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1. Opening en vaststellen agenda, mededelingen
De voorzitter: Geachte leden van de raad, heel hartelijk welkom bij deze hamerraad van
... 11 december is het hè, vandaag. Ja. Op mijn horloge staat 10, maar het is 11. Ik
weet niet waar dat door komt. 11 december, heel hartelijk welkom. Ik loop 24 uur
achter. De vergadering is geopend. Ik kijk even rond of ik de agenda zoals die voorligt
kan vaststellen. Daar ... Ik kom bij u, mevrouw Koene, ik weet dat ik bij u kom. Ik heb
één punt ten aanzien van die agenda zelf. Dat is punt 4, benoemen van de heer Verkerk
als commissielid van de SP-fractie. Het is niet gebruikelijk om in de hamerraad tot een
commissielidbenoeming over te gaan. We hebben er toch voor gekozen zodat de heer
Verkerk ook in de ronde hierna meteen mee kan doen, en ik ga er vanuit dat dat verder
niet tot bezwaar leidt bij u. Dan geef ik het woord graag aan mevrouw Koene, gaat uw
gang.
Mevrouw Koene: Ja voorzitter, dank. Gewoon Dordt vindt dat punt zes, het bekrachtigen
van de door het college opgelegde geheimhouding over de Dordtpas, van de agenda
moet, omdat zoals de heer Van Verk ze noemt, daar geen valide argumenten zijn
aangegeven.
De voorzitter: Dank u zeer. Het stond als hamerstuk geregistreerd, maar ik kijk even
rond of er fracties zijn die dat punt van mevrouw Koene steunen. Gaat uw gang,
mevrouw De Feo.
Mevrouw De Feo-Dudok: Ja. Wij kunnen dat toch wel steunen.
De voorzitter: Anderen? Ja, u ook. Nou, dan hebben we in elk geval daarmee voldoende
fracties en dan gaan we het ook gewoon doen. Ja, hij komt dan in de eerstvolgende
debatraad aan de orde. Ja? Dan is de agenda met die wijziging wat mij betreft
vastgesteld, dus punt zes van de hamerstukken is dan dus geen hamerstuk, voor alle
duidelijkheid. Dan kijk ik rond of er mededelingen zijn vanuit de raad. Dat is niet het
geval. Ik heb zelf een korte mededeling. Vandaag zijn er wat mails gestuurd aan de
fractievoorzitters ten aanzien van de voortgang van de commissie-Deetman. Er is ook
wat reuring ontstaan ten aanzien van het delen van stukken vanuit de commissieDeetman in andere gemeenten overigens dan Dordrecht. Dat komt uit het feit dat
sommige van de leden van de commissie-Deetman de afspraken die we daaromtrent
hadden gemaakt anders hebben geïnterpreteerd dan de meesten, laat ik het maar zo
verwoorden. We hebben daar met elkaar zojuist tot 10 minuten geleden uitgebreid over
vergaderd, over zowel de inhoud als het proces daaromtrent, en we vinden het
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belangrijk dat alle gemeenteraden op eenzelfde manier meegenomen worden in het
proces. Dus daar is besloten om voordat er een eindrapport vanuit de commissieDeetman over de voortgang van onze regio komt, om een consultatieronde te houden bij
alle zeven de gemeenteraden waarbij u gewoon volgens een nette procedure de
gelegenheid krijgt om het stuk te zien, daar wat van te vinden, een zienswijze als raad
in te dienen, zodat dat meegenomen kan worden in het eindstuk, eindrapportage van de
commissie-Deetman. Dat leek ons de meest nette en koninklijke oplossing waarbij alle
raden tot hun recht komen en ook meegenomen worden in het proces. We hebben net
de vergadering gehad, de laatste tweeënhalf uur. Daar zijn flinke vorderingen gemaakt,
het stuk wat komt is een stuk wat zich in de eindfase bevindt maar wat geen eindstuk is.
Er staan ook geen handtekeningen onder van 14 leden van de commissie-Deetman,
maar het is de stand van zaken tot op dit moment. Dat zal worden gedeeld met de
raden en daar zal ook door de colleges een zienswijze voor worden voorbereid die dan
met u zal worden besproken en waar u als raad ook volledig uw mening en visie over
kan geven. Dat is eigenlijk de stand van zaken. Dat stuk wordt nu voorbereid, we hopen
dat het voor het kerstreces kan worden verstrekt, maar die bespreking daarvan zal,
vermoed ik, toch ergens in januari, de eerste helft van januari moeten gaan worden
gepland. Ja, nou, dan ... We moeten even een datum precies met de griffie bekijken en
wat ook het meest praktisch is in de agenda's van eenieder, maar dan bent u in ieder
geval even op de hoogte van dat dat zojuist besproken is. Daar wou ik het qua wat
betreft de mededelingen even bij laten.
2. Vaststellen van de notulen van de raads- en commissievergaderingen van 30
oktober 2018, van de commissie Fysieke Leefomgeving van 6 november 2018
en van de Begrotingsraad van 13 november 2018
De voorzitter: Dan kijk ik naar punt twee van de agenda, vaststellen van de notulen van
de raads- en commissievergadering van 30 oktober 2018 en de commissie Fysieke
Leefomgeving van 6 november en de Begrotingsraad van 13 november. Ik kijk rond of
er ten aanzien van die notulen nog vragen of opmerkingen zijn. Dat is niet het geval,
dan stellen we die vast.
3. Diverse benoemingen
De voorzitter: Dan kom ik bij punt drie op de agenda. Zijn daar nog vragen of
opmerkingen bij? Dat is niet het geval.
4. Benoemen de heer B. Verkerk tot commissielid
De voorzitter: Dan kom ik bij punt vier, het benoemen van de heer Verkerk tot
commissielid. Ik ga er vanuit dat u daarmee instemt. Dat is het geval, dan wil ik ook bij
deze de heer Verkerk verzoeken om even te gaan staan. Hartelijk gefeliciteerd met deze
benoeming en veel succes met uw belangrijke werkzaamheden voor onze gemeente. En
met het applaus geldt dat niet alleen vanuit mij maar ook vanuit de hele gemeenteraad.
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5. Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van bijlagen
behorend bij raadsvoorstel Voorlopige Prognose Grondbedrijf
De voorzitter: Dan kom ik bij de hamerstukken. Het eerste hamerstuk wat we
bespreken, of wat we doorlopen, is het bekrachtigen van de door het college opgelegde
geheimhouding van de bijlagen behorend bij het raadsvoorstel voorlopige prognose
grondbedrijf. Zijn daar nog stemverklaringen bij? Dan is dat bij deze aangenomen. Punt
zes is van de agenda gehaald.
6. Vaststellen 2e Verzamelwijziging en majeure afwijkingen 2018
De voorzitter: Zeven, vaststellen tweede verzamelwijziging en majeure afwijkingen
2018. Zijn er nog stemverklaringen? Dat is niet het geval.
7. Instemmen met de Voorlopige Prognose 2019 en wijzigen van de begroting
De voorzitter: Punt acht, het instemmen met de voorlopige prognose 2019 en het
wijzigen van de begroting. Zijn er nog stemverklaringen? Dat is niet het geval. Stellen
we dat vast.
8. Wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park de
Biesbosch
De voorzitter: Dan punt negen, wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Parkschap
Nationaal Park de Biesbosch, vierde wijziging. Zijn daar nog stemverklaringen? Dat is
niet het geval.
9. Instemmen met bedrijfsverplaatsing Dolderman
De voorzitter: Punt 10, instemmen met bedrijfsverplaatsing Dolderman. Zijn er nog
stemverklaringen? Stellen we vast.
10. Vaststellen Uitstel doordecentralisatie onderwijshuisvesting POSO
De voorzitter: Dan komen we bij punt 11, vaststellen uitstel doordecentralisatie
onderwijshuisvesting POSO. Stemverklaringen? Ja, de heer De Buck, gaat uw gang.
GroenLinks. Dank u zeer. Andere stemverklaringen? Dan is dit stuk aangenomen met
hetgeen daarover door de heer De Buck is gezegd namens GroenLinks.
11. Wijzigen beheersverordening Essenhof
De voorzitter: Dan punt 12, wijzigen beheersverordening Essenhof, eerste wijziging.
Geen stemverklaringen. Aangenomen.
12. Vaststellen Verordening reinigingsrecht 2019
De voorzitter: Punt 13, vaststellen verordening reinigingsrecht 2019. Geen
stemverklaringen, aangenomen.
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13. Vaststellen Verordening afvalstoffenheffing 2019
De voorzitter: Punt 14, vaststellen verordening afvalstoffenheffing 2019. Gaat uw gang,
heer Noels namens D66.
De heer Noels: Ja voorzitter, wij vinden dit geen verstandig besluit. Hiermee komt de
kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing nog verder onder druk te staan,
meerjarig, terwijl de enige beweging die we eigenlijk in zouden moeten zetten is de
beweging van afval naar grondstoffen. En de ruimte om dat te doen wordt met dit
besluit nog verder beperkt.
De voorzitter: En u stemt tegen, want u vindt het geen verstandig besluit. Tenminste,
dat maak ik op uit uw woorden. Dank u zeer. Andere stemverklaringen? Dat is niet het
geval, dan wordt het vastgesteld met hetgeen daarover gezegd is.
14. Vaststellen nieuwe formats raadsvoorstel, startnotitie en raadsinformatiebrief
De voorzitter: Kom ik bij punt 15, vaststellen nieuwe formats raadsvoorstel, startnotitie
en raadsinformatiebrief. Geen stemverklaringen, is vastgesteld.
15. Gewijzigd vaststellen Chw bestemmingsplan 'Dordtse Kil IV'
De voorzitter: Kom ik bij punt 16, gewijzigd vaststellen Chw bestemmingsplan 'Dordtse
Kil IV'.
De heer Van Leeuwen: Voorzitter, een ...
De voorzitter: De heer Van Leeuwen, PVV.
De heer Van Leeuwen: Ja. Dank u wel. Stemverklaring, wij zijn tegen omdat wij niet
willen dat het gebied een verdere industriële bestemming krijgt.
De voorzitter: Dank u zeer. En ook de heer De Buck namens GroenLinks heeft een
stemverklaring, gaat uw gang. Dank u zeer. Anderen nog? Dat is niet het geval, wordt
het voorstel vastgesteld met hetgeen ... Inachtneming van hetgeen daarover gezegd is.
16. Vaststellen herziening bouwgrondexploitatie Stadswerven 2018 en het
wijzigen van de begroting
De voorzitter: Kom ik bij punt 17, vaststellen herziening bouwgrondexploitatie
Stadswerven 2018 en het wijzigen van de begroting. Zijn daar stemverklaringen bij? Dat
is niet het geval, stellen we het vast.
17. Vaststellen bestemmingsplan Regiokantoor e.o.
De voorzitter: Punt 18, vaststellen bestemmingsplan Regiokantoor en omgeving.
Vastgesteld.
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18. Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de
nagekomen bijlagen behorend bij raadsvoorstel Ontwikkel perspectief,
haalbaarheidsanalyse en aanvangskrediet Amstelwijck
De voorzitter: 19, bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van
de nagekomen bijlagen behorend bij het raadsvoorstel Ontwikkelperspectief,
haalbaarheidsanalyse en aanvangskrediet Amstelwijck. Geen stemverklaringen, is
daarmee vastgesteld.
19. Raadsinformatiebrief over Jaarverslag 2017 commissie bezwaarschriften
De voorzitter: Kom ik bij punt 20, dat zijn de stukken ter kennisname, die loop ik even
door. Althans, die loop ik niet door, maar ik kijk even rond of er ten aanzien van de
stukken ter kennisname nog opmerkingen zijn. 20 tot en met 27, dat is niet het geval.
Dan wil ik u heel hartelijk danken en deze vergadering afsluiten, en misschien voor
degenen die dat nog niet gezien hebben de mededeling doen dat uw voormalig
waarnemend burgemeester vanaf 1 januari waarnemend burgemeester zal zijn in
Hoeksche Waard, onze nieuwe buurgemeente, en we hem dus weer vaker zullen treffen.
En ik denk dat het ook goed is voor Dordrecht dat we iemand hebben die Dordrecht kent
en begrijpt als onze buurburgemeester. En daar gaan we graag zaken mee doen. Ik wil
u heel hartelijk danken voor uw aanwezigheid, ik wens u nog een goeie commissieavond
en tot ziens.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 22 januari 2019.
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