hè, er ontbreekt tot vanmiddag 15:43 de
accountantsrapport. Hebben we begrepen dat dat voor de meeste mensen lastig is. In ieder geval voor, ik heb
geen kans gezien om vanmiddag even 32 pagina's even door te bladeren. Hè, dus dat heeft vrij lang geduurd.
En we hebben er een vraagje over van: waarom wel in de auditcommissie als eerste een presentatie door de
accountants, hè, want ik denk dat dat eigenlijk voor iedereen van belang is. Hè, en ja goed, om een juist beeld
daarvan te kunnen geven en te kunnen opnemen dan had dat, zeker het accountantsrapport, er al eerder
mogen zijn.
De voorzitter: Helder. Ik bleef even ook hangen bij uw eerste vraag: welke effecten de structurele hebben op
2019 en verder en waarom, en zo niet, waarom niet? En dat lijkt mij bijna een onmogelijke vraag om te
beantwoorden, kunt u hem iets specifieker maken?
De heer Hendriks: Gaan we over het resultaat praten, want uiteindelijk draait alles om het resultaat. Dus het
resultaat kan worden verdeeld in incidentele en structurele componenten, hè, en waar gaat dat naartoe in de
komende jaren?
De voorzitter: Oké, nou, dank u wel. Andere ... mijnheerTabak zag ik ...
De heer Bakker: Het verslag van de accountant is overigens inmiddels bijgevoegd, maar dat is inderdaad
ongeveer om half vier geweest dat we d a t...
De heer Hendriks: Gaf ik aan: 15:43. Ik houd dat exact bij.
De voorzitter: MijnheerTabak.
De heer Tabak: Voorzitter, onze bijdrage aan de discussie over de jaarstukken 2017 en de kaderbrief 2019 is
beperkt. Over de jaarstukken 2017 is al een slotdebat gevoerd in de samenstelling van de vorige
gemeenteraad, zoals u net zei, en de kaderbrief 2019 bevat geen enkel financieel kader en een aantal
inhoudelijke onzekerheden met mogelijk grote financiële consequenties. Die zullen zeker ook hun impact
hebben. Een reflectie daarop achten wij op dit moment echter niet productief. Dit college heeft een aantal
hoofdstukken in het coalitieakkoord opgenomen met ambities en met richtinggevende uitspraken. Maar het is
onmogelijk om die te wegen omdat er geen enkel financieel kader bij zit. Wat de coalitiepartijen echt
belangrijk vinden dat zien we pas bij het opleveren van de begroting. Daar zien we welke keuzes het college
echt maakt en daar volgt dus ongetwijfeld ook het debat. Voorzitter, onze fractie haalde het in zijn
woordvoering rondom het coalitieakkoord ook al aan: wij maken ons zorgen over het financieel
rentmeesterschap van deze coalitie. Wij zien daarin een aantal boekhoudkundige handigheden voorbijkomen,
zoals de compensatie van wegvallende inkomsten uit de precariobelasting met budget voor het onderhoud
van onze wegen. En het mee begroten van inkomsten uit nog te bouwen, uit nog te bouwen huizen. Hier
zullen wij specifiek aandacht voor vragen en hier zullen we ook goed op letten de aankomende tijd wat betreft
het financieel huishuidboekje van onze stad. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Tabak. Mijnheer Van der Kruijff.
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De heer Van der Kruiiff: Dank u wek voorzitter. Ik sluit me aan bij de heer Hendriks dat het, hoewel het een dik
boekwerk is, wel een prettig leesbaar boekwerk is, wat ook een aardige indruk geeft wat er de afgelopen
jaren, 2017, allemaal aan werk verstout is. Want er staan heel wat kopjes zoal bij van wat hebben we bereikt
en wat hebben we gedaan. En die zijn ook allemaal voorzien van heel veel groene vinkjes vooral, of het
allemaal heel goed gelukt is, met hier en daar een twijfelachtig oranje tekentje. Ik weet niet eens hoe je dat
tekentje noemt, ongeveer gelijk aan, geloof ik. Dan wel een rood, ja, rood kom je niet eens zoveel tegen. Nou,
af en toe iets roods. Nou ja, ik blader even door, ik kom het nog niet eens tegen. En als je de stukjes leest dan
geeft het wel een aardig inzicht in wat er allemaal gedaan is, maar je vraagt je op gegeven wel af: wat er staat,
is dat nou een inspanning geweest of gaat het nou over het resultaat wat behaald is. En dan is toch wel de
teneur die je eruit haalt dat heel veel gaat over inspanning, en overigens als je al die verhalen leest ben ik het
mee eens dat het ook goede inspanningen zijn en ook de inspanningen die we bedoeld hebben, dus daar
kunnen we met elkaar tevreden over zijn. Maar als je het nou gaat hebben over de meetbaarheid, van hebben
we nou ook behaald qua resultaat wat we voor ogen hadden, dan is dat daar niet zo uit af te leiden. Nou kan ik
voor mezelf natuurlijk wel een norm voor gaan stellen, maar dat is niet zo handig als ik dat in m'n eentje of
mijn fractie dat in z'n eentje gaat doen, dat zou je als raad met elkaar moeten gaan doen en daar ook met het
college over eens moeten zijn. En eigenlijk zie je dat dat op deze punten wel ontbreekt. Dat is geen verwijt,
want ik neem aan dat we als raad ooit dat kader in de vorige zelf zo aan het college hebben meegegeven,
maar wel iets als ik de komende vier jaar vooruit kijk dat ik denk: nou, dat zou ik wel iets meetbaarder willen
hebben over wat je dan wil bereiken. Als je bijvoorbeeld naar het programma Veiligheid kijkt, zie je heel veel
van die groene vinkjes staan, hè, wat we gedaan hebben, wat allemaal gebeurde. Om even als voorbeeld: er
staan er op pagina 20 dan wel wat kengetallen, want we hebben er wel een aantal, hè? Daar staat
bijvoorbeeld rapportcijfer Veiligheid in de buurt, daarvan was de streef, de actuele waarde 7 en de
streefwaarde 7,1. Denk ik: nou, dat hebben we dan net niet gehaald, dus dat zou dan zo'n ongeveer gelijk
tekentje moeten zijn, maar geen groen vinkje. Als je kijkt naar het percentage bewoners dat slachtoffer is
geworden: nou, daar hebben we lager gescoord dan we wilden, dus dat zal een groen vinkje zijn en de derde:
het percentage dat veel sociale overlast ervaart, dat zou lager moeten zijn dan het landelijk gemiddelde van de
G32 en dat was in 2017 14, terwijl wij scoren 15,5. Denk ik: hé, dat is hoger. Dus dat zou een rood kruisje zijn.
Dus van de drie indicatoren die we wel kunnen meten, staan er dan twee op rood, of nee, een op rood, eentje
op ongeveer gelijk aan, en eentje op groen. Dat is toch een heel ander beeld dan die hele lijst groene kruisjes
die je bij de inspanningen ziet. Dus de resultaten wijken qua patroon anders af, wijken af en zien er anders uit
als dat je dat bij de inspanningen ziet. En dat geldt eigenlijk wel voor alle programma's. Nogmaals, het is geen
verwijt, want de inspanningen zijn goed geweest, maar ik zou de resultaten wel wat meetbaarder willen
hebben en misschien ook wel wat meer dan drie.
De heer Tabak: Voorzitter?
De voorzitter: Mijnheer Tabak.
De heer Tabak: Is het misschien ook iets, mijnheer Van der Kruijff, wat we mee kunnen nemen in de nota
Kiezen, sturen en verantwoorden? Hoe ziet u dit?
De heer Van der Kruiiff: Ja, daar kunnen we, dat kunnen we daar zeker bij meenemen, want daar gaan we het
natuurlijk hebben over hoe we dat dan willen doen. Maar goed, we hebben het nu over dit stuk en hier lees je
het in terug, dus ik denk: nou, ik wil het hierbij dan toch gezegd hebben. Ik ga nou niet al die programma's op
die manier af, maar het is wel een teneur wat je door alle programma's heen ziet. Ik wil nog een ander punt
een opmerking maken, dat gaat over, en dat staat op bladzijde 67, over het benutten van het innovatiefonds
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en het doorontwikkelen van Dordrecht als SMART-city, die twee hebben natuurlijk wel met elkaar te maken.
En we lopen als Dordrecht graag voorop. Die zijn hier ook allebei al een beetje oranje gekleurd. Als je de
financiële cijfers leest, en ik zag het ook ergens bij de financiële afwijkingen zie je dat we daar ook een budget
voor beschikbaar gesteld hadden wat bij lange na niet op gemaakt is. Als ik het goed lees door allerlei
personele omstandigheden, staat ook netjes uitgelegd. Dat zou weer een beetje op stoom moeten zijn. Maar
wij vinden die innovatie en die dóórontwikkeling, zeker gezien het coalitieakkoord voor de komende vier jaar
waar we het etiket op hebben geplakt dat het behoorlijk ambitieus is. Nou, of iedereen het daarmee eens is
gaan we nog wel een keer horen, maar wij vinden dat. Dan is het ook wel belangrijk dat je kunt innoveren en
dat die fondsen dan ook met elkaar gaan werken. Nou, het beeld uit 2017 geeft de burger dan nog niet heel
veel moed. Er staat wel een tekst bij dat het eerste kwartaal van 2018 daar meer over bekend zou worden,
maar dat is eerste kwartaal is al ruimschoots voorbij, of het moet nog aan de vorige raad ter beschikking zijn
gesteld, maar ik kon het niet vinden. Kan ook aan mij leggen. Dus ik ben wel erg benieuwd hoe het daarbij
staat. Dan nog een laatste opmerking en dat gaat over de accountantsverklaring, die kwam inderdaad last
minute. Ik heb hem wel even doorgebladerd, maar ik ben gewoon benieuwd. Ik zag dat er wel een aantal
bevindingen instond en een aantal aanbevelingen instond, en ik ben gewoon in eerste instantie benieuwd of
het college, de wethouder, daar wellicht op zou kunnen reflecteren op wat conclusie daar we naar uit zouden
moeten trekken aangezien we een advies van de auditcommissie nog ontberen op dit moment, want die gaat
het er morgen over hebben. Dus ook sowieso nog even onder het voorbehoud wat daar uitkomt voor de
behandeling in de raad. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Van der Kruijff. Niemand meer? Ah, mijnheer Kuhlmann.
De heer Kuhlmann: Dank, voorzitter. De jaarstukken geven aanleiding om terug te kijken naar 2017. En dan
past het ook om dank uit te spreken aan het team van het vorige college. En de kaderbrief is aanleiding
natuurlijk om vooruit te kijken naar 2019. Ik wil drie onderwerpen aansnijden voor wat betreft deze
commissie: veiligheid, economie en dienstverlening. Veiligheid: de jaarstukken laten zien dat het vorige
college zich heeft ingespannen in 2017 om Dordt minder onveilig te maken. Dat haalt niet weg dat Dordtse
VVD het heel erg vindt dat er ook in 2017 veel mensen op ons eiland slachtoffer zijn geworden van
mishandeling, overvallen, inbraken en andere criminaliteit. Elk slachtoffer is er een te veel. En we zijn daarom
erg blij dat er dankzij de Dordtse VVD en onze coalitiepartners in de komende periode meer handhavers gaan
komen in de wijken en dat er meer cameratoezicht komt in straten die dat hard nodig hebben. Illegale
hennepteelt kan voor heel brandgevaarlijke situaties zorgen. We willen daarom dat de aanpak van
hennepteelt voortvarend wordt voortgezet. Wat ons betreft volstaat een bestuurlijke waarschuwing niet.
Illegale hennepplantages moeten altijd worden opgerold. Dan wat betreft de economie: wij denken dat onze
stad in 2017 een stukje sprankelender is geworden. In 2017 zijn belangrijke stappen gezet om het
bedrijventerrein Dordtse Kil IV en onze zeehaven verder te ontwikkelen. De Dordtse VVD vindt dit erg
belangrijk omdat het gaat om veel Dordtse banen die we hard nodig hebben. Onze ambitie is natuurlijk dat
Dordrecht niet alleen een goede werkstad is, maar dat onze stad ook bekend staat als het knooppunt van
gezelligheid tussen de drie rivieren waar het bruist van de levendigheid. Daarom zijn we blij dat het nieuwe
college in de komende periode zorgt voor meer, dat er meer leuke evenementen in Dordrecht komen. Door de
vrijwilligers en evenementenorganisatoren te helpen te voldoen aan de terecht strenge veiligheidseisen en
door overbodige regels af te schaffen. Ook zijn we blij dat in 2017 meer restaurants en kroegen zijn bij
gekomen in onze binnenstad. We vinden dat binnenstadsbewoners recht hebben op een prettige
woonomgeving en niet vierentwintig uur per dag in een disco moeten wonen, maar onze stad moet natuurlijk
geen openluchtmuseum worden of zijn. En wat dat betreft is het wel een zorg. Het is nu nog te vaak
uitgestorven in onze binnenstad. De Dordtse VVD wil een levendige stad waar veel te doen is. Waar ruimte is
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voor initiatief, waar meer gezellige terrassen en andere gelegenheden zijn. Goede horecaondernemers
moeten de ruimte krijgen in onze stad. Meer levendigheid die tover je niet de stad in vanuit het stadskantoor.
De gemeente moet faciliteren, maar uiteindelijk draait het om enthousiaste ondernemers en vrijwilligers en
natuurlijk om opgewekte bezoekers. De Dordtse VVD wil dat er beter in kaart wordt gebracht welke behoeftes
er zijn aan horeca en evenementen bij bezoekers en potentiële bezoekers van de Dordtse evenementen en de
horeca. Wij vinden het in onze binnenstad nu nog te rustig. Zijn de Dordtenaren saai? Nee, helemaal niet.
Want als je kijkt bijvoorbeeld naar het fantastische Wantijpop, daar staan ook als het keihard regent
achttienduizend mensen uit hun dak te gaan. Maar als je daar tegenover kijkt op een normale zaterdagavond,
een mooie zonnige avond, dan zijn er geen achttienduizend bezoekers te vinden, helaas, in onze binnenstad.
Zelfs de helft niet, ga je ook geen negenduizend. En ik ben bang, ook geen kwart. Dus de vraag is denk ik heel
terecht: hoe kunnen we zorgen dat mensen hier naartoe halen. En daarom zal mijn fractiegenoot Rolin den
Heijer bij de volgende raadsvergadering een motie indienen voor een onderzoek naar de behoeftes in de
Dordt... van bezoekers naar Dordtse evenementen en horeca. En hij heeft mij verteld dat hij vanzelfsprekend
openstaat voor overleg met andere partijen over deze motie. Tot slot wat betreft de dienstverlening: de
gemeente is er voor de Dordtenaren en niet andersom. De Dordtse VVD wil dat de gemeente geen
hindermacht is, maar faciliterend is en juist meer mogelijk maakt voor de Dordtenaren en de Dordtse
ondernemers. Het is daarom schandalig dat slechts een op de vijf ondernemers 21% makkelijke informatie van
onze gemeente op internet kan vinden. De gemeente moet geen zoekplaatje zijn voor de Dordtse
ondernemers, die hebben echt wel wat beters te doen. Dit moet beter en daarom ben ik blij dat we dankzij de
Dordtse VVD en onze coalitiepartners in Dordrecht de komende ... Dordrecht ervoor gaat zorgen dat we in de
komende periode in de top5 staan van de MKB-vriendelijkste gemeenten. Ik heb er alle vertrouwen in dat
onze wethouder Economie, Financiën en Evenementen hier voortvarend mee aan de slag gaat. Dank u wel.
De heer Van der Kruiiff: Voorzitter?
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Kuhlmann. Mijnheer Van der Kruijff.
De heer Van der Kruiiff: Mijnheer Kuhlmann staat nog aardig in campagnestand, maar ook de afgelopen vier
jaar was uw eigen wethouder hier verantwoordelijk voor. Hoe kijkt u daar dan tegenaan?
De heer Kuhlmann: Ik denk dat e r ... welk onderdeel bedoelt u precies, want ik heb veel verschillende dingen
gezegd en het zijn niet allemaal onderwerpen waar de VVD verantwoordelijk voor was.
De heer Van der Kruiiff: Die 21%, ja, met uw coalitiepartners bedoel ik.
De heer Kuhlmann: Nee, nou ja, goed, ook in de afgelopen periode is er zeker aandacht geweest voor
ondernemers. Ik denk dat we in een stijgende lijn zitten. Maar ik denk dat het zeker een stuk beter kan. Dus
dat is, dat het misschien beter is gegaan moet ons niet tot tevredenheid stemmen en zeggen: nou, het is
allemaal wel goed. Het is denk ik goed dat er een goeie ambitie ligt.
De heer Van der Kruiiff: Voorzitter, het is helemaal niet beter gegaan. In 2013 was nog 36% tevreden en op het
moment nog maar 21%, dus het is een derde achteruit gekacheld. Het getalletje wat u geeft, hè, onderaan
bladzijde 63, ik heb het even meegelezen.
De heer Kuhlmann: Ik heb het over de vindbaarheid van de informatie van de gemeente.
De heer Van der Kruiiff: Ja, precies die, onderaan bladzijde 63.

9

De heer Kuhlmann: Nou goed, ik wil niet een lang gesprek over hoe dat nou in de vorige periode is gegaan.
Wat mij betreft is het belangrijk ...
De heer Van der Kruiiff: Maar voorzitter, daar hebben we het precies over, dit gaat over 2017 en wat u
daarvan vindt.
De heer Kuhlmann: En de kaderbrief voor 2019, ik vind het belangrijk om vooruit te kijken.
De voorzitter: Goed. En de volgende keer graag even via de voorzitter en niet over mekaar heen zitten
schreeuwen, want dan is het ook thuis niet meer te volgen. We hebben toch vierhonderd mensen die dagelijks
dit volgen, dus daar... Ja, elke dag als wij hier zitten en morgenavond weer, hè. Morgenavond weer, dan kijken
ze hier naar. Dus die mensen moeten het ook wel kunnen volgen. Goed. Dat was het mijnheer Kuhlmann? Wie
... mevrouw Kruger was dan de volgende.
Mevrouw Krueer: Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, met zoveel enthousiasme van mijn voorganger is het
ingewikkeld een nog stevigere woordvoering hierop te zetten. Ik wil even onderstrepen wat de heer Van der
Kruijff zegt over de inspanning en resultaten. Ik denk dat het een goeie conclusie is. Inspanningen zijn er heel
veel geweest en soms ook met goede resultaten, maar als ik bijvoorbeeld kijk naar de toegankelijkheid bij
OZHZ de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, dat er een groen vinkje bij staat, nou, dat verbaast mij, verbaast
onze fractie GroenLinks uitermate, vooral omdat wij toch behoorlijk wat commentaar nog krijgen vanuit de
gemeenschap over hoe de omgevingsdienst zijn werk doet. Niet altijd consequent, niet geheel doorzichtig. Dus
ja, als daar dan een groen vinkje staat zal het de inspanning zijn van de, van de omgevingsdienst, maar niet
naar tevredenheid van de meeste mensen. Denken wij. Dan in mijn beschouw ... in onze beschouwing in
februari bij de eindbalans hebben we al wat gezegd over burgerparticipatie en dat zullen we ook nog een keer
mee terugkomen volgende week met een motie. Want wij willen dat de beweging die ingezet is door het
vorige college, met het Nieuw Dordts Peil en Argu, waar bij sommige onderdelen niet succesvol zijn afgelopen
dat het niet stopt, maar dat er aangepast wordt. De Rekenkamer in 2017 heeft hier ook iets over gezegd. En
de visie met burgers en ambtenaren moeten gezamenlijk, kunnen gezamenlijk andere initiatieven neerzetten.
Dus daar komen we mee met een motie volgende week. Dan als we het hebben over, in de ketenbrief wordt
er gesproken over de afbouw aandeelhouderschap Eneco N.V. Nou zoals u weet is GroenLinks daar tegen.
Maar goed, de raad heeft besloten om dat toch dat proces in te gaan. En dan volgt er een heel warrig verhaal
ons inziens over dividendopbrengsten, winstuitkeringen die dan mogelijk wel eens op een andere plek zouden
komen waardoor het allemaal wat moeilijk zou verlopen. Nou, we hebben dat gisteren besproken en toen
kwamen we op het idee dat we natuurlijk voortvarend gaan met alle alternatieve energieën en dan kan het
wel eens zo zijn dat we Eneco op een bepaalde manier niet eens meer nodig hebben, dus dan zou het ook niet
erg zijn om de zaak te verkopen, want ja, die energie gaan we ergens anders vandaan halen tenzij Eneco
natuurlijk een grote leverancier wordt van al die windmolens die we hier op ons eiland nog gaan plaatsen. O
nee, we mogen er maar vijf en dat is ook al een groen vinkje geworden, hè...
De heer Kuhlmann: Voorzitter, even een vraag.
De voorzitter: Mijnheer Kuhlmann.
De heer Kuhlmann: Kondigt de GroenLinks hiermee aan dat zij voorstander zijn voor de verkoop van de
aandelen van Eneco.
Mevrouw Krueer: Nee hoor.

De heer Kuhlmann: O, nou dat hoor ik eigenlijk zeggen.
Mevrouw Kruger: Ja, dat is een leuke, nee hoor, het was meer een beetje ... het is eigenlijk een beetje
sarcastisch bedoeld over... en ook meer een, ja, knipoog van ja goh, laten we toch wat meer inzetten op
alternatieve en groene energie.
De heer Kuhlmann: Ja, ik heb ook wel eens last van grapjes die niet begrepen worden.
Mevrouw Kruger: Ja, precies. Nou, ik ben blij dat u mij de gelegenheid geeft dat even uit te leggen en dat er
niet verkeerde conclusies worden getrokken. Dan wordt er nog gesproken over het Berenschort: nou, daar
gaan wij natuurlijk, zullen we nog vele discussies over krijgen. Daar hoeven we nu niet echt op in te gaan. En
dan denk ik dat ik het voor nu al even hierbij laat. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Kruger. Mevrouw Koene.
Mevrouw Koene: Nou, heel kort, voorzitter, dank. We hebben een beetje zitten stoeien met het verhaal over
de precario, hè, dus dat je dan niet meer, dat derden zeg maar niet meer kunnen doorrekenen aan de
inwoners. Dat dat dan op enige manier gecompenseerd zal moeten worden, dat gaat dan om zes miljoen. En
dan staat er dus bij dat dat dan, de meest logische optie daarvoor is de gemeentelijke belastingen zijnde de
OZB, tenminste zo staat het dan in de stukken. En wij vroegen ons eigenlijk af, hoe dat nou in verhouding staat
tot wat er nu zeg maar doorgerekend wordt door die derden en wat dat dan betekent, want als ik dat
omreken dan kom ik op honderdvijftien euro ofzo gemiddeld per huis, wat dan de OZB zou gaan stijgen, dus
hoe kunnen we nou zien wat er dan nu aan bedrag wordt doorgerekend door derden? Is dat, klopt dat precies
met die zes miljoen en is de enige manier om dat te doen via de OZB of zijn er ook nog andere manieren?
Want wij vonden dat best wel een forse lastenverhoging voor de inwoners waar gezegd wordt door een
coalitie dat juist die lasten zo laag mogelijk moeten blijven, hè. Dus dat was even nieuwsgierigheid.
Mevrouw Kruger: Voorzitter? Even een verduidelijkende vraag.
De voorzitter: Ja, gaat uw gang, mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger: Ja, mevrouw Koene, u zegt het over honderdvijftien euro per inwoner, dat is dan inderdaad

Mevrouw Koene: Nee, per huis.
Mevrouw Kruger: Of per huis, maar volgens mij OZB-belasting, moet je toch n iet... wordt toch niet voor ieder
huis gelijk berekend? Dus dan krijg je toch een verdeling in de lasten?
Mevrouw Koene: Ja, maar gemiddeld is het honderdvijftien euro ongeveer per huis.
Mevrouw Kruger: Ja, gemiddeld. Dus dan zal degene met een lage inkomen zou veel minder of misschien ...
Mevrouw Koene: Nee, het gaat op waarde van de WOZ.
Mevrouw Kruger: Ja, ja, ja precies.
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Mevrouw Koene: Dus de ene betaalt dan misschien zeventig euro meer en de andere tweehonderd euro
meer.
Mevrouw Kruger: Ja, precies. Oké. Nee, dan heb ik het duidelijk.
Mevrouw Koene: Ja, dus d a t... gemiddeld. Dat was precario verhaal. Over de Eneco: mevrouw Kruger zei
daarnet al even iets erover van kan je daar nou niet wat andere dingen mee doen? Natuurlijk snappen wij dat
schulden aflossen best wel interessant is gezien het feit dat het hier toch ook om energie gaat kunnen wij ons
ook voorstellen datje bijvoorbeeld iets gaat doen met een revolverend duurzaamheidsfonds waaruit je dan
weer dingen in de stad mogelijk of makkelijker mogelijk maakt, zeg maar, voor mensen om, nou ja,
maatregelen te nemen, zeg maar, om energieneutraal te worden, sneller met elkaar. Dat was die even. Dank.
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Koene. Mijnheer Veltman.
De heer Veltman: Ja, voorzitter, dank. Er is inderdaad al debat gevoerd over, nou ja, met een terugblik op het
afgelopen jaar. In die zien blijf ik het ook een wat vreemd portret vinden dat we twee begrotingscycli eigenlijk
dwars door elkaar heen nu aan het bespreken zijn: jaarstukken over 2017 en een kaderbrief over 2019. Maar
goed, het is niet anders en in de kaderbrief staat tenslotte ook niet heel veel meer dan wat indexaties, maar ik
had eigenlijk liever gezien dat dat twee losse onderwerpen waren, maar dat is even niet zo. Voorzitter, dan
even over de accountantsverklaring die ik wel nog even tussen de bedrijven door heb kunnen lezen. Een paar
dingen vielen me daarin op en misschien kan de wethouder daar in algemene zin nog wat over zeggen. Er
wordt de opmerking gemaakt over dat er een aantal investeringskredieten worden overschreden, zeg maar,
buiten wat de raad heeft gevoteerd zal ik maar zeggen. En nou kan ik me voorstellen dat als dat om beperkte
bedragen gaat dat dat, nou ja, misschien bijhoort ofzo, ik weet niet exact welke regelgeving hier geldt, maar
als het om wat grotere bedragen gaat dan is het wat mij betreft wel problematisch, dus ik hoor graag de
beoordeling van de nieuwe wethouder op dat punt. Dan stip ik ook nog even aan: de grondexploitatie en de
risicovoorziening die daarbij hoort. Die zou als we de regelgeving die we met elkaar hebben afgesproken als
die in 2017 al had gegolden, wat overigens niet zo is natuurlijk, dan had 'ie ongeveer tien miljoen anders
uitgevallen, of negatiever. Betekent dat dan ook dat we eigenlijk met een boekhoudkundige tegenvaller van
tien miljoen rekening moeten gaan houden? En voorzitter, dan is er ook nog een opmerking gemaakt over de
gemeentelijke taxatie. En ik versta die tekst van de accountant zo dat de gemeente gewoon een taxateur zelf
in dienst heeft die taxaties doet en dat de accountant adviseert om dat ook door een derde partij te laten
toetsen. En ik wil eigenlijk wel weten of dat de juiste interpretatie is? Want die tekst kun je namelijk ook op
een heel andere manier opvatten, namelijk dat wij een taxateur inhuren die op een andere plek ook binnen de
gemeente werkzaam is en dat lijkt me dan wel problematisch. Voorzitter, dan nog even over het jaarverslag:
er wordt een voorstel gedaan om het een en ander toe te voegen aan de bestemmingsreserve, dat is in het
raadsvoorstel, daar kunnen wij mee instemmen. Dan is het weerstandsratio komt op een geweldige 2,4 uit,
maar als je alles daar nog eens een keer naast legt dan kom je gewoon netjes op 1,2, dat is wat ons betreft
keurig. Wat positief is, wat ons betreft, is dat de werkloosheidsuitkeringen dalen voor het eerst in vier jaar.
Het zijn natuurlijk cijfers over '17 dus het zal nu wel weer een ander getal zijn, maar dat is natuurlijk
fantastisch. Maar wat wel opvallend is is dat het aantal bijstandsuitkeringen wel blijft stijgen en wat ons
betreft is dat wel echt een blijvend aandachtspunt om ook die te laten dalen. Of althans, het aantal mensen
wat daar gebruik van moet maken. Voorzitter, dan valt ons op, en dat vind ik ook nog wel een belangrijke, dat
er toch op een heel aantal plekken geld wat gereserveerd is voor activiteiten niet is uitgegeven. En, nou ja, dan
kun je zeggen: dat is mooi, want dan houden we iets over, maar het betekent vooral dat de dingen die we
daarvoor hadden bedacht niet gerealiseerd zijn. En daar maakt onze fractie zich wel zorgen over. Dan heb ik

12

bijvoorbeeld over middelen Dordtse Synode, maar ook kunst in de openbare ruimte en ook bij de strategische
investeringen staan een heel aantal belangrijke projecten, waar ook forse bedragen voor zijn neergelegd waar
de uitvoering eigenlijk achterloopt. En voorzitter, wij neigen ernaar om er twee dingen aan te doen, misschien
het ene is: misschien moeten we gewoon meer plannen in een jaar met als uitgangspunt, nou, je loopt altijd
wel ergens vertraging op, maar als je iets meer plant dan waar je eigenlijk geld voor hebt dan realiseer je
gewoon honderd procent. En het tweede, en dat stellen wij aan de commissie voor, is het college te vragen
om een RIB te maken over de status van de strategische investeringen en daarbij aan te geven: doel, status,
hoe loopt het en wat is de planning. Ook om daar gewoon met elkaar van gedachte over te wisselen en ook
uiteraard om enige druk op te bouwen om, nou ja, als het gewoon nog steeds goeie projecten zijn, en daar
gaan we even gemakshalve gewoon vanuit, dat die ook echt tot realisatie komen en ten goede komen aan
onze stad. Voorzitter, en op d a t... om daar nog even op voort te borduren: dat is iets wat mij al wel langer
bezighoudt is het budgetteren. Doen wij dat nou een beetje goed? Omdat je toch in het jaarverslag met enige
regelmaat wel afwijkingen ziet en nou zijn afwijkingen op zichzelf als er een duidelijke verklaring voor is niet
per se problematisch, maar als je in je budgetteringen fouten maakt dan heb je eigenlijk ook geen begroting
die een getrouw beeld geeft van je plannen en van de werkelijkheid en dat vinden we toch, nou ja, toch een
belangrijk aandachtspunt. Om positief te eindigen, voorzitter, zagen we dat bij het wegenonderhoud gewoon
helemaal gerealiseerd is, dat is dan maar even de portefeuille van vier jaar geleden zal ik maar zeggen van mij,
en dat is denk ik voor het eerst zo'n beetje dat portefeuille, of tenminste het wegenonderhoud, dat daar alles
is uitgevoerd. Dus daarvoor een compliment. Ook al is deze wethouder misschien niet helemaal debet aan,
maar toch.
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Veltman. Mijnheer Van Leeuwen.
De heer Van Leeuwen: Dank u wel, voorzitter. Ik had een uitvoerig betoog voorbereid, maar ik zal dat
proberen samen te vatten. Even vooruitkijkend naar de toekomstplannen die het college heeft ontvouwd. Het
college heeft het over handhaving, er komen een aantal handhavers bij. Vinden we op zich een heel goed plan.
Dordrecht wordt onveiliger, we spreken genoeg mensen die in hun eigen 's avonds de straat niet meer op
durven. Dat het college meer handhavers gaat aanstellen, prima, maar hoe ...
De heer Veldman: Voorzitter, even een vraag aan de heer Van Leeuwen. Volgens mij blijkt in ieder geval uit de
AD cijfers, ja, voor wat dat waard is natuurlijk, dat Dordrecht niet per se onveiliger wordt. Dus het kan u
beleving zijn, dat is prima, maar uit de cijfers die in ieder geval een gerespecteerd dagblad ophoest, blijkt iets
anders.
De heer Van Leeuwen: Nou, een dat dagblad of een ander dagblad heeft enkele weken geleden of een maand
geleden juist opgehoest dat Dordrecht juist weer wat onveiliger wordt. En daarnaast spreken we ook genoeg
mensen die inderdaad, ja, zeg maar, eigenlijk niet de straat op durven 's avonds en 's nachts. En we vinden dat
dat eigenlijk wel in een stad als Dordrecht moet kunnen, dus vandaar dat ik zeg van: nou, uitbreiding van het
aantal handhavers is prima, maar hoeveel gaan dat er worden en we willen eigenlijk een zodanige uitbreiding
dat de handhavers ook meer zichtbaar zijn ook tijdens de avonduren onder andere.
Mevrouw Kruger: Voorzitter?
De voorzitter: Mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger: Mijnheer Van Leeuwen, even een vraag. U zegt handhaven, meer handhavers, en wat is
volgens u dan wat er meer gehandhaafd moet worden om het veiliger te maken?
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De heer Van Leeuwen: Nou ja, ik denk dat op gegeven moment als het regelmatig zo is dat mensen BOA's
langskomen, dan geeft dat sowieso al een wat veiliger gevoel en het is helemaal niet verkeerd dat mensen de
overheid wat meer op straat, of mensen van de overheid wat meer op straat kunnen zien.
Mevrouw Kruger: Voorzitter?
De heer Van Leeuwen: Daar is behoefte aan.
De voorzitter: Mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger: Ja, bent u met mij eens dat, we hebben het ook over zwerfvuil, hè, dat geeft ook troep en
vuil en is ook onveilig. Dus als een stad schoon en heel is geeft dat ook een veiliger gevoel, tenminste dat kan
je uit allerlei onderzoeken lezen, dat is ook iets wat wij wel voorstaan. Gaan dan de handhavers bijvoorbeeld
ook ervoor zorgen dat er minder zwerfvuil op de grond valt.
De heer Van Leeuwen: Nou, daar dachten wij niet aan. We dachten in eerste instantie eraan dat ze door hun
zichtbaarheid, zeg maar, mensen met wat kwadere bedoelingen zouden afschrikken. Plus het is ook nog eens
een keer een feit dat als mensen die handhavers zien dat ze sowieso een wat veiliger gevoel over hun wijk
krijgen. Het is niet de bedoeling dat ze troep gaan opruimen in de buurt...
Mevrouw Kruger: Nee, voorzitter?
De voorzitter: Laatste keer, mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger: Ja, ik heb het niet dat ze troep gaan opruimen, maar je hebt allerlei... u heeft het over dat ze
enge dingen gaan voorkomen, maar vuil op straat gooien dat mag ook bestraft worden. Zo zijn er veel dingen,
we hebben het over de hondenpoep, als ze dat betrappen dan mogen ze ook ... fietsen mag niet op bepaalde
straten en dat is allemaal wat de handhaving moet doen wat dan de veiligheid zou kunnen bevorderen. Dus
ook daarop...
De heer Van Leeuwen: Ja, het is een ...
De voorzitter: Van Leeuwen.
De heer Van Leeuwen: Sorry, het is een beetje een indirecte methode, voorzitter. Mevrouw Kruger heeft op
die en die zin wel gelijk, alleen we hebben het over de directe zichtbaarheid om mogelijke criminelen of
mensen met een, laat ik het zo zeggen, wat minder goeie bedoelingen af te schrikken. Dus dat is ook mogelijk,
behalve het te kijken naar de troep. Dus dat is in ieder geval ons standpunt. Ja. Goed, handhaving. Dan de
woningbouw. Nou, we zijn blij dat het college een aantal woningen gaat neerzetten. Ik wil de aandacht vragen
voor twee groepen, voorzitter. Ten eerste: de mensen met een middeninkomen die ervoor kiezen om te huren
in plaats van te kopen. Er zijn vrijwel geen huurwoningen in de categorie tussen de 710 euro en 1000 euro per
maand. Ook voor de doorstroming vanuit de sociale woningbouw is het van belang dat er een redelijk aandeel
huizen voor de middeninkomens wordt gebouwd, ook huurwoningen dus. De tweede groep zijn de mensen
die een sociale woning huren. De gemiddelde wachttijd is zestig maanden om een nieuwe woning te krijgen.
Wij vinden dat schandalig lang voor een stad als Dordrecht.
De heer Van der Kruiiff: Voorzitter?
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De voorzitter: Mijnheer Van der Kruijff.
De heer Van der Kruijff: Ja, gewoon om dat beeld iets ... we hebben daar laatst ook naar gevraagd, want wij
hadden dat beeld ook, maar dan laat ik maar dat antwoord wat ik kreeg ook met u delen. Dat die zestig
maanden komt wel voor, maar dat zijn vaak wel mensen die wensdoorstromer zijn. Die hebben nu een huis en
die willen graag een mooier huis, bijvoorbeeld in Dubbeldam, en daar zijn erg weinig sociale huurwoningen,
dus dan sta je ook heel lang op een wachtlijst. Als je geen huis hebt, ja, accepteert gewoon het huis wat je
aangeboden wordt, heb je het heel snel. Woon je wel in Wielwijk of Crabbehof of ergens anders, binnen een,
twee maanden is het verhaal daar. Dus het is maar hoe kritisch je bent op je huis.
De heer Van Leeuwen: Ja, maar ik vind wel dat je als Dordtenaar een klein beetje kritisch kan zijn. We hebben
het over woningen, drie-, vierkamerwoningen, waar je ook dan tussen de veertig en de zestig maanden moet
wachten en dat zijn niet hele speciale woningen. Waar je het nou over hebt. Dus wat dat betreft en er is
gewoon sprake van een gemiddelde wachttijd van zestig maanden.
De heer Van der Kruijff; Voorzitter, de heer Van Leeuwen heeft gelijk, het verschilt per categorie woning. Daar
zijn we het over eens.
De heer Van Leeuwen: Ja, alleen het verbijzonderen, het net doen alsof, zeg maar, een vierkamerwoning iets
heel speciaals zou zijn waar je terecht dan zestig maanden op moet wachten, dat zijn wij niet met u eens. We
vinden dat ook de mensen met een iets groter gezin, daar hebben we het over, een vierkamerwoning dat die
ook op kortere termijn een woning zouden moeten krijgen. Dus daarom hebben wij gezegd: zestig maand als
gemiddelde, vinden wij toch erg lang voor een stad als Dordrecht. Nou, dat moet dus worden teruggebracht
wat ons betreft.
De voorzitter: Mevrouw De Feo-Dudok.
Mevrouw De Feo-Dudok: Ja, voorzitter, mijnheer De Kruijff hoor ik net zeggen: geen sociale woningen in
Dubbeldam en mensen moeten eigenlijk maar accepteren dan een Crabbehof of in Wielwijk om dan snel een
huis te krijgen. Suggereert u daarmee dat u vindt eigenlijk dat mensen die in een sociale woning moeten
wonen niet in Dubbeldam mogen wonen of zou daar meer sociale woningbouw plaats moeten vinden?
De voorzitter: Mijnheer Van den Kruijff.
De heer Van den Kruijff: Nou, u stelt twee verschillende vragen. Als u zegt: mogen ze niet in Dubbeldam
wonen dan zal ik niet bevestigend op antwoorden. Natuurlijk mogen ze in Dubbeldam wonen. Iedereen die in
Dubbeldam wil wonen mag daar van mij wonen. De vraag is of wij de wooncoöperaties opdracht moeten
geven om in Dubbeldam sociale woningbouw te gaan creëren en dat is niet per se een doelstelling wat mij
betreft. Ik zal niet zeggen dat het nul moet zijn, maar ook niet dat we daar op hetzelfde gemiddelde als in heel
Dordt moeten gaan uitkomen. Ik zou ook niet weten waar we dat moeten doen in Dubbeldam overigens.
Mevrouw De Feo-Dudok: Nou, we zouden daar misschien minstens naar kunnen kijken. Daarbij, ja, denk ik als
je in Crabbehof gaat kijken, de buurten die daar nog zijn, hoe de sociale woningbouw er daar uitziet inmiddels,
dan kan ik me voorstellen dat deze mensen daar weigeren om te gaan wonen.
De heer Van den Kruijff: Ja, voorzitter, u ... het is u bekend dat zowel natuurlijk ook in Crabbehof als in
Wielwijk en als Krispijn de wijk enorm verbeterd wordt. Dus ik denk wat daar gebeurt een enorme
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kwaliteitsverbetering is en dat mensen daar heel veel grager wonen dan misschien tien jaar geleden. Dus het
is echt geen straf. En ik ken ook wel straten waar je minder graag woont, daar zijn we het ook gauw over eens,
maar er zijn ook heel veel mooie wijken daar, laten we ze niet stigmatiseren.
De voorzitter: Mevrouw De Feo voor een laatste reactie?
Mevrouw De Feo-Dudok: En de straten waar men minder graag woont dat zijn juist de straten waar de huizen
dus snel vrij zijn, maar daar zou ik zelf ook niet willen wonen.
De voorzitter: Goed, voordat we hier dadelijk onze woonwensen hier met z'n allen gaan delen, mijnheer
Kuhlmann.
De heer Kuhlmann: Ja, nu we het in deze commissie toch over wonen hebben, moet me toch van het hart dat
er juist veel mensen zijn, gezinnen, met een ...
De voorzitter: Mijnheer Kuhlmann, ogenblikje. Ogenblikje. Ik proef een woordvoering aankomen en h et... en
we zijn nu aan het interrumperen op de heer Van Leeuwen.
De heer Kuhlmann: Nee, in reactie op dat verhaal van die sociale woningen: ik denk namelijk dat er veel meer
behoefte is aan goeie koopwoningen en dat dat ook veel beter is voor Dordrecht en ik ben ook heel blij dat dat
nu in het collegeakkoord staat.
De voorzitter: Prima. Dank u wel. Mijnheer Van Leeuwen, gaat u verder.
De heer Van Leeuwen: Nou, even als antwoord op mijnheer Kuhlmann: we zijn er ook absoluut met u eens dat
er ook voor de middengroepen moet worden gebouwd, dat is verder het probleem niet, maar dan ook voor
mensen die zestig maanden op een woning moeten wachten is ons idee. De mensen, zeg maar, die nu in de
sociale woningen wonen. Nog een onderwerp is jeugdhulp en jeugdzorg, loopt niet zoals het zou moeten.
Vanuit het ouderplatform zijn alle vele malen klachten geuit. En het oude college heeft afgelopen najaar een
onderzoek naar de klachten ...
De voorzitter: Ja, mijnheer Van Leeuwen, sorry. Ik begon al een beetje te twijfelen bij uw woordvoering over
woningbouw en nu gaat u de commissie sociaal die hier, net even een stukje fysiek, nu gaan we naar de
commissie sociaal. De bedoeling is dat we het hier vanavond hebben over veiligheid, economie,
dienstverlening en welke nog meer, bestuur en samenwerking.
De heer Van Leeuwen: Helder. Nee, ik dacht de kadernota, of de kaderbrief wordt behandeld met de
toekomstvisie, zeg maar, van Dordrecht, ik dacht: ik kan alle punten inbrengen, maar dat blijkt dus niet het
geval te zijn.
De voorzitter: Nee, ja, ik neem het u ook niet kwalijk, ik bedoel, het is voor u ook de eerste keer dus, het is als
u zich daar op wilt focussen want anders ...
De heer Van Leeuwen: Laat ik het zo zeggen, ik zal in ieder geval even noemen waar ik het over had willen
hebben, dat is namelijk over de sportparken had ik het nog willen hebben, jeugdhulp, jeugdzorg en ik had het
nog willen hebben over de eigen verantwoordelijkheid die mensen hebben als ze, zeg maar, als het gaat om
h et'...' van hun eigen inkomsten, maar ik begrijp dat zijn allemaal punten die in sociaal of fysiek moeten.
Helder.
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De voorzitter: U krijgt nog volop de kans, waarschijnlijk bij de gemeenteraadsbehandeling.
De heer Van Leeuwen: Ja, prima.
De voorzitter: Dat was hem dan?
De heer Van Leeuwen: Ja, dat was hem.
De voorzitter: Oké. Ik bedoel niet dan als voornaam, maar dan ... u begrijpt wat ik bedoel. Goed, ik, volgens mij
is iedereen aan bod geweest. Ja. Ja, ik betrapte er mezelf op. Iedereen is aan bod geweest, geef ik graag ...
heeft u het een beetje kunnen bijhouden, wethouder? Ja, dan geef ik u graag het woord.
De heer Burggraaf: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik mijn best doen om alle vragen die gesteld zijn om die een
beetje in samenhang te beantwoorden. En anders dan krijg ik vast wel een por aan mijn linkerzijde als ik er
eentje over het hoofd heb gezien. Allereerst, ja, wil ik eigenlijk danken voor de vele complimenten die ik heb
gehoord op de leesbaarheid en het vele werk die erin heeft gezet. Die breng ik vooral over naar de organisatie
die dit stuk heeft gemaakt en, nou ja, gisteren mijn voorganger afscheid genomen en dan is dit denk ik ook nog
een mooi cadeautje erbij. En ja, dan heb ik wat vragen gehoord over het accountantsverslag wat vanmiddag
inderdaad naar u toegestuurd is. Ja, die is wat, nou ja, ik kan me voorstellen dat je zegt van: ja, als ik de
jaarstukken krijg dan verwacht ik daar ook meteen accountantsverslag bij. Ik moet zeggen, vergeleken met
eerdere jaren is het eigenlijk al vrij snel geweest dat die, hè, dus dit keer is die sneller dan normaal gesproken
beschikbaar gekomen. Ja, en dat zit er gewoon ook met name in dat er veel controles bij de verbonden
partijen plaats moeten vinden waardoor zo'n proces gewoon lang duurt. En auditcommissie van vorige week is
in ieder geval door de accountant ook negentig procent van de inhoud van dit verslag ook al een keer met de
auditcommissie gedeeld, hè, want dat is eigenlijk het proces zoals we die idealiter hebben. In de
auditcommissie wordt eerst het accountantsverslag gedeeld zodat daar technisch naar gekeken wordt, zodat
die hier vervolgens de politieke duiding eraan gegeven kan worden. En dan is het streven om het proces zo te
hebben dat je dat hebt voordat je de jaarstukken bespreekt. Maar goed, nogmaals, daar zijn we ook
afhankelijk van verschillende processen. En er werd gevraagd om nog wat duiding te geven bij dat
accountantsverslag. Ik zelf vond in ieder geval het staartje op pagina 15 is dat volgens mij, waarbij de
financiële positie wordt vergeleken, wel een hele mooie om te pakken, want dat geeft eigenlijk weer wat de
financiële positie van onze gemeente is. Hè, want ik hoorde al mensen zeggen van: nou ja, we hebben het
resultaat wat we onder aan de streep daadwerkelijk hebben gemaakt in 2017 is 1 miljoen positief, hè, maar
dan is eigenlijk vooral belangrijk om te kijken van: maar wat is nou de solvabiliteit, hè, wat is nou je soliditeit,
je stevigheid van je, van die financiële bouwwerk. En dan zie je dat bij die solvabiliteitsratio in Dordrecht op
28% zit, sorry, op 51% zitten en dat is vergeleken met het Nederlands gemiddelde bijna twee keer zo hoog, hè,
dat zit op 28%. Dus dat, dat zegt enorm veel over, ja, de enorme buffer die je eigenlijk als gemeente hebt, hè,
want het eigen vermogen is er om tegenvallers op te vangen. En dat zie je ook weer terug in het ratio van het
weerstandsvermogen waarvan we met elkaar hebben afgesproken dat die op 1 moet liggen ...
De voorzitter: Mijnheer Tabak.
De heer Tabak: Mag ik daar een vraag dan over stellen? Mijnheer Veltman had het over al over investeringen
die eigenlijk niet gedaan zijn, zie ik daarin ook terug dat het weerstandsratio daardoor heel hoog is? Kan ik dat
zo met elkaar vergelijken?
De voorzitter: De wethouder.
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De heer Burggraaf: Ik zou denken dat daar geen direct samen ... maar ik zal voor de zekerheid, om het
technische juiste antwoord, even aan mijn linkerzijde kijken.
De voorzitter: Mijnheer Muller.
De heer Muller: Ja, in principe is het wel zo dat alles wat niet uitgegeven is aan budgetten dit jaar dat dat in
algemene reserve gaat en dat daar een bestemming op plaatsvindt. Die bestemming heeft al plaatsgevonden
vorige maand. Maar voor het oog betekent het in ieder geval dat het een positief effect heeft op de
weerstandsratio.
De heer Besseling: Misschien nog een korte aanvulling daarop: voor een deel klopt dat, voor een groot deel is
die grote weerstandsratio bij de jaarrekening heeft meer te maken met het technisch omzetten van een
voorziening naar een reserve waardoor je tijdelijk op jaarrekeningmomenten even een wat grotere
reservepositie hebt.
Mevrouw Kruger: Voorzitter?
De voorzitter: Mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger: Ja, het lijkt mij dat we toch maar weer eens een keer een algemene beschouwing gaan
krijgen over die jaarrekening, want ik heb hier dan ook weer meteen een vraag over. Want u zegt een tijdelijke
omzetting, dat betekent dat dat op gegeven moment weer teruggestort wordt, of betekent dat dat we daar
weer gemakkelijker dan uit de jaarrekening g e l... uit de algemene middelen geld kunnen halen als we dat
nodig hebben?
De heer Burggraaf: We hebben met elkaar een weerstandsratio afgesproken om vooral gewoon te zeggen:
ergens wil je een veilige remweg hebben en daar hebben we twee meetmomenten voor afgesproken. En nou
ja, daar heb je het richtgetal 1 voor. We hebben nu afgelopen periode ook wel eens gehad dat we kortstondig
eronder zaten omdat vooruitzicht was dat je uiteindelijk weer op 1 of erboven kwam zitten. Dus dat is de wijze
waarop we ermee handelen. Maar ik zie u nog vragend kijken.
Mevrouw Kruger: Nou, mag ik nog een keer? Het is niet zozeer vragend kijken als w e l...
De voorzitter: Ja, maar wilt u dan uw knopje even indrukken. Ja, is dat zo? Want ik zie u niet in beeld.
Mevrouw Kruger: Nee, het is, daar kan je natuurlijk een bepaalde visie op hebben, want je kan ook in bepaalde
tijden als er ergens meer geld voor nodig is, en dan heb ik het niet over zomaar problemen die ontstaan door
nalatigheid van het een of het ander, zou je ook een kleinere weerstandsratio kunnen hebben, tijdelijk, om
dan gewoon uit te geven. Want ja, ik bedoel: we kunnen wel een hele hoop in reserve hebben, ik zelf heb het
niet, reserves leveren niet zo veel op op het ogenblik. Dus dan kan je beter maar dingen die echt nodig zijn, hè,
die achterstallig onderhoud bijvoorbeeld zijn, kan je dat geld beter gaan besteden. Als dat we zeggen: nou, we
hebben een hele grote weerstand of ratio, weerstandsratio, of we hebben een geweldige solvabiliteitsratio, ik
bedoel...
De voorzitter: Mijnheer Veltman had daar nog een aanvullende vraag of opmerking.
De heer Veltman: Ja, voorzitter, ik wil daar toch wel even op reageren omdat die 1 een beetje uit mijn koker
van een aantal jaar geleden komt. Kijk het is niet zo, in mijn optiek, dat als je een weerstandsratio hebt van 1
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dat je extreme reserves hebt. Nee, je hebt dan voldoende buffers om de ingeschatte risico's als die zich
zouden voordoen, om die te ondervangen. En dat vind ik niet meer dan gewoon normaal en degelijk en
financieel beleid. Kijk, we weten uit het dagelijks leven dat als mensen heel weinig buffers hebben dat ze ook
snel in allerlei hulpverleningstrajecten belanden. En laten we er alsjeblieft voor zorgen dat dat deze stad niet
overkomt. En we hebben met het college afgesproken dat er, uit mijn hoofd, een of twee peilmomenten zijn
en daarbuiten kan de weerstandsratio per saldo best fluctueren, die kan er dan boven zitten of misschien wat
onder. Maar ik blijf erbij dat dat een prima manier van sturen is. In het coalitieakkoord is overigens ook
afgesproken dat mochten de Eneco aandelen worden verkocht en er dus een heleboel extra geld deze kant
opkomt, dat je dan opnieuw daarnaar zult moeten kijken omdat, ja, dan gaat je weerstandsratio natuurlijk
omhoog, maar dat is een als dan discussie en die kunnen we nu, denk ik, beter niet voeren.
Mevrouw Kruger: Voorzitter, ik w il...
De voorzitter: Laatste keer mevrouw Kruger, want u begon moeilijk te kijken toen er werd verteld over
voorzieningen die naar algemene reserves gingen en daar begonnen we en inmiddels zitten we ...
Mevrouw Kruger: Ja, zijn we helemaal afgedwaald.
De voorzitter: Ja, hè.
Mevrouw Kruger: Ja, ik wil toch even reageren op de heer Veltman omdat die het heeft over buffers en geen
buffers hebben en dan heel snel in de hulpverlening terechtkomen, daar wil ik toch een beetje tegen ageren,
want als je geen buffers hebt en er gebeurt wat, dan kan je ook wel eens niet iets hoeven doen. Ik bedoel, dan
kunnen we het over hele dramatische zaken hebben, maar je kan ook de keuze maken om dan maar iets te
laten en met minder te leven en dat kan ook de stad doen. Dus om meteen te suggereren dat we dan een
rampscenario te wachten staan, ik denk, je moet dat niet tientallen jaren hebben maar even zou dat best
kunnen.
De heer Veltman: Nou ja, voorzitter, dan hoor ik graag van GroenLinks waar ze bezuinigingsmogelijkheden
ziet, daar ben ik altijd voor in.
De voorzitter: Goed, we gaan verder. Wethouder.
De heer Burggraaf: Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, wat ik zei: hè, de conclusie is dan in ieder geval dat we een
stevig financiële huishouding hebben. Nou, als we dan verder in het accountantsverslag kijken, ik heb
maandag ook met de accountant het doorgelopen, beetje dezelfde vraag die ik hier ook hoorde komen die zijn
daar ook aan de orde geweest. Want er werd gezegd van: ja, hoe zit dat nou met die kredietoverschrijdingen?
Hè, waarvan de raad een bepaald investeringskrediet heeft afgegeven en waarvan dan wordt geconstateerd
dat er bij een aantal overschrijdingen hebben plaatsgevonden. Ja, de eerste opmerking van de accountant
was: als ik die niet gevonden had had ik m'n controle niet goed gedaan, dus die zegt van: ja, je vindt ze altijd,
want er zijn er zoveel dat er altijd wel ergens een kleine overschrijding is. En tweede is wat u zei van: ja, je
moet inderdaad niet zien in dat de organisatie niet in control is of dat je, hè, onverwachts meer hebt
uitgegeven dan het fiat vanuit de raad is geweest, maar gaat het vooral over de jaarschijven heen, dus een
verschil in timing van dat soort kredieten. Dus daar zit verder niks groots of ernstigs achter. Hetzelfde geldt
voor de aanbestedingen die daarna ook wordt genoemd waarvan wordt geconstateerd dat bij een aantal van
tien contracten, ja, daar niet helemaal de juiste aanbestedingsprocedure gevold wordt. Waarvan ook wordt
gezegd van: ja, er zijn zoveel wijzigingen van regelgeving en richtlijnen daarin dat het ook eigenlijk
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onvermijdelijk is dat je daar ook een paar keer eens een keer, nou ja, d at... nou, als je het heel zuiver bekijkt
niet helemaal volgens de regels is gebeurd, maar er zit verder geen structurele problemen achter. Hetzelfde
verhaal kreeg ik ook over de datalekken die worden genoemd, dat dat ook juist eigenlijk meer een teken was
van dat heel snel wordt gemeld dan dat het echt fundamentele dingen zijn. Oftewel de organisatie is er goed
op ingericht om daar snel te signaleren en goed op te acteren. Dus ja, al met a l... o ja, en dan als laatste nog,
want ik hoorde de vraag over de taxatie, hoe zat het daarmee. Het klopt inderdaad dat er gewoon een interne
taxateur is waarvan wordt gezegd: het is goed om dat nog eens een keertje in de komende jaar, ja, te gaan
ijken of dat inderdaad, ja, objectief goeie taxaties zijn. Nou, dat wordt ook uitgevoerd. Zit verder ook geen
directe, ja, er zijn niet aanleidingen om eraan te twijfelen maar meer van: nou, check dat gewoon nog eens
even voor het goeie proces. Dus samengevat is mijn conclusie dat we gewoon een heel positief
accountantsoordeel hebben op de jaarrekening waar altijd nog wat verbeterpunten zijn, maar dat het verder
geen grootse dingen zijn. Even kijken. Dan werd er nog een vraag gesteld over hoe het zit met de
grondexploitatie en die tien miljoen. Ja, dat, hè, is een tien miljoen afwaardering. Nou, allereerst is die nu al
wel meegenomen in de kaderbrief die voor u ligt, dus dat is al verwerkt. En het tweede is dat feitelijk wat er
nu is gedaan een conservatievere, hè, dus een manier van verwerken is dus eigenlijk met en lager risicoprofiel.
Dus in die zien voor je, nou ja, je risicoperceptie zeg maar, dit ook een betere uitgangspositie is. Ja, er werd
gevraagd door de heer Veltman of we inzichtelijk kunnen maken hoe het nou zit met een aantal budgetten die
je hebt gesteld en niet volledig hebt uitgegeven in het jaar. En vooral met in relatie tot de strategische
investering. Nou, ik kan toezeggen dat we dat in de begroting 2019 nog eens opnieuw zullen herijken en zullen
bekijken. En dat het zeker iets is omdat je nu kijkt naar het coalitieakkoord wat er ligt er gewoon echt hele
hoge ambities liggen, hè. Dus daar zit het hem vooral in: hoog ambitieniveau om dingen snel uit te voeren en
het daardoor niet altijd lukt en dat het goed is om elkaar heel scherp op te houden.
De heer Veltman: Ja, voorzitter, zo bedoelde ik hem ook, hè. Dus absoluut niet om dat geld terug te halen
ofzo, maar ik wil juist een beetje druk erop dat er gewoon gebeurt wat we met elkaar afspreken.
De heer Burggraaf: Ja, en in dat kader misschien een bruggetje naar de heer Tabak makend, want er werd
gezegd van: ja, ik lees dan in het coalitieakkoord dat de inkomsten van nog te bouwen huizen al worden
meegenomen in je begroting. Ja, wij zien dat juist als een heel sterk element om mee te nemen in je
begrotingssystematiek, want wat we eigenlijk doen is met elkaar zeggen van: nou ja, wat zijn de ambities voor
de stad en welke ... aan de ene kant uitgaven zetten we daartegenover, maar ook aan de andere kant, hè, als
je gaat zeggen van: nou, we gaan investeren in de stad om te groeien en daarmee de verdiencapaciteit te
vergroten, dan is het vinden wij juist heel sterk om te laten zien in je begroting ook, dat het ook echt wat
oplevert. Want dat betekent namelijk dat we met elkaar zo meteen daar inkomsten voor ramen, dat we daar
vervolgens beleidskeuzes voor maken waar die we kunnen uitvoeren met de stad, en dat het dus ook echt pijn
doet als we vervolgens die ambitie met elkaar niet waar gaan maken. Dus dat betekent dat als we de discussie
hebben hier en zeggen van: ja, nou ja, hè, daar kunnen we elkaar nog eens kritisch elkaar ook scherp houden,
zeggen van is die ambitie die we daar hebben genoemd, die groeiambitie in woningen maken we die ook waar
zodat we ook daar de uitgaven tegenover kunnen blijven zetten die we willen met de ambitie voor de stad.
Dus volgens mij is dat juist een hele scherpe manier om elkaar daarin te sturen en te houden aan de ambities
die we met elkaar stellen.
De voorzitter: Mijnheer Tabak.
De heer Tabak: Ik begrijp de wethouder helemaal wat 'ie zegt in de ambities, maar stel nou dat we de ambities
niet halen maar het al wel mee begroot hebben, dan heb je wel een behoorlijk financieel gat.
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De heer Burggraaf: Ja, dat klopt en dan moet je hele pijnlijke keuzes waarschijnlijk gaan maken tegen die tijd.
En kijk, laat ik het zo zeggen, het moet niet zo zijn dat het wensdenken wordt en dat je op de pof gaat leven,
hè, dus het moeten wel realistische ambities zijn en je moet daar ook vervolgens wel een bepaalde
conservatieve mate innemen. Net zoals dat we net geconstateerd hebben dat de accountant zegt dat we een
goede degelijke begroting hebben of je jaarrekening, jaarverantwoording, dus op die lijn moet je wel
voortgaan. Maar daar zullen we bij de begroting 2019 meer tekst en uitleg op geven hoe we dat dan inkleden.
En dan kunt u dan nog eens kijken of u dat een juiste weging vindt, hè, of we niet te veel risico nemen of te
weinig ambitie tonen. Maar juist om die reden vinden wij het juist heel sterk om dat dus wel in je begroting
mee te nemen. Ja, en er w ordt...
De voorzitter: Mijnheer Tabak? U '...'
De heer Tabak: Ik heb nog een vraag: kan de wethouder dan een beetje concreet zeggen hoeveel huizen er
daar in meegenomen zijn ongeveer?
De heer Burggraaf: Ja, ik wil daar gewoon, ik denk dat het zuiver is om daar gewoon nu te zeggen we gewoon
bij begroting met integraal verhaal en daar dan met elkaar de discussie over doen, want anders ga ik dingen
eruit lichten die in samenhang met dingen en dan, ja, waar houdt het dan een keer op? Dus ik denk gewoon
dat het, dus niet omdat ik me dat niet ergens achter wil verschuilen, maar ik denk dat het voor de discussie
gewoon beter is als we dat in integraliteit bij de begroting zullen doen. Nou ja, dan over de
precariobelastingen ...
De heer Van der Kruijff: Voorzitter?
De voorzitter: Mijnheer Van der Kruijff.
De heer Van der Kruijff: Nog een aanbeveling, want de heer Tabak zegt terecht: wat nou als je dat rendement
dan heb je een probleem. Dat is natuurlijk zo, dat beaamt de wethouder ook. Laat ik het zo zeggen, als je de
investeringen niet doet heb je misschien nog wel een veel groter probleem. Dus ik denk dat het goed is in
aanloop naar de begroting ook dat inzichtelijk te maken voor de raad. Stel nou dat je de investeringen niet
doet, waar staan we dan? Dat is natuurlijk niet de begroting, maar dat is wel het andere scenario. Want dat
schept denk ik ook wel beeld, maar misschien ook wel vertrouwen in de breedte van de raad waarop die
investeringen echt nodig zijn en wat er nou gebeurt als je ze niet doet.
Mevrouw Kruger: Voorzitter?
De voorzitter: Mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger: Ja, daar wil ik toch heel voorzichtig even op reageren, want er zijn toch ook nog wel fracties
die die ambities echt te hoog gesteld vinden en dus zeggen van: nou, dat moeten we zo op die manier
helemaal niet doen. Dus als we dan ook dat op die manier in een begroting gaan verwerken dan zijn die
ambities nooit haalbaar volgens ons, dus zal die begroting ook nooit gaan kloppen. En dan je natuurlijk wel
zeggen, en dat zegt de heer Burggraaf ook: ja, maar het is, hè, een beetje toch afdwingen om die ambitie te
behalen. Ja, ik denk niet dat dat de goede weg is om ermee om te gaan. Maar goed, we gaan het zien en het is
in ieder geval een mooi controlemoment.
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De heer Tabak: Dit was overigens niet bedoeld om het af te dwingen, het was bedoeld om te overtuigen en
inzichtelijk te maken. Andersom: inzichtelijk te maken en daardoor te overtuigen.
De voorzitter: Mooi. De wethouder.
De heer Burggraaf: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik zei de precariobelasting. Daar zijn ook een aantal dingen
over gezegd, hè. Daar werd door de heer Tabak gezegd van: ja, daar wordt nu boekhoudkundig gekozen voor
de afschrijving en is dat wel degelijk? Kijk wat we daar doen is wat met de nieuwe regelgeving rondom de
landelijke regelgeving over hoe je begroot, je begrotingsregels, is gewoon gezegd van: ja, de wegen die je kan
je activeren, of die moetje activeren, en dan afschrijven. En dan zeggen we nu van, van dit aspect, hè, zeggen
we ook van: ja, volgens die systematiek gaan we het doen en dat geeft inderdaad wat ruimte en ja tegen de
achtergrond van de ruime solvabiliteitspositie die je hebt, vinden we dat ook een verantwoorde stap om te
doen, want dat betekent inderdaad wel dat je iets in je schuldenpositie feitelijk, ja, gaat groeien, zeg maar.
Maar dat, ja, die ruimte heb je ook want je hebt gewoon een goeie solvabiliteitsratio.
De voorzitter: MijnheerTabak.
De heer Tabak: Moet ik dan begrijpen dat vanuit overheidswegen andere kaders zijn opgesteld om die
begroting op die wegen vast te mogen stellen? Of, waar komt die dan precies vandaan om dat nu te doen?
Waarom is dit in het verleden niet eerder gedaan?
De voorzitter: Mijnheer Besseling zag ik bij de knop.
De heer Besseling: Ja, het zijn geen wettelijke vereisten hoe je dat precies verwerkt. Je kan het op
verschillende manieren doen die allemaal binnen de verslagregels vallen. Dit is wel een, zonder al teveel op de
historie en de inhoud in te gaan, maar hebben we in het verleden gezegd: alles wat we aan precario op gaan
halen stoppen we in het fonds voor wegen. Zes miljoen per jaar. Alleen dat gaf je nooit in datzelfde jaar uit.
Dus je begon een aantal jaren lang heel veel te sparen in de reserve waar dat langzaam eruit ging. Nu zult u bij
de begroting waarschijnlijk een voorstel zien waarin we dat op een wat geleidelijkere manier in de begroting
zetten en je in die zin wat meer ruimte in je begroting creëert, wat realistischer begroot qua uitgave in feite.
De heer Tabak: Dank u wel voor de verheldering.
De voorzitter: Wethouder.
De heer Burggraaf: Ja, nou, verder werd er wel gezegd van: ja, maar hoe zit het dan vervolgens, hè, met het
verhaal van datje nog een deel van die inkomsten via een andere weg binnen wil halen, wil ook mevrouw
Koene van Gewoon Dordt aangegeven. Ja, dat is dus ook iets waar we nog mee gaan stoeien richting de
begroting om daar, om goed alle, ja, effecten en mogelijkheden in kaart te brengen. En wat in ieder geval voor
ons een heel belangrijk uitgangspunt is, wat ook in het akkoord is vermeld, dat het zo is ingericht dat het per
saldo geen lastenverzwaring geeft voor de Dordtse belastingplichtigen. Dus de opgave is duidelijk waar we uit
moeten komen in dat verhaal. En ja, dat zult u in de begroting 2019 van ons ook nader uitgewerkt tegemoet
kunnen zien. Er werd ook gezegd van: ja, hoe zit het met de verkoop van Eneco en hoe gaan die middelen dan
besteed worden. Nou ja, daarvan hebben we gezegd: daar zoeken we uiteindelijk naar een methode om te
zorgen dat de dividenden die we nu nog ontvangen dat we die ook die inkomsten bij ons structureel kunnen
afdekken. Dus dat betekent dat je met een deel van de opbrengsten je schuldenpositie omlaag kan brengen
waarmee je dus rentelasten bespaart en daarmee je dividend, wegvallende dividend inkomsten kan
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compenseren. Nou ja, we moeten nog zien natuurlijk hoeveel die verkoop gaat opleveren. Of die uiteindelijk
gaat lukken, hè. Ik bedoel daar is nog een heel proces voor gaande. En wat er dan overblijft, maar van het
bedrag wat overblijft hebben we gezegd: ja, daar willen we juist met elkaar gaan investeren in die groei van de
stad, want, ja, ik zelf vind het wel mooi in vergelijking om te kijken dat we al een keer eerder ooit een flinke
smak geld hebben gekregen rond 2000 met de verkoop van andere aandelen en die zijn toen geïnvesteerd
deels in, ja, eigenlijk het opknappen van wijken als Oud-Krispijn, maar ook om de voorzieningen in de stad op
peil te brengen. Dus we hebben een heel mooi Energiehuis, we hebben een mooie Kunstmin, maar waarvan
we ook constateren van: ja, dat is op een dusdanig voorzieningenniveau waar we eigenlijk nog niet volledig de
samenstelling in de stad voor hebben. En wil je dat soort voorzieningen voor de lange termijn in stand houden
dan is die groei juist zo belangrijk. Dus die gelden willen we vooral inzetten om die ambitie in te zetten zodat
we de stad verder kunnen laten groeien. En dan is het heel mooi om dat duurzaam te doen. Om te zorgen dat
je die groei van, nou ja, van je stad om dat ook op een duurzame en toekomstgerichte wijze te doen. Dus die
koppeling hebben we voor ogen bij die besteding daarvan. Maar goed, nogmaals, daar zullen we natuurlijk ook
nog nader met elkaar terugkomen. Want zoals hier ook terecht werd gezegd: het heeft impact op je
weerstandsratio. En daar moeten we nog een hele set regels voor maken, want voor een aantal gevallen kan
je heel makkelijk zeggen van ja, dat valt eronder, maar er ontstaat natuurlijk vanzelf ook een keer een grijs
gebied. Dus die discussie moeten we met elkaar ook nog echt voeren over hoe je die vervolgens gaat verdelen.
Even kijken. Ja, ik heb inderdaad wat opmerkingen gehad over, nou goed, in hoeverre worden de indicatoren
wel voldoende op resultaat zijn ze gericht. Nou, ik denk inderdaad zo meteen die Kiezen, Sturen,
Verantwoorden, daar staat ook inderdaad ook duidelijk dat we met elkaar, met de raad komend jaar discussie
gaan hebben om die indicatoren weer opnieuw, ja, te gaan vaststellen. En dan kan dat heel mooi als ambitie
meegenomen worden en dat is ook iets wat uiteindelijk budgetrecht van de raad is waar jullie ook heel veel,
hè, ja, invloed op hebben om die met elkaar samen te gaan, vast te gaan stellen. Dus ik denk dat dat een hele
mooie ambitie is om met die bril op die indicatoren te gaan vaststellen. Er was nog een technische vraag wat
er nou was gebeurd met die structurele effecten uit de jaarrekening 2017. Nou, die vindt, mijnheer Hendriks,
vindt u terug onder C binnen de kaderbrief, dus die zijn meegenomen in het beeld voor de toekomstige jaren.
En dan heb ik nog een vraag, volgens mij is dat dan zo'n beetje de laatste. O ja, mevrouw Kruger die zei nog:
hoe zit het met de toegankelijkheid van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Ja, ik kan mij diezelfde
signalen die u zegt die hoor ik ook veel van ondernemers. Maar tegelijkertijd had ik ook vorige week, sprak ik
met iemand van de DOV die ook tegen mij zei van: ik heb een gesprek gehad met de omgevingsdienst zo'n vier
jaar geleden, of drie jaar terug, en ik merk ook dat, hè, zei diegene, die persoon, ik merk ook dat het een stuk
beter werkt al sinds die tijd. En dat de lijnen wel een stuk korter zijn. Dus ik zie daar, nou ja, daar afgaande
hoor ik ook juist wel signalen dat er ook echt wel verbetering is gekomen de afgelopen vier jaar. Maar
tegelijkertijd herken ik ook wel uw beeld. Dat u zegt van: ja, er is nog verder verbetering mogelijk. Nou, ik ben
heel benieuwd naar uw motie over burgerparticipatie. En de heer Van der Kruijff die vroeg nog naar de
innovatiefonds en de dóórontwikkeling van de SMART-city. Nou, als laatste, voorzitter... oké, kijk, nou dan zijn
we compleet. Ja, e r ... ben ik blij met die vraag in de zin dat het ook een onderdeel van mijn portefeuille is. En
ik daar ook, denk ik een week geleden, eens over bijgepraat ben en inderdaad het beeld klopt dat dat
innovatiefonds een wat langzamere opstart heeft gehad om, nou ja, eigenlijk te zorgen, ja ... er was de
worsteling enerzijds dat je een commissie erop zet die oordeelt over het toekennen van die budgetten die
misschien met een iets te veel, ja, risicovrije bril zeg maar ernaar kijkt, terwijl dat je zegt van: ja, het zijn
innovatieve dingen die moet je die niet juist ook met een wat gedurfdere, ja, kader zeg maar, beoordelen of je
het wel of niet verstrekt. Dus dat was gewoon een zoektocht wat daar in zat. En ja, ik heb ook wel wat
doorkijkjes ook gezien. Daar werd ik wel enthousiast van, van hoe ga je dat in de komende vier jaar
aanpakken. We zeiden van: ja, je kan nog veel breder kijken. Je hebt bijvoorbeeld hebt een enorm glasvezelnet
in Dordrecht liggen. Ik was ook bij de Innovation Core op maandag toen zag ik ook een plaatje, Zuid-Holland,
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dat we in Dordrecht echt een hele hoge dichtheid van glasvezel hebben die in heel veel andere gemeentes in
Zuid-Holland er nog niet is. En daarjuist, met ook met je verbinding met je economie en ondernemerschap, en
je Internet of Things heet dat tegenwoordig, een enorme, ja, parel eigenlijk hebt liggen in je stad om daar veel
meer bedrijvigheid en innovatieve bedrijvigheid mee te gaan losweken. Dus dat is nog een potentiële
denkrichting. En de andere is die ik ook terugzag in het coalitieakkoord is bij de wijkscan, zeg maar, dat is ook
iets wat eraan schuurt. En bij de Drechtsteden dinsdag een week geleden, waren er wel wat mooie
voorbeelden in binnenstadsbeheer waar dat heel goed die technologie wordt gebruikt om, ja, nog beter je
wijkmeldingen te analyseren en nog veel, ja, gerichter en efficiënter je beheer van de stad te kunnen doen.
Dus daar zitten echt nog wel heel veel meer potentie in, hè, dat herken ik. En nou ja, mooi dat die ambitie in
ieder geval wordt ondersteund.
De voorzitter: Mevrouw Kruger en dan de heer Tabak.
Mevrouw Kruger: Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, mijnheer Burggraaf ik wil even checken of ik nou goed gehoord
heb wat u zei over het Energiehuis. Dat dat dus een dienst is die we in onze stad hebben. Ik heb de heer Van
der Kruijff het in de krant, ja als u goed geciteerd bent, dat het een te grote broek zou kunnen zijn voor een
stad als Dordrecht, maar dat dat nu toch eigenlijk wel goed is omdat dat een reden kan zijn waarom wij
moeten gaan groeien in onze stad. Dus niet zozeer van: goh, we moeten groeien om het groeien, maar omdat
we nu die dienstverlening hebben moeten we gaan groeien.
De heer Burggraaf: Ja, dat is bijna een soort kip en ei verhaal. Nou, ik kijk, nee ... ik zie hem meer zo is dat w e ...
als ik mensen spreek die in, nou laten we even zeggen een jaar of dertig zijn en tien jaar al weg zijn uit
Dordrecht en nu terugkomen, die zeggen dan tegen mij van: jemig, wat is die stad in positieve zin veranderd
en wat is het toch een stad die, ja, zoveel mooie versie nog weer is dan toen ik tien jaar geleden wegging. En
dus in die positieve zin wilde ik het duiden dat we dus inderdaad van die gelden de stad een heel stuk hoger
kunnen brengen in voorzieningenniveau en dat je volgens mij bij een poppodium als Bibelot, maar nu begeef
ik me enigszins op glad ijs want dat is niet helemaal mijn portefeuille, maar het beeld hebt dat het een podium
die een veel groter publiek zou kunnen bedienen die je nog niet vindt. Dus wat ik maar wil zeggen is: als je, hè,
dus als we allemaal positief zijn over hoe die stad in positief is veranderd, dan moeten we dus nu met elkaar
gaan investeren om te zorgen dat we die duurzaam in stand kunnen houden en niet door eenmalig bij te
lappen omdat er tekorten zijn, maar om structureel de bezoekers ook te hebben naar dat soort voorzieningen
waardoor het zichzelf kan bedruipen. En daar hebben we dan wel het publiek voor nodig en dat is de groei van
de stad waarin we moeten investeren.
De voorzitter: Mevrouw Kruger voor het laatst, ik zie u helemaal gelukkig kijken dus ...
Mevrouw Kruger: Ja. Ja ja ja ja, zeker, nou ja zeker. En ik geef u gelijk, mijnheer Burggraaf, als u zegt: het is niet
om iedere keer bij te lappen en dan hebben we het inderdaad hebben we het nu niet hier direct over het
Energiehuis, om de stenen. En dat gaat wel degelijk ook om de inhoud, hè, want als dat gewoon aantrekkelijk
is voor mensen die hier komen wonen, of die hier op bezoek komen, die gaan hier waarschijnlijk ook wel
wonen. Dus het is echt noodzakelijk dat we onze diensten op peil houden. Niet alleen qua stenen maar vooral
ook qua inhoud. Dank u wel.
De voorzitter: Goed, voordat we hier dadelijk een hele discussie gaan krijgen voor een andere commissie ga ik
nou heel snel door naar de heer Tabak die ons weer terugbrengt naar waar het hier om gaat.
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De heer Tabak: Voorzitter, ik heb mevrouw Koene een hele interessante vraag nog horen stellen, heb ik de
wethouder nog niet over gehoord. Dat was of uit de Eneco gelden ook een revolverend fonds gevormd kan
worden. Ik hoor de wethouder zeggen dat 'ie heel erg voor de duurzaamheid is, dus een duurzaamheidsfonds.
Hoe zit 'ie dit?
De heer Burggraaf: Ja, ik wil hem deze toch in de volgorde dan houden en dat is dat we eerst een
verkoopproces moeten doorlopen en dan het moment dat die in besluitvorming komt of we daadwerkelijk de
verkoop doen, de opbrengst weten en dan kom ik terug op. Hebben we in ieder geval een ding waarvan, nou
ja, een deel, de meerderheid van de raad via een coalitieakkoord heeft aangegeven: daar gaan we in ieder
geval dat deel van aflossen om die dividendsom op te vangen. En dat andere deel daar gaan we dan gewoon
nog met elkaar een discussie over voeren hoe dat dan precies besteed gaat worden. En dat wordt ook nog een
heel interessant proces om dat met elkaar te mogen doorlopen om daar een goede bestemming aan te geven
waar we als stad het meeste rendement uit kunnen halen. En dat kan ook maatschappelijk rendement zijn.
De voorzitter: Volgens mij hebben we het heel goed behandeld. Hebben ook alle punten aan de orde gehad
die volgens mij aan de orde konden zijn. Kunnen we dit nu afsluiten en waarschijnlijk gaat het naar de raad.
Dat voorspel ik zomaar, hè, ja, dat gaan we doen. Er zijn namelijk ook twee moties aangekondigd. Eentje van
GroenLinks en dat ging over, moet even mijn spiekbriefje, de burgerparticipatie en eentje van de VVD die ik
probeer samen te vatten als de beleving en waardering evenementenschap horeca. Nou, dus die zien we
tegemoet. Dat zijn in ieder geval twee punten die vanuit deze commissie in ieder geval in de raad aan de orde
zullen komen. En de heer Van Leeuwen heeft nog een hele woordvoering die die daar nog kan gaan gebruiken,
hè. Oké. Dan sluiten we deze punten af. En dan heb ik een vraag aan u. We hebben nog drie punten, ja, vier
punten eigenlijk, inclusief de sluiting. Dat is instemmen met de nota Kiezen, Sturen, Verantwoorden; de
evaluatie commissievergadering; rondvraag en sluiting. Heeft u nu behoefte aan een pauze van tien minuten
en gaan we dan verder of zegt u: nou, we gaan meteen in een keer door. Pauze? Ja, pauze, tien minuten
pauze. Dan om half tien weer terug hier?
7.

Instemmen met de Nota Kiezen, Sturen en Verantwoorden 2018-2022 (2197581)
De voorzitter: Goed. Welkom terug na deze welverdiende pauze. Ik ben met u aanbeland bij punt 7: het
instemmen met de nota Kiezen, Sturen en Verantwoorden. Ik heb geen politieke vraag kunnen ontdekken. Hij
is in de auditcommissie besproken en als ik het in de wandelgangen, als u een klein beetje mag helpen, maar
misschien heb ik het helemaal mis, heb ik begrepen dan zou de discussie zich vanavond hier toespitsen op
voorstel 3, namelijk de indeling gaat dat nou op de oude structuur of via de nieuwe structuur van het
collegeprogramma. Als ik het juist begrepen heb, tenzij u zegt: nee, ik heb op al die punten heb ik wat te
melden. Nee? Kunnen we ... ik kijk even rond. Toespitsen op punt 3?
De heer Van der Kruijff: Voorzitter, in de vorige bespreking kwam ook nog even naar boven: hoe kunnen we
het allemaal wat meetbaarder maken. En toen zei u: dat kunnen we hierbij wel meenemen, dus als we dat
toen zeiden moeten we dat nu ook doen.
De voorzitter: Ja, precies, heel goed. Meetbaarder maken en de structuur. Zijn dat de punten? En wie mag ik
dan als eerste het woord geven? Dan is de wethouder aan beurt.
De heer Burggraaf: Ja, dank u wel, voorzitter. Er is inderdaad een aantal voorstellen om de P&C-cyclus nog
weer wat verder te verbeteren. En die zijn ook in de auditcommissie besproken. Ja, en dan is om te beginnen
met voorstel 4, dat is die herziening van die indicatoren en het meten daarvan, ja, en daarvan is eigenlijk
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gezegd van: laten we nu gewoon terugvallen in eerste instantie op, hè, wat daar, ja, voor aan standaard
richtlijnen aan is meegegeven. En daarna met elkaar gaan kijken het komende jaar om daarop om die verder
aan te scherpen met elkaar en te zorgen dat het een meetinstrument is waar je ook vanuit de raad je
comfortabel bij voelt en denkt van: ja, inderdaad, dat is de manier waarop we kunnen, het beste kunnen
meten. Dus ja, ik weet niet wat ik daar verder veel meer voor moet zeggen anders dan dat ik denk dat nu al in
die nota gewoon staat dat het proces ingegaan wordt en daarmee tegemoet komt aan de wens die hier leeft
en dat u daar vanzelf in de auditcommissie en dan later in deze commissie weer de besluitvorming over kan
nemen. En daar gewoon volledig aan het stuur zit om dat in de richting te brengen die u zelf wilt. Dus dat is
dat aspect. Dan hebben we nog het beslispunt 6 is dat volgens mij? Zeg ik dat goed, even kijken, nee dat is 3.
Ja, sorry, voorstel 3. Ja, en dat gaat over feitelijk de herziening van de programma-indeling die je in de
begroting terugziet waarbij er een hele duidelijke wens is vanuit de raad geweest, ik meen dat dat via een
motie is geweest over de ontschotting van de budgetten in het sociaal domein. Om te zeggen van: nou ja, op
die manier kan je veel, ja, word je niet gehinderd doordat het van het ene potje net te kort komt, ander potje
wat wel ruimte is maar zorg nou, kijk nou integraal naar dat sociale domein zodat je daar, nou ja, veel meer je
doelen kan realiseren. Nou, dat is, die beweging is gemaakt met de nieuwe indeling. Dus dat is de belangrijkste
wijziging. Ja, en dan heb je nog een andere vraagstuk en dat is dan vervolgens van: ja, hoe ga je dan die
hoofdstukken aanpassen. Kijk er is natuurlijk nu een coalitieakkoord vastgesteld waarin er een aantal
hoofdstukken zijn benoemd. Ja, en dan kan je zeggen van: nou, ik wil volgens die hoofdstukken waar de
ambities in liggen dat wil ik dan terugzien ook in je programmabegroting, zodat ik die naast elkaar kan leggen
en ook daar mijn budgetten kan sturen op, nou ja, wat er in tekst zeg maar aan ambities is. Of zoals nu is
voorgesteld door het college om daar variant 1 te kiezen. Ja, waarbij in de auditcommissie is gezegd van: nou
ja, dan kan je het beter vergelijken nog met, hè, want dat ligt wat minder ver af van hoe dat in voorgaande
jaren is geweest. Daar moet ik wel bij zeggen, maar corrigeer me als ik dat niet helemaal goed, maar dat we
natuurlijk best wel een ingrijpende wijziging hebben gehad in de wijze van systematiek, hè. Dus ik bedoel je
kan niet nu ook niet heel makkelijk met zes jaar terug vergelijken in je programma's, hè. Dus dat is, nou ja, die
vergelijking is iets groter, maar is ook niet zaligmakend zullen we maar zeggen. En het andere uitdaging die je
hebt is dat je, bij die indeling in variant 3 omdat je minder programma's overhoudt, dat je discussie met elkaar
moet hebben over hoe ga je dan allerlei meer ondersteunende budgetten, hoe ga je die dan verdelen. En die
worden bij variant 3 krijg je gewoon een grotere restpost eigenlijk van dat soort onderdelen die je bij een bij
een programma-indeling volgens de eerste variant ja, dat, die uitdaging niet hebt. Maar verder nogmaals, het
is vooral een notitie die gaat over hoe u als raad uw controlerende taak met betrekking tot, sturende taak met
betrekking tot budget, uitvoert. Dus het is ook vooral uw, ja, aan u om te kiezen waar u mee wilt werken in de
komende vier jaar.
De heer Tabak: Voorzitter?
De voorzitter: MijnheerTabak.
De heer Tabak: Op zich vind ik die tien nieuwe termen wel verhelderend, maar soms zoek ik ook een beetje
van, bijvoorbeeld de term sport: waar moet ik die, moet ik die nou onder gezond verklaren, hoe zie ik dat? En
bijvoorbeeld onderwijs valt die nou onder sociaal, valt die onder lerend, of valt die onder zorgzaam, o f ... hoe
moet. Hij is heel integraal geworden, maar daardoor zie ik wel sommige stukken dat ik vraag: waar vallen ze
nou precies onder?
De voorzitter: Andere nog?
Mevrouw Kruger: Voorzitter?
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De voorzitter: Ik hoorde wel voorzitter... was u dat, mevrouw Kruger?
Mevrouw Kruger: Ja, was ik, ik had een heel zacht stemmetje.
De voorzitter: Gaat uw gang.
Mevrouw Kruger: Ja, nee, ik ... het lijkt mij juist, je moet h e t... we hebben gevraagd om integraliteit en ik denk
dan is het gewoon lastig om terug te brengen naar weer sport en onderwijs en werk en inkomen, dus volgens
mij moet je dat op deze manier doen. En ik denk ook dat dat allerlei portefeuilles overstijgt. Dat dat ook door
elkaar loopt. Maar ja, ik zie het probleem niet zo, hoor, maar dat is ...
De voorzitter: Ja, u zult daar met elkaar moeten uitkomen volgens mij. Het is uw begroting en u moet vooral
met elkaar de discussie voeren op dit moment, denk ik. Dus mijnheer Tabak zegt van: ik kan het niet
terugvinden.
De heer Tabak: Ik was er in het verleden niet bij. Mevrouw Kruger was er wel bij, dus als ze nog iets toelichting
erop kan geven hoe integraal, dus je ziet niet meer de verschillende programma's er doorheen inderdaad. Dus
het is een grote hoop. Maar hoe ziet u, hoe zie je dan bijvoorbeeld onderwijs, valt dat dan onder die drie
indicatoren of ga je dat in drie indicatoren uitleggen of pak je dat in een indicator samen?
Mevrouw Kruger: Nou, ik denk datje dat onder verschillende indicatoren kan laten vallen. En alleen, het is nu
moetje misschien gaan zoeken naar wat allemaal dan als je onderwijs wilt gaan selecteren wat dan allemaal
genoemd wordt onder onderwijs, terwijl als je hem andersom draait dan moet je weer gaan zoeken van: goh,
binnen onderwijs is er ook sport, binnen onderwijs is er ook, wat hebben we nog meer, gezondheid. Zo kan je
dat ook ... dus het is eigenlijk denk ik om het even hoe je het doet en we hebben denk ik gekozen de vorige
periode om meer integraal iets neer te zetten. En ja, sport dan overal in terug te laten komen, waar het in
terugkomt. Zoiets.
De voorzitter: Mijnheer Veldman.
De heer Veldman: Ja, voorzitter, kijk ik denk dat je ontkomt niet aan een bepaalde indeling. Het meest
integraal is gewoon een stukje waarboven staat begroting Dordrecht 20X en dan alles eronder en dan klaar.
Dus je moet iets indelen, dat daar ontkom je volgens mij niet aan en de indeling die ik nu langs zag komen, nou
ja, op hoofdlijnen hebben wij daar best wel begrip voor. We willen wel gewoon ervoor pleiten dat de
hoofdbrokstukken van onderwerpen ook wel bij elkaar blijven op de een of andere manier. En vooral die
ontschotting, dat spreekt ons wel erg aan, hè. Vooral bijvoorbeeld in de zorg, dat je gemakkelijker ook kunt
schuiven. Maar bijvoorbeeld ook op het gebied van cultuur dat je dat wel als, ja, duidelijk herkenbare
eenheden gewoon bij elkaar hebt staan. Omdat wij ook vinden dat je in beginsel tekorten binnen zo'n domein
met binnen zo'n domein zou moeten oplossen. Dus dat wil ik daar even over zeggen. Voorzitter, dan die
eigentijdse verantwoording: kijk, we moeten gewoon constateren denk ik dat alles wat met de P&C-cyclus te
maken heeft ook een klein beetje stoffig zou kunnen zijn en dat geeft helemaal niet. Dus in die zin pleit ik ook
voor een beetje nuchtere benadering. We moeten, we willen gewoon, tenminste ik wil, laat ik het voor mezelf
spreken, voor onze fractie, we willen ook gewoon tabellen met getallen, met toelichten, met
staafdiagrammetjes, dat soort dingen. En wat me bijvoorbeeld dan voor vanavond opvalt is dat je een
kaderbrief bespreekt die eigenlijk niet in het RIS staat, maar dat je daarvoor naar een website moet terwijl ik,
iets in mij zegt dat dat eigenlijk heel vreemd is. Ik snap datje hem presenteert op zo'n website en dat dat een
bepaald gemak dient, terwijl ik dan ook denk van: ja, waarom niet gewoon even een stuk, een pdf, in het RIS,
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hè. Net zo goed als, en dat zou ik eigenlijk bij de jaarstukken en de begroting toch ook wel willen bepleiten:
kijk, we hebben gewoon dit stuk, in ieder geval elke fractie heeft er denk ik een of twee ofzo. Ja, zet gewoon
dat digitale document ook in het RIS dat is een stuk toegankelijker, vind ik, en ik vind het bij de besluitvorming
in de raad ... want anders stellen we namelijk een website vast ofzo. En een website is gewoon inherent
flexibel, het gaat alle kanten op, ja ...
Mevrouw Kruger: Voorzitter.
De voorzitter: Mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger: Ja, ik ... we hebben dat juist ook zo besloten. We hebben in een speciale commissies zijn er
allerlei presentaties ook geweest en dat was juist het mooie, want nu zie ik het ook weer voor me, ik moet
altijd eventjes weer terug graven. Maar ook met zo'n begroting dan, ook al is het integraal wordt het
opgenomen juist doordat je dan, bijvoorbeeld het woordje sport aanklikt, krijg je dat in al die pagina's terug,
dus je kan het altijd weer samenvatten. Dus juist, ja, u noemt het een website, ik noem het een digitale
verwerking van een begroting, kan je dat veel makkelijker terughalen. Terwijl nu, kijk ik vind dit papier ook erg
prettig hoor, daar schrijf ik in, daar klad ik in, maar dan zit ik me rot te zoeken, zit ik me rot te zoeken wat bij
elkaar hoort. Terwijl als je dat op die manier doet gaat het snel.
De heer Veldman: Maar mevrouw Kruger, ik heb niks tegen die website, hè. Daar, of nou ja, het is als een
website benaderbaar, maar ik pleit ervoor ook gewoon voor de vastlegging en archivering en weet ik het wat
allemaal, dat is er gewoon een pdf'je in het RIS kan komen, hè, of in iBabs, hoe je het ook noemt, ja, ik vind dat
niet meer dan eigenlijk heel logisch. Dan wat betreft die KPI's.
De heer...: Voorzitter, volgens mij staat het gewoon op het RIS. Nee, de kaderbrief niet, maar de jaarstukken
in ieder geval wel.
De voorzitter: U wens is helder, volgens mij.
De heer Veldman: Die KPI's, een opmerking: ik heb er ook wel eens naar gekeken en wat me dan opvalt is
sommige KPI's zijn inderdaad heel vreemd, maar ik zou hier ook willen pleiten zeg maar, op vergelijkbaarheid
met voorgaande jaren. Dus het kan echt geen kwaad om er nog eens goed naar te kijken en her en der te
verbeteren. Maar als KPI's gewoon goed zijn en ze geven een duidelijke waarde weer, hou ze vooral. Wat ik
altijd wel een hele intrigerende heb gevonden is de waarde van woningen. En dan wordt er gescoord op dat
wij bovengemiddeld of mindergemiddelde woningwaardes hebben in Dordrecht, maar die loopt mee met de
WOZ-waarde en de WOZ-waarde is gewoon inherent flexibel. Dus dan kan op enig moment de
woningvoorraad in deze stad, zeg maar, helemaal niet wijzigen, maar omdat de WOZ-waarde wijzigt hebben
we ineens honderden huizen meer in een bepaalde categorie dan het jaar daarvoor. Nou, zoiets vind ik
eigenlijk, ja, daar zou je misschien ook iets beters voor kunnen bedenken. Maar goed, ik heb het ook niet
paraat, maar ik vind dat w e l... eigenlijk fopt zo'n KPI je dan gewoon.
De voorzitter: Helder. Mijnheer Van der Kruijff.
De heer Van der Kruiiff: Ja, voorzitter, gewoon ik herken wel wat de heer Tabak ook zegt van: waar vind je nou
welke onderwerpen en waar zit wat onder en als je in programma's denkt, want dit zijn natuurlijk wel
programma's die we tot op heden nog niet met elkaar als programma gedefinieerd hebben, dus we hebben er
ook geen programmabeschrijving van. Dus dat maakt het ook wel lastig om ze te hanteren. Misschien is het

praktisch, maar dat klinkt natuurlijk een beetje als preken voor eigen parochie, je hoeft het niet per se met de
inhoud eens te zijn, maar ook op de indeling die we in het coalitieakkoord hebben neergezet, dat dat ook over
de '...'stad, de woonstad, de bereikbare stad, de zorgzame stad, daar staan allerlei onderwerpen in, dat je zegt
van: we nemen die indeling over. Dan hoefje het niet met alle onderwerpen eens te zijn, niet met alle
afspraken eens te zijn, maar je weet wel welke materie onder welk kopje valt. Want daar is het wel een heel
duidelijk handvat bij. Dus dat zou nog een afweging kunnen zijn.
Mevrouw Koene: Voorzitter? Ja, dan ben ik wel even nieuwsgierig, hè: stel nou het geval, want jullie houden
heel veel van mekaar in de coalitie, maar stel nou dat het geval dat het over een halfjaar gewoon gigantisch
klapt en er komt een nieuwe coalitie en die maakt een nieuwe indeling. Dat is toch heel onlogisch om dat dan
nu te baseren op een coalitieakkoord?
De heer Van der Kruiiff: Ja, elke raad kan op zich alles opnieuw vaststellen, dat geldt voor alles, maar ik denk
als je naar deze onderwerpen kijkt, ja, ik bedoel deze onderwerpen ... als je ze langs het andere rijtje zet dat
ze ook niet zo erg afwijken, hè? Dat gat ook gewoon over wonen en bereikbaarheid en over zorgzaam en over
gezond en sportief en ondernemend. Dat zijn wel dezelfde onderwerpen. Daar zit in die zin niet heel veel
rocket Science achter, maar het geeft gewoon een handvat wat eronder valt. Volgens mij is die niet zo uniek
voor deze periode die onderwerpen. Hooguit Dordrecht Viert de Stad, hè. Misschien, ik weet niet of we elke
vier jaar mijlpalen hebben, maar voor de andere onderwerpen denk ik ... Dus dat was ons voorstel.
De voorzitter: De volgorde van het coalitieprogramma, zeg maar. Onderwerpen. Anderen? Behalve mevrouw
Koene want die heeft er al op gereageerd, volgens mij maar. Gezondheid. Misschien zijn er nog anderen?
Niet? Mooi. Nou. Dan vraag ik mij af hardop wat u nou eigenlijk allemaal precies wil, want ik heb alle drie, ik
heb drie dingen voorbij horen komen. Zoals het was, zoals het hier instaat zou kunnen, en het voorstel van de
heer Van der Kruijff. En het lijkt mij wel prettig als we daar vanavond uitkomen. Wil de ... Wil de wethouder
hier nog op reflecteren? Een advies geven? Of mevrouw Koene gaat eerst nog wat zeggen zie ik.
Mevrouw Koene: Ja, ik wil hier ook wel advies op geven, maar dat is mijn taak niet. Nee, wellicht, kan e r ... kijk
we hebben vorige week in de auditcommissie hebben we hier toch ook wat tips en tricks over gehoord.
Wellicht is het een idee om even de ambtelijke ondersteuning aan het woord te laten met de voor- en nadelen
voor welke indeling je kiest wat dat voor een effect heeft.
De voorzitter: Ja. Gaat uw gang. Misschien dat u eerst even uw naam noemt.
De heer Goud: Sebastiaan Goud. Ja. In de auditcommissie is inderdaad heeft u gediscussieerd over deze drie
varianten. En u heeft toen een voorkeur meer uit in principe al uitgesproken voor variant 1. En dat is eigenlijk
de variant die hier ook voorligt in deze nota. En het voordeel van deze variant is dat zowel de politieke opgave
als ook de reguliere taken hierin goed zijn weergegeven. Bij de variant 3 die hier dus niet in de tabel zo staat
uitgewerkt, maar wel in de auditcommissie toen zo is besproken heb je inderdaad de politieke opgave, maar
heb je ook te maken met, ja, de reguliere taken die dan in een soort van Testprogramma zich manifesteren. En
dat kan, dat is een optie, maar dat programma kan aan de hand van hoe je het indeelt financieel vrij groot
worden. En dan zou er een zekere disbalans kunnen plaatsvinden tussen de rest van de programma's en het
overige programma. Dat is een. En daarnaast zou je ook kunnen zeggen dat de vergelijkbaarheid over de jaren,
ook met de vorige periodes, dat deze variant beter is gewaarborgd dan wellicht met variant 3 omdat, nou, een
nieuwe collegeperiode daar ook weer nieuwe namen mee kan geven. Ja. Is dit hem. Oké.
De voorzitter: Dank u wel. Nou, lijkt mij een heldere toelichting. Ik wil u niet sturen m aar...
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De heer Van der Kruiiff: Voorzitter, maar ik zit er helemaal niet principieel in hoor. Ik zat gewoon mee te
denken in hoe je een structuur kunt doen waar je denk ik, ik snap wat eronder valt.
De heer...: Ja, ik denk dat het misschien ook, voorzitter, iets is waar we gewoon even aan moeten wennen.
Een omslag in moeten maken van: hoe moeten we dat nou, en ik mevrouw Kruger ook zeggen van hoe we
hem integraal mee laten lezen. En ik vind hem wel inderdaad verhelderend en het is ook even een omslag
maken denk ik daarin.
De voorzitter: Mag ik, voorzichtig, gaan concluderen dat we een variant 1 dan gaan doen en dat we gaan
ervaren hoe dat werkt en gaandeweg zullen we best wel tegen een paar dingen aanlopen die we dan ook wel
weer oplossen met elkaar. Mijnheer Kuhlmann.
De heer Kuhlmann: Ik heb nog even de woorden van de heer Van der Kruijff op me laten inwerken. En wij zijn
voor, zijn voorstel om variant 3 te volgen, de indeling van het coalitieakkoord.
De voorzitter: Goed, ik ... mijnheer Kuhlmann spreekt zich uit voor variant 3. De overige leden zag ik niet wild,
negatief reageren op variant 1. Ik wil u niet sturen, maar wat wilt u? Variant 1? Een maal ander maal, of
variant 3? 1? Mijnheer Tabak heeft al 1 gezegd, maar variant...
De heer Van der Kruiiff: Sorry voorzitter, 3 hebben wij nooit gekregen als deze commissie dus die weet ik
helemaal niet.
De voorzitter: U weet dat helemaal niet. Oké, nou dan ga ik hem afmaken op 1. Akkoord? Goed. Dan hebben
we dat gedaan. Het proces voor wat betreft de indicatoren staat beschreven in de nota Kiezen, Sturen en
Verantwoorden. Kunt u zich daarin vinden en ook daar dat we gaandeweg gaan verkennen hoe '...' We
beginnen met een basisset en dat gaan we dan vanuit, ook de auditcommissie begeleidt, verder eventueel
uitwerken. Met inachtneming van hetgeen vanavond al gezegd is bij de behandeling van de kadernota, maar
ook het jaarverslag. Akkoord? Kunnen we dit zo vaststellen dan dit stuk? Sorry, ja, de wethouder.
De heer Burggraaf: Ja, ik wilde nog een, meer een technisch ding zeggen, even over de discussie rondom die
website voor die kaderbrief en of dat dan wel zo ... het is wel zo dat als die eenmaal is vastgesteld dan sluit, die
website die bevriest dan, zeg maar, er verandert niks aan. Maar als daar sterke voorkeur is om het, hè, om dat
wel in het RIS zichtbaar te hebben in een pdf, ja, dan kunt u dat, en de meerderheid wil dat, dan laat dat
vooral weten dan is dat ook te realiseren.
De heer...: Voorzitter, gewoon even heel praktisch punt: we gebruiken met het iBabs en digitaal kun je daar
gewoon aantekeningen op maken en dan kan je ermee werken en op die website lukt dat niet. Dus het is voor
ons een, werkt het makkelijker. In de commissie. Gewoon een pdf.
De voorzitter: Ik hoor een en en. Dat gemakt van het zoeken op de webpagina en vastleggen in het RIS als pdf.
Akkoord? Dat kan wel, mijnheer Besseling?
De heer Besseling: We komen nog een keer terug op de technische uitwerking daarvan.
De voorzitter: Oké, we komen nog terug op de technische uitwerking. De wens is gehoord. Kan dit stuk als
hamerstuk naar de raad? Ja? Dan is die bij dezen.
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8.

Evaluatie eerste commissievergaderingen
De voorzitter: Dan zijn wij met de bespreekpunten klaar en dan komen we nu aan de evaluatie eerste
commissievergadering. Als ik mij niet vergis is dat in een vorm van beslotenheid?
Mevrouw Koene: Eerst de vergadering afsluiten.

9.

Rondvraag
De voorzitter: De rondvraag. Beginnen we eerst met de rondvraag. Sluiten we de vergadering en daarna even
mekaar evalueren. Rondvraag. Wie? Die had ik daarstraks al gehad, hè, die rondvraag, maar ja, er was ook
niemand d u s... Oké.

10. Sluiting
De voorzitter: Oké, dan dank ik een ieder voor de inbreng en dan gaat deze commissie in een beslotenheid
even met elkaar praten over hoe we dit hebben ervaren tot nu toe. Wat en hoe we hiermee verder gaan. En
dan ga ik ondertussen even ...
Mevrouw Koene: Mijnheer de voorzitter, mijnheer Mark. Toch ... volgens mij hoeft dat niet per se in de
beslotenheid als wel dat het buiten de vergaderorde besproken wordt, dat bedoelde ik eigenlijk meer.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 11 september 2018.
De plv. griffier,
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De voorzitter,

