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1. Opening en vaststellen agenda, mededelingen
De voorzitter: Goed, beste mensen, het is 14:20, het systeem werkt weer. Het systeem
van onze raadzaal en dat van RTV Dordrecht zit op een heel populaire frequentie,
namelijk dezelfde, en daar lijkt het nu door gekomen te zijn. Het is opgelost, nee het is
niet iemands schuld, John. Kijk maar naar mij, zo, zo is het goed, ja heel goed. Dus we
gaan beginnen. Als het goed is, is het nu allemaal weer in orde. Fijn dat we hier bij
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elkaar zijn. Ik heb een afwezigheidsmelding gekregen van het raadslid Jonathan de
Lijster, en voor de rest komen nu de laatste ook binnen. Wie hebben we nog meer niet,
mijnheer Polat? De heer Tiebosch is er niet inderdaad.
Mevrouw Wepster: Komt die later?
De voorzitter: Komt die nog dan?
De heer Polat: Hij komt na zes uur.
De voorzitter: De heer Tiebosch is verlaat. Dat betekent dat we nu met 36 zetels zijn,
aangezien er nog één zetel sowieso bij D66 openstaat. Dan de voorliggende agenda. Ik
heb begrepen dat PVV een motie vreemd aan de orde van de dag heeft over natuurlijke
bestrijding van de eikenprocessierups, klopt dat?
Mevrouw Rutten-Alberts: Ja, dat klopt.
De voorzitter: Dat klopt. Deze is tijdig rondgestuurd, en kijk even naar de raad, kunt u
ermee instemmen dat we die motie als agendapunt 28 toevoegen aan onze agenda? Dat
is het geval. Dan wil ik u verzoeken om de motie nu in te dienen, dan zorgen we dat die
in het systeem wordt geplaatst. En ik kijk vast rond of u allen verder kunt instemmen
met de rest van de agenda? Dat is het geval. En dan verwacht ik dat mevrouw Kruger
bij de mededelingen nog iets gaat zeggen. Mag ik u het woord geven mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger: Ja voorzitter, dank u wel. Nou, het was niet zozeer dat ik een
mededeling heb maar we willen gewoon eventjes met de vrouwen die net de
vrouwenraad hebben georganiseerd en uitgevoerd, dat ieder even één minuutje
aangeeft vanuit welke portefeuille zij heeft gehandeld. Want ik weet niet of iedereen op
de hoogte was, het leek wel dat het toch wel wat uitgelekt was dat er, voor deze raad is
er een vrouwenraad geweest. Een gelegenheidsraad, een ludieke raad maar zeker met
een professioneel tintje en zeker met een serieuze toon. We hadden een vrouwelijk
college, een vrouwelijke burgemeester, en ja uit ons aller netwerk zijn vrouwen
aangeschoven als raadsleden. En ik moet zeggen, ik vond het zelf een hele bijzondere
ervaring. Niet zozeer dat ik nou op de plaats van een wethouder mocht zitten, ook heel
bijzonder want dat is toch wel anders. Maar vooral ook … Nee, maar vooral ook ben ik
verrast door de vrouwen die daar zaten, die best ook zenuwachtig waren. En die aan de
hand van het manifest wat we strakjes zullen overhandigen, daarin stonden stellingen
ten aanzien van, nou ja onze portefeuilles, ik had portefeuille openbare ruimte, die
hebben daar ook wat over gezegd. En het was een heel diversiteit aan vrouwen qua
leeftijd, qua entici… Hoe zeg je dat?
Mevrouw …: Identiteit.
Mevrouw Kruger: Ja dank je wel, dat woord. En we hadden ook zelfs een vrouw die heeft
… Is ook in de commissie geweest, die nu bijvoorbeeld in de opvang zit, dakloos is. En
daar had ik toen gezegd van, joh harstikke mooi, vanuit de straat, vanaf de straat in de
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raad, hoe mooi kan je het hebben, hoe divers. En, ja dan wil ik nu even het woord
geven, Chris, jij zit rechts naast me.
De voorzitter: Mevrouw Van Benschop, voor mij.
Mevrouw Van Benschop: Ja, dank u wel voorzitter.
De voorzitter: Gaat uw gang.
Mevrouw Van Benschop: Nou, ik heb eigenlijk niet zo heel veel toe te voegen aan wat
mevrouw Kruger net vertelde, behalve dat mijn portefeuille werk en inkomen was. En
dat de vrouwen die hier in ieder geval op afkwamen duidelijk van mening waren dat
diversiteit ten goede komt van de resultaten die behaald worden. Dat gaat dan niet per
se om de financiële resultaten maar vooral ook om samenwerking en dynamiek binnen
een organisatie. En dat we dat als gemeente ook zeer zeker zouden moeten uitdragen,
dus daar ligt een opdracht voor ons.
De voorzitter: Dank u zeer. Wie mag ik nog meer het woord geven? Mevrouw Stevens,
gaat uw gang.
Mevrouw Stevens: Ja, dank u wel. Ik mocht voor de wethouder van het Sociaal Domein
spelen, zal ik maar zeggen. Het was inderdaad een hele bijzondere, leuke vergadering
waarin er veel uitgehaald is, in ieder geval voor ons vanuit de hulpverlening waar het
gaat over ervaringsdeskundigen, het serieus nemen van problematiek omtrent vrouwen
als het gaat over eerwraak, mensenhandel en uithuwelijking. En ik denk dat we daar in
de commissies wel op terugkomen, en het was een hele goede bijeenkomst.
De voorzitter: Dank u zeer. Mevrouw van der Ham, gaat uw gang.
Mevrouw Van der Ham: Ja voorzitter, dank u wel. Ik was de wethouder van de
straatnamen, hoe kan het ook anders. En we hebben ook besproken hoe belangrijk het
is dat ook de gemeente Dordrecht actief gaat nastreven dat vrouwen worden benoemd
in politieke en bestuurlijke hogere functies om als rolmodel te functioneren voor onze
kinderen. Want het mag toch niet zo zijn dat het er nog toe doet of je een jongetje of
meisje bent als je wordt geboren.
De voorzitter: Dank u zeer. Anderen nog?
Mevrouw Nijhof: Voorzitter?
De voorzitter: Ja, gaat uw gang. Mevrouw Nijhof.
Mevrouw Nijhof: Ja, ik kom net tot de conclusie dat ik waarschijnlijk het langst zittende
vrouwelijke raadslid ben in deze raad. Ik heb vanmiddag hier gezeten ook als wethouder
even voor een half uurtje. En wat mij de afgelopen elf jaar is opgevallen als raadslid is
dat deze raad geen afspiegeling is van onze samenleving, als het gaat om de
samenstelling tussen mannen en vrouwen. En wat mij ook opgevallen is, is dat ik als
alleenstaande moeder met kind, mij altijd in allerlei bochten heb moeten wringen om,
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nou ja laten we zeggen deel te nemen aan raadsvergaderingen. Goed, en waar ik voor
zou willen pleiten, en dat heb ik ook zojuist gedaan deze middag, is dat vrouwen die met
kinderen, die alleenstaand zijn of in een relatie zitten, toch wat meer gefaciliteerd
worden om deze functie te kunnen uitvoeren omdat daar echt gebrek aan is.
De voorzitter: Dank u zeer. Anderen nog?
Mevrouw Kruger: Voorzitter …
De voorzitter: Mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger: Ik denk dat wij als vrouw allemaal aan het woord zijn geweest. Ik wil
nu samen met Arina het manifest aan u uitreiken, met de bedoeling ook dat het
volledige college dit leest. Als het goed is hebben ze het al kunnen lezen omdat het
vanmorgen ook is uitgereikt, maar nu maken … Hebben we er mooie plakketten van
gemaakt. De vraag ook, kan dat nog een mooi plekje ergens in het stadhuis of
stadskantoor krijgen? En ik wil ook nog even een woord van dank uitspreken aan onze
schitterende burgermoeder in dit geval, Karin Castelijn, die nu als onafhankelijk raadslid
deze functie uitstekend heeft vervuld en geleid. Dank je wel Karin.
De voorzitter: Ja, geachte leden van de raad. Ik heb dit mooie manifest in ontvangst
mogen nemen, een denk ik een heel goed initiatief van een aantal vrouwelijke
raadsleden, maar ook mensen om hen heen. Afgelopen zondag was het internationale
vrouwendag, toen hebben we ook stilgestaan bij de Dochters van Dordrecht. Er hebben
veel meer activiteiten plaatsgevonden op die dag, maar ook in de aanloop naar die dag.
En ik denk dat het heel belangrijk is dat we met elkaar wel beseffen hoe belangrijk het is
dat zo’n gemeenteraad, maar ook mensen in bepaalde functies, dat dat een afspiegeling
betreft van de samenleving. En ik denk dat het heel goed is dat daar aandacht voor
wordt gevraagd, het zal niet vanzelf gaan. Ik denk dat vrouwen zelf ook af en toe wat
meer op de barricaden mogen staan, nou dat doen jullie nu, dus dat is hartstikke goed.
En dat ook mannen die bepaalde mensen weer kunnen benoemen, ook hun ogen wat
anders moeten richten dan voorheen. En ik ben zelf bijvoorbeeld heel trots op het feit
dat onze Veiligheidsregio als een van de weinige recent een vrouw heeft benoemd als
directeur en regionaal commandant. Dus dat is een hartstikke goed voorbeeld ook van
hoe het kan. En juist in een beroep wat van oudsher bekend staat als een
mannenbolwerk, dat we daar ook gewoon een vrouw aan de top hebben benoemd. Nou,
dat is een mooi voorbeeld. Ik denk dat we daar verder mee moeten aan de slag moeten
en naar moeten kijken. En wat mij betreft gaan we dit manifest een goed plekje geven
in het stadhuis of in het stadskantoor, moeten we nog even kijken. Dank voor jullie
inzet, en dank ook voor het mooie signaal dat jullie hiermee afgeven.
2. Vaststellen van de notulen van de raads- en commissievergaderingen van 15
januari, van de commissievergaderingen van 21 januari en van de
raadsvergadering van 28 januari 2020
De voorzitter: Dan kom ik bij punt 2 op de agenda, het vaststellen van de notulen van
de raads- en commissievergaderingen van 15 januari, van de commissievergadering van
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21 januari en van de raadsvergadering van 28 januari 2020. En ik kijk even rond of u
kunt instemmen met deze notulen? Dat is het geval.
BENOEMINGEN/AANWIJZINGEN
3. Diverse benoemingen
De voorzitter: En dan gaan we naar punt 3 op de agenda, de diverse benoemingen.
Vanwege wisselingen bij D66 dient een aantal benoemingen voor het presidium en de
auditcommissie plaats te vinden. Het voorstel heeft u aangetroffen. Kunt u hiermee
instemmen? Ik zie geen bezwaar en dan is dat het geval.
4. Diverse benoemingen Drechtraad
De voorzitter: En dan hebben we nog punt 4 op de agenda, diverse benoemingen in de
Drechtraad. Ook vanwege de wisselingen bij D66 dient u een nieuw lid en een
plaatsvervangend lid vanuit de fractie van D66 aan te wijzen voor de Drechtraad. Kunt u
instemmen met dit voorstel? Dat is het geval en dan leiden we dat zo door.
HAMERSTUKKEN
5. Vaststellen Herzien decoratiestelsel 2020
De voorzitter: Dan kom ik bij een viertal hamerstukken, die ik een voor een langsloop.
Als u daar stemverklaringen bij heeft, dan hoor ik het graag. Agendapunt 5, het
vaststellen van een herzien decoratiestelsel 2020 en verder. Ik kijk even rond of er
behoefte is aan een stemverklaring? Mijnheer Schalken, gaat uw gang.
De heer Schalken: Ja voorzitter, heel kort wat mij betreft. We hebben in het presidium
gesproken over de herziening van het decoratiestelsel en we waren er ook allemaal
akkoord mee met het voorstel. We hebben wel met elkaar één opmerking gemaakt, en
dat was op het moment dat we spraken over een attentie en aandenken voor mensen
die uit de raad vertrekken. En nou ja, wat ons betreft, en volgens mij hebben we dat de
raad, of ook in het presidium gedeeld, kijken we ook naar een aandenken of een attentie
voor onze gewaardeerde commissieleden op het moment dat ze vertrekken. En dit wil ik
graag in de uitwerking ook uitgewerkt zien.
De voorzitter: Ja, nou het wordt in ieder geval nu aan de notulen toegevoegd, dus in
zoverre ligt het vast zoals dat besproken is, kan ik ook bevestigen. Ik kijk even rond of
er nog andere stemverklaringen zijn bij dit punt? Dat is niet het geval.
6. Vaststellen van de uitwerking van de motie Gissen is missen
De voorzitter: Gaan we naar 6, vaststellen van de uitwerking van de motie Gissen is
missen. Zijn daar nog stemverklaringen?
7. Vaststellen lokale nota Publieke gezondheid 2020-2023
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De voorzitter: Dan gaan we naar punt 7, het vaststellen lokale nota publieke gezondheid
2020-2023. Geen stemverklaringen.
8. Vaststellen bestemmingsplan 4e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven,
locatie Van Gendtstraat
De voorzitter: Agendapunt 8, vaststellen bestemmingsplan 4e herziening Wielwijk,
Crabbehof, Zuidhoven locatie Van Gendtstraat. Gaat uw gang, mevrouw Klein-Hendriks.
Mevrouw Klein-Hendriks: ChristenUnie/SGP stemt in met vaststelling van het
bestemmingsplan 4e herziening Wielwijk, Crabbehof, Zuidhoven locatie Van Gendtstraat,
maar vindt dat er ruimte moet blijven voor groen, ook al maakt het bestemmingsplan
dat onvoldoende duidelijk.
De voorzitter: Dank u zeer. Zijn er nog andere stemverklaringen bij dat punt? Dat is niet
het geval. Dan stellen we het ook vast met hetgeen daarover is gezegd.
STUKKEN TER KENNISNAME
9. Raadsinformatiebrief over Plan van aanpak inzake rekenkamerrapport
afvalbeheer
10.Raadsinformatiebrief over Benoemen openbare ruimte – Aart Alblaspad
11.Raadsinformatiebrief over Benoemen openbare ruimte – J.M. Smit –
Pietersstraat
12.Raadsinformatiebrief over Benoemen openbare ruimte – Aquamarijnweg
13.Raadsinformatiebrief over Benoemen openbare ruimte – Burgemeester
Noorlandstraat
14.Raadsinformatiebrief over Benoemen openbare ruimte – Burgemeester van
Zuurenstraat
15.Raadsinformatiebrief over Benoemen openbare ruimte – Burgemeester van der
Leestraat
16.Raadsinformatiebrief over Benoemen openbare ruimte – Burgemeester van der
Dussenstraat
17.Raadsinformatiebrief over Benoemen openbare ruimte – Burgemeester
Bleekerstraat
18.Raadsinformatiebrief over Ontwerpbestemmingsplan 2e herziening Krispijn,
locatie Patersweg fase 2
19.Raadsinformatiebrief over Decembercirculaire 2019
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20.Raadsinformatiebrief over Voortgang wijziging GR Drechtsteden
21.Raadsinformatiebrief over beantwoording moet “Aandacht voor verwarring”
De voorzitter: Dan kom ik bij de agendapunten 9 tot en met 21, die behandelen we
altijd ineens. Stukken ter kennisname, leidt dat nog tot vragen of opmerkingen?
De heer Portier: Voorzitter?
De voorzitter: Gaat uw gang, mijnheer Portier.
De heer Portier: Ik heb een aantal opmerkingen bij punt 9, de raadsinformatie over het
plan van aanpak inzake rekenkamerrapport afvalbeheer. Ja, de rekenkamer heeft hier
een heel kritisch rapport over gepubliceerd. En we hebben nu de reactie van het college.
De reactie van het college is wat de SP betreft in ieder geval onvoldoende. Wat voor ons
belangrijk is, is dat eigenlijk het falen tot nu toe, we hopen dat daar verbetering in gaat
komen. Het nieuwe grondstoffenplan, van het terugbrengen van de afvalstromen en de
hoge kosten die HVC in rekening brengt, betekent dat mensen opgezadeld worden met
een hoog afvalstoffenheffing. Wat ons betreft twee van de aanbevelingen die het college
niet overneemt of maar gedeeltelijk overneemt, een kanttekening. Een is, er wordt
gezegd van ja …
De voorzitter: Mijnheer Portier?
De heer Portier: We verbeteren de aansturing …
De voorzitter: Het is niet de bedoeling dat u bij de stukken ter kennisname echt een heel
betoog gaat houden.
De heer Portier: Nee.
De voorzitter: Dus u kunt wat mij betreft een korte opmerking plaatsen, maar dat is
echt niet meer dan de bedoeling dan dat.
De heer Portier: Ja, wat ik nu nog ga zeggen is korter dan uw onderbreking, dus ik ben
zo klaar. Wat mij betreft wordt er wel degelijk ook gemonitord hoe de uitvoering is van
dit afvalstoffenbeleid. Er wordt ook gekeken naar het in eigen beheer nemen van wat nu
extern belegd is. En tenslotte vind ik dat we rekening moeten houden, ook bij de
Kadernota, dat of we de afvalstoffenheffing echt willen verhogen als die het gevolg is
van falend gemeentebeleid. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u zeer. Zijn er nog andere op- of aanmerkingen ten aanzien van de
kennis, de stukken ter kennisname? Dat is niet het geval, en dan nemen we die ter
kennisgeving aan.
STUKKEN TER BESPREKING
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22.Instemmen met de beantwoording van de motie 190219/M4 Mobiliteit en
bereikbaarheid op koers en deze hiermee als afgehandeld te beschouwen
De voorzitter: Dan kom ik bij het eerste bespreekstuk, dat is agendapunt 22, instemmen
met de beantwoording van de motie Mobiliteit en bereikbaarheid op koers en deze
hiermee als afgehandeld te beschouwen. Op 18 februari heeft de commissie Fysieke
Leefomgeving onder voorzitterschap van de heer Veldman gesproken over de
beantwoording van deze motie. De commissie heeft toen geconcludeerd dat ingestemd
kan worden met de beantwoording van de motie, maar dat de motie nog niet als
afgehandeld beschouwd kan worden. Hiertoe is door verschillende fracties een
amendement voorbereid en ook gedeeld. Afgesproken is dat inhoudelijk niet meer over
de beantwoording of over het amendement gesproken hoeft te worden, maar dat na
indiening van het amendement direct overgegaan kan worden tot stemming. En ik check
even, ik kijk even rond of dat ook op uw instemming kan rekenen, om het op die manier
te doen? Ja, dan zou ik … Mijnheer Oostenrijk, u wilt het amendement indienen?
De heer Oostenrijk: Ja voorzitter, we willen dat indienen.
De voorzitter: Gaat uw gang.
De heer Oostenrijk: In twee zinnen toch even ter toelichting. De indieners, en dat zijn de
fracties ChristenUnie/SGP, D66, Beter Voor Dordt, GroenLinks, VSP, PvdA en Fractie
Jager en CDA, die vinden dat dit amendement nodig is om het raadsvoorstel voor de
uitgangspuntennotitie mobiliteit in overeenstemming te brengen met de uitkomsten van
de bespreking in de commissie. Tijdens die commissievergadering bleek namelijk dat het
merendeel van de aanwezige raads- en commissieleden niet de conclusie trok dat met
de uitgangspuntennotitie aan de motie mobiliteit en bereikbaarheid op koers invulling is
gegeven. De motie wordt na het aannemen van het amendement in deze
raadsvergadering dan ook niet als afgehandeld beschouwd. Ik zal hem bij u bezorgen.
De voorzitter: Dank u zeer. We noemen het amendement A1. En het amendement heet,
mobiliteit en bereikbaarheid op koers. Het wordt nu natuurlijk nog verspreid en
ondertekend in het systeem gezet, maar ik kijk even rond of we er wel alvast over
kunnen stemmen, of dat u zegt ik wil het eerst in iBabs zien. Mevrouw Koene, gaat uw
gang.
Mevrouw Koene: Ja voorzitter, ik had het ook al aan de griffier doorgegeven, ik heb
twee keer doorgegeven dat wij niet op het amendement wilden. Wij stonden er tot net
nog wel op. Dus de heer Oostenrijk noemde ons overigens niet, dus ik ga ervan uit dat
dat goed komt. Maar even om het voor de zekerheid zo te stellen.
De voorzitter: U werd niet genoemd, en wat ik net zag, staat u er ook niet op. En dat
was volgens mij uw laatste bedoeling, laat ik het maar even zo zeggen. Ik kijk even
rond, kunnen we daar wel over stemmen of wilt u nog wachten totdat het in iBabs
verschijnt? Stemmen? Dan kijk ik rond of er behoefte is aan stemverklaringen ten
aanzien van dit amendement? Dat is niet het geval, en dan wil ik het amendement als
zodanig in stemming brengen, amendement A1. Als u voor bent drukt u plus, als u
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tegen bent drukt u min. Oké, het stemmen duurt dus nog we heel even. Ik wil u vragen
om door middel van handopsteking te stemmen. Als u voor bent, wil ik graag dat u uw
hand in de lucht steekt. Dat zijn alle fracties met uitzondering van de VVD en Gewoon
Dordt. 6 niet, we hadden 36 raadsleden, dus dat betekent 30 voor en 6 tegen, daarmee
is het amendement aangenomen. Dan kijk ik rond of we op het voorstel zelf kunnen
stemmen, ja dat hoort wel als je een amendement hebt ingediend. Zijn er nog
stemverklaringen bij? Dat is niet het geval. Wilt u als u voor bent uw hand in de lucht
steken? Voor het geamendeerde voorstel. Daar is iedereen voor. Dus dat 36 stemmen
voor, daarmee is het voorstel aangenomen.
23.Vaststellen Visie opvang kwetsbare groepen
24.Raadsinformatiebrief over Doordecentralisatie beschermd wonen & opvang
25.Beantwoording door het college van art. 40 RvO vragen van de fractie D66 over
Zorgen over toename dak- en thuislozen en het ontbreken van sociale
huurwoningen in het goedkope segment
De voorzitter: Nou, we komen nu bij een agendapunt waar we denk ik wel in de
tussentijd kunnen zorgen dat ook het stemmen straks goed functioneert. Dat zijn de
agendapunten 23, 24 en 25, die worden gezamenlijk besproken. Het gaat over de visie
opvang kwetsbare groepen, over de raadsinformatiebrief over doordecentralisatie
beschermd wonen en opvang, en over de beantwoording door het college van Artikel 40vragen van de fractie van D66 over zorgen over toename dak- en thuislozen en over het
ontbreken van sociale huurwoningen in het goedkope segment. Zoals gezegd, die
agendapunten worden samen besproken, commissies Bestuur en Middelen en Sociale
Leefomgeving hebben op zowel 11 als 18 februari gezamenlijk stilgestaan bij de visie
opvang kwetsbare groepen. Op 11 februari was er al een beeldvormende bijeenkomst,
waarbij vele betrokkenen aan tafel zaten en de gelegenheid kregen om op de visie te
reageren. Op 18 februari hebben de commissies, onder voorzitterschap van de heer
Merckx, inhoudelijk gesproken over de visie. De verwachting was dat er een aantal
moties en amendementen over het onderwerp in de raad zou worden ingediend en
afgesproken is dat in de raad het hier met name over zou gaan. Ik kijk even rond, wie
een motie of een amendement in eerste aanleg in ieder geval wil indienen. Dat is de
VVD, Partij van de Arbeid en GroenLinks. VVD, Partij van de Arbeid en GroenLinks. Dan
stel ik voor dat we bij de fractie van VVD … Nee, is het handig om de moties en
amendementen dan eerst in te dienen en dan een rondje langs de fracties te doen? Ik
denk het wel hè? Ja, exact. Dan wil ik graag het woord geven aan de VVD-fractie, bij
monde van mijnheer Van der Net. Gaat uw gang. Dus wat mij betreft telt dit dus niet
voor de spreektijd die we straks nog hebben ten aanzien van het document. Dus u krijgt
twee minuten om de motie toe te lichten en in te dienen, als u moties indient. Gaat uw
gang.
De heer Van der Net: Ja, dan misschien val ik dadelijk in herhaling dan voorzitter. Wij
hebben één motie die met name gericht is op de leefbaarheid en de veiligheid in het
gebied van Kromhout. Wij hebben vastgesteld dat er heel veel signalen zijn dat de
leefbaarheid en veiligheid in de buurt ernstig onder druk staan. Wij hebben nu ook
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vastgesteld dat u voorzitter daar allerlei maatregelen heeft uitgerold. Wij willen toch de
vinger aan de pols houden en daarvoor hebben wij een motie opgesteld om in ieder
geval in de herfst een verzoek te doen om een onderzoek te laten uitvoeren door het
OCD om te monitoren of dat de maatregelen die daar genomen zijn, de effecten heeft
waardoor die buurt weer wat leefbaarder en veiliger wordt. En als tweede hebben wij
nog een motie met betrekking tot de verdeling over de opvang. In de visie staat al dat
de … Als het Leger des Heils verbouwd is, dat de opvang daar waarschijnlijk niet
voldoende zal zijn. En we hebben een motie hier liggen om de verdeling van de kiezers
opvang, om daar in ieder geval de regiogemeentes bij te betrekken. En dus niet een
crisisopvang in eerste instantie in Dordrecht neer te zetten, maar eventueel in een van
de regiogemeentes. Ik zal dadelijk in mijn woordvoering daar nog verder op ingaan
voorzitter.
De voorzitter: Dank u zeer. Dat is daarmee motie M2.
De heer Van der Net: En ik vergeet daarbij te zeggen voorzitter, excuus, dat deze
moties worden ingediend door de VVD, D66, Beter Voor Dordt en door de VSP.
De voorzitter: Dank u zeer. Dus twee moties, motie M2, dat gaat over monitoring, en
motie M3 gaat over verdeling in de regio. Die maken daarmee onderdeel uit van de
beraadslagingen. Dan wil ik graag het woord geven aan de fractie van GroenLinks,
mijnheer Burakçin, gaat uw gang.
De heer Burakçin: Ja, dank u wel voorzitter. Ook wij hebben twee moties. En de ene
motie, dat gaat over het creëren van voldoende woningen voor de visie van opvang. Wij
vinden het, zoals ook eerder in de commissie aangegeven, dat het een ambitieuze visie
is waar we volledig achter staan. Alleen wij willen wel helderheid hebben dat het ook een
haalbare visie is. Dus vandaar dat we dit in ieder geval met deze motie kracht willen
bijzetten om aandacht te vragen zeg maar voor … Of inzichtelijk te laten maken, hoeveel
woningen ervoor nodig zijn om deze visie te doen slagen. En de volgende motie is
eigenlijk, ja in de verlenging daarvan. Daarvan vragen we een uitvoeringsplan van deze
visie op te stellen, dat we ook daadwerkelijk weten dat het voor ons en voor de
bewoners en voor eenieder helder is wanneer zeg maar ook duidelijk wordt wanneer we
hier de uitwerking van kunnen zien. En zo meteen heb ik nog een ruimere woordvoering
die ik ze kan uitleggen. En deze motie die hebben wij overigens samen ingediend met
PvdA en D66.
De voorzitter: Beide moties hè, door deze drie partijen. Zijn dus twee moties, motie M4
en motie M5. Eerste gaat over voldoende woningen en het ander gaat over het
uitvoeringsplan. Ik zie de moties graag tegemoet, dan kunnen we ze in het systeem
zetten. En dan wend ik mij tot de Partij van de Arbeid, mijnheer Van Verk, gaat uw
gang.
De heer Van Verk: Dank u voorzitter. Wij hebben één motie die zich richt op het
monitoren van het vestigen van mensen in een kwetsbare positie in de wijken. Een
maand geleden is er een rapport verschenen van Aedes waarin zij de alarmklok luiden,
omdat veel kwetsbare mensen geconcentreerd worden gehuisvest in de
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sociaaleconomisch zwakkere wijken. Uiteindelijk zal dat de problemen vergroten, zij
constateren dat wijken die tot 2015 nog vooruitgingen inmiddels een achteruitgang
kennen en dat het gevaar van verloedering op de loer ligt. Om te voorkomen dat dit
proces doorzet zouden wij graag willen dat er een monitoring komt waarin duidelijk
wordt welke mensen waar, met welke problemen, gehuisvest worden. Een monitoring
die kan worden uitgevoerd door de Stichting Woonkeus die over alle gegevens beschikt.
De voorzitter: Dank u zeer, dat betreft motie M6, huisvesting kwetsbare groepen. En die
is namens alleen de Partij van de Arbeid? Ja? Dank u zeer. Ik kijk even rond of we de
eerste termijn kunnen beginnen, of dat u wilt wachten dat dat de stukken in iBabs
verschijnen. U heeft er wellicht al kennis van kunnen nemen. Ik kijk even naar de heer
Schalken, die straks als eerste … Vindt u het goed om te beginnen? Nee, maar goed, uw
fractie vindt het goed om te beginnen? Ja? Ja, dan wil ik graag het woord geven aan
mevrouw Nijhof, gaat uw gang.
Mevrouw Nijhof: Voorzitter, volgens de afspraak richten wij vooral op de moties die
onder liggen. Twee van de moties hebben we zelf mede ingediend. In eerste instantie de
concentratie op het Kromhout. Wij willen dat er voor het einde van dit jaar een halvering
van het aantal daklozen is op het Kromhout en dat er duidelijkheid komt over een
tweede locatie, eventueel tweede locatie, nog voor de Kadernota. Er zitten drie soorten
voorzieningen, zoals we inmiddels weten. Herstart, beschermd wonen en de dag- en
nachtopvang, de maatschappelijke opvang. Vooral de laatste veroorzaakt overlast. Een
terugbrenging naar een populatie van maximaal vijftig met een uitloop van zestig zou
wellicht het beste zijn. Wij willen ook bij uitstek dat de wethouder zich richt op de
regiogemeentes met betrekking tot de onderbrenging van hun mensen, daar er 40
procent uit die regiogemeentes komt. We vragen de portefeuillehouder daarom de
maatschappelijke opvang als onderwerp ook op Drechtstedenniveau in te gaan brengen.
Daarbij vragen we het OCD de situatie op het Kromhout te monitoren. We zijn blij met
de Taskforce maar zijn ons zeer bewust van het feit dat de zomer eraan komt. Waarbij
het aannemelijk is dat er buiten de deuren van het Leger toch meer overlast op zou
kunnen treden, omdat de omgeving en het Leger nu eenmaal een aanzuigende werking
heeft op drugsdealers, gebruikers en andere overlastgevers. De beweging van de
wethouder om in een tweetal woningen in Sterrenburg directe instroom te laten
plaatsvinden van een specifieke groep daklozen, aan voorwaarden verbonden, laat zien
dat het mogelijk is om direct nadat men zich meldt, crisisopvang te voorkomen. Het
roept wel vragen op over de begeleiding van deze mensen, in onze opinie moet dit zeker
niet altijd het Leger zijn. Er moet een aanbieder zijn die passend is bij deze doelgroep,
we hebben hier al heel vaak over gediscussieerd. We hebben te vaak gezien dat
automatisch het Leger de begeleiding laat doen, en dat we die automatisch het Leger
laten doen omdat ze nu eenmaal een gebouw hebben, maar dat leidt niet tot
oplossingen. De gemeente moet veel uitdrukkelijker bepalen wat er met een melder
gebeurt en naar welke voorziening of een oplossing hij of zij gaat. Met nadruk willen we
daarom hier weer benoemen dat de triage aan de voorkant echt op orde moet zijn en
moet komen, want dat is die niet. Eens te meer werd dit bewezen in het gesprek dat
ikzelf deze week voerde met grootouders en de wethouder over een dakloze Dordtse
jongen. Er is te weinig expertise aan de voorkant die ervoor zorgt dat er slagvaardig

11

gehandeld kan worden en er ook binnen bestaande wetgeving directe oplossingen
bedacht kunnen worden, dit moet anders. Eerder benoemde ik de wijkteams als plek om
in deze expertisebundeling te voorzien, maar logischer lijkt wellicht eigenlijk een
meldpunt in te richten bij de SDD van waaruit direct bepaald kan worden voor welke
plek of oplossing er gekozen wordt. Dit moet niet de zorgaanbieder zijn die bepaalt wat
hier gebeurt, maar dat moet echt de gemeente gaan doen. Zo kan er ook direct
geschakeld worden met de regiogemeente omdat de SDD een regionale functie heeft.
Verder vragen wij ons af waar de beantwoording op onze vragen blijft ten aanzien van
de instroom van gezinnen die via het Chavez-akkoord zich in Nederland mogen vestigen.
Ik heb daar een aantal keren al naar gevraagd naar die beantwoording, en die had ik
heel graag bij deze discussie willen betrekken maar er komen geen antwoorden. Als een
lid van een gezin in Dordrecht woont, en te klein behuisd is voor kinderen en
overkomende partner, ontstaat er een probleem met gepaste huisvesting. Er zijn een
groot aantal Nederlandse gemeenten die op dit moment dat soort problemen
ondervinden. De rechter heeft hier al heel vaak van gezegd dat de internationale rechten
van het kind boven de Gemeentewet gaan als het gaat om het huisvesting bieden van
deze groep. En een gezin dus bij elkaar moet kunnen blijven. En nou ja goed, ik vraag
mij dus heel erg af waar de antwoorden hierop blijven, want die moeten wij wel degelijk
denk ik ook gewoon betrekken bij de discussie die wij hier voeren. Tot zover de eerste
termijn.
De voorzitter: Dank u zeer.
Mevrouw Koene: Voorzitter, mag ik een vraag stellen aan mevrouw Nijhof?
De voorzitter: Ja, gaat uw gang, mevrouw Koene.
Mevrouw Koene: Ik hoor haar zeggen over dat er een meldpunt moet komen wellicht bij
de SDD. Maar ik kan me ook voorstellen dat er gewoon, ja op een andere plek een
meldpunt is, waar vandaan gekeken wordt zeg maar van niet alleen deze groep maar
ook andere groepen die het zelf niet helemaal aankunnen, nou te kijken van waar ze het
beste opgevangen kunnen worden, begeleid kunnen worden, enzovoort. En mijn vraag is
dan ook, wat zou het voordeel zijn bij een SDD? Terwijl op een andere plek wellicht
meer expertise zit.
Mevrouw Nijhof: Voorzitter, nou goed, daar wil ik in die zin op reageren dat wat mij
betreft ik noem de SDD. Ik heb in de commissievergadering, heb ik natuurlijk de
wijkteams genoemd zeg maar. Waar het eigenlijk gewoon om gaat is dat we volgens mij
om het probleem zeg maar van de instroom beter te beteugelen, dat er
expertisebundeling moet zijn. En die expertisebundeling die zou wellicht samen moeten
zijn met de SDD omdat op het moment dat iemand dakloos wordt er ook een uitkering
verstrekt moet gaan worden. En ook nou ja goed, een aantal formaliteiten gedaan
moeten worden. Maar ik zou … Kijk, het zou mij niet zo erg uitmaken waar dat meldpunt
is, maar waar het over gaat is dat er expertisebundeling moet zijn waardoor er direct bij
een melding eigenlijk duidelijk wordt van, is deze persoon dakloos, waar komt die
vandaan, moeten we hem een uitkering gaan verstrekken of zijn er nog andere
mogelijkheden? Want nou ja, tot nu toe gebeurt dit dus niet. En dus wat dat betreft laat
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ik het gewoon aan de professionals over van waar dan die expertisebundeling zou
moeten plaatshebben. Volgens mij kan die wel gewoon uit bestaande formatie. En ja
goed, wat ook wel een dingetje is denk ik, is dat we ook te maken hebben met … We
hebben nog steeds te maken met huisuitzettingen ook in Dordrecht zeg maar, dat je ook
bij dat meldpunt wellicht ook je zou moeten kunnen melden op het moment dat je
problemen hebt met je huur betalen en dat soort zaken allemaal meer, waardoor er
voorkomen kan worden dat je uiteindelijk je als dakloze moet melden. Dus dat is een
discussie die gewoon gevoerd moet worden denk ik. Waar het over gaat is de
expertisebundeling en de snelle, nou ja goed, regievoering op het probleem.
Mevrouw Koene: Voorzitter, je gooit er even een kwartje in. Het punt is eigenlijk, de
strekking van mijn vraag was, is er niet een plek waar die professionals al zitten, die
kunnen beoordelen wat er met iemand moet gebeuren die in een crisissituatie verkeert?
En dat is naar mijn mening niet bij de SDD of bij het sociaal wijkteam. Dus, maar goed,
voor wat betreft mevrouw Nijhof is dat ook niet daar.
Mevrouw Nijhof: Voorzitter? Mag ik daar even op reageren?
De voorzitter: Altijd, het is uw termijn.
Mevrouw Nijhof: Waar het over gaat is dat er gewoon de expertise gebundeld moet
worden. Dus, en wij hebben overigens als Dordrecht besloten …
Mevrouw Koene: Voorzitter, ik heb echt …
Mevrouw Nijhof: Nee.
Mevrouw Koene: Dit heb ik echt al net gehoord.
Mevrouw Nijhof: Ja.
Mevrouw Koene: En is niet … Mevrouw Nijhof gaat niet in de richting, ik krijg haar niet
uitgelegd welke richting ik op wil, ik ga straks nog een poging doen.
De voorzitter: Dank u zeer. Waarvan akte. Dan ga ik naar de VVD-fractie. Het woord is
aan mijnheer Van der Net, gaat uw gang.
De heer Van der Net: Ja, dank u wel voorzitter. Dit dossier behelst twee kerntaken van
de overheid. Ten eerste de opvang van de zwakken en daarnaast dan ook wel de
veiligheid en leefbaarheid in een buurt. Ten eerste, de visie opvang. Nou, wij hebben
ook al aangegeven in de commissie dat wij hierachter staan. Dit is de goede
ontwikkeling om mensen in een eigen kamer tot rust te laten komen, en uiteindelijk zo
snel mogelijk ook door te laten stromen naar een woning. En dat hoeft niet direct een
reguliere woning te zijn wat ons betreft, dat kan ook een tussentijdse bewoning zijn
ergens. An sich is dit een prima oplossing, alleen wij denken toch als we naar de
aantallen kijken die op dit moment bij het Leger des Heils komen, dat de crisisopvang
zoals die nu in de visie staat niet voldoende zal zijn. En wij vinden dan ook dat het
noodzakelijk is om zo snel mogelijk te kijken naar een tweede plek waar eventueel
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mensen kunnen worden opgevangen. Nou, dan stellen wij vast dat 50 procent van de
mensen hier bij het Leger des Heils uit Dordrecht komen, en 40 procent uit de regio. Wij
vinden het dan niet meer dan normaal dat wij ook door middel van de motie de
wethouder hebben gevraagd om te kijken of er eventueel een opvang kan zijn in de
regio, en dat ook de regiogemeentes een deel van die last zullen gaan dragen. Nou, wat
dat betreft, ik luister net eventjes naar mevrouw Nijhof, nou die triage daar sta ik
helemaal achter. Zo snel mogelijk kijken van, waarom iemand dakloos is geworden, en
kijken waar de juiste hulp kan worden geboden. En zo snel mogelijk ook weg uit de
crisisopvang.
Mevrouw Van der Ham: Voorzitter?
De voorzitter: Bij interruptie, mevrouw Van den Heuvel, gaat uw gang.
Mevrouw Van der Ham: Ja voorzitter, dank u wel. U sprak in de commissie …
De voorzitter: Van der Ham, excuus.
Mevrouw Van der Ham: U sprak in de commissie ook al over de wens om meer naar de
regio te gaan kijken als het gaat over het realiseren van extra plaatsen. Maar als we
naar de cijfers kijken in de visie zelf, dan zien we bijvoorbeeld dat er één iemand uit
Gorinchem komt.
De heer Van der Net: Sorry, sorry, één uit?
Mevrouw Van der Ham: Eén iemand bijvoorbeeld uit Gorinchem, één persoon.
De heer Van der Net: Ja.
Mevrouw Van der Ham: Dus ik vraag me wel af, heeft u er beeld bij hoe dat dan zou
moeten? Want hoe aannemelijk is het dan dat wij hier mensen in Dordrecht in een busje
zetten, naar Gorinchem rijden of zo. Ik zie dat gewoon niet zo goed voor me en ik vraag
me af wat voor beeld heeft u?
De heer Van der Net: Nou ja, ik bedoel van net zo goed als de mensen zelfstandig hier
naar Dordrecht kunnen komen, kunnen ze ook zelfstandig naar de crisisopvang in
Papendrecht of Zwijndrecht denk ik. Ik zie daar nou niet zo één, twee, drie het probleem
in. Mensen willen graag een dak boven hun hoofd als ze dakloos zijn, en dat kan hier in
Dordrecht maar dat kan dan ook in Papendrecht of Zwijndrecht voorzitter.
Mevrouw Van der Ham: Voorzitter?
De voorzitter: Mevrouw Van der Ham.
Mevrouw Van der Ham: Begrijp ik het dan goed dat u dan denkt, als wij er iets in
Gorinchem bijvoorbeeld zetten, of in Hardinxveld-Giessendam, dat mensen daar zelf
naartoe gaan?
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De heer Van der Net: Nou ja kijk, ze kunnen ook de keuze maken om onder de brug te
gaan liggen mevrouw Van den Heuvel, maar dat is niet de bedoeling. Ik ga ervan uit dat
iemand gewoon een aanbod krijgt van om een slaapplek te krijgen. En als wij hier vol
zitten qua crisisopvang, dan zeggen wij van, nou wij hebben nog een bed vrij in
Papendrecht. En dan wensen wij u veel succes en we kunnen misschien eventueel
misschien nog een kaartje voor de bus geven, en dan kan degene dan daarheen.
Mevrouw Van der Ham: Voorzitter?
De voorzitter: Mevrouw Van der Ham, tot slot.
Mevrouw Van der Ham: Dus u geeft aan, ergens anders, mensen mogen er zelf naartoe.
En als Dordrecht dan vol zit, dan zeggen we, ga maar onder de brug slapen.
De heer Van der Net: Nee dat zeg ik niet, maar ik bedoel van, iemand vraagt om
opvang. En wil graag een bed en een dak boven het hoofd. En als wij hier op dit moment
inderdaad dan vol zitten, vijftig plus nog tien extra en dan zit het vol volgens de plannen
van de wethouder, nou dat betekent dat je iets moet gaan inrichten voor een andere
crisisopvang. En Papendrecht en Zwijndrecht zijn hele mooie gemeentes waar dat ook
zou kunnen plaatsvinden. En dan moet je onderling wat regelen dat die mensen dan
daarheen gaan.
De heer Van Verk: Nou, voorzitter?
De voorzitter: Mijnheer Van Verk, bij interruptie.
De heer Van Verk: Ik deel wel de gedachtegang van mevrouw Van den Heuvel, of Van
der Ham. Sorry.
De voorzitter: Mijn schuld, gaat u verder.
De heer Van Verk: Het gaat erom of er voldoende massa is om een opvang te
rechtvaardigen. Een opvanginstelling is een vrij dure vorm van opvang. Dat betekent
dus dat de VVD zegt van, nou we moeten dan maar een opvang gaan realiseren in
Papendrecht of in Zwijndrecht waar net anderhalve man en een paardenkop naartoe
gaan. Dat staat toch niet in verhouding tot hetgeen wat er moet gebeuren?
De heer Van der Net: Voorzitter? Vijftig plus nog tien slaapplaatsen komen er op de
locatie van het Leger des Heils. Dat betekent uiteindelijk dat als er meer komen dat het
daar ophoudt. Wat is dan het verschil of dat je dan zorgt voor een extra opvangplaats
hier in Dordrecht, of een extra opvang in Zwijndrecht of in Papendrecht?
De heer Van Verk: Nee, het is ook niet zo dat we het per definitie tegen zijn als het
Leger des Heils zelf, of welke opvangorganisatie dan ook, zelf zegt van, nou wij denken
dat er voldoende aanbod is om een opvang te realiseren in een van die steden. Maar u
zegt van, ja wethouder ga maar op pad om een tweede opvang te realiseren in een van
die gemeentes, in een van de naburige gemeentes, terwijl het de vraag is of er
voldoende man voor is? Sterker, u gaat eigenlijk voorbij aan uw eigen motivatie want u
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zegt, de helft is ongeveer uit Dordrecht afkomstig, en de andere helft komt van buiten.
En ja, als nou de opvang hier, nummer 50, het is vol, nummer 51 komt, maar die komt
wel uit Dordrecht, dan zegt u, gaat u maar naar Zwijndrecht. Dat is toch niet de manier
waarop we willen werken neem ik aan?
De heer Van der Net: Nee voorzitter, maar dan ben ik ook wel benieuwd hoe mijnheer
Van Verk dat dan zal zien als het inderdaad vol zit. En nogmaals, ook richting de
wethouder, ik hoop dat de situatie zo is dat het voldoende is om het aantal mensen op
te vangen, en dat er zo snel mogelijk doorstroming is naar in ieder geval tijdelijke
bewoning. Maar op dit moment ook vanuit de visie staat ook duidelijk aangegeven dat
het de vraag is of dit uiteindelijk voldoende is. En ik vraag dus aan de wethouder, ook
door middel van een motie uitdrukkelijk van, kijk nou eens heel goed van of er een extra
locatie moet komen. En als die er moet komen, ga dan in gesprek met de
regiogemeentes, want ik vind gewoon dat iedereen een bepaalde last moet dragen. Dat
is hem voorzitter.
De heer Burakçin: Voorzitter?
De voorzitter: Ja, gaat uw gang mijnheer Burakçin.
De heer Burakçin: Ja voorzitter, ik ben toch niet gerustgesteld over de uitleg van de
heer Van der Net hierover. Als we die mensen zeg maar in een andere plaats plaatsen,
waar dat ook nog moet komen. Overal heb je er bijvoorbeeld een of twee van. Hoeveel
mensen, daklozen wilt u dan zeg maar opvangen op zo’n plek? U bent, ja ik durf het
eigenlijk bijna niet te zeggen, u ontfermt zich altijd over het gemeenschapsgeld waar we
over spreken. Maar wanneer is het bijvoorbeeld lucratief of rendabel om bijvoorbeeld,
om de hoeveelheid mensen die die opvang. Want ik kan me voorstellen, als je
bijvoorbeeld een grote crisisopvang opent, waarbij je bijvoorbeeld vier of vijf mensen
moet gaan opvangen, dat is volgens mij toch wel een aardige kostenpost waar we over
spreken. Ik … Ja, misschien vraag ik dat wel aan de juiste persoon die heel vaak over de
centen gaat, dus misschien heeft u daar een goed antwoord op?
De voorzitter: Mijnheer Van der Net.
De heer Van der Net: Nee dat klopt. Ik bedoel van gemeenschapsgeld kan je maar een
keer uitgeven, en dat moeten we met zijn allen opbrengen. Dus er moet inderdaad wel
gekeken worden of iets inderdaad wel effectief kan zijn. Maar vandaar ook in de motie
de oproep richting de wethouder, om daar eens antwoord op te gaan geven van, denkt
de wethouder inderdaad dat als het Leger des Heils verbouwd is, dat dat voldoende is?
De visie stelt dat dat waarschijnlijk niet zo is. Nou, dan is dus de volgende vraag van,
moet er dan een extra opvanglocatie komen, en voor hoeveel mensen? En daarbij dan
de vraag ook vanuit de motie die wij hebben ingediend, kijk dan ook naar de
regiogemeentes. Dat is hem.
De voorzitter: Mijnheer Burakçin.
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De heer Burakçin: Ja dat begrijp ik. En de heer Van der Net, die heeft het over de
doorstroming, zo snel mogelijk doorstromen. Maar dan is het toch denk ik veel
effectiever als we het hebben over de doorstroming, dat we bijvoorbeeld in de regio
inderdaad vooral gaan kijken naar die tussenvoorzieningen, dat we daar in ieder geval …
Dat we dat in ieder geval klip en klaar hebben. En dat het bijvoorbeeld het openen van
zo’n tweede locatie gewoon een enorm kostenplaatje met zich meebrengt waar u
volgens mij niet blij van gaat worden.
De heer Van der Net: Nou ja, dat … Ja, of ik blij word of niet, dat is niet zo relevant. Ik
wil gewoon in ieder geval dat mensen die geen dak hebben, dat die worden opgevangen.
En ik bedoel van, als het nodig is neem ik aan dat de heer Burakçin ook wel genegen is
om dan daar extra geld voor te geven. En wij zijn een centrumgemeente, en wij krijgen
een zak geld om even vanuit die centrumgemeente functie zeg maar hier opvang te
regelen. Maar ik ga ervan uit dat als er extra opvanglocatie is en in de regiogemeentes
zeggen ze van, nou wij hebben daar wel een plek voor, dat er een verdelingssleutel
komt om dat geld dan op die manier te verdelen, daar neer te leggen. Dat moet geen
enkel probleem opleveren volgens mij.
De voorzitter: Mijnheer Boersma, ChristenUnie/SGP.
De heer Boersma: Ja voorzitter, dank u. Ja, ik vraag me even af of we per se moeten
denken aan een tweede hele grote locatie of dat we niet veel … Kijk, als we het hebben
over van opvang naar wonen van, om de doelgroepen te splitsen, en dan heb je het
ineens over een heel ander verhaal. Want dan hebben we het over verschillende
doelgroepen die misschien wel zeg maar naar de regio zouden kunnen. Bijvoorbeeld het
voorbeeld van jongeren die dakloos raken, die we niet in een hele grote daklozenopvang
willen hebben bij andere groepen waar we ze niet bij willen hebben. Dat zouden
misschien groepen kunnen zijn waarvan je zegt van, nou verdeel die over een aantal
voorzieningen in misschien ook de lokale gemeenschappen waar ze vandaan komen. En
de vraag is even of we dan uiteindelijk, dat zou dan moeten blijken de komende tijd,
nog een hele grote tweede voorziening nodig hebben of dat we veel meer naar een
aantal kleinere voorzieningen moeten.
De heer Van der Net: Voorzitter?
Mevrouw Koene: Voorzitter?
De voorzitter: Mijnheer Van der Net.
De heer Van der Net: Ik ben het helemaal met de heer Boersma eens. Ik bedoel van,
dat is ook wel de insteek maar mijn motie en mijn woordvoering gaan uit van wat er in
de visie staat. En de visie geeft duidelijk aan dat er waarschijnlijk een extra locatie zou
moeten zijn. En vandaar dat ik dan op dat moment stel van, nou dan moeten we gaan
kijken van, waar gaan we dan een tweede crisisopvang eventueel neerzetten? En dan
zeg ik van, nou dan moeten we ook naar de regiogemeentes kijken. Ik ondersteun ook
de heer Burakçin, de opmerking van dat we zeker bij de doorstroming dat we daar alle
regiogemeentes bij moeten betrekken. En ik heb ook al vernomen dat dat ook al
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gebeurt. Want de Merwedehuusjes of de Skaeve Huse kijken we nu ook al om dat zeg
maar in regiogemeentes neer zullen leggen. En ik denk dat dat gewoon een goede zaak
is, en dat staat ook in de visie dat we op die manier dat met zijn allen moet gaan
oplossen. Dus ik denk dat dat alleen maar positief is. Dus ik heb zo’n vermoeden dat we
het hier eigenlijk allemaal wel met elkaar eens zijn. En …
De voorzitter: Dank voor uw verbindende woorden.
De heer Van der Net: Ja.
De voorzitter: Dan wil ik graag overstappen naar mevrouw Koene, gaat uw gang.
Mevrouw Koene: Nou ja, dat is even aansluitend zeg maar ook richting wethouder met
betrekking tot dat budget voor wat Dordrecht krijgt als centrumgemeente. Hoe zich dat
verhoudt zeg maar, want het loopt nog steeds op het aantal dak- en thuislozen, dus of
Dordt daar dan meer geld voor krijgt of dat daar dan ook een andere systematiek voor
komt? Dus hoe het dan daarna gaat?
De voorzitter: Dank. Dat kan de wethouder straks wellicht nog toelichten. Mevrouw
Nijhof nog in reactie op de VVD.
Mevrouw Nijhof: Voorzitter, ik wil nog even reageren op, laten we zeggen, het realiseren
van wat kleinschaligere opvangmogelijkheden zeg maar in de regio. Ik wil jullie eraan
herinneren wat er in de commissie werd gezegd door het Leger des Heils, dat daar een
aanbod was van een aantal woningen in een andere gemeente. Dus ik zou de wethouder
ook wat dat betreft op willen roepen om hetzelfde wat hij hier in Dordrecht aan het doen
is met betrekking tot de woningen die nu in Sterrenburg open zijn, om dat soort
mogelijkheden ook met de andere gemeenten te bespreken, want die zijn er wel
degelijk. Dat werd in de commissie al bevestigd.
De voorzitter: Dank u zeer. Daar komt de wethouder straks ook op terug. Ik kijk even
rond of er nog interrupties zijn in de richting van de heer Van der Net? Zo niet, dan gaan
we wat mij betreft door met de volgende fractie, dat is de fractie van het CDA.
De heer Van der Net: Voorzitter? Ik heb nog drie minuten en ik was nog niet klaar.
De voorzitter: O, u was nog niet klaar?
De heer Van der Net: Nee. Nee, nee, ja ‘…’.
De voorzitter: Ik vond dat u zo’n mooi afgerond verhaal had.
De heer Van der Net: Ik vond het een interessant debat om met elkaar te kijken hoe we
tot de beste oplossingen kunnen komen, maar ik heb gezegd van dit dossier behelst …
De voorzitter: Gaat uw gang, mijnheer Van der Net, gaat uw gang.
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De heer Van der Net: Dit dossier behelst twee belangrijke kerntaken, en de eerste is de
opvang van de zwakkeren, maar daarnaast is natuurlijk ook een heel belangrijk item is
de veiligheid en de leefbaarheid van de buurt op dit moment. Nou, ik heb in de
commissie ook al aangegeven, dat ik gewoon vind dat het nu genoeg is geweest. En dat
ik vind dat iedere buurt in Dordrecht een gelijkmatige, een gelijkmatig qua veiligheid en
leefbaarheid moet zijn. En dat mis ik op dit moment in deze buurt. Nou, ik heb al wel
aangegeven in mijn woordvoering in de commissie dat ik dan neig naar integrale
maatregelen. En tot mijn grote vreugde voorzitter heeft u een aantal maatregelen nu
uitgerold in de buurt om te kijken of dat dat effecten heeft. Vandaar dat ik ook de motie
heb ingediend om in ieder geval in de herfst heel duidelijk te gaan meten en vast te
gaan stellen of dat die maatregelen de effecten hebben die we met zijn allen willen,
namelijk dat die buurt gewoon weer veilig en leefbaar wordt. En ik wacht nog eventjes
de woordvoering af van u voorzitter met betrekking tot dit dossier om eens even echt
aan te geven wat daar nu op dit moment gebeurt. Zodat in ieder geval wij het
vertrouwen hebben en ook de buurt het vertrouwen heeft, dat daar een keer echt wordt
opgetreden, en dat ze echt ook het idee hebben dat daar op dit moment wat gebeurt. En
nogmaals, iedereen verdient een leefbaar en veilige buurt in Dordrecht. Dat was hem
voorzitter.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan kom ik bij de CDA-fractie, mevrouw Van der Ham, gaat
uw gang.
Mevrouw Van der Ham: Voorzitter, dank u wel. Met het tot stand komen van deze visie
ontstaat er volgens ons meer perspectief voor kwetsbare groepen in onze stad en in
onze regio. En wij zijn van mening dat de visie goed in elkaar zit, juiste ambities in zich
heeft en het kan ons niet snel genoeg gaan voor wat betreft het uitvoeringsprogramma.
Tegelijkertijd zou het het college wellicht wel sieren om toch op korte termijn over te
gaan tot het vinden van een tweede locatie voor in ieder geval de komende winter, om
de druk van de ketel te halen in de tussentijd. We zouden dan ook van de wethouder
graag horen dat, indien dat die tweede locatie wordt overgegaan, wat voor type locatie
daar dan nu het meest geschikt voor is? Aan deze visie kleeft echter ook een dossier van
de zwaar onder druk staande leefbaarheid in de buurt rondom het Kromhout, Sint
Jorisweg en het Kasperspad. En die wordt met het vaststellen van deze visie niet
opgelost. In de afgelopen weken hebben we actie gezien op het gebied van de openbare
orde, waarnaar mijn collega van daarnet ook al refereerde. Er worden goede stappen
gezet voor bijvoorbeeld de invoering van het samenscholingsverbod. Maar om zeker te
weten dat er nu echt iets blijvend gaat veranderen in deze buurt is er volgens ons meer
nodig. En daarom zouden wij heel graag van het college actie zien. Een integraal plan
dat maatregelen treft op alle oorzaken van de overlast ter plaatse. Aan de hand waarvan
we met elkaar in gesprek kunnen gaan of het wel zo wenselijk is dat de supermarkt
goedkoop bier verkoopt, dat er twee casino’s zitten, of dat er kamerverhuur plaatsvindt
op de Sint Jorisweg. We zouden heel graag van de portefeuille …
De heer Van der Net: Voorzitter?
Mevrouw Van der Ham: Ik heb nog één zin, mag die nog?
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De voorzitter: Ja, gaat uw gang, maakt u de zin af.
Mevrouw Van der Ham: Wij zouden heel graag van de portefeuillehouder openbare orde
of leefbaarheid horen hoe hij dit ziet en of er een integraal plan gaat komen dat leidt tot
structurele verbetering van de leefbaarheid in deze buurt?
De voorzitter: Dank u zeer. Mijnheer Van der Net bij interruptie.
De heer Van der Net: Ja, goedkoop bier, ik bedoel van daar gaan wij volgens mij niet
over als overheid, gewoon heel simpel. En dat weet mevrouw Van den Heuvel
waarschijnlijk ook. Ham, sorry, neem me niet kwalijk Arine.
Mevrouw Van der Ham: Niet om het een of ander, maar het is heel moeilijk om van die
naam af te komen.
De heer Van der Net: Er zijn momenten dan onthoud ik me van commentaar. Maar
eventjes de vraag ook voorzitter, wij gaan niet over goedkoop bier. En ik begrijp de
zorgen wel vanuit het CDA, dat daar een bepaalde concentratie is van gelegenheden
waar je wat van kan vinden. Maar dan moet je ook wel eerlijk zijn dat je niet de
mogelijkheden hebt om daar direct tegen op te treden. Dus even mijn vraag ook.
De voorzitter: Dank u zeer. Mevrouw Van der Ham. Van der Ham.
Mevrouw Van der Ham: Ja voorzitter, dank u wel. Ja, heel fijn. Van der Ham. Ja, we
gaan er niet over, maar wat we wel kunnen doen, is volgens mij actief het gesprek
aangaan. En ook zo’n partij, zoals een supermarkt, aanspreken op de
verantwoordelijkheid die ook zo’n partij bijdraagt in de plaats waar die zit, in de buurt
waarin zo’n supermarkt zich vestigt. En volgens mij kunnen we op zijn minst dat
gesprek aangaan, en kunnen we kijken wat er wel kan. Want het is gewoon een feit dat
mensen daar een paar blikjes bier kopen en vervolgens daar blijven rondhangen, en nog
eens een keer terugkomen. Dat is allemaal niet bevorderlijk voor de buurt. Er wonen
behoorlijk wat senioren ter plaatse die heel veel overlast ervaren van mensen die daar
op straat hangen. Nou, wellicht dat een supermarkt meer kan doen dan alleen maar wat
verkopen, toch?
De heer Van der Net: Voorzitter, ja, ik begrijp de insteek. Maar van een supermarkt
verkoopt spullen, en die verkoopt ook bier. Dus ik weet niet in hoeverre u dan denkt dat
de supermarkt dan opeens kijkt naar de mensen die daar dan binnenkomen, en dan zegt
van, ik verkoop u geen bier meer. Hoe ziet u dat exact?
Mevrouw Van der Ham: Nou, van mij mag dat. Ik zou dat niet erg vinden, als een
supermarkt zou zeggen, ik stop met de verkoop van goedkope blikjes bier. Net zomin als
dat ik het niet erg zou vinden als een supermarkt bij bijvoorbeeld zwaar suikerhoudende
dranken een label plakt van, hé let op, hier zit heel veel suiker in. Dat vinden we
allemaal wel oké, maar als het gaat over goedkoop bier, dan is het ineens een stap te
ver.
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De heer Van der Net: Ja voorzitter, ik mis even de kern hiervan. We waarschuwen, dat
is niet goed voor je is wat anders dan vragen aan een ondernemer om dingen niet meer
te verkopen, volgens mij. En dat is vrij ondernemerschap, u begrijpt, daar sta ik volledig
achter. Gelukkig leven we in een vrij land. En ja, dan … Ik bedoel, u mag gaan praten
met de supermarkteigenaar wat dat betreft, en als die zelf daartoe besluit vind ik het
ook prima. Maar het neigt toch wel lichtelijk naar een bepaalde mate van naïviteit. Maar
goed, ik wens u veel succes.
De voorzitter: Dank u wel. Dank u wel, hoe verbindend u vandaag ook bent mijnheer
Van der Net, ik schat in dat u hier op dit punt niet helemaal tot elkaar gaat komen.
Mevrouw van der Ham …
Mevrouw Van der Ham: Ja, voorzitter.
De voorzitter: U was klaar, of gaat …
Mevrouw Van der Ham: Ik wilde zojuist zeggen dat dat laatste, uw laatste zin, dat
gesprek aangaan, iemand aanspreken op verantwoordelijkheid, dat je het niet kunt
afdwingen, dat snap ik ook. Maar dat gesprek moeten we zeker aangaan.
Mevrouw Koene: Voorzitter?
De voorzitter: Dank u zeer. Even kijken.
Mevrouw Koene: Ja.
De voorzitter: Ja, mevrouw Koene, gaat uw gang.
Mevrouw Koene: Dank u wel. Ik wil nog even vragen aan mevrouw Van der Ham, want
die spreekt over dat de visie mooi is en dergelijke. En uiteindelijk aan het laatste … Of
het laatste stukje niet alleen met dat bier, maar gewoon overlast in de buurt, hoor ik
ook een vraag richting het college waarvan ik dan denk van, oké, maar we moeten dus
nu vandaag een visie vaststellen. Hoe verhoudt zich dat dan tot die overlast? Want
eigenlijk is die visie bedoeld ook om dat soort dingen op te lossen. Dus je gaat nou een
visie vaststellen, en dan vervolgens een vraag neerleggen over hetzelfde. Dus dat vind
ik een beetje raar. Dus zou het niet zo kunnen zijn dat er dan wellicht iets anders in die
visie zou moeten staan, waardoor dat geluid meegenomen wordt?
De voorzitter: Mevrouw Van der Ham.
Mevrouw Van der Ham: Ja voorzitter, dank u wel. De visie draagt bij aan het verbeteren
van de leefbaarheid in de buurt, maar uiteindelijk gaat de visie over de opvang van
kwetsbare groepen in onze stad. En dat is een ander issue dan de leefbaarheid in één
bepaalde buurt. Dus het heeft verband met elkaar, maar uiteindelijk stellen we de visie
met elkaar vast, worden er stappen gezet. Het enige wat ik heb proberen te zeggen is
daarmee is de overlast nog niet per se opgelost. Hij verbetert, maar het is niet opgelost.
Mevrouw Nijhof: Voorzitter?
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De voorzitter: Ja, gaat uw gang.
Mevrouw Nijhof: Voorzitter.
De voorzitter: Mevrouw Nijhof.
Mevrouw Nijhof: Nou, wat mij een beetje puzzelt is aanhakend op mevrouw Van der
Ham, dat, we hebben het hier … U probeert de verantwoordelijkheid eigenlijk heel erg
buiten te leggen als ik het zo hoor. Maar is het ook niet zo dat eigenlijk in die visie ook
opgenomen zou moeten worden de verantwoordelijkheid die de aanbieder heeft, in dit
geval het Leger des Heils, ook in het laten we zeggen het beheersen van de omgeving.
Want volgens mij hoort eigenlijk de discussie daar veel meer over te gaan, hoe zorgen
wij ervoor dat als wij deze visie uitvoeren, dat die uiteindelijk ook gewoon op een goede
manier uitgevoerd kan worden. En dat ook de partijen die daarin deelgenoot zijn hun
verantwoordelijkheid nemen, ook voor de beheersing van de problematiek op straat.
De voorzitter: Dat was een vraag aan u, gaat uw gang.
Mevrouw Van der Ham: Ja, dank u wel. Ik ben het niet oneens met wat u zegt, en ik
denk dat ook in de visie terugkomt en dat daar zeker een grote verantwoordelijkheid ligt
bij de aanbieders. Maar dan kom ik weer terug op de vorige keer, daarmee is het
probleem niet opgelost want er speelt veel meer in de buurt dan alleen de opvang. En
mij gaat het er juist om dat op die punten nog wel actie wordt ondernomen, want
anders stellen we nu die visie opvang vast, dan verbetert het iets in de buurt. Maar
uiteindelijk blijven nog voldoende oorzaken van overlast in stand, en dat zou zonde zijn.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan zag ik nog een vinger van de heer Boersma volgens mij,
gaat uw gang.
De heer Boersma: Ja voorzitter, dank u wel. Ja, het valt mij wel vaak op dat de visie en
uitvoering wel eens door elkaar lopen, in deze raad. Kijk, we stellen een visie vast, en
terecht heeft de heer Van der Net, en dat vond ik heel mooi, dat het vanuit de VVD
kwam, de twee pijlers van deze visie beschreven van de overheid, opkomen voor de
kwetsbaren en zorgen voor een leefbare en veilige omgeving. Die twee elementen zitten
in de visie, dus ook die leefbaarheid, is dan misschien in die visie nog niet heel erg
concreet uitgewerkt. Maar ik verwacht wel straks in het uitvoeringsplan dat ook met
name dat leefbaarheidsaspect, dat dat ook heel nadrukkelijk een uitwerking gaat
krijgen.
De voorzitter: Dank u zeer. Ik denk dat u het daarmee eens bent. Ik kijk even rond of er
nog vragen zijn aan mevrouw Van der Ham, dat is niet het geval. Ga ik naar de fractie
van D66, mijnheer Polat, gaat uw gang.
De heer Polat: Dank voorzitter. We geloven in een breed gedragen oplossing voor het
dak- en thuislozen in de stad. Op basis van de input van de verschillende stakeholders
kan D66 zich in de basis vinden in de voorstellen van het college, omdat wij denken dat
er aanvaardbaar draagvlak is en de beoogde aanpak in de hoofdlijnen een goed begin is
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om de daklozen een perspectief te bieden. Daarom willen we onze waardering
uitspreken voor wethouder Heijkoop, die zich heeft ingezet om dit voor elkaar te krijgen.
We kijken met heel veel verwachting uit naar de uitwerking van de visie in concrete
plannen. Daarom geven we de wethouder en het college aandachtspunten mee waar ze
rekening mee moeten houden. Eén, veiligheid en leefbaarheid, daar is ook over
gesproken, er moet sneller en adequater opgetreden worden wanneer een melding
wordt gemaakt. Twee, wij geloven in een vroege signalering, goede vangnet en
ondersteuning bij schuldenproblematiek. We zijn benieuwd naar de uitwerking. Wordt er
meer van hetzelfde gedaan, of komen er aanvullende en oplossingsgerichte interventies?
Graag zien we hierin ook concrete uitwerkingen. En vier, we vinden dat een kortere
opvangduur van dak- en thuislozen door een snellere uitstroom, zowel voor de bewoners
als voor de wijken, betere perspectieven biedt. Daarover moeten er meer sociale …
Daarvoor moeten er meer sociale huurwoningen komen. En dat is een opgave die we
mee willen geven. Kort gezegd, een goed begin en nu de uitwerking. Dank u.
Mevrouw Koene: Voorzitter?
De voorzitter: Bij interruptie, mevrouw Koene.
Mevrouw Koene: Ik hoor de heer Polat zeggen dat er meer sociale huurwoningen
moeten komen. Ja, daar kunnen we van alles van vinden, maar volgens mij zit er een
coalitie die dat niet van plan is. Dus zou de heer Polat ook nog een alternatief kunnen
denken, voor hoe het anders kan dan alleen maar het bijbouwen van sociale
huurwoningen?
De heer Polat: Dank voorzitter. Wij geloven dat daar voor bepaalde leegstaande
gebouwen omgezet kunnen worden naar dit doel, dat zou een optie kunnen zijn.
Mevrouw Koene: En voorzitter, wie gaat dat dan doen?
De heer Polat: Dat laten wij aan het college over, om met de stakeholders daarover het
gesprek te gaan voeren om daar invulling aan te geven. En we zouden graag dat terug
willen zien in de uitwerking.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan kom ik bij de fractie van GroenLinks, mijnheer Burakçin,
gaat uw gang.
De heer Burakçin: Ja, dank u wel voorzitter. Ja voorzitter, zoals eerder in de commissie
ook aangegeven kunnen we in ons in hoofdlijnen vinden met de visie zoals die nu
voorligt. De visie van opvang naar wonen, een titel die treffend is gekozen maar wel een
die niet alleen hoge verwachtingen opwekt maar ook veel verantwoordelijkheid met zich
meebrengt. Verantwoordelijkheid richting kwetsbare personen, waar je niet alleen een
veilig onderkomen regelt maar ook perspectief beloofd op een beter bestaan door hen
een traject aan te bieden zodat ze weer zo spoedig mogelijk een zelfstandig bestaan
kunnen hebben in een reguliere woning. Maar ook verantwoordelijkheid richting de
bewoners van de Kromhout, en omgeving die al jaren wonen in de minst leefbare wijk
van Dordrecht. En met deze visie een bijdrage te leveren om de wijk leefbaarder en
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veiliger te maken. Wij zijn het van harte eens met de ingezette preventieve maatregelen
en initiatieven, waar niet alleen aandacht is voor het voorkomen dat mensen dakloos
raken, maar ook gewerkt wordt aan het voorkomen van terugval nadat zij de opvang
hebben verlaten. Daarvoor is voldoende ruimte in overgangsvormen nodig, en voor
tijdelijke en definitieve huisvesting. Ondanks dat wij het eens zijn met de inhoud en de
richting van de voorgenomen maatregelen en initiatieven in deze visie, zijn wij nog
allerminst gerustgesteld over de haalbaarheid ervan. Wat kenmerkend is aan deze visie,
is het doel om de dak- en thuislozen zo snel als mogelijk te laten … Zo snel als mogelijk
is te laten door- en uitstromen naar een gepaste woonvorm. Om de visie te doen slagen
ben je dus afhankelijk van het aantal beschikbare of te realiseren zorgplekken en
woningen na een zo kort mogelijke periode in de opvang. In deze visie wordt dan ook
terecht geconstateerd dat het voor de uitvoering noodzakelijk is dat er voldoende
betaalbare woonruimte, en waar nodig zorgplekken beschikbaar zijn, om door- en
uitstroom mogelijk te maken. Tegelijkertijd is dit ook de grootste uitdaging. En daarom
voorzitter, hebben we al eerder aangekondigd, dienen wij de motie voldoende woningen
voor de visie opvang in met het verzoek aan het college om een plan uit te werken voor
het realiseren van geschikte woningen voor de doelgroep van de visie opvang. En
daarbij ook de optie van tijdelijke woningen en andere tussenvoorzieningen en tweede
opvanglocatie in mee te nemen. Om deze visie te laten slagen is daadkracht nodig. Het
is dan ook wenselijk dat er zo snel en concreet mogelijk duidelijkheid komt over de
uitvoering van de plannen. Daarom dienen wij dan ook de motie in uitvoeringsplan visie
opvang, waarin wij het college verzoeken om inzichtelijk te maken binnen welke termijn
de plannen in de visie ten uitvoering wordt gebracht, en deze uiterlijk voor de
behandeling van de Kadernota 2021 gereed te hebben. Tot zover.
Mevrouw Van der Ham: Voorzitter?
De voorzitter: Bij interruptie, mevrouw Van der Ham.
Mevrouw Van der Ham: Ja, ik heb een vraag aan mijn collega van GroenLinks. U dient
een motie in waarin u vraagt om te komen met een uitvoeringsprogramma voor datum
X. Ik vraag me af, is dat niet voorbarig? Kunt u niet eerst gewoon vragen aan de
wethouder wanneer dat ding komt, en dan misschien daarna besluiten of u wel of niet
een motie indient?
De heer Burakçin: Nou ja, dat hadden wij … Dat hebben we laatst ook in de commissie
ook over gehad voorzitter. Want volgens mij was de heer Boersma die daar ook om
vroeg. Maar er zit in principe eigenlijk al over die woningen bijvoorbeeld al een motie
van december, die eigenlijk ten grondslag lag ligt voor deze visie, waar we nu over
praten. En die is ook nog steeds niet uitgevoerd, terwijl we weten dat we het dus
nadrukkelijk hier over gaan hebben. We willen in ieder geval een stok achter de deur
hebben dat het ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt. En ja, dat eigenlijk. Ja.
De voorzitter: Dat was het. Mijnheer Burakçin, was u klaar met uw termijn?
De heer Burakçin: Ja, voor de eerste termijn is dit het.
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De voorzitter: Dank u zeer. Dan ga ik door naar de fractie ChristenUnie/SGP, het woord
is aan mijnheer Boersma. Gaat uw gang.
De heer Boersma: Ja voorzitter, dank u wel. Er is al heel veel gezegd, dus ik ga een deel
ook gewoon van mijn woordvoering denk ik maar overslaan. Het mooie van deze visie
vind ik dat er inderdaad, wat er al aangegeven is, twee pijlers zijn. Dat is de zorg voor
de kwetsbare mensen die dat nodig hebben, mensen die dakloos geworden zijn door
omstandigheden, en de zorg voor de leefbaarheid en de veiligheid in de wijk. Nou, die
beide uitgangspunten dragen de visie, en we zien ook graag dan op korte termijn van de
wethouder een stevig uitgewerkt uitvoeringsplan tegemoet, waarin zowel die
preventieve kant als die aanpak kant in verwerkt zijn. Nog even, mijn naam werd al
genoemd vanuit de commissie, want daar heb ik toen ook aan de heer Burakçin
gevraagd van, ja waarom vraag je dat in een motie? Ik ga ervan uit dat als we bij een
uitvoeringsprogramma, of een uitvoeringsplan in deze raad vaststellen en er is een
toezegging voor een … Nee, we stellen een visie vast en er is een toezegging van een
uitvoeringsplan dat het gewoon keurig op tijd geleverd wordt. Ik ben heel benieuwd of
de wethouder dat voor de Kadernota beschikbaar heeft, dat hoor ik dan ook graag. Op
dit moment, nou ja vind ik het een beetje voorbarig om daar meteen al een motie over
in te dienen, maar vanuit GroenLinks snap ik ook de argumenten van de heer Burakçin.
Voorzitter, er is al gesproken over een tweede locatie. Nou, dat is duidelijk dat we met
een grotere groep zitten dan we straks kwijt kunnen in de nieuwe, vernieuwde locatie
met vijftig kamers en nog wat restcapaciteit. En in dit verband wil ik wel nog een keer
zeggen van, volgens mij moeten we ook kijken naar wat voor een locatie en wat voor
een voorziening hebben we het dan over. En dat hangt ook een beetje af van de
doelgroepen die we dan op willen vangen. Ik denk dat het ook goed is dat daar ook
nadrukkelijk gekeken wordt naar andere manieren van huisvesten, kleinschalige
manieren van huisvesten. Er zijn al een paar voorbeelden genoemd. Het project in
Sterrenburg is al genoemd, en zijn ook andere gemeenten die hebben ook met kleinere
woonvormen ervaring. Ik wil in dit verband één project noemen waar ik laatst over las,
dat is een project in Amersfoort. Dat project is, even kijken hoe heet het project, dat
project heet De Rustplek. En dat is eigenlijk een traject met 25 gastgezinnen vanuit
meerdere kerken die gewoon hun woning ter beschikking stellen om mensen die door
omstandigheden dakloos geworden zijn, die op zich nog redelijke zelfredzaamheid, veel
zelfredzaamheid hebben maar gewoon geen huis hebben, om die tijdelijk op te vangen.
Om te zorgen dat die mensen niet op straat hoeven te leven. Ik begreep dat er ook
mensen in Dordrecht bezig zijn om een soortgelijk traject op te starten, ik weet niet of
de wethouder daar al van op de hoogte is? Anders bij deze, ik hoor graag de reactie van
de wethouder daarop. Voorzitter, ik wil ook nog specifiek aandacht vragen, die is
volgens mij nog niet echt aan de orde geweest, maar in de visie werd ook gesproken dat
we een probleem hebben bij de GGZ en dat er dus mensen vanuit de opvang moeilijk
doorstromen naar de GGZ, dus te lang blijven hangen. En van de andere kant ook de
wachtlijsten bij de GGZ ook mensen instromen in de opvang die eigenlijk daar niet in
zouden moeten stromen. Dus we willen ook hiervoor aandacht vragen. Ik weet dat het
probleem is niet makkelijk op te lossen, maar dit is wel een punt om continu ook
bestuurlijke aandacht en vooral ook bestuurlijke druk te organiseren. Voorzitter, de visie
spreekt over draagkracht in de wijk, bij nieuwe voorzieningen gaan we kijken naar de
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draagkracht van de wijk. Dat is op zich heel goed denk ik. We vragen ook wel aandacht
voor de draagkracht in de wijk bij bestaande voorzieningen. En dan hebben we het
natuurlijk ook met name over de omgeving Kasperspad en de Kromhout, waaruit blijkt
ook uit onderzoek dat daar de grens inmiddels wel behoorlijk bereikt zijn en inmiddels
overschreden zijn. Dus wij blijven aandacht vragen voor de problematiek in dit gebied.
Het is heel goed als daklozen meer rust krijgen. Als daklozen opgevangen worden, en
met name ook door kunnen stromen. Maar er is ook heel veel aandacht nodig voor de
aanpak van overlast, het handhaven van de regels, het opruimen van de rotzooi, en het
snel opvolgen van signalen. En we zijn dan ook blij met een aantal stevige maatregelen
die de burgemeester de afgelopen weken genomen heeft. En we vinden dat hij daar ook
vooral mee door moet gaan als dat nodig is. Maar kijk ook naar het hele verhaal in die
buurt, ook wat integraler, en in dat verband wil ik hem nog ietsje breder trekken. Want
we hebben natuurlijk deze buurt waar de problemen heel erg spelen, maar we zien ook
landelijk iets meer aandacht weer komen voor een aanpak van problematiek in de
wijken. Aandacht voor sterke wijken. Op het moment dat wij van wijken gaan
verwachten dat daar dakloze mensen een plekje moeten krijgen, dan moeten wij ook als
overheid voor zorgen dat dat ook die wijk ook sterk en stevig zijn. En dat we dan ook
daarop investeren, om wijken sterk en stevig te houden. En dan bijvoorbeeld ook
problemen als illegale kamerverhuur, verloedering, woonoverlast, rommel op straat, dat
soort zaken aan te pakken. Nou, daarmee ben ik terug waar ik begon voorzitter. De zorg
voor kwetsbare en de zorg voor leefbaarheid, die twee horen bij elkaar. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel, u bent precies binnen de tijd. Dus ik ben benieuwd hoe het
was gegaan als u niet delen had overgeslagen. Maar goed, nee dank, dank voor de
termijn. Dan kom ik bij de PVV-fractie, het woord is aan mijnheer Van Leeuwen, gaat uw
gang.
De heer Van Leeuwen: Ja, dank u wel voorzitter. In december 2018 verhuist de
dagopvang van het Leger des Heils naar het Kromhout. Je kon op je vingers natellen dat
het samenbrengen van deze nacht- en dagopvang grote problemen zou geven in de
dichtbevolkte buurt. Toch werd de verhuizing doorgezet. Het college stond volledig
achter de plannen, en alles op alles zou worden gedaan om de leefbaarheid van de wijk
te handhaven. Inderdaad werd een aantal maatregelen ingezet zoals camera’s,
politiesurveillance, enzovoort. Maar die bleken onvoldoende, en er kwamen na december
2018 vele klachten van buurtbewoners over de gedragingen van de cliënten van het
Leger binnen. Overigens, voor alle duidelijkheid, wil ik in dit betoog niets negatiefs
zeggen over de cliënten van het Leger. Deze mensen hebben hulp nodig en je zal maar
in die situatie terechtkomen. Uiteindelijk kan iedereen dit overkomen. De maatregelen
bleken verre van voldoende, de leefbaarheid van de wijk werd niet beter. De feiten
liggen er, wildplassers, wildpoepers, gebrul in de straten, alcoholmisbruik, drugshandel,
drugsgebruikers, een intimiderende sfeer. Allemaal zaken die niet thuishoren in een
wijk. We zijn blij dat de burgemeester enkele weken geleden heeft aangekondigd dat
notoire overlastgevers een gebiedsverbod krijgen, een stap vooruit. Maar onze vraag
aan de burgemeester is dan op dit moment, hoe worden deze gebiedsgeboden
gehandhaafd? Naar ons idee moet er namelijk dan wel erg regelmatig handhaving
aanwezig zijn in de buurt. Kan de burgemeester hier iets over zeggen? Dan over het
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voorstel van het college. De opvang zou eigenlijk helemaal weg moeten uit deze buurt,
maar vinden wij dan, maar we vinden het voorstel van het college wel een stap
voorwaarts. Voor de cliënten van het Leger is het een vrij grote stap voorwaarts. Ze
krijgen een eigen kamertje waarin ze spullen kwijt kunnen, en zullen zich veiliger
voelen. Dit draagt bij aan de rust voor de cliënten, en draagt bij aan het herstel. De
opvang wordt meer humaan en dat is goed. Is het een stap voor de buurt? Het aantal
cliënten wordt gehalveerd dat opgevangen wordt. Natuurlijk zal de overlast wel wat
verminderen, maar we zijn er niet van overtuigd dat het nu weer een goed leefbare wijk
wordt. Als er zestig mensen met grote problemen worden opgevangen, dan is het nog
maar de vraag of het werkelijk iets gaat veranderen. Het is zaak om dit goed te
monitoren. Wij volgen nauwlettend de leefbaarheid in de buurt en
veiligheidsmaatregelen om deze te waarborgen. We hebben nog wel een vraag aan het
college, de opvang aan het Kromhout wordt gehalveerd. Helaas zien we in het voorstel
geen concrete plannen waar dan wel deze zestig mensen die dan niet meer opgevangen
worden, nu opgevangen gaan worden? Kan de wethouder daar iets meer over zeggen?
Tenslotte, de PVV vindt dat er onvoldoende sociale huurwoningen worden gebouwd. Het
aantal in 2030 zal hetzelfde zijn als in het jaar 2016. Tussen 2016 en 2030 zijn er zelfs
minder sociale huurwoningen. We hebben dit probleem al vaak aangekaart. Dit
probleem komt nu weer hard naar voren, dat er natuurlijk ook te weinig woningen zijn
om cliënten van het Leger te laten doorstromen. Prioritering van bepaalde groepen
binnen het schaarse woningaanbod kan ervoor zorgen dat bepaalde mensen wel eerder
een woning hebben, maar het grote probleem dat er te weinig goedkope huurwoningen
zijn wordt hiermee niet opgelost. Doorstroming van een goedkope huurwoning naar een
duurdere, zal ook betrekkelijk zijn want veel mensen zullen hun lage inkomen niet zien
stijgen de komende jaren. En een koopwoning is voor veel mensen die nu een sociale
huurwoning bewonen onbereikbaar door de hoge prijzen. De PVV vindt ook dat de
spreiding van daklozen meer zou moeten plaatsvinden over de regio. Veel van die
mensen die we in de regio … Die we in Dordrecht tegengekomen, komen uit de regio.
Wat zou het college hieraan kunnen doen? Dank u wel.
Mevrouw Van der Ham: Voorzitter?
De voorzitter: Bij interruptie, mevrouw van der Ham.
Mevrouw Van der Ham: Ja, ik heb een vraag aan de heer Van Leeuwen. U geeft aan, dat
hoort niet in deze wijk. En verder geeft u aan, vooral monitoren en wat er allemaal niet
kan. Maar ik ben benieuwd, heeft u een visie hoe dan wel? Waar zou het dan wel
kunnen, en hoe dan?
De heer Van Leeuwen: Nou, dat is een hele goeie vraag waar het wel zou kunnen. We
hebben vorig jaar, of nee eind 2018 een motie ingediend, zeg maar gericht aan het
college, dat het college met wat voorstellen zou komen. Wij vinden in ieder geval niet
dat een dergelijke opvang midden in de stad thuishoort. Dat blijkt ook wel gegeven de
problemen die zijn opgetreden. Je zou bijvoorbeeld kunnen voorstellen aan een locatie
ergens, ja gewoon buiten de stad, in ieder geval niet in een dichtbevolkt gebied, dat is in
ieder geval het antwoord. Het …
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Mevrouw Van der Ham: In de polder dan?
De heer Van Leeuwen: Nee, nou niet specifiek in de polder. U drijft er nu een beetje de
spot mee met dit belangrijke punt. In ieder geval is voor de mensen die goed hebben
opgelet, is het duidelijk dat de problemen in een dichtbevolkte wijk wel heel erg groot
zijn geweest en nog steeds zijn, dat lijkt me duidelijk. En ik hoop dat het CDA met mij
van mening is dat dit soort problemen gewoon niet in een wijk mogen optreden. Dank u
wel.
Mevrouw Van der Ham: Voorzitter?
De voorzitter: Mevrouw Van der Ham.
Mevrouw Van der Ham: Ja, dat ben ik met u eens, alleen dat geldt voor iedere wijk. Dus
waar we ook iets gaan doen, gaat een wijk daar last van hebben? En daarom, ik wil mijn
kop niet in het zand steken. Dus ik wil graag horen, heeft u misschien ideeën hoe dan
wel? Omdat ik ook graag oplossingen wil. En ik begrijp heel goed dat het overlast
veroorzaakt in een dichtbevolkte wijk, maar ik denk dat waar het ook zit het overlast
veroorzaakt.
De heer Van Leeuwen: Nou, je zou bijvoorbeeld in ieder geval kunnen zeggen dat als je
de opvang in een wijk neerzet waar weinig mensen wonen, ik noem maar even
bijvoorbeeld een industrieterrein of iets dergelijks, dat je dan, ja minder mensen,
minder last hebben, laat ik het even zo zeggen, van de cliënten van het Leger des Heils.
Dat zou een mogelijke optie kunnen zijn. Maar om het nu om te draaien om te zeggen
van, nou oké, we hebben … Het college heeft gekozen om die opvang in het centrum of
bijna in het centrum neer te zetten, dat kon niet anders, dat vind ik eigenlijk wel twee
stappen te ver gaan. Dank u wel.
Mevrouw Van der Ham: Voorzitter, dat laatste heb ik niet gezegd. Dat zijn uw woorden.
Nog een laatste opmerking, in die zin, u geeft aan, ergens waar geen mensen wonen. En
hoe komen die mensen daar dan, hoe gaan we ze daar dan naartoe brengen? Want ze
gaan er echt niet naartoe lopen, sorry.
De heer Van Leeuwen: Nou, u hoeft geen sorry te zeggen. Ik denk dat als er mensen
dakloos zijn, we hebben natuurlijk wel de verantwoordelijkheid om die mensen daar te
brengen. Dus je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan een soort bus of pendeldienst of
iets dergelijks.
Mevrouw Van Benschop: Voorzitter?
De voorzitter: Gaat uw gang, mevrouw Van Benschop.
Mevrouw Van Benschop: Ja, dank u wel voorzitter. Ja, ik wil …
De voorzitter: Mag ik stilte in de zaal? Mevrouw Van Benschop heeft het woord voor een
interruptie. Gaat uw gang.
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Mevrouw Van Benschop: Dank u wel voorzitter. Ja helaas, het is niet echt een vraag
denk ik. Maar waar ik wel zeer veel moeite mee heb is dat we nu een voorstel krijgen
waarbij we mensen die al kwetsbaar zijn en in een kwetsbare positie zitten, eigenlijk nog
verder buiten de samenleving gaan plaatsen. Los van het feit dat ik met u eens ben dat
je de overlast zoveel mogelijk zou moeten beperken, vind ik het echt ongehoord om
mensen dan maar ergens op een industrieterrein neer te zetten met het idee, dan heeft
niemand er last van.
De heer Van Leeuwen: Nee, het gaat er zeker niet om, als ik die indruk gewekt heb, om
mensen weg te zetten ergens apart in een of ander terreintje. Maar het gaat er wel om
dat de buurt heeft aangegeven dat er grote problemen zijn. En ik vind dan ook dat dat
ook een andere groep is, je hebt de groep van de cliënten van het Leger des Heils, waar
ik niks negatiefs over wil zeggen, die worden goed … Die moeten goed worden
opgevangen. Aan de andere kant zijn dat niet de enige mensen, er zijn ook
buurtbewoners die wel degelijk last hebben. Dus vandaar dat je naar andere oplossingen
zou moeten zoeken, samen met elkaar, om die mensen niet in een heel dicht bevolkt
gebied onder te brengen, maar in een andersoortig gebied. Dat is even mijn opmerking
geweest.
Mevrouw Stevens: Voorzitter?
De voorzitter: Dank u zeer. Bij interruptie.
Mevrouw Stevens: Mag ik daar nog even …
De voorzitter: Ja, gaat uw gang mevrouw Stevens.
Mevrouw Stevens: Nou, ik wil daar toch nog ook even op reageren. Want ik denk, kijk
natuurlijk industriegebied, dat klinkt allemaal heel eng en ver weg. Maar toch blijkt toch
uit vele malen onderzoek dat juist mensen die zeg maar wat minder … Sorry ik zeg het
verkeer, in een wat rustigere omgeving zitten, daardoor minder prikkels krijgen. Dus dat
heeft niet zoveel te maken met het feit dat je dan mensen buiten de stad of weg wil
hebben. Maar wat ik een andere opmerking vind, wil maken is over het feit dat mij deze
discussie raakt, is dat er over de mensen die dak- en thuisloos zijn wordt gesproken
van, altijd de overlastgevers, allemaal over één kam worden geschoren. Terwijl er heel
duidelijke verschillen in zitten en dat ik denk dat we niet met zijn allen hier nog een keer
een etiket extra erop moeten plakken. Dat was die.
De voorzitter: Dank u zeer. Ik hoor verder geen vragen meer in de richting van de heer
Van Leeuwen. Dat zou ik door willen gaan naar de SP-fractie, het woord is aan mijnheer
Portier, gaat uw gang.
De heer Portier: Ja voorzitter, er is al veel gezegd, dus ik zal voor mijn doen in ieder
geval kort van stof zijn. Als SP staan we achter de plannen zoals die in de visie
uiteengezet worden. Ja, daarnaast toch wel een aantal woorden. Als SP staan we voor
menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid, solidariteit. En in die zin komen wij op voor
een kwetsbare groep in de samenleving. Dat zijn wat ons betreft zowel de groepen die
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dakloos zijn, die opvang nodig hebben, maar ook de bewoners van de buurt. En er is
een belangenafweging nodig, zodat er niet … Dat de ene groep zo goed mogelijk wordt
geholpen, dat de ander zo min mogelijk overlast en problemen ervaart. Wat dat betreft,
ja sluit ik erg aan bij het oog van mevrouw Nijhof, om aan de voorkant al zoveel
mogelijk aan dakloosheid te voorkomen. Dat neemt niet weg dat gezien de trends van
de afgelopen jaren, gezien een opnieuw dreigende economische crisis, gezien de
bezuiniging die doorgevoerd wordt op de GGZ, het niet te verwachten is dat het aantal
daklozen snel zal afnemen. En dat betekent dat de huidige locatie, met de maximering
die daar is, niet voldoende zal zijn. En dat betekent dat ik absoluut het betoog
ondersteun dat we moeten kijken naar een tweede locatie, niet weer in dezelfde buurt,
het liefst ergens in de regio. En het hoeft niet één grootschalige opvang te zijn, het kan
ook verspreid kleinschalig over meerdere gemeentes zijn. Dus wat dat betreft
ondersteun ik de motie die daarover is ingediend. Mocht dat niet lukken, ja dan ergens
in Dordrecht. Maar niet weer in dezelfde buurt. Tenslotte wil ik ook iets zeggen over dat
ik het idee ondersteun dat het belangrijk is om tot uitvoering te komen. Dat wij het in
gaten moeten kunnen houden en monitoren. Dus ook zeg maar zowel de motie van
GroenLinks, of voor het uitvoeringsplan, als de motie van de VVD en anderen voor de
monitoring, ondersteunt de SP. Een laatste opmerking die ik nog wil maken, is dat ook
gebleken is zeg maar in de discussies dat het vaak erg lastig is voor bewoners om
overlast en problemen te melden. Dat ze in een labyrint komen van een
telefoonbeantwoordingsapparaat met keuze, kies dit voor 1, kies 2 voor dit, kies 5 voor
dat. En dat we daarvan af moeten en dat het veel makkelijker mogelijk moet zijn voor
bewoners om problemen te melden. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan komen we bij de VSP-fractie, het woord is aan mevrouw
Stolk.
Mevrouw Stolk: Voorzitter dank. Voorzitter, Dordrecht heeft al vele jaren veel overlast
van dak- en thuislozen. Met veelal drank en psychische problematiek die overdag hun
heil moeten zoeken op straat, in de omgeving van het Kromhout, waar de opvang van
het Leger des Heils is gehuisvest. Hoe krijgen wij als bestuurders van Dordrecht deze
Kromhoutse toestand weer recht? En veel belangrijker ook, hoe doen wij de bewoners
weer recht? Voor de bewoners daar en de kwetsbare ouderen die wonen bij de
Wilhelminastichting is deze situatie met veel overlast een onhoudbare situatie geworden.
Een stoeptegel door de ruit van een invalidenwagen ’s nachts, bonzen op ruiten van
huizen van de Wilhelminastichting omdat de poort niet afgesloten kan worden. Een
kleine greep wat er onlangs aan extreme overlast is gemeld. Voorzitter, het zit dus niet
tussen de oren van de bewoners daar. Maar het moet nu tussen de oren van dit college
doordringen dat Dordrecht hier te maken heeft met een serieus probleem dat opgelost
moet worden. Bewoners van het Kromhout en de Wilhelminastichting moeten nu
geholpen worden met concrete maatregelen vanuit de Dordtse politiek. En voorzitter, wij
als VSP zijn blij dat u inmiddels maatregelen getroffen heeft. Voorzitter, laat duidelijk
zijn dat de dak- en thuislozen recht hebben op hulp, maar liefst wel in gemeenten waar
zij vandaan komen. Dordrecht heeft een taak als centrumgemeente, maar dat betekent
niet dat Dordrecht alles vanuit de Drechtsteden moet opvangen. Een goed initiatief is om
dak- en thuislozen die dat aankunnen te huisvesten waar mogelijk in Dordrecht. Maar
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niet alleen maar op locaties met sociale huurwoningen, maar ook op locaties met
midden huurwoningen. Zodat eventuele overlast wordt verspreid over meerdere locaties
en het draagvlak en overlast voor de huidige bestaande bewoners niet onnodig veel
wordt aangetast. De VSP is van mening dat het aantal locaties waar dak- en thuislozen
moeten worden opgevangen verdeeld moet worden over meer locaties in Dordrecht. En
gelukkig is daar al een start mee gemaakt, afgelopen … Nee, gisteren. De VSP dringt
erop aan om met de organisaties die voor de opvang zorgen, en dat is het Leger des
Heils …
De heer Burakçin: Voorzitter?
Mevrouw Stolk: Spreiding van het aantal locaties, ik maak even mijn zin af, aan de orde
stellen en het nu ook afdwingen.
De voorzitter: Bij interruptie, mijnheer Burakçin.
De heer Burakçin: Ja voorzitter, ik weet niet of ik het net goed hoorde, maar volgens mij
zei mevrouw Stolk over overlast spreiden, of hoorde ik het fout?
Mevrouw Stolk: Ja, dat bedoel ik niet zo, maar ik vind wel dat we de dak- en thuislozen
meer moeten spreiden. En ik ben het helemaal eens wat mevrouw Stevens ook aangaf,
sommige mensen hebben er baat bij in een wat rustigere omgeving, minder prikkels. En
de verleiding over … De verleiding om drank en alcohol te gebruiken is dan ook vaak wat
minder. Voorzitter, mag ik verder gaan?
De heer Boersma: Voorzitter?
De voorzitter: Nee, u krijgt nog een interruptie van mijnheer Boersma. Gaat uw gang.
Mevrouw Stolk: Oké.
De heer Boersma: Even een vraagje, het ging over uw laatste zin, daar gebruikt u het
woord afdwingen. Afdwingen is altijd een heel mooi woord, maar kunt u iets concreter
zijn hoe u dat dan vorm zou willen geven?
Mevrouw Stolk: Nou, ja dat kan ik wel. Wij betalen natuurlijk het Leger des Heils, en wie
betaalt, dat gezegde kent u ook vast wel, bepaald. En laten we nou ook eens kijken naar
andere aanbieders, die dit misschien ook wel mee kunnen nemen. Want we hebben nu
alleen het Leger des Heils, maar misschien zijn er nog andere aanbieders zodat we veel
meer vergelijkingsmateriaal hebben. Maar ik wil nu niet te diep daarop ingaan. Ik kom
daar nog een keer op terug, en dat gaat met name over de prestatieafspraken van het
Leger des Heils. Voorzitter, tot slot, het actiecomité van het Kromhout voelt zich niet
serieus genomen, door onze burgemeester en verantwoordelijke wethouder. Het is dus
noodzakelijk hun vertrouwen weer terug te winnen, maar dat kan alleen met
daadwerkelijke oplossingen om het leefklimaat op het Kromhout drastisch te verbeteren.
Tevens het verzoek om het vertrouwen te herstellen met het actiecomité, want ook van
hen bent u burgemeester. Ga het gesprek met elkaar aan. De VSP heeft samen met de
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VVD en andere partijen twee moties ingediend die in de lijn staan van de visie van de
VSP, om het leefklimaat aldaar te verbeteren. Tot zover de eerste termijn.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan kom ik bij de Partij van de Arbeid, mijnheer Van Verk.
De heer Van Verk: Dank u voorzitter. Wij vinden het een teken van beschaving dat elk
mens een menswaardig bestaan kan leiden, dus ook de kwetsbare medemens. Daarom
kunnen wij instemmen met dit plan, met deze visie, en kunnen wij ook de moties
ondersteunen die pleiten voor een uitvoeringsplan, en voor meer gedifferentieerde
vormen van opvang. Eveneens kunnen wij steunen het pleidooi voor onafhankelijke
toegang en triage. Ook de andere kant van het verhaal, de overlast die we zien in de
wijken, moeten we onze ogen niet voor sluiten. En wij gaan zeker mee met het voorstel
van de VVD om te kijken welke effecten de maatregelen hebben in het Kasperspad
gebied. Wij zouden wel een stapje verder willen gaan en misschien wel voor een
integraal plan voor de leefbaarheid willen pleiten, waarbij er nadruk wordt gelegd bij het
bestrijden van met name de dealers. Want die heb ik nog niet horen langskomen. Het
casino geeft overlast, het Geeltje geeft overlast, maar laten we alsjeblieft niet de
straatdealers vergeten die aangetrokken worden door het Leger des Heils, of niet door
het Leger des Heils maar door de voorziening. En daar moet fors op worden ingezet,
want als er iets echt daadwerkelijk een kwaad is in een wijk, is het dat soort vormen van
criminaliteit. Voorzitter, voor wat betreft de regionale spreiding, u heeft het al begrepen
wellicht in mijn reactie op de VVD.
De voorzitter: Mijnheer Van Verk, ik zat nog even na te denken over wat u zei en ik zat
ook te twijfelen of ik er iets over zal zeggen maar ik doe het toch. U noemt net twee
ondernemers bij naam, die zich hier in de raad niet kunnen verdedigen. En ik stel wel
voor dat we daar proberen voor te waken. Ik begrijp best dat u wilt aangeven dat er
meerdere instanties, ondernemers, faciliteiten in de omgeving zitten die misschien die
mogelijke bron van overlast zijn.
De heer Van Verk: Mijn excuus daarvoor.
De voorzitter: Maar houdt u dat dan algemeen zou ik willen zeggen.
De heer Van Verk: Mijn excuus, dat was niet de bedoeling. Voorzitter, voor wat betreft
de regionale spreiding, hebben wij al aangegeven dat we daar niet enthousiast over zijn.
Volgens mij heeft onze wethouder de blaren op zijn tong gesproken in Den Haag om de
overgang van deze rijksregeling voor de centrumgemeenten die overgaat naar de
gemeentes, in tien jaar te spreiden in plaats van in één keer te doen. Tevens heeft hij
volgens mij gepleit in de regio om de centrumgemeenten toch vooral deze gelden te
laten ontvangen, want die zou het best uitgerust zijn om deze opvang te regelen. Dan is
het in mijn gevoel toch een beetje strijdig als we vervolgens een half jaar later bij
diezelfde regiogemeentes gaan vragen om opvang. Voorzitter, een tweede …
Mevrouw Van Benschop: Voorzitter?
De heer Van Verk: Een tweede element ...
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De voorzitter: Even kijken, wie wilde interrumperen?
De heer Van Verk: Ja, ik hoorde ook …
De voorzitter: Ga uw gang, mevrouw Van Benschop.
De heer Van Verk: Sorry.
Mevrouw Van Benschop: Dank u wel voorzitter. Nou, even voor mijzelf ter
verduidelijking. Er wordt heel de tijd over opvang gesproken, maar je hebt natuurlijk de
vervolgopvang en de crisisopvang. U heeft het nu over de crisisopvang denk ik?
De heer Van Verk: Ja.
Mevrouw Van Benschop: Die niet in de regio zou moeten …
De heer Van Verk: Ja.
Mevrouw Van Benschop: Oké, dank u wel.
De heer Van Verk: Ja. Ja. Los van de rijksregeling die we daarvoor hebben en waar u als
centrumgemeente gewoon een plicht heeft, kan je je ook afvragen of het niet een dure
oplossing is met meer overhead en of er voldoende massa is, maar dat heb ik net al
genoemd. Verder heb ik een aantal mensen …
De heer Van der Net: Voorzitter? Voorzitter?
De voorzitter: Bij interruptie, mijnheer Van der Net.
De heer Van der Net: Even nog ingaan, ik hoor de heer Van Verk dit zeggen en ik weet
dit ook van de heer Van Verk, maar wat is nu uiteindelijk nou echt het probleem om te
zeggen van, we moeten een extra locatie hebben, en dat zetten we bijvoorbeeld in
Zwijndrecht neer. Dat bespreken we met Zwijndrecht, waarom kan dat niet?
De heer Van Verk: Nou, ik geef u twee inhoudelijke argumenten. Namelijk één, het is
een redelijk dure oplossing dus is het überhaupt rendabel te maken? U bent daar altijd
zelf als eerste om daarop te letten, dat heeft u ook net gezegd. Dus is er voldoende
aanbod aan mensen, aan mensen die opgevangen moeten worden in de regio, om dat …
Om zo’n instelling te rechtvaardigen? Twee, als je kijkt dan is dat aanbod heel gering en
nogal gedifferentieerd, dus lijkt mij het niet voor de hand liggen dat je daarvoor kiest. Ik
kies er dan liever voor om meerdere vormen van opvang in deze stad te realiseren. En
let wel, allerlei tussenvormen in het wonen, tussen opvang en wonen, daar zijn wij een
warm voorstander van, dat dat in alle regiogemeentes gaat plaatsvinden. Maar echt een
opvanglocatie zoals het Leger des Heils die nu biedt, daar zouden wij geen voorstander
voor zijn vooralsnog. Mocht het Leger des Heils overigens van mening zijn dat zij
voldoende aanbod hebben in een andere stuk van de regio, en zelf zeggen van, nou wij
zien daar wel brood in. Ja, dan moet je daar niet voor gaan liggen als overheid en
zeggen van, ja maar nou hebben wij nou net allerlei dingen geregeld op financieel
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terrein, dat gaan we niet doen. Laat ze dan rustig gaan. Maar neem als gemeente niet
het initiatief daartoe.
De heer Van der Net: Ja, even terug naar het punt van of dat het, als we een extra
locatie hebben voorzitter, in Zwijndrecht bijvoorbeeld, dat dat dan extra geld zou
kosten. Want ook een extra locatie, als die nodig zou zijn in Dordrecht, daar moet geld
dan voor …
De heer Van Verk: Kost extra geld.
De heer Van der Net: Dat kost extra geld.
De heer Van Verk: Kost geld. Nee.
De heer Van der Net: Dus het maakt eigenlijk qua geld niet uit of dat we het in
Dordrecht beleggen of in Zwijndrecht toch mijnheer Van Verk, voorzitter.
De heer Van Verk: Nou, ik denk dat als je het in Dordrecht doet, en dus voldoende
aanbod ook van buiten je stad gaat krijgen, dan heb je dat gevuld. Terwijl als je een
locatie zou creëren in, nou laten we maar Zwijndrecht noemen, en je krijgt alleen maar
aanbod vanuit Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht en misschien nog wat randgemeentes,
waarmee die instelling maar half vol zit, dan ben je eigenlijk met een dure oplossing
bezig.
De heer Van der Net: Nou voorzitter, nog afsluitend, ik weet niet of we elkaar helemaal
goed begrijpen. U wil van … Mijn redenatie is, waarschijnlijk is er een extra
opvanglocatie nodig.
De heer Van Verk: Ja.
De heer Van der Net: Nou, de wethouder zal daar zo meteen ook wel op ingaan. En dan,
als er een extra locatie nodig is van, waarom moet dat dan ook in Dordrecht
plaatsvinden? Nou mijn stelling is van, dat maakt niet uit of dat we dan een extra locatie
in Dordrecht vinden, of in Papendrecht, of in Sliedrecht.
De heer Van Verk: Nou ja, ik ben in ieder geval blij mijnheer Van der Net, dat we het
eens zijn over het feit dat er een extra locatie nodig zal zijn. En ik ben ook blij dat u nu
zegt dat het u eigenlijk niet uitmaakt of het ook in Dordrecht is. Dat betekent dat we al
wat dichter bij elkaar zitten.
De heer Van der Net: Voorzitter, voorzitter, ik ken de heer Van Verk al een tijdje, en hij
glimlacht ook heel lief naar me op dit moment. Maar dat is wat ik niet gezegd heb. Ik
bedoel van, op dit moment is de stelling, en dat staat ook in de motie, dat wij ervan
uitgaan dat we eerst in de regio moeten zoeken voor een extra locatie. We moeten
gewoon die last spreiden.
De heer Van Verk: Ja, en dat … Daar zit voor mij dan ook direct de angel mijnheer Van
der Net. Want als u dat zegt, dan zou dat ook wel eens kunnen betekenen dat we eerst
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eindeloos gaan praten in de regio met alle, ja ik wilde wat anders zeggen, gaan praten
in de regio met allerlei andere gemeentes. Dat we meer als één of twee jaar verder zijn,
we weten hoe dat gaat. Daar gaan we het dadelijk nog over hebben, dat zal wel
vanavond worden. En ondertussen hebben we wel een probleem, en lossen we dat niet
op. Dus ik vond …
De heer Van der Net: Nee?
De heer Van Verk: Dat heb ik ook in de commissie gezegd, ik vind dat het nooit een
excuustruus mag zijn om vervolgens de opvang van de mensen die het nodig hebben
niet te regelen.
De heer Van der Net: Voorzitter, dat ben ik …
De voorzitter: Tot slot, mijnheer Van der Net.
De heer Van der Net: Helemaal eens voorzitter met de heer Van Verk. Dat is ook niet
mijn stelling. Ik bedoel van, ook wij van de VVD vinden dat er geen mens op straat moet
slapen. Maar wij vinden wel dat als wij nu kijken naar de visie, dat er waarschijnlijk een
extra opvanglocatie moet zijn. En wij willen graag van de wethouder horen dadelijk of
hij bereid is om daar inderdaad in de regio over te gaan praten?
De voorzitter: Die vraag is helder. Mijnheer Van Verk, vervolgt uw betoog.
De heer Van Verk: Voorzitter, ik heb een aantal partijen horen pleiten voor meer sociale
woningbouw. Welnu, we hebben volgens mij een Groeiagenda aangenomen waarin nou
juist die sociale woningbouw niet dik gezaaid is. En wat ik vervolgens constateer is dat
we weliswaar een Groeiagenda hebben aangenomen, maar een groeitempo hebben wat
schrikbarend laag is. En ik zou erop willen aandringen om de woningbouw met een hoog
tempo te gaan realiseren zodat er doorstroming ontstaat, ook in de sociale huurmarkt,
waardoor er ruimte ontstaat voor mensen in de kwetsbare hoek die dan ook gehuisvest
kunnen worden. Dat is volgens mij de gang die we moeten maken. Voorzitter, ik heb
nog maar twee minuten dus ik ga snel. Wij pleiten in een motie om te gaan monitoren
waar mensen met … Vanuit een kwetsbare positie gehuisvest gaan worden. Dat kan, en
daarbij kan je ook zien dat er een … Waar de concentratie zich van die mensen gaat
bevinden. Want zo goed als we nu allemaal onze mond vol hebben over het Kasperspad
en de onaanvaardbare overlast, moeten we ook oog houden voor juist de zwakke wijken
in deze stad en regio waar juist deze mensen veelal gehuisvest worden. En dan is meten
is weten, en kunnen we bijtijds ingrijpen op het moment dat daar een te grote
concentratie gaat plaatsvinden en de verloedering dreigt. Want als de verloedering gaat
plaatsvinden en als die spiraal eenmaal gestart is, dan kost het ons heel, heel veel geld
om dat te keren. Dat hebben we geleerd met Oud-Krispijn. Voorzitter, dat betekent niet
dat die monitor zaligmakend is. In het rapport van wat ik al eerder heb aangehaald van
Aedes staan een aantal andere aanbevelingen waarbij ik de wethouder Wonen zou willen
vragen om dat, met dat rapport in de hand in overleg te gaan met de corporaties om te
kijken hoe je die verloedering in die wijken kan tegengaan. Voorzitter, een tweede
element wat als pijler kan dienen is de zorgconsumptie in wijken, met name op het

35

terrein van begeleiding. Want laten we wel zijn, ook als deze mensen definitief
gehuisvest worden in een wijk, zullen zij al dan niet structureel woonbegeleiding nodig
hebben. De meeste van deze mensen kampen met ziektes die gewoon chronisch zijn. En
die ertoe leiden dat begeleiding ten alle tijden nodig blijft, in lichtere of zwaardere vorm.
En dat moeten we ook wel regelen want anders is de visie opvang waardeloos.
De voorzitter: Nou, wat jammer dat u met het woord waardeloos eindigt. U had zo’n
gloeiend gloedvol betoog. Ik ga naar de volgende, dat is de fractie Gewoon Dordt.
Mevrouw Koene, gaat uw gang.
Mevrouw Koene: Ja, dank voorzitter. We hebben in de commissie volgens mij al een
heleboel besproken met elkaar. En ik heb iets in de trant gezegd van, dat er niks in de
visie staat, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Maar ik hou ervan om dat altijd dan wel
een beetje zo scherp te zetten. Laat ik het zo zeggen, je kan of zeggen, er staat te
weinig in of er staat te veel in. Als je pagina, of hoofdstuk 2 kijkt van de visie, in feite
van, wat willen we? Is dat … Was dat voldoende geweest als dat voor had gelegen? Dus
dat had op één A4’tje gekund. En dan hadden we daarna veel sneller al over kunnen
gaan tot een uitvoeringsplan, want ik moet dan wel bekennen dat ik altijd meer van de
daadkracht ben. Dus liever gewoon eens een keer wat gaan doen in plaats van nou
eindeloos zeg maar bij elkaar komen, praten, enzovoorts, en dan deze visie neerleggen.
Met alle respect overigens. Maar goed, daardoor is er dus ook een beetje wat warrigheid
ontstaan, tussen aan de ene kant de visie opvang, dus zorgen dat de kwetsbare mensen
in de samenleving opgevangen worden, en aan de andere kant de overlast die in wijken
ervaren wordt door wie dan ook. En dat is een beetje jammer, want dat gaat nu dus
heel erg door elkaar heen lopen. En natuurlijk heeft het een en ander met elkaar te
maken, maar het is niet helemaal realistisch om te zeggen van, we doen dit alsnog
eventjes bij elkaar samenvoegen. In de commissie hebben we bijvoorbeeld ook
gesproken over maatregelen om in een buurt eventueel te nemen, en dan wordt er van
alles al gedaan. En dan heeft het actiecomité hele onaardige dingen gezegd, en dat
hadden ze niet moeten doen, en noem allemaal maar op. En dan drie dagen later lees je
de krant, en dan staat er dus in, ja we gaan een aantal groepsverboden opleggen. Dan
denk ik, ja sorry, maar wat hebben we daar nou in die commissie dan zitten doen, want
dat had dan op dat moment toch ook gezegd kunnen worden? Dan had je toch ook
alweer een klein beetje onrust weg kunnen nemen? Dus het zijn twee verhalen naast
elkaar waarvan wij zoiets hebben zo van, zorg nou gewoon dat je inderdaad die visie
van, wat willen we, daar ga je mee aan de slag, het liefst zo snel mogelijk. En als daar
dingen specifiek voor nodig zijn, laat dat dan terugkomen in de commissie, dan kunnen
we het daarover hebben. Aan de andere kant, zorg ervoor dat niet alleen bij het
Kromhout, dat is een van de grootste aandachtspunten lijkt me, maar dat niet alleen bij
het Kromhout de leefbaarheid gewoon hoog is, maar in de hele stad. Het maakt niet uit,
de heer Van Verk hoor ik ook zeggen van, je moet ook weer uitkijken om bepaalde
plaatsingen te gaan doen in kwetsbare wijken. Ik bedoel, het is allemaal met elkaar
verbonden. Dus ga nou gewoon ervoor zorgen dat je eens een keer goed in kaart
brengt, wat gaan we doen, welke effect heeft dat, en wat moeten we dus vooral niet
doen?
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De voorzitter: Dank u zeer. Dan tot slot mevrouw Jager van Fractie Jager. Gaat uw
gang.
Mevrouw Jager: Dank u wel voorzitter. Ik heb heel veel gehoord al, en er is al heel veel
gezegd. En toch zijn er nog een paar dingetjes die ik eigenlijk wel kwijt wil. De
problemen in het gebied van het Kromhout, die zijn niet nieuw, en die worden ook niet
alleen maar veroorzaakt door de dak- en thuislozen die door het Leger des Heils worden
opgevangen. Want het is al een aantal jaren geleden dat we in het direct aanpalende
gebied ook al bezig geweest zijn over meer controle en camera’s en zo. Het sluit
allemaal op elkaar aan. Het is ook niet inderdaad alleen maar door deze mensen dat die
problemen er zijn. Al lijkt dat nu ondertussen wel een beetje zo benoemd te gaan
worden door heel veel. Daar ben ik het dus absoluut niet mee eens. De
maatschappelijke opvang zou het lastigste zijn. Nou, ik ben er een paar weken geleden
geweest. En wat mij het meest is bijgebleven van de dag- en de nachtopvang, maar met
name het was overdag dus de dagopvang, is de oorverdovende stilte die je daar hebt,
die je daar hoort, in datgene wat je het beste de huiskamer zou kunnen noemen. Denk
aan het toneelstuk dat ik lang geleden gezien heb, en dat heette ‘Wachten op Godot’. En
niemand wist waarop die mannen wachten die daar zaten, en datzelfde gevoel dat ik
kreeg ik aan het Kromhout. Niemand wist waar die mensen daarop zaten te wachten?
Maar het zou zo simpel kunnen zijn dat ze alleen maar zaten te wachten tot het vijf uur
werd, zodat ze zich konden melden voor een bed in de nachtopvang, of dat ze zaten te
wachten op het brood en de soep. En ik heb ook gezien dat de begeleiding daar heel erg
blij bezig was omdat ze genoeg groenten en andere zaken hadden kunnen scoren om de
dag daarna een echte warme maaltijd te creëren. En ik dacht nog van, nou het is toch
wat, dat je daar voor een aantal mensen zo ontzettend blij ben dat je een keer een
warme maaltijd op tafel kunt zetten. Ik heb daar heel duidelijk gezien dat wat wij de
thuislozen noemen in wezen niet bestaat. De afbraak van veel sociale structuren die wij
kennen, heeft er echt toe geleid dat ook allerlei mensen die anders daar niet terecht
zouden komen, dat die doordat ze of een partner verliezen, een meeverdienende
partner, of gewoon een partner, of dat ze dus een baan kwijtraken op een leeftijd dat je
vrijwel niet tot heel moeilijk een andere kunt vinden, die mensen zijn net als de meeste
anderen onder ons, niet meer dan twee of drie maandsalarissen ervandaan dat je dus op
straat komt te staan. En ik denk dat we daar toch wel goed rekening mee moeten
houden. Verder ben ik van mening dat je kunt van alles bedenken over tweede
opvangen, derde opvangen. Er zijn een paar feiten. Je kunt alles kanaliseren, je kunt
elke rivier kanaliseren, maar daarmee ben je het water niet kwijt. Je zult, zoals in de
Biesbosch gebeurd is, op een gegeven moment een overloopgebied moeten maken. Dus
je zult meer ruimte moeten hebben om op te vangen. Je kunt natuurlijk stellen van, dat
moet je ook in allerlei andere wijken gaan doen. Ja, het vervelende is, wie gaat dat dan
betalen? Want als je die mensen op een gegeven moment, de mensen zover hebt via
herstartprojecten of hoe je het noemen wilt, dat ze weer op zichzelf zouden kunnen
wonen, dan kun je die mensen niet in een huis zetten van een gemiddelde huur over het
algemeen, maar dan moet je toch echt wel in de goedkopere sector gaan zitten. En die
huizen, die goedkopere woningen, die staan niet overal. Die staan over het algemeen in
de wijken die niet de sterkste wijken zijn. En dan denk ik van, ja daar moet je dan toch
anders naar kijken. Even kijken, wat had ik verder nog. Ja, nog één dingetje. Er moet
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verbouwd gaan worden bij het Leger des Heils. En dat is terecht, want de slaapzalen die
zijn echt niet meer van deze tijd. Twaalf stapelbedden in een ruimte die kleiner is dan
een gemiddelde woonkamer, dat kan gewoon niet. Maar ik heb wel gemerkt dat er hier
over dit soort zaken gesproken wordt alsof wij dat bepalen. En dan denk ik van, nou is
dat zo? Want volgens mij bepaalt het Leger des Heils dat zelf. En volgens mij, ik ben het
wel heel erg met de heer Van Verk eens, dat als het Leger zelf zegt van, nou wij hebben
daar of daar een mogelijkheid om mensen anders op te gaan vangen, dat je daar nooit
voor moet gaan liggen. Maar je kunt ook niet hier bepalen wat zij precies doen. En dat
wou ik ook wel heel erg graag een keer horen van de wethouder, wie gaat daarover,
hebben wij er alles over te willen, of is het Leger dat zelf? En dat zou ik wel graag van
hem willen horen hoe dat zit. Verder vroeg ik me af waarom ik vanmorgen in de krant
moest lezen dat wij hier vanmiddag de toekomst van het Leger des Heils in Dordrecht
bespreken, want ik dacht toch echt dat we het over de visie zouden hebben. En wat dat
betreft is het bericht dat gisteren kwam over project Doorstart, is een mooi begin. En ik
hoop dat het daar echt absoluut niet bij blijft, want dat zou het alleen maar een
toneelstukje zijn. Hier wilde ik het even bij laten.
De voorzitter: Dank u wel. Zo zie je maar mevrouw Jager, niet altijd alles geloven wat er
in de krant staat natuurlijk hè. Mijnheer Van Verk.
De heer Van Verk: Voorzitter.
De voorzitter: Mijnheer Van Verk, gaat uw gang, bij interruptie.
De heer Van Verk: Voorzitter, ik hoor mevrouw de Jager zeggen dat de kwetsbare zich
wel moeten huisvesten in de wat zwakkere wijken, als ik het goed begreep of goed
verstaan heb. En daar moesten we dan anders tegenaan gaan kijken. Wat bedoelt u
daar dan mee? Hoe moeten we daar dan anders tegenaan kijken?
Mevrouw Jager: Nee, dat heeft u dan niet goed begrepen. De woningen waar deze
mensen op een gegeven moment als ze weer zelfstandig kunnen gaan wonen voor in
aanmerking komen, zijn over het algemeen niet de woningen die een gemiddelde huur
doen of zelf een dure huur doen. Er wordt wel voor gepleit, dat dat over de wijken
verspreid moet worden, maar sociale huurwoningen in de laagste categorie staan niet in
alle wijken. Dus dat wordt erg moeilijk om dat te spreiden, want financieel vrees ik dat
dat niet uit kan. Dus daar moet je of dat soort woningen gaan bouwen in alle wijken.
Nou, en als ik me nog goed herinner wat een toestanden er geweest zijn over het feit
dat we aan de Eulerlaan in een schoolgebouw een opvang wilden creëren en dat er dus
door de wijk daar stevig voor gezorgd is dat dat niet doorging. Dan denk ik van, nou ik
moet nog zien dat als je ergens anders sociale huurwoningen in de laagste categorie zou
willen bouwen, waar ook overigens niet over gesproken wordt in Dordrecht, dat dat zou
gebeuren en dat dat zou lukken. Dus ik denk, en wat ik met er anders tegenaan kijken
bedoel, is dat je dan gewoon niet simpelweg kunt zeggen van, nou dat moeten we zus
en zo spreiden, omdat die mogelijkheid zich niet voordoet.
De voorzitter: Dank. Mijnheer Van Verk nog.
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De heer Van Verk: Maar, een korte reactie, volgens mij staat in diezelfde woonvisie die
wij hebben vastgesteld, dat er juist wel spreiding moet plaatsvinden van de sociale huur.
Ook in wijken waar nu weinig is. Dus volgens mij liggen er kansen.
Mevrouw Jager: Ja, maar sociale huur heb je ook in categorieën. Je hebt de categorieën
van rond de 400 euro, die zijn er praktisch niet meer, terwijl je die wel nodig zou
hebben. En dan heb je ook nog de duurdere categorieën, want de sociale huur loopt tot
725 geloof ik op het moment, en die loopt straks tot de 750 euro. Dat zijn bedragen,
daar kun je deze mensen vrees ik gewoon niet in eerste instantie laten wonen. En dat is
het punt, zelfs met het creëren van meer sociale huur heb je dit probleem niet opgelost.
De voorzitter: Dank u zeer. Volgens mij zijn we dan aan het eind van de eerste termijn
van de raad. Wil ik zo meteen overgaan naar de beantwoording vanuit het college. Eerst
wethouder Heijkoop en dan ikzelf vanuit het veiligheidsverhaal. Ik denk dat het goed is
om even te schorsen, kwart over vier gaan we wat mij betreft verder. De vergadering is
geschorst.
De voorzitter: Dames en heren, neemt u uw plaatsen weer in alstublieft. De vergadering
is heropend. Het woord is aan wethouder Heijkoop, gaat uw gang.
De heer Heijkoop: Dank voorzitter. Enkele maanden terug kwam het CBS met cijfers
waaruit bleek dat het aantal daklozen in ons land het afgelopen decennia is verdubbeld.
Het kabinet reageerde bij monde van staatssecretaris Blokhuis geschrokken en veel
gemeenten, veel centrumgemeenten zijn nu aan de slag met een visie op de opvang.
Dat wij in Dordrecht vandaag al kunnen spreken over een brede visie, die is opgesteld
samen met de stad en de maatschappelijke organisaties, is te danken aan betrokken
inwoners uit de Kromhout buurt. De bewoners van de beheergroep en het actiecomité
trokken aan de bel. Nadat zij zich tientallen jaren onvoldoende gehoord hebben gevoeld.
Goed dat jullie er ook vandaag zijn. Dezelfde omwonenden hebben ook constructief
meegesproken in het proces naar deze visie, en daarvoor wil ik mijn waardering
uitspreken. Sommige wensen konden niet worden ingewilligd maar veel van wat de
bewoners hebben aangegeven is verwerkt in de visie. En ook nu vraag ik de bewoners
om met ons in gesprek te blijven. U heeft net ook naar de eerste termijn geluisterd, er is
nog veel werk aan de winkel. We gaan nu aan de slag om deze visie richting een
uitvoeringsprogramma om te zetten. Wij zijn bezig met een bewonersplatform en dat
staat open voor omwonenden die willen meepraten. Het is belangrijk, want we willen het
beter maken voor iedereen en we hebben daarbij ook iedereen nodig. Laten we even
kort terugkijken, december 2018, twee moties, één aangenomen. De motie, waar een
wil is, is een weg. De opdracht, kom met een visie, zorg voor een evenwicht tussen een
goede opvang en een houdbare situatie in de buurt, zet in op het herstel van vertrouwen
en het gesprek met de buurt en kom in maart met de startnotitie. De andere motie, om
het Leger des Heils te verplaatsen, is destijds met een ruime meerderheid van 34-5
verworpen. Dat was destijds dus de uitgangssituatie om het traject te starten. In maart
2019 volgde de startnotitie waarin we een voorstel hebben gedaan over hoe we tot een
visie wilden komen en u heeft daarmee ingestemd. En daarna hebben we een intensief
traject doorlopen in samenspraak met alle betrokken partijen. De maatschappelijke
partners, corporaties, Leger des Heils, de inwoners uit de stad, in het bijzonder de
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beheergroep en het actiecomités, cliënten, politie, handhaving en ook u heeft op allerlei
manieren meegedaan in dat traject. We hebben werkbezoeken afgelegd in het land, er
zijn bijeenkomsten geweest, er zijn enquêtes gehouden en ik heb zelf ook veel
gesprekken gevoerd met omwonenden, dakloze inwoners en de betrokken organisaties.
Al die input is meegenomen in de visie waar u vandaag over besluit. En betrokken
partijen, heeft u kunnen horen enkele weken terug, de cliënten, de omwonenden,
handhaving, politie, de corporaties, zijn hebben in de raad hun bevindingen gedeeld en
allemaal geven ze bijna aan, we staan achter deze visie, laten we nu met elkaar zo snel
mogelijk aan de slag gaan. En dat hoor ik u ook vandaag zeggen. De visie heeft als
ambitie, zorg voor de positie van de kwetsbare mensen in onze stad, verbeter de
kwaliteit van de noodopvang, zet in op het voorkomen van dakloosheid, zorg voor een
snelle doorstroming naar wonen. Wij willen geen jongeren meer op straat of bij het
Leger des Heils, en zet ook in op leefbare woonbuurten. Met als gevolg dat het niet
alleen voor deze kwetsbare mensen beter wordt maar ook voor de mensen die in de
buurt wonen. De overheid is verantwoordelijk voor deze kwetsbare mensen. Wij hebben
dus die verantwoordelijkheid. En de populatie van de mensen is zeer divers. Jong, oud,
mensen met financiële problemen, GGZ-achtergrond, verslaving, schulden en alles wat
ertussen zit. En daar zijn wij voor, als vangnet, als overheid. Voor de mensen die aan de
onderkant van de samenleving bivakkeren. Die in de overlevingsstand staan. En
daarnaast hebben wij ook een verantwoordelijkheid, en een aantal van u hebben die
balans ook mooi aangegeven in de eerste termijn, voor de veiligheid in de buurt. Het is
een uitdaging om daar het evenwicht in te vinden. Verlaging van de druk, spreiding over
stad en regio, en daarom is het van belang dat we snel aan de slag gaan. Om mensen
verder te helpen een dak boven hun hoofd en perspectief op de verbetering van de
situatie. Maar tegelijkertijd moeten wij ook accepteren dat er altijd mensen zijn in onze
samenleving die het gewoon niet zelf kunnen, en die onze hulp heel erg hard nodig
hebben. En het is echt een illusie om te veronderstellen dat de daklozen helemaal uit
ons straatbeeld zullen verdwijnen. Stap voor stap. Deze situatie duurt al vele vele jaren,
en het kost tijd en geld om deze problemen aan te pakken. Geduld helpt, maar zeker
ook ambitie. En dat gesprek voeren we ook met de buurgemeenten. En ik hoop dat wij
binnenkort in de regio een bestuurlijke opdracht kunnen vaststellen, gedragen door de
wethouders Wonen en Zorg, en met de corporaties en de zorgpartijen waarmee we hier
de schouders onder zetten. En dit voornemen past ook goed bij de motie die u eerder
heeft aangenomen, en waar ook in de nieuwe motie, ik meen van de Partij van de
Arbeid, huisvesting kwetsbare groepen, aan wordt gerefereerd. Er wij steunen de
strekking van die motie maar het tijdspad is wat ambitieus. Want de motie destijds
hebben wij opgepakt door een onderzoek op te starten en de uitkomsten van, en dan
moet ik even goed kijken, dit regionale capaciteitsonderzoek beschermd wonen en
opvang, en ook het RIGO-woningmarktonderzoek, wordt in juni afgerond. En nou,
daarna zullen we het snel verder brengen, maar dan is het tijdschema net wat
ambitieus, dus na de zomer zullen we daar ook mee richting raad gaan. En naar
aanleiding van die uitkomsten willen wij natuurlijk ook afspraken maken met de
maatschappelijke partijen, de corporaties in het bijzonder, en de regiogemeenten.
Gisteren hebben wij de afspraak met het Leger des Heils en Trivire naar buiten gebracht
om tien inwoners vanuit de maatschappelijke opvang naar een tussenvoorziening te
verhuizen in Sterrenburg. Een aantal van u refereerde daar al aan. Dat is passende

40

oplossing voor deze mensen, en draagt ook bij aan de ontlasting van het Kromhout. Ik
las in het AD vandaag dat zij spraken over opvangwoningen, en dat vond ik eigenlijk wel
een mooie term. We hebben het vaak over een tussenvoorziening maar
opvangwoningen, dat dekt wel degelijk de lading. Ook van het debat wat u met elkaar
gevoerd hebt, waar het gaat over opvang naar wonen. De visie heet ook, van opvang
naar wonen, en niet van opvang naar nog veel meer opvang. En daar zijn tal van
redenen voor, het gaat over bestaanszekerheid, het gaat over stabiliteit, het gaat over
perspectief. En het gaat ook wel degelijk over, wat helpt er op de langere termijn. En
zeker ook met de financiële bril op, want opvang, en een aantal van u heeft dat ook
aangegeven, is heel prijzig. En als mensen weer op eigen benen staan met begeleiding,
dan is dat voor iedereen beter en in de eerste plaats voor de kwetsbare inwoners waar
het over gaat. En als je kijkt naar die opvangwoningen, want je zou na de opvang, de
crisisopvang, kun je spreken over die opvangwoningen, of die tussenvoorziening, dan
kun je het hebben over voorzieningen als beschermd wonen. En uiteindelijk, voor een
aantal mensen is dat ook zeker weggelegd, helemaal zelfstandig wonen, al dan niet met
nog wat begeleiding. En als je daarnaar kijkt, dan is het ook heel reëel dat de regio daar
ook een bijdrage aan levert, in de realisatie van dit soort voorzieningen zoals gisteren in
Sterrenburg is gecommuniceerd. En die gesprekken voeren we ook, en dat zijn niet altijd
eenvoudige gesprekken. En waarom wij als college niet voelen voor een tweede
crisisopvang elders in de regio, nou dat heeft u eigenlijk al in het debat met elkaar
uitgewisseld. Maar als u ook kijkt naar de cijfers in die visie opvang, dan moeten we
reëel zijn dat het aantal mensen die hun herkomst hebben uit de regiogemeenten, die
zijn echt wel per gemeente op één hand te tellen. Je hebt het over drie in Sliedrecht, je
hebt het over zes in Zwijndrecht, je hebt het over drie in Alblasserdam, ik hoorde
Papendrecht een paar keer langskomen, dat zijn er nul. Dus ja, dan ga je daar geen
crisisopvang realiseren. Tegelijkertijd spreek je ze wel aan, spreek je ze wel aan op dat
als er mensen komen in die crisisopvang uit een van die gemeenten, dat ze zo snel
mogelijk terug kunnen naar die gemeente. Dat ze zo snel mogelijk in hun eigen
omgeving weer kunnen gaan wonen omdat daar ook hun sociale netwerk vaak nog
aanwezig is. Dus daar moeten we met name op inzetten.
De voorzitter: Bij interruptie, mijnheer Van der Net.
De heer Van der Net: De wethouder heeft het over de zeer beperkte aantallen. In de
visie wordt natuurlijk wel over percentages gesproken, en daar staat 50 procent van de
mensen in het Leger des Heils komen uit Dordrecht, en 40 procent uit de regio. En ik
begrijp wel dat je dan niet zegt van, nou in Papendrecht moet dan zijn eigen daklozen
gaan opvangen. Maar het zou toch kunnen om in ieder geval een afspraak te maken om
ergens in de regio een tweede opvang te creëren, mits dat noodzakelijk is. En waarom
dan niet? Want de andere oplossing is dat het toch weer in Dordrecht terechtkomt toch?
De heer Heijkoop: Ja voorzitter, er staan een aantal getallen in de visie. U gaf in uw
eerste termijn ook aan van, uit de lucht komen vallen. Voor een toch ook wel significant
deel komen mensen ook uit de lucht vallen. In die zin, die komen vanuit de Antillen, die
komen van elders, uit het buitenland. Soms is de herkomst zelfs helemaal onbekend.
Daar heb je ook mee te maken. En de getallen die wisselen ook. Maar als je gewoon
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grosso modo kijkt dan zie je dat drie keer zoveel mensen uit Dordrecht als
herkomstgemeente hebben, dan de Drechtsteden-gemeenten bij elkaar. Maar nogmaals,
dat laat onverlet, en dat zijn echt niet altijd eenvoudige gesprekken, dat wij ook de regio
aanspreken, veel meer dan in het verleden gebeurd is, om hun steentje daarin bij te
dragen. En zij begrijpen dat ook en die bereidheid is er ook. Maar niet voor alle soort
voorzieningen, je moet ook heel goed kijken wat er bij zo’n gemeente past. En wat ons
betreft is dat ook nadrukkelijk onderdeel van het uitvoeringsplan. En moet het Leger des
Heils dat allemaal doen? Zeg ik ook richting mevrouw Nijhof van Beter Voor Dordt, die
begeleiding? Nee, dat hoeft niet, nee dat hoeft niet. Wij hebben een marktconsultatie
gedaan, je hebt verschillende soorten producten, individuele begeleiding, en dat is nou
ook een technische discussie, voor een deel ook een financiële discussie. Maar het komt
erop neer dat er meer partijen zijn die prima deze vorm van begeleiding kunnen
aanbieden. Dus we gaan dat ook oppakken, we gaan er gesprekken over voeren. Onze
doelstelling is ook om vanuit die brede intake multidisciplinaire trajecten te kunnen
opzetten. En daar gaan we over twee weken ook met een aantal aanbieders over praten
hoe we dat verder kunnen brengen. Voorzitter, als het gaat over het budget, daar was
ook nog een vraag over, als we kijken naar onze verantwoordelijkheid als
centrumgemeente, dat gaat ook over de crisisopvang, die is bovenlokaal, die is
regionaal. En we krijgen dus ook middelen voor de regio Zuid-Holland Zuid. En die
middelen bestaan uit twee delen, beschermd wonen en opvang. Als we kijken naar de
opvang, daar hebben we forse tekorten op. Dat hebben we nu al. Ik heb wel uit
betrouwbare bron begrepen dat er al extra middelen voor komen. Maar op dit moment is
dat onvoldoende. Tegelijkertijd is voor beschermd wonen, hebben we enorme
overschotten, zeg ik ook gewoon ronduit. Over de afgelopen jaren gaat het over vele
tientallen miljoenen voor onze regio. Als het gaat over de tekorten in het Sociaal Domein
gaat het niet vaak hierover, maar dat is ook een gegeven. En dat is mooi, want de
tekorten bij opvang die kunnen we mooi compenseren voor een deel met de middelen
vanuit beschermd wonen, en het zijn ook voor een groot deel communicerende vaten.
En op het moment dat je inzet van opvang naar wonen, dan ben je dat eigenlijk nog
meer recht aan het trekken. Want dan kan je nog meer op een vanzelfsprekende manier
bekostigen vanuit dat budget beschermd wonen. En de heer Van Verk refereerde eraan,
we staan aan de vooravond van een grote transitie, een decentralisatie. Een tijdspad
van tien jaar is afgesproken waarbij regiogemeenten ook in toenemende mate
verantwoordelijkheid dienen te nemen voor beschermd woonvoorzieningen, en daar ook
de financiering voor ontvangen. Wij hebben als regiogemeenten in Zuid-Holland Zuid
hebben we afgesproken, vanuit de goede ervaringen om dat de komende jaren nog te
blijven doen. En Dordrecht mag daar ook de regie op blijven voeren, en ook de
kassiersfunctie. En dat is gewoon goed, want daarmee kunnen wij ook op dit gebied
voorgaan om dit allemaal goed met elkaar te regelen. Voorzitter, ik heb een aantal
partijen een opmerking horen maken over de tweede opvangvoorziening. En dat in
verschillende termen, ik heb ook wat geschreven, het ging over een tweede locatie, al
dan niet tijdelijk, hoe zit het ook met de transitiefase, gaf de PVV aan. Mevrouw De
Jager die maakte de vergelijking met een overloopgebied in de Biesbosch. Het is reëel,
het is reëel om te veronderstellen, hoewel de ambitie is natuurlijk om de opvang te
verminderen, ook het aantal mensen in die crisisopvang te verminderen, maar we zijn er
niet van vandaag op morgen. En ik heb uw moties in dat opzicht ook goed gelezen en ik
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heb ook naar de omwonenden geluisterd die ook dit heel expliciet mede hebben
ingebracht in die visie, van kijk nou heel goed naar die tweede opvang. En hoe het nu
geformuleerd staat is, nou we gaan een poosje aan de gang, we gaan proberen deze
visie waar te maken. En op termijn kijken we of het nodig is om tot een tweede opvang
te komen. Als ik nou uw moties lees, dan zou ik daar dat ook eigenlijk onderdeel van het
uitvoeringsprogramma willen laten zijn, om wel degelijk te kijken naar een tweede
opvang in de stad, maar tijdelijk. Want als je nou kijkt naar, wanneer hebben we
moeten gebruikmaken van zo’n overloopgebied, wanneer hebben we echt tekorten? En
die tekorten die zijn straks lastiger als we allemaal eenpersoonskamers hebben, want ja
dan kan je niet even een slaapzaaltje extra opengooien, dat gaat over de winter. Dan
hebben we problemen. Dus ik zeg u toe, wij gaan aan de slag om te kijken dat we in
ieder geval gesteld staan voor komende winter, om een tijdelijke locatie te hebben zodat
op het moment dat mensen zich melden bij het Kromhout en het aantal is, want nu
verblijven er soms zeventig, soms ook wel meer, dat we het gewoon vastzetten op een
wat lager aantal, en daarboven dan naar die tweede opvang gaan.
De heer Van der Net: Voorzitter?
De heer Heijkoop: En dan … Kunnen we … Geven we onszelf ook wat meer tijd om deze
visie waar te maken. En mocht dan op termijn blijken dat die opvang een wat
definitiever karakter moet krijgen, nou ja goed, dan hebben we dat gesprek. Vooralsnog
geloof ik zeker in deze visie en denk ik dat wij stappen kunnen zetten en dat het wellicht
niet nodig is om een structureel te realiseren.
De voorzitter: Bij interruptie, mijnheer Van der Net.
De heer Van der Net: Ik probeer dat even te verduidelijken. De wethouder zegt van, als
er een extra locatie komt, dan is dat tijdelijk. En dat is met name voor de winter en dat
is dan in Dordrecht, dat is wat de wethouder op dit moment stelt, dat wilde ik eventjes
zeker weten voorzitter.
De heer Heijkoop: Ja voorzitter, dat klopt, daar moeten we dan nu al afspraken over
gaan maken, en dan moeten we daarover nadenken welke locatie dat zou kunnen zijn.
Dat kan dus echt een tijdelijke locatie zijn in die zin van een soort leegstaande gymzaal
of een tijdelijk leegstaand gebouw, dat je het ook redelijk kostenefficiënt en effectief kan
organiseren. Dat je niet de hele dure investeringen moet doen voor iets wat je maar een
paar maanden nodig hebt. En dan hebben we in ieder geval richting de komende winter
ook onze, dat is ook voor de bewoners van het Kromhout belangrijk, dat zij gelijk al zien
van, hé er melden zich weer heel veel mensen, en dat die niet allemaal aan het
Kromhout hoeven te verblijven. Want later …
De heer Van der Net: Voorzitter?
De heer Heijkoop: En dat gaat ook onderdeel worden van het uitvoeringsprogramma, de
transitiefase, ja dat is ook nog wel even een uitdaging. Als we daar flink gaan
verbouwen aan het Kromhout, waar moeten die mensen blijven, wat betekent dat voor
de buurt en wat betekent dat eventueel voor andere buurten? Dat moeten we ook

43

onderdeel uit laten maken van het uitvoeringsprogramma, dat we daar goed over
nadenken. En dat heeft ook een directe relatie met de vraag naar een tweede
voorziening. We moeten sowieso iets, want de winkel moet wel openblijven tijdens de
verbouwing.
De heer Van der Net: Voorzitter?
De voorzitter: Mijnheer Van der Net.
Mevrouw Nijhof: Voorzitter.
De heer Van der Net: Ja, duidelijk. Er wordt nu wel gesproken over gymzalen en
dergelijke. En gewoon, het is niet een materie waar ik inzit, maar waarom niet een
gymzaal in Papendrecht of een gymzaal in Zwijndrecht of een gymzaal in Sliedrecht? Ik
hoor nog steeds geen argumenten die mij daarvan overtuigen dat dat echt in Dordrecht
moet. En ja, misschien kunt u nog een keer een poging wagen dan voorzitter richting de
wethouder om mij daar toch in te overtuigen dat het echt in Dordrecht moet. Want op
dit moment heeft u mij nog niet overtuigd.
De voorzitter: Ik wil wel graag de wethouder verzoeken dat kort en staccato te doen,
want hij heeft het net vrij uitvoerig toegelicht. Misschien is het goed om dat dan nog een
keer bondig en kort te herhalen. Gaat uw gang.
De heer Heijkoop: Ja voorzitter, waarom geen gymzaal in Papendrecht? Omdat een
gymzaal zo lekker galmt als je daar in je eentje zit. Het gaat in de praktijk gewoon niet
werken. Mensen die zich tot de crisisopvang wenden, die gaan naar de stad, en dat zien
we overal in het land. Het is ook echt een bovenlokale voorziening, dat is het niet voor
niets. We gaan evengoed het gesprek aan, ook met Papendrecht en ook met
Zwijndrecht en ook met enkele andere gemeenten, dat als er een Papendrechter zich
meldt bij de crisisopvang, die er overigens nu niet is die Papendrechter, maar als hij zich
wel meldt, dat hij zo snel mogelijk weer naar Papendrecht begeeft, want dat is ook goed
voor hem. Maar het is niet logisch om daar een crisisopvang te realiseren. Het is ook
heel erg duur, het is inefficiënt, je gaat met mensen slepen. Nou voorzitter, kort en
krachtig, waarom ik er niet zo heel veel voor voel.
Mevrouw Nijhof: Voorzitter?
De heer Van Verk: Voorzitter?
De voorzitter: Bij interruptie, mevrouw Nijhof.
Mevrouw Nijhof: Ja, in de commissiebehandeling werd er heel duidelijk door de
regiodirecteur volgens mij van het Leger des Heils gezegd, dat er dit jaar opgehouden
zou worden met jongeren op te vangen tot 23 jaar. Nou goed, daar kregen uiteindelijk
hebben we daar geen discussie meer over gevoerd. Maar zou u daar nader op in willen
gaan? Want ik kreeg in ieder geval heel erg het gevoel dat daar ook al iets over loopt?
Dus dat zou betekenen dat er ook voor die groep aparte opvang geregeld gaat worden.
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De heer Heijkoop: Ja voorzitter, ja er loopt al wel het een en ander. Er staan hier en
daar al wel wat potjes op het vuur. Het feit dat u de visie vandaag bespreekt betekent
niet dat wij natuurlijk op onze handen hebben gezeten. Wat de directeur van het Leger
des Heils heeft bedoeld is dat, en dat hebben we volgens mij ook al met elkaar
vastgesteld, het Leger des Heils is geen plek voor jonge mensen. Dus we willen ze daar
niet hebben, in die zin. Als iemand zich meldt, een jongere, bij het Leger des Heils ’s
nachts, dan mag die daar blijven slapen, natuurlijk. Maar we willen diegene daar zo snel
mogelijk weer weg hebben. En we denken inderdaad ook wel degelijk na over een
tussenvoorziening, of een opvangachtige faciliteit, niet zijnde de crisisopvang, juist ook
voor deze doelgroep. Want deze jongere wil je daar niet hebben. Er zijn een aantal
initiatieven, voor een deel zijn die gewoon fysiek te vertalen, zoals het initiatief in
Sterrenburg. Waar overigens de buurt redelijk positief op gereageerd heeft, dus dat vind
ik ook mooi om met elkaar vast te stellen. Maar er zijn nog meer initiatieven. De heer
Boersma gaf al aan over het Amersfoortse initiatief stichting De Rustplek, daar hebben
we ook al contact mee gehad. Dat is een heel mooi initiatief, dat raakt meer de
particuliere verantwoordelijkheid van inwoners. Dit is dan vanuit de kerk een bepaalde
betrokkenheid. Je hebt ook Kamers met Kansen, in Utrecht heb je ook Kamer met
Aandacht. In die zin, u kunt allemaal uw bijdrage leveren, ook in dit soort trajecten. U
kunt ook vrijwilliger worden bij het Leger des Heils, u kunt deelnemen aan een
opruimploeg in de buurt. We kunnen allemaal onze bijdrage leveren, maar dit
particuliere initiatieven, heel kleinschalig, waarbij iemand zijn of haar huis openzet,
onder een goede voorwaarde, met goede begeleiding. In andere gemeenten is ook
gebleken dat het ook een bijdrage, zeker ook een significante bijdrage kan leveren aan
het opvang vraagstuk. Dus laten we er met elkaar de schouders onder zetten.
Mevrouw Koene: Voorzitter?
De heer Heijkoop: De moties …
De voorzitter: Bij interruptie, mevrouw Koene.
Mevrouw Koene: Ja, nou ja, ik was in de veronderstelling, en dat heb ik al eerder
gezegd, maar daar heb ik dan blijkbaar of geen antwoord op gekregen of dat ik het niet
snapte, maar er is toch al iets voor jongeren? Er is toch al in eerste instantie een andere
organisatie dan het Leger des Heils die verantwoordelijk is voor de opvang van
jongeren? Zijnde Enver, ja.
De heer Heijkoop: Ja, voorzitter, er lopen heel veel trajecten voor jongeren. Jongeren op
de rit, is een … Daar doelt u denk ik ook op, daar worden mensen, jongere mensen ook
al geholpen met een postadres, krijgen ze begeleiding en dergelijke. Maar het is ook een
gegeven, dat is ook uit het onderzoek bij het Leger des Heils gebleken, dat er ook nog
steeds veel jongeren bij het Leger des Heils verblijven. Dus we moeten op onderdelen
moeten we onze bestaande aanpakken verbeteren. Mevrouw Nijhof refereerde daaraan,
het gesprek wat we vorige week hebben gevoerd bijvoorbeeld met twee grootouders van
een jongen, dat gesprek voeren we ook echt om te kijken van, hé waar zit er vanuit
deze casuïstiek systeemproblemen? Waar kunnen we zaken verbeteren bij het wijkteam,
bij Enver, bij de Sociale Dienst, bij de gemeente, bij de stadswinkel van de gemeente.
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Overal zie je dat er zaken beter kunnen, en daar draagt dit ook zeker aan bij. En dit
soort gesprekken hebben we vaker gevoerd, u heeft al eens vragen gesteld over Amin,
ook zo’n voorbeeld. Maar er lopen al tal van trajecten. We zullen dat in het
uitvoeringsprogramma …
Mevrouw Koene: Ja.
De heer Heijkoop: Zitten tal van nieuwe trajecten.
Mevrouw Koene: Voorzitter?
De heer Heijkoop: En we zullen die ook een op een verbinden met wat er nu al loopt.
De voorzitter: Wethouder.
De heer Heijkoop: Zodat u ook het overzicht behoud.
De voorzitter: Wethouder, misschien goed dat u ook geen namen van individuen,
personen noemt in de raadsvergadering. Mevrouw Koene, gaat uw gang.
Mevrouw Koene: Ja. Maar even hoor, want nou ben ik gewoon door die aanvulling van
de burgemeester ben ik dan weer van de leg. Ja, dat ben ik inderdaad snel jongens, dat
is sinds een aantal jaren helaas het makke. Wat zei de wethouder nou over … O ja, over
die jongere, dat die dus zich bij Leger des Heils melden. Maar als je als Leger des Heils
er niet van ben, waarom hou je ze daar dan?
De heer Heijkoop: Ja voorzitter, daar kunnen heel veel antwoorden op gegeven worden.
Soms kunnen jongeren gewoon echt niet op een andere plek terecht, soms gaat er iets
mis in de overdracht, wordt een jongere al losgelaten voordat de andere instantie hem
vastheeft. De jongere is vaak zelf ook niet goed in staat om de hulpvraag te formuleren,
waardoor iemand echt tussen wal en schip kan belanden. Er kunnen tal van redenen zijn
waarom dat niet goed gaat, er is vaak ook sprake van onderliggende psychiatrische of
verslavingsproblematiek. Er kunnen heel veel redenen zijn. In het
uitvoeringsprogramma zullen we ook stilstaan bij al onze trajecten die nu al lopen, en
die ook koppelen aan de nieuwe ambities zodat u ook een volledig beeld heeft. Want ik
denk dat dat wel behulpzaam is, want ik begrijp uw vraag hierover. Voorzitter, waar het
gaat over de moties even kort, dan mag u aan het woord.
De heer Van Verk: Maar voorzitter, voorzitter?
De voorzitter: Mijnheer Van Verk.
De heer Van Verk: Nou, de wethouder wordt altijd gekenmerkt door heel veel en snel te
praten. Ik wilde nog even terug naar zijn optimisme over de aantallen. Hij betoogt, hij
begint zijn betoog met een verhaal over de staatssecretaris die zich rot schrikt van het
toenemend aantal daklozen. En vervolgens krijgen we een verhaal over een tweede
opvang die tijdelijk zou kunnen zijn, want die hebben we eigenlijk alleen in de winter
nodig. Die twee dingen, die lijken strijdig met elkaar. Als we nu een verdubbeling zien
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van het aantal daklozen in het hele land, dan veronderstel ik dat we weliswaar op een
eiland wonen, maar niet onder een steen. Dus ik begrijp dat we dan hier ook wellicht
een verdubbeling hebben, en dat betekent dan toch dat we gewoon behoefte hebben
aan meer capaciteit? En niet aan tijdelijke capaciteit, ja natuurlijk in de zomer lopen de
mens wat meer buiten, maar slapen moeten ze wel. En slapen met een dak boven je
hoofd is altijd vele mate beter als slapen met een bladerdak. Kunt u daar wat meer
duiding over geven?
De heer Heijkoop: Ja voorzitter, mijn optimisme komt voort uit het feit dat de visie,
zoals die nu voorligt, gedragen wordt en ondersteund wordt door de partijen die het ook
straks voor een groot deel moeten gaan doen. En het gegeven dat als je kijkt naar de
mensen die nu verblijven bij het Leger des Heils, dat van een derde kan je zo al zeggen
van, die horen daar gewoon sowieso niet. Die moeten daar gewoon zo snel mogelijk
weg. Nou, als we dat voor elkaar krijgen, dan zijn we al een flink eind op weg. En waar
het gaat over dakloze jongeren, wij hebben ons gecommitteerd aan de ambitie om 0
procent dakloze jongeren op straat te hebben. En ik denk dat het realistisch is. Een heel
groot vraagstuk zit hem wel bij de schuldondersteuning, daar moeten we veel aan doen,
en huisvesting. Huisvesting, huisvesting, huisvesting, huisvesting, dat is het aller,
allerbelangrijkste. En daarom zijn die onderzoeken die nu lopen ook heel erg belangrijk.
En daarom is het gesprek dat wij binnen het college met u als raad en ook in de regio
hebben over passende huisvesting voor deze jongeren, en ook voor andere mensen die
willen doorstromen, een hele belangrijke. Want als dat niet op orde komt, dan gaan we
deze ambitie sowieso niet realiseren.
De voorzitter: Mevrouw Nijhof.
Mevrouw Nijhof: Voorzitter, ook nog even een laatste vraag voor u aan de motie begint.
Ik had een vraag gesteld over de mensen die op een bijzondere manier gezinshereniging
krijgen, via het Chavez-akkoord. Daar had ik ook eerder vragen over gesteld, heb ik nu
weer een opmerking over gemaakt. Zijn daar aantallen bekend, zeg maar die daar een
vraag over gesteld, een huisvestingsvraag in Dordrecht?
De heer Heijkoop: Ja voorzitter, mevrouw Nijhof refereert aan de vragen die u heeft
gesteld. En ik … Excuus, want volgens mij hebben ze te lang gelegen, maar we hebben
ze vandaag in ieder geval vastgesteld in het college. Dus ja, die kunnen elk moment uw
kant op komen. En daarin is deze vraag ook uitgebreid beantwoord. Ik kan hem nu niet
zo snel opdissen van wat de strekking was.
De voorzitter: Dank. Andere vragen nog richting de wethouder, voor nu? Mijnheer
Burakçin.
De heer Burakçin: Ja voorzitter, ja volgens mij, ik weet niet of ik dat gemist heb, maar
kan de wethouder misschien nog even uitvoerig even over onze motie eventjes uitleg
over geven?
De voorzitter: Dat ging die nu doen volgens mij.
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De heer Heijkoop: Ja voorzitter.
De voorzitter: En daar heeft hij nog een minuut of twee voor.
De heer Heijkoop: Ja.
De voorzitter: Want er moet nog iets overblijven voor het veiligheidsstuk. Gaat uw gang.
De heer Heijkoop: Ja voorzitter, dat wilde ik inderdaad nu gaan doen. En ik heb, nou ja
de strekking van een aantal moties volgens mij ook al wel aangeraakt tijdens mijn
betoog. Heel concreet, waar het gaat over de motie verdelen over de regio, nou
daarover heb ik gezegd wat ik gezegd heb. Ik denk dat het, bijna alles wat erin staat,
klopt. In die zin van, je moet dat regionaal bespreken, de regio moet een bijdrage
leveren. Zeker waar het gaat over die tussenvoorzieningen en ook beschermd
woonvoorzieningen, maar geen crisisopvang. Dus op die manier, of zoals die nu
geformuleerd staat, ontraden wij hem. De andere moties, motie uitvoeringsplan, en ook
een motie die toeziet op een tweede locatie, ja die moties daarvan zou ik willen zeggen,
die zijn op dit moment echt overbodig. Want dit is precies wat we nu moeten gaan doen,
we moeten nu inderdaad aan de slag met een uitvoeringsplan. Of ik zou kunnen zeggen,
laat ik het positief formuleren, ik neem ze over. Ik neem ze over. Want u zet namelijk
wel een termijn erin, en daar hebben we het nog niet eerder over gehad. En daar heeft
u ook behoefte aan. En die termijn, die wil ik onderstrepen. Laten we met elkaar
streven, en dat gaat ook echt lukken, voor de Kadernota krijgt u een
uitvoeringsprogramma waarin de verschillende lijnen staan uitgewerkt. En u bent dan
ook heel erg geïnteresseerd natuurlijk in de lijn waar het gaat over de voorzieningen,
maar ook die andere zaken, vroegsignalering en dergelijke zijn heel belangrijk. Dus voor
de zomer krijgt u een uitvoeringsprogramma waarin ook de andere zaken, die tweede
locatie, de transitiefase, die staan er allemaal in opgenomen. En dan kunnen we daar
later dit jaar over spreken.
De voorzitter: Mijnheer Burakçin.
De heer Burakçin: Voorzitter, ja ‘…’.
De voorzitter: ‘…’ denk ik.
De heer Burakçin: Nee, daar zijn ontzettend blij mee, dat hij het overneemt. Maar ik wil
wel vragen zeg maar of die dat ook wil meenemen over bijvoorbeeld, wanneer niet
alleen wij maar met name de bewoners, de effecten van die maatregelen kunnen
verwachten?
De heer Heijkoop: Ja voorzitter, en voor een deel, zijn we er nu al mee aan de slag. Zie
ook het bericht van gisteren. Het is niet van vandaag of morgen. Het is niet dat we
kunnen zeggen, per 1 juli merk je er niets meer van. Wij zullen in verbinding met de
bewoners, willen we ook het uitvoeringsprogramma verder vorm gaan geven. De
nadrukkelijk uitgestoken hand aan alle betrokken partijen, actiecomités, maar zeker ook
beheergroep en andere omwonenden, om via dat platform mee te blijven praten. Dus
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dan zitten zij ook op de allereerste rij waar het gaat over maatregelen die we nemen,
vanuit veiligheidsdomein maar zeker ook waar het gaat over de uitvoering van de visie
opvang. En op die manier, ja denken wij dat ze optimaal geïnformeerd worden. Maar dat
ze ook meer dan dat, ook mee kunnen praten over wat werkt, wat werkt niet en welke
termijnen. Dus laten we dat gewoon met elkaar afspreken. En ik heb ook al wel
begrepen dat die bereidheid bij veel omwonenden er is, dus die handschoen gaan we
oppakken.
De voorzitter: Dat was het? Dank u zeer. Dan wil ik vragen aan mijnheer Schalken om
het voorzitterschap even over te nemen, en mijnheer Heijkoop om zijn kaartje mee te
nemen.
De voorzitter: Gaat uw gang.
Burgemeester Kolff: Ja, dank voorzitter. Nou, een paar vragen in mijn richting en vooral
ook veel beschouwingen gehoord die ik voor een heel groot deel ook met de raad deel.
Het is natuurlijk altijd de intentie van een burgemeester, maar ook van een college, om
ervoor te zorgen dat alle wijken in de stad op eenzelfde soort manier van een veilige en
leefbare wijk kunnen genieten. En dat het woonklimaat in alle wijken van Dordrecht op
eenzelfde manier wordt vormgegeven. Het kan natuurlijk best zijn dat er voorzieningen
zitten in een bepaalde wijk, of dat daar instanties zitten of misschien wel individuen
zitten, die dat bemoeilijken. En daar zullen we dan extra maatregelen op moeten treffen.
Maar het lijkt me duidelijk en evident dat het een rol is van de overheid om te zorgen
voor veiligheid en leefbaarheid op straat. Overigens, en dat vind ik wel belangrijk om te
vermelden, er is natuurlijk door u vooral een onderscheid gemaakt tussen de
zorgcomponent, die vandaag uitgebreid ook door wethouder Heijkoop is belicht, de visie
opvang en aan de andere kant de veiligheidscomponent. En dat is een terecht
onderscheid, maar waar ik ook wel op wil wijzen is dat het veel complexer en diverser is
dan dat. Net zoals dat er een grote verscheidenheid is in de gemeenteraad, is er ook een
grote verscheidenheid aan inwoners in de buurt, is er ook een grote verscheidenheid aan
mensen die gebruikmaken van voorzieningen in de buurt. En kun je eigenlijk die heel
moeilijk over één kam scheren. En datzelfde geldt ook voor de overlast die in het gebied
plaatsvindt. De ene overlastveroorzaker is gebruiker van de faciliteiten van het Leger
des Heils, en de andere overlastveroorzaker heeft er eigenlijk heel weinig mee te
maken, maar is gewoon ook in die buurt aanwezig en veroorzaakt daar overlast. En ik
denk dat het van belang is dat we die, en dat heb ik een enkeling van u ook echt wel
horen zeggen, dat we die nuance met elkaar wel voor ogen houden en dus ook de
complexiteit van het probleem voor ogen houden. Dat geldt dus ook, als een probleem
complex is, voor de maatregelen die je treft. Maatregelen zeker als het gaat om zeg
maar ingrepen in de vrijheid van mensen, want dat doe je als je op het gebied van
veiligheid ook maatregelen treft, zoals bijvoorbeeld een gebiedsverbod of een
samenscholingsverbod. Daarbij beperk je de vrijheid die mensen hebben. Ja, daar moet
je dus ook zorgvuldig en proportioneel mee omgaan. Het is van belang dat je die
maatregelen treft, passend bij wat je daar aantreft. En het was duidelijk de laatste tijd
dat er door een toename van een drietal te onderscheiden overlastgevende groepen
behoefte was aan samenscholingsverbod en een gebiedsverbod. En dat stond overigens,
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zeg ik ook in de richting van mevrouw Koene, al aangekondigd in het stuk, in het memo
wat u tijdens de vorige commissie ter beschikking is gesteld. Ook op dit vlak hebben we
in de tussentijd dat alle gesprekken hebben plaatsgevonden, en ook de beraadslagingen,
niet stilgezeten. Als het gaat om wat voor effect hebben die maatregelen nou, dan is het
dus ook best lastig om te zeggen, nou we hebben een gebiedsverbod en dat leidt tot 6
procent afname van de overlast. Dat is erg moeilijk om dat op die manier vast te stellen.
Maar we hebben wel het gevoel dat we door die maatregelen meer grip krijgen op wat er
in die buurt gebeurt. En ook als het nodig is, kunnen ingrijpen en dat de politie of de
handhavers die dat moeten doen, de juiste titel hebben om in te kunnen grijpen. Ik vind
het wel van belang dat we, samen met u en ook samen met alle mensen die daarbij
betrokken zijn verder, onder andere ook inwoners, dat we ook helderheid geven over
wat die effecten van die maatregelen zijn. En daarom vind ik het ook goed dat er
gevraagd wordt om monitoring zoals we dat het afgelopen najaar hebben gedaan. Dat u
ook met een motie aandringt op monitoring in het komend najaar, waardoor we even de
tijd krijgen om ook die instrumenten in te zetten en het effect daarvan te kunnen zien.
En dan hoop ik ook dat ik u in het najaar kan laten zien dat die effecten er ook zijn.
Ondanks dat het moeilijk is om één effect te koppelen aan één maatregel. Ik hecht
eraan dat wel te vermelden. Zoals de wethouder ook al aangaf, is het ook van belang
dat we goed in gesprek zijn met alle instellingen, alle instanties, alle bedrijven die daar
zitten, die mogelijk een bron van overlast zijn. Maar dat we ook goed in gesprek zijn
met de inwoners om te kijken waar bij hun precies de bottlenecks zitten. En ik zei het al,
de ene inwoner vindt het prima om naast een coffeeshop te wonen en de andere
inwoner ervaart al overlast vanwege het feit dat hij naast een coffeeshop woont, zonder
dat die misschien daadwerkelijk ook overlast veroorzaakt. Dat is ook een kwestie van
veiligheidsbeleving. En dat is echt voor 50 procent, dat is ook gewoon wetenschappelijk
aangetoond, onderdeel van veiligheid. Veiligheid bestaat uit objectieve veiligheid maar
ook veiligheidsgevoel. En veiligheidsgevoel is ontzettend individueel ingegeven. Dan is
er nog gevraagd door een aantal van u om een integrale aanpak, in ieder geval is
daarover gesproken. En ik hecht eraan om te zeggen dat we in de buurt Kromhout,
Kasperspad, eigenlijk al op een integrale manier werken. Zoals u dat ook gewend was in
een aantal straten en wijken een aantal jaar geleden, zoals in de Colijnstraat, de
Vogelbuurt en het Lijnbaangebied. Dat betekent dat daar wordt afgestemd tussen
stedenbouw, projectleiders richting gebiedsontwikkelingen, hotelontwikkelingen,
verkeer, Omgevingsdienst, daar waar het gaat om bepaalde vergunningen voor
instellingen die daar zitten of bedrijven die daar zitten, de ruimtelijke kwaliteit,
veiligheid, zorg en ondersteuning, communicatie, en een gezamenlijke alertheid die in
de Stuurgroep Leefbaarheid en Veiligheid is afgesproken die ten aanzien van dit gebied
geldt. En daarbij zijn eigenlijk naast de gemeente de politie, Trivire, Woonbron, Sociale
Dienst Drechtsteden, het Openbaar Ministerie waar ik donderdag weer een overleg mee
heb, waar dit ook op de agenda staat, de Dienst Gezondheid en Jeugd, MEE
Drechtsteden, Handhaving, Veiligheidshuis, Belastingdienst en vele andere instellingen
betrokken bij wat er in dit gebied gebeurt. Daar wou ik het bij laten voorzitter zodat ik
nog twaalf seconden de tijd heb voor eventuele vragen of interrupties.
Mevrouw Van der Ham: Voorzitter?
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De voorzitter: Mevrouw Van der Ham.
Mevrouw Van der Ham: Ja voorzitter, dank u wel. U geeft zelf al aan dat er mogelijk
meer is wat een oorzaak is van overlast. Kunt u … Wat doet u daar nu aan behalve het
handhaven van de openbare orde?
Burgemeester Kolff: Kijk, dat is zoals ik al zei, best complex. Ik zei ook dat veiligheid
bestaat uit objectieve veiligheid, veiligheid die je kunt meten en veiligheidsgevoel,
veiligheidsbeleving. En die kun je eigenlijk alleen maar meten door mensen te
interviewen en te zeggen, hoe ervaart u uw wijk? En als dat niet goed is, waar komt dat
door? En daarvoor geldt dat, ik noemde net het voorbeeld, van een algemeen voorbeeld
van een coffeeshop waar iemand naast woont, er zijn natuurlijk mensen die zeggen, ja
ik woon naast een coffeeshop en dat geeft mij een onveilig gevoel. Er zijn ook mensen
die zeggen, ik woon naast een coffeeshop en daar heb ik helemaal geen enkele moeite
mee. En dat is in dezelfde buurt kan dat zich voordoen ten aanzien van dezelfde
instelling die op dezelfde manier opereert, en die ook op dezelfde manier wordt
gecontroleerd en gehandhaafd. Dus dat is ongelooflijk ingewikkeld om dat op een
eenduidige manier te doen. Maar dat is wel iets waar wij natuurlijk dagelijks mee bezig
zijn zeg ik via de voorzitter.
Mevrouw Van der Ham: Voorzitter?
De voorzitter: Ja, mevrouw Van der Ham.
Mevrouw Van der Ham: Ja, ik begrijp dat het gevoel van veiligheid hele grote factor is in
hoe veilig men zich voelt in de buurt. Maar we hebben het hier wel over een buurt waar
uit onderzoek blijkt dat men zich twee keer onveiliger voelt dan in de binnenstad. En
dan vind ik het wat flauw om het alleen over veiligheidsbeleving te hebben. En volgens
mij vroeg ik u, wat doet u meer dan alleen handhaven? En ik hoor het niet, maar
misschien hoor ik het verkeerd?
Burgemeester Kolff: Nou ik heb niet de woorden gebruikt die u net gebruikt. Ik heb echt
gezegd dat het een samenhang is tussen veiligheid, objectieve veiligheid en
veiligheidsbeleving. En dat daar dus op beide kanten inzet moet worden gepleegd. En
die inzet, die kan onder andere bestaan uit inderdaad, een gebiedsverbod, een
samenscholingsverbod, als het gaat om specifieke groepen die overlast veroorzaken.
Wat wij ook doen, is bijvoorbeeld het streng controleren van bepaalde bedrijven of
instellingen die daar zitten, en met een regelmaat van de klok eigenlijk controleren om
te zorgen dat ze zich aan de afspraken die we hebben gemaakt houden. En dat gaat
eigenlijk voor een deel de laatste tijd ook heel erg goed. Maar ik hecht er wel aan om te
zeggen dat heel veel bedrijven, eigenlijk alle bedrijven en instellingen die daar zitten,
daar ook zitten binnen de kaders die door uw eigen raad zijn vastgesteld. Het is niet
zomaar gezegd dat wij, als u zegt, ik wil een bepaald bedrijf daar weg hebben, dat dat
kan. Dus ik ben het met u eens als u zegt, je kan best eens het gesprek aangaan met
een supermarktondernemer van, joh zou je nou wel dat goedkope bier moeten verkopen
aan, zeker aan bepaalde doelgroepen die misschien toch al kwetsbaar zijn? Of
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bekendstaan als overlastveroorzakers, zo’n gesprek kun je altijd aangaan. En dat
gebeurt ook vanuit onze gemeente. Alleen …
Mevrouw Van der Ham: Voorzitter?
Burgemeester Kolff: Wij doen eigenlijk alles in dat gebied, wat we kunnen. En ik heb
alleen de laatste tijd nog een aantal extra instrumenten toegevoegd om de politie met
name, en handhaving, instrumenten en handvatten te geven om de laatste puntjes op
de i te zetten, voor wat betreft de handhaving.
De voorzitter: Mevrouw Van der Ham nog een aanvulling?
Mevrouw Van der Ham: Ja voorzitter, ik begrijp wat u zegt. En ik kan me voorstellen dat
een samenscholingsverbod werkt tegen bijvoorbeeld de enorme drugshandel die daar op
straat plaatsvindt. Maar ik ben echt op zoek naar een integrale aanpak. En een
samenscholingsverbod lost bijvoorbeeld wildpoepen niet op, dat doe je doorgaans
alleen. En ik vraag me af, waar wordt die afweging gemaakt? En wat kunnen wij daar als
Dordrecht gezien aan doen, om die buurt gewoon in zijn geheeld de leefbaarheid naar
boven te krijgen?
Burgemeester Kolff: Nou dank voorzitter. Over die integrale aanpak heb ik net wel het
nodige gezegd, en die komt echt tot uiting in het samenstel van organisaties die met
elkaar in die intensieve aanpak meedoen. Ik heb die organisaties net genoemd, dat is
echt meer dan alleen een samenscholingsverbod wat gehandhaafd wordt door politie.
Dat gaat ook echt om individuele gevallen die eruit worden gelicht en waar een
persoonlijk plan voor wordt gemaakt. Maar dat is ook weer vooral op het pad van de
wethouder die meer aan de preventieve kant zit. Ja, ik heb natuurlijk voor wat betreft
de mogelijkheden die ik heb, die nauw aansluiten op wat de wethouder doet, overigens
samen met de wethouder Leefbaarheid, doen wij wat we kunnen. En dat is dus eigenlijk
in feite al een integrale aanpak zoals die ook van toepassing was op de gebieden die ik
net ook heb genoemd in het verleden. En die ook echt wel effectief zijn geweest.
De voorzitter: Mevrouw Stolk.
De heer Van Verk: Voorzitter?
Mevrouw Stolk: Ja voorzitter …
De voorzitter: En daarna mijnheer Van Verk.
Mevrouw Stolk: Ja voorzitter, misschien heb ik het gemist, misschien heeft u het wel
gezegd. Ik heb in mijn betoog gezegd dat het actiecomités zich in het Kromhout, die
voelt zich niet serieus genomen. En ik heb ook gezegd van, ja u bent ook burgemeester
van hen, van het Kromhout, de bewoners van het Kromhout. Bent u bereid om het
vertrouwen weer te herstellen en met hen het gesprek aan te gaan?
Burgemeester Kolff: Uiteraard ben ik daartoe bereid. En ik zou het ook erg vervelend
vinden als dat vertrouwen definitief weg zou zijn. Wat mij betreft is het vertrouwen er
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wel, en kunnen we er ook aan werken als dat bij hen niet zo is om dat te versterken. Ik
hecht er dan wel aan dat als er een uitnodiging komt, dat die ook wordt geaccepteerd.
Ik vind dat ontzettend belangrijk. En ik hecht er ook aan dat we in het algemeen belang,
want dat is onze taak, zowel als raad, als college, ook als burgemeester, daar ook de
geluiden meenemen uit de hele buurt. En dat betekent, zoals de wethouder ook al
aangaf, dat dat leden kunnen zijn van het actiecomités, maar ook van andere bewoners,
platforms en groepen. Maar het antwoord daarop kort gezegd, ja natuurlijk.
De voorzitter: Mijnheer Van Verk.
De heer Van Verk: Nou voorzitter, toch nog even aanhakend op de vragen van mevrouw
Van der Ham. U betoogt dat u op zich een soort van integrale aanpak heeft, doordat u
met een aantal, een talloos aantal organisaties bespreekt. Maar wat ik nu mis in uw
verhaal is het plan waarop die aanpak is gebaseerd en de doelen die u daarmee wilt
bereiken zodat we ook die effectiviteit van dat plan van aanpak in het najaar,
eendrachtig de motie van de VVD, ook kunnen meten. En laat ik helder zijn, bij mij is
een integrale aanpak, een plan van aanpak wat integraal is, betekent niet alleen
repressieve maatregelen maar betekent ook preventieve maatregelen, betekenen ook
curatieve maatregelen, en daar hoor ik u niet over. Dus ik heb het gevoel dat u best uw
best doet om daar de problemen aan te pakken maar dat er van integraliteit, in die zin
van een plan van aanpak, nog geen sprake is.
Burgemeester Kolff: Ja dank, ja voorzitter, ik herken eigenlijk 95 procent van wat de
heer Van Verk zegt, dat zijn ook beschouwingen die ik daar zelf bij heb. Dat is niet
alleen maar repressie, dat is ook preventie en de nauwe aansluiting daarop. Maar het is
niet zo dat iedere portefeuillehouder achter deze tafel een eigen integrale aanpak heeft.
Die integrale aanpak van mij, voor wat betreft de mensen waar het om gaat, die is
natuurlijk naadloos en één aangesloten op de aanpak van wethouder Heijkoop. Samen
met de wethouder Stam voor wat betreft leefbaarheid. Wat we dus doen is als het gaat
om individuele situaties van overlastgevers, want daar heb ik het nu even over, op
persoonsniveau, dan wordt het in de Kerngroep Overlast en het interventieteam, worden
die mensen besproken, daar zitten alle disciplines aan tafel. En dat is ook een aanpak
die in de wijken die ik net heb genoemd, en de straten die ik heb genoemd, in het
verleden ook gewoon goed heeft gewerkt. Dat neemt niet weg dat ik het met u eens ben
dat we ook moeten kijken of al die maatregelen die we nemen, of dat nou individuele
maatregelen zijn, gezamenlijke maatregelen tegen groepsoverlast, of maatregelen aan
de preventieve of repressieve kant, dat die leiden tot een verbetering. En hoe meet je
dat nou? Nou, ik heb net wel aangegeven dat dat best moeilijk is. Maar dat kun je onder
andere meten uit de enquêtes die we toch jaarlijks houden over de veiligheidsbeleving,
die mensen hebben in hun wijk. Waaruit blijkt dat de veiligheid in Dordrecht in zijn
algemeenheid een 7,5 krijgt, wat een behoorlijk netjes cijfer is, kan altijd beter maar dat
is een keurig cijfer, en in deze wijk een 6,1. Dus het is ook niet zo dat het zo is dat in
andere wijken die veiligheidsbeweging twee keer zo hoog is wat ik net hoor, maar het is
beduidend lager. En wat mij betreft streven we ernaar om de veiligheidsbeleving in deze
wijk op hetzelfde niveau te krijgen als de rest van Dordrecht.
De heer Van Verk: Voorzitter?
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De voorzitter: Mijnheer Van Verk.
De heer Van Verk: Toch begrijp ik iets niet geloof ik, maar dat zal misschien aan mij
liggen. U zegt van, ja niet elke portefeuille heeft zijn eigen integrale plan van aanpak,
nee, want dan zou het ook weinig integraal zijn. Dus daar zijn we het al snel over eens.
Maar als dan die, dat college met elkaar een plan van aanpak heeft wat een integraal
karakter zou hebben, met doelstellingen, dan is het toch niet zo moeilijk om dat te delen
met de raad? Zodat wij daar ook kennis van hebben en kunnen zeggen van, nou dat is
een top.
Burgemeester Kolff: Ja, kijk, er wordt vanuit ons gemeentehuis natuurlijk op heel veel
takken van sport samengewerkt tussen portefeuilles. En ik heb er helemaal geen moeite
mee om dat te delen, dus dat is ook niet gevraagd. Ik heb aan u nu gezegd hoe we het
doen. En als u zegt, ik vind het prettig om daar een memo van te ontvangen zodat ik
dat nog eens tot me kan nemen, dan doe ik dat graag. Belangrijke onderdelen daarvan
stonden ook al in het memo wat ik u heb gestuurd ter gelegenheid van de voorgaande
commissie over dit onderwerp. En als u zegt, ik wil graag toch nog eens een keer een
totaaloverzicht, dan kunnen we dat natuurlijk verzorgen. Dat is aan u, hoe en hoe
diepgaand u precies geïnformeerd wilt worden. Maar de wijze waarop ik het hier nu
verwoord, is natuurlijk ook een manier om u te informeren.
Mevrouw Van der Ham: Voorzitter?
De voorzitter: Mevrouw Van der Ham.
Mevrouw Van der Ham: Ja, wij hebben ook in de commissie gevraagd om een integraal
plan van aanpak voor specifiek deze wijk. Echt benaderd vanuit leefbaarheid,
leefbaarheid is meer dan enkel openbare orde. Waar ik tegenaan loop is, u komt met de
kaders bijvoorbeeld, dat wij die zelf hebben vastgesteld en dat u op basis daarvan de
openbare orde handhaaft. Dan is mijn vraag, waar wegen wij dan af of die kaders nog
steeds de kaders zijn die wij willen? Waar voeren we dat gesprek dan? Of moeten we
daar wat aanpassen?
Burgemeester Kolff: Nou, als het bijvoorbeeld gaat om het coffeeshopbeleid, dan is dat
hier vastgesteld. Daar heb ik als burgemeester een zelfstandige rol in, maar daar heeft u
als raad ook een bepaalde rol in, dat beleid is hier vastgesteld. En zolang dat beleid is
zoals het is, maar dat geldt voor heel veel beleid, hanteren we dat. Als u zegt, ik wil het
ter discussie stellen en het moet op de kop, dan kan dat. En dat is ook aan u om dat dan
te agenderen. Maar ik ga eigenlijk uit van bestaand beleid zolang dat niet wordt
gewijzigd door de gemeenteraad, tenslotte het hoogste orgaan van politiek bestuurlijk
Dordrecht.
Mevrouw Van der Ham: Ja, voorzitter?
De voorzitter: Mevrouw Van der Ham.
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Mevrouw Van der Ham: Ik probeer het nog één keer. Ik wil heel graag dat we dat
gesprek voeren, benaderd vanuit de wijk en niet alleen maar vanuit het stukje
coffeeshopbeleid, het stukje kamerverhuur, het stukje handhaving openbare orde. Waar
voeren we dat integrale beleid? Waar brengen we leefbaarheid, wonen, zorg, openbare
orde bij elkaar? Waar voeren wij dat gesprek? Volgens mij doen we dat niet, daarom
willen we graag een plan.
Burgemeester Kolff: Nou kijk, ik kan een plan schrijven, ik kan ook opschrijven wat we
doen. En ik heb het net verwoord, en volgens mij is dat best compleet, en dat past ook
helemaal in de lijn zoals dat in het verleden ook in bepaalde gebieden is gehanteerd die
onder druk hebben gestaan. Nou, u kunt zeggen, ik zie dat toch anders, ik wil daar
accenten in wijziging, dat kan. Dan zou ik zeggen, vraagt u mij om dat memo en dan
geef ik het aan u, dat is geen enkel probleem. Dan zorg ik ervoor dat u een overzicht
krijgt van alles wat we nu in deze wijk doen. Maar laat ik het zo zeggen, of u dan alsnog
een plan nodig heeft, laat u dat dan afhangen, zou mijn advies zijn, van wat u daarvan
vindt. In plaats van dat u meteen om een plan vraagt terwijl er eigenlijk al een heleboel
gebeurt.
De heer Van Verk: Nou ja, voorzitter, ik heb daar toch moeite mee.
De voorzitter: Mijnheer Van Verk.
De heer Van Verk: Ik heb moeite met de wijze van redeneren nu. We krijgen dadelijk
een memo met een A4’tje waarop allerlei zaken staan wie wat doen, zonder dat we
daarin het plan wat daarachter behoort te zitten kunnen zien. Daar gaat het om. Je wil,
uiteindelijk wil je met die wijk van 6,1 naar een 8, om het zo maar te zeggen. En
daarvoor zijn een aantal zaken, een aantal stappen nodig. Daarvoor zijn doelen en
tussendoelen nodig. En alleen maar te laten zien wat we doen, dat is mooi, dan hebben
het plaatje maar daar hebben we niet achterliggende gedachte, en het achterliggende
beleid erin. Dus ik wil eigenlijk wel dat plan van aanpak.
Burgemeester Kolff: Ja, dat kan, daar gaat dan … Dat kan, daar gaat heel veel
ambtelijke capaciteit inzitten maar het leidt ertoe dat we gaan doen wat we nu ook al
doen. En ik vind het … Ik vind het …
De heer Van Verk: Ja voorzitter, dat het ambtelijke capaciteit in gaat zitten, dat zal wel.
Maar volgens mij zijn die ambtenaren ook aangenomen om de raad ook te voorzien van
de benodigde informatie.
Burgemeester Kolff: zeker. Dat ontken ik ook niet. En het is ook aan u welke informatie
u nodig hebt. Dus maar … Laat dat duidelijk zijn. Alleen ik heb willen schetsen wat we al
doen. Wat we voor een deel ook pas sinds kort doen omdat ik vind, en dat vinden we
allemaal, dat maatregelen proportioneel moeten zijn, bij de situatie die zich daar
voordoet. En die situatie is de afgelopen tijd verergerd. En daarom hebben we gezegd,
dan moeten we de maatregelen ook daarop aanpassen, sterkere maatregelen nemen
dan voorheen. Dus dat is ook onderdeel van het verhaal. Maar wat ik … Waar ik voor wil
waken, is dat u zegt, in dit plan mist nog dit of dat. En als we dat doen, dan gaan we
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van een 7,5 naar een 7,7, want zo werkt het niet. En ik vind het belangrijk om dat wel
te benadrukken. Het is geen koekjesfabriek waar je ’s ochtends op de lopende band een
knop drukt en aan het eind van de dag kunt tellen hoeveel koekjes van de band
afdrukken, zo werkt een samenleving niet. Maar dat hoef ik natuurlijk voorzitter, de heer
Van Verk niet te vertellen.
De heer Van Verk: Nee voorzitter.
De voorzitter: Mijnheer Van Verk.
De heer Van Verk: Ik begrijp ook dat het zo niet werkt, dat hoeft u mij echt niet uit te
leggen. Ik loop iets langer mee als vandaag in deze raad. En het gaat niet eens
misschien om de raad, maar het gaat wel om de bewoners die ook recht hebben om te
weten welk plan van aanpak er is en welke doelstellingen erbij zijn, en welke uitkomsten
ze daarbij mogen verwachten. En dan is een lijstje dat de Belastingdienst extra
controleert op de wegenbelasting in de wijk, is onvoldoende.
Burgemeester Kolff: Dat ben ik met de heer Van Verk eens, dat is inderdaad
onvoldoende. Wat mij betreft mogen de inwoners van de wijk weten dat wij ernaar
streven als gemeente, en daar hebben we de inwoners overigens ook zelf bij nodig, laat
dat duidelijk zijn, ook in reactie nogmaals op mevrouw Stolk. Laat duidelijk zijn dat wij
streven naar eenzelfde cijfer als voor de rest van Dordrecht voor wat betreft
veiligheidsbeleving, en dat is wat mij betreft ook de maatstaf. En zolang dat nog niet
aan de orde is, hebben wij nog werk te verrichten op het gebied van veiligheid,
leefbaarheid en verbetering van de wijk. Maar nogmaals, als die visie opvang zijn beslag
krijgt, daar heeft de wethouder al het nodige over gezegd, maar ook bijvoorbeeld als de
realisatie van het hotel aan het Vrieseplein er komt, en andere ontwikkelingen in het
gebied, dan gaat dat ook helpen bij het veiligheidsgevoel. En het gaat dus om het
complex, om de samenloop der dingen.
De heer Van der Net: Voorzitter?
De voorzitter: Mijnheer Van der Net.
De heer Van der Net: Ik heb eventjes zitten luisteren naar de burgemeester en wat mijn
collega’s allemaal hebben gezegd. En ik ben het eigenlijk wel met ze eens. Op dit
moment is er een verhaal, en dat verhaal valt op dit moment gewoon heel moeilijk te
toetsen voor ons als raad. En ik heb er het volste vertrouwen in dat de burgemeester
naar eer en geweten maatregelen uitrolt op dit moment in het gebied. En ik ben ervan
overtuigd dat ook wethouder Heijkoop van alles doet om ook daar de leefbaarheid te
bewaken, en ook wethouder Stam. Maar dan mis ik inderdaad die integraliteit. Ik wil
gewoon vanuit echt een plan, in ieder geval waarin staat wat er gebeurt en wat
uiteindelijk ook het doel zal worden in die buurt, dat we dat ook kunnen meten aan het
einde van de zomerperiode. En als ik een onderzoek vraag aan het OCD, wil ik dus ook
die punten daarin meegenomen hebben zodat we uiteindelijk ook kunnen vaststellen dat
het ook werkt, en dat de buurt daar ook echt veiliger en leefbaarder wordt. En op dit
moment geloof ik de burgemeester best dat alles wat er nu gebeurt, dat dat goed
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bedoeld is. Alleen ik wil het beter kunnen toetsen. Dus ik wil toch wel graag verzoeken
om dit toch wat beter uit te werken en uiteindelijk aan de raad voor te leggen, zodat we
echt daar een oordeel over kunnen vellen en dat we het kunnen meten aan het einde
van de periode die we dan hier vaststellen.
Burgemeester Kolff: Noem het een plan, noem het een memo. Ik zeg u bij deze toe, dat
we een overzicht gaan maken van de inzet die we plegen in het gebied. En u kunt dan
zelf bepalen of u denkt dat daar nog zaken in missen of dat u denkt, dat lijkt me goed.
En wat mij betreft stellen we daar doelen in vast, vind ik goed. Waardoor we, als we in
oktober die effectmeting uitvoeren, dat we ook kunnen zien of dat ook dan de juiste
resultaten haalt. Het enige waar ik echt geen handtekening onder zet, is dat maatregel A
leidt tot gevolg B. Dat kan ik gewoon niet doen, kan ik niet beloven, zou ik politiek ook
geen knip voor de neus waard zijn. En ik ga er ook vanuit dat u dat allemaal begrijpt.
De voorzitter: Dank u wel.
Mevrouw Koene: Nou, ik probeer alsmaar …
De voorzitter: O, mevrouw Koene.
Mevrouw Koene: In beeld te komen voorzitter, maar …
De voorzitter: O, die heb ik gemist. Mevrouw Koene.
Mevrouw Koene: Ja, het kan … Wij hebben geloof ik allemaal een heleboel gemist
vandaag, maar volgens mij heeft de heer Portier nog een vraag gesteld over met
betrekking tot het melden. Dus dat het duidelijk zou zijn voor de bewoners, niet alleen
van het Kromhout natuurlijk maar sowieso, waar zij zich kunnen melden als er sprake is
van overlast. Want ik heb begrepen, kijk je kan natuurlijk altijd naar de politie bellen,
maar dat is best een drempel. Dus ik kan me voorstellen dat er toch wat meer
bekendheid wordt gegeven aan een, weet ik veel, een app, een telefoonnummer, wat
dan ook, waar je kan melden als je iets ziet wat het daglicht niet verdraagt.
Burgemeester Kolff: Ja, nou dat begrijp ik. En de geluiden die ik daarover heb gehoord,
die vind ik ook teleurstellend. Het feit dat sommige inwoners kennelijk een ervaring
hebben dat ze niet tot de juiste instantie kunnen doordringen. In het algemeen is dat
wel iets waar de gemeente, maar dan zit ik ook weer op een andere portefeuille zeg ik
meteen, hard aan werkt, om de communicatie maar ook de bereikbaarheid steeds te
verbeteren. Dus dat in zijn algemeenheid. Specifiek voor deze wijk hebben we in het
verleden ook gewerkt met nieuwsbrieven voor bewoners waarin ook duidelijk
aangegeven staat welk nummer van toepassing is, of welke website van toepassing is,
bij welke situatie. En ik denk dat we die herhaling van zetten zeker nog eens een keer
zouden moeten doen. En ook moeten testen en toetsen, zelf, of die nummers dan ook
goed functioneren. Ook daarvoor geldt, ja het klinkt een beetje als een disclaimer maar
ik moet hem wel maken, dat als bijvoorbeeld gevraagd wordt om politie, dat altijd op
dat moment wordt gekeken waar op dat moment in de stad de prioriteit het hoogste is.
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En het kan dus zijn dat op moment A de politie er binnen drie minuten is, en op om
moment B dat de politie er toch wat langer over doet.
Mevrouw Koene: Ja voorzitter, dat begrijp ik. Maar op het moment dat er dus op plek A
iets is, dan moet er wel een alternatief zijn voor als er op de andere plek ook iets is.
Burgemeester Kolff: Ja, dat begrijp ik. En ik wil dus aangeven dat dat niet altijd kan. Dat
is gewoon feitelijk zo. En dat is, ja dat klinkt een beetje als de burgemeester duikt, maar
het is gewoon een feit, daar moeten we met elkaar reëel in zijn, dat in een stad van
deze omvang er altijd wel ergens overlast ervaren zal worden. En wat bij de ene
vervelender wordt ervaren dan bij de ander, en dat we niet altijd alles kunnen
voorkomen of meteen kunnen bestrijden. Dat is een feit. Ons doel is om zo snel mogelijk
tot een behoorlijk cijfer van veiligheidsbeleving in deze wijk te komen, dat is het hoogste
doel wat mij betreft.
De voorzitter: Dank u wel.
Mevrouw Van der Ham: Voorzitter?
De voorzitter: Ik heb mevrouw Van der Ham.
Mevrouw Van der Ham: Ja, ik zou graag willen verzoeken om een schorsing gedurende
tien minuten om even te overleggen met mijn collega’s, of wij een motie gaan indienen
ten aanzien van een plan van aanpak voor de leefbaarheid in deze wijk.
De voorzitter: Dan schors ik de vergadering voor tien minuten, en dan zijn wij om vijf
voor half zes weer terug.
De voorzitter: De vergadering is heropend. Ik kijk rond wie behoefte heeft aan een
tweede termijn? Ik ga gewoon even alle fracties langs. Beter Voor Dordt, nog behoefte
aan een tweede termijn, mevrouw Nijhof? Zo niet, dat mag ook hoor. U hoeft niks te
bedenken. Als u echt iets wilt zeggen, dan mag het. Nee? Dan gaan we naar de VVDfractie, mijnheer Van der Net, gaat uw gang.
De heer Van der Net: Voorzitter, dank u wel. Na ampel beraad eventjes met een aantal
partijen, hebben we toch als VVD vastgesteld dat er hier leefbaarheid en veiligheid voor
ons wel dusdanig van belang is dat wij vinden dat er meer duidelijkheid moet komen
richting de buurt. De onrust is te groot op dit moment. En wij willen gewoon ook als
raad toch een keer kunnen vaststellen van wat daar nu precies gebeurt, en dat wij ook
aan de hand van een aantal punten gewoon kunnen meten of het uiteindelijk ook
effecten heeft. En ik neem aan dat mevrouw Van der Ham zo meteen ook nog het een
en ander zal toelichten. Maar ja, op dit punt vinden wij dat er meer duidelijkheid moet
komen. En dat er een plan van aanpak in ieder geval moet komen wat er allemaal
gebeurt in die buurt om dat beter te kunnen vaststellen. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Van der Ham, CDA.
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Mevrouw Van der Ham: Ja voorzitter, dank u wel. Wij hebben onvoldoende concrete
toezeggingen gehad als het gaat over het concrete plan van aanpak om de leefbaarheid
in de buurt verbeteren. En daarom willen we graag een motie indienen namens de PVV,
D66, VVD, VSP, GroenLinks, Fractie Jager, PvdA en onszelf. Waarin wij vragen te komen
met een integraal plan van aanpak teneinde de leefbaarheid en veiligheid in dit gebied te
verbeteren, en daarbij diverse beleidsterreinen met elkaar te combineren. Het plan
uiterlijk in het najaar van 2020 aan deze raad voor te leggen.
De voorzitter: Dank u zeer. Even een vraag van mijn kant, hoe verhoudt zich dan die
termijn tot de monitoring? Die in september 2020 gaat plaatsvinden.
Mevrouw Van der Ham: Ja, daar mag degene die over de monitoring gaat een antwoord
op geven wat mij betreft.
De heer Van der Net: Ja, ik ben van de monitoring, die heb ik mede … Ik stel vast
inderdaad dat dat dan heel moeilijk wordt om dan vanuit dat plan van aanpak natuurlijk
een monitoring vast te stellen. Maar ik wil in ieder geval vanuit, en de motie qua
monitoring is dusdanig opgesteld, dat daar in ieder geval voldoende in moet staan om in
ieder geval te kunnen onderzoeken in de herfst. En dat staat volgens mij op dit moment
nog los van het plan van aanpak. Dus ik ben van mening dat ik deze motie op dit
moment eventjes in stand laat.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan ga ik naar de D66-fractie, mijnheer Polat heeft u nog
behoefte aan een tweede termijn? Niet? GroenLinks, mijnheer Burakçin.
De heer Burakçin: Ja voorzitter, dank u wel. Ja voorzitter, we zijn in ieder geval blij dat
de motie die wij ingediend hebben omarmd zijn door de wethouder. De motie
uitvoeringsplan visie opvang, die trekken wij terug. Daar zijn wij wel voldoende … Daar
hebben we onvoldoende over gehoord. De motie over voldoende woningen voor de visie
opvang, die willen we toch handhaven. Wij hechten toch waarde aan dat de raad daar
uitspraak over doet. We willen wel de laatste bullet van het dictum wijzigen, dat dit plan
voor de behandeling van de Kadernota 2021 gereed te hebben, in begroting 2021,
omdat het onderzoek wat op dit moment loopt naar de aantallen huisvesting nog niet
afgerond is. Tenminste, op die datum van de Kadernota.
De voorzitter: Als u het woord Kadernota vervangt door begroting in uw motie M5, dan
zijn we er volgens mij.
De heer Burakçin: Ja.
De voorzitter: En ik stel voor dat we dat dan ook gewoon zo doen, en dat we niet
opnieuw een nieuwe motie indienen.
De heer Burakçin: Nee.
De voorzitter: Het woord Kadernota bij de een na laatste bullet, dat we die vervangen
door het woord begroting. En M4 is dan daarbij ingetrokken. Dan kom ik bij de fractie
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ChristenUnie/SGP. Geen inbreng meer in tweede termijn. PVV, ook niet. SP-fractie,
mijnheer Portier.
De heer Portier: Voorzitter, kort. Er is wat discussie geweest over al dan niet de
noodzaak van een tweede opvang, dan wel een crisisopvang. Die wordt in de
overweging waar de VVD een motie heeft gesproken over een crisisopvang en in beide
sluiten, of dragen op alleen maar over een opvang. Ik denk dat inderdaad een
crisisopvang in de regio, een tweede, dat dat, zoals wethouder Heijkoop betoogt,
inderdaad niet zal gaan werken, maar dat er wel meer opvang moet komen. En dat dat
liefst ook in de regio als dat maar enigszins kan moet gebeuren, daar ben ik ook van
overtuigd. Dus nou ja, wellicht komt de VVD nog met een nadere uitleg van hoe ze dat
dan precies zien die opvang. Wat betreft het plan van aanpak, waarvoor een motie
ingediend wordt, ja ik heb liever aanpak dan een plan van aanpak. Oftewel weer een
stuk papier waarover we gaan praten. Ik denk dat we voldoende met elkaar gewisseld
hebben over alles wat er moet gebeuren. En laten we goed in de gaten houden wat er
met elkaar gebeurt, in plaats van weer om een stuk papier te gaan vragen.
De voorzitter: Dank u zeer mijnheer Portier. Dan kom ik nog bij de VSP-fractie,
mevrouw Stolk.
Mevrouw Stolk: Ja voorzitter, dank. Kort, de VSP is het eens met de visie zoals die er nu
ligt. Het is beter dan wat er lag, maar ze moeten wel worden aangevuld met concrete
plannen om meer te spreiden, vandaar onze motie ook samen met de VVD. En
voorzitter, ik had, ik herhaal het nog maar een keer, wie betaalt, bepaalt. Dus wat de
VSP betreft onder andere met aanbieders zoals het Leger des Heils. We zijn blij dat u
heeft aangegeven naar de aanbieders, naar andere aanbieders in de regio te kijken.
Maar ik heb nog één vraag voorzitter, wie gaan er nu naar Sterrenburg toe? Zijn dat nou
de mensen die de meeste overlast geven of zijn dat de mensen die toch wat rustiger
zijn? Want wij zijn bang dat als het de mensen die wat rustiger zijn het probleem daar
ook niet opgelost gaat worden. En wat mij ook nog zorgen baart, de burgemeester was
heel duidelijk en was ook heel eerlijk door te zeggen van, als er ergens in de stad een
incident is wat urgenter is, dat het dan iets langer kan duren op een andere plek, dat
begrijp ik. Maar het college heeft een ambitie om te groeien naar 140 duizend inwoners,
en dat baart me dan wel een beetje zorgen. Maar dat is het laatste voorzitter.
De voorzitter: Dank u. Ja dit geldt … Deze opmerking geldt ook voor een stad van 600
duizend inwoners, dit geldt altijd. Dan kom ik bij de Partij van de Arbeid, mijnheer Van
Verk, gaat uw gang.
De heer Van Verk: Ja voorzitter, wij hebben een motie ingediend en die trekken wij voor
dit moment terug. Omdat wij begrepen hebben dat in het uitvoeringsplan in ieder geval
een vorm van monitoring zal worden opgenomen voor wat betreft de leefbaarheid in de
wijken. En dat daarbij ook in het kader van de PALT-afspraken duidelijkheid kan worden
gegeven over welke maatregelen de corporaties voornemens zijn te gaan treffen om
verdere achteruitgang van de zwakkere wijken tegen te gaan. Dus wij houden hem
gewoon nog even bij ons.
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De voorzitter: Motie M6 is dus daarmee ingetrokken, en ook echt van tafel. Mocht u die
ooit nog weer toch willen, dan dient u hem opnieuw in, even voor de duidelijkheid. Op
verzoek van griffier, voor de duidelijkheid. Kom ik bij mevrouw Koene, Gewoon Dordt,
gaat uw gang.
Mevrouw Koene: Dank voorzitter. Omdat het niet zo heel vaak gebeurt dat ik het
volledig met de heer Portier eens ben, maak ik toch even gebruik van mijn tweede
termijn. Wat hij zei met betrekking tot het plan van aanpak, daar sta ik voor meer dan
100 procent achter.
De voorzitter: Dank u zeer, mevrouw Koene. Dan kom ik tot slot bij de Fractie Jager,
mevrouw Jager, gaat uw gang.
Mevrouw Jager: Ik heb niets te melden op het moment.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan kijk ik nog even naar de wethouder voor een korte
reactie op hetgeen in zijn richting is gezegd.
De heer Heijkoop: Ja voorzitter, ik hoorde een vraag van mevrouw Stolk waar het gaat
over de tussenvoorziening in Sterrenburg. Het is absoluut correct dat dit niet de
zwaarste groep is, dit is een groep die op weg is naar zelfstandigheid. En ik wil ook
absoluut niet de indruk wekken, ook niet richting omwonenden, dat dit een oplossing is
voor de overlast. Dit is een van de heel veel, de vele stappen die we nog met elkaar
moeten gaan zetten om de druk op de voorziening te verminderen. Dus gewoon ook het
aantal mensen te verminderen, en voor iedereen de juiste plek te vinden. Dus dit is niet,
dit gaat niet over de meeste overlastgevende groep.
De voorzitter: Dank u zeer. Zijn er nog andere opmerkingen vanuit de kant van de
wethouder? Dan kijk ik toch, ja voor de zekerheid is het misschien toch goed als u nog
even het voorzitterschap overneemt.
De voorzitter: Gaat uw gang.
Burgemeester Kolff: Dank voorzitter. Ja, ten aanzien van de motie M2 die al voorlag,
monitoring leefbaar en veiligheid Kromhout en omgeving, heb ik eigenlijk al gezegd dat
we dat gaan doen. Dus wat mij betreft kan die motie worden aangenomen en wordt
daarmee ook omarmt. Er is natuurlijk nu een nieuwe motie bijgekomen ten aanzien van
een totaalplan, van integraal plan van aanpak. En eigenlijk zijn alle elementen, als ik de
motie goed lees, net door mij al verwoord. Dus wat mij betreft kunt u de motie
aannemen, vind ik helemaal prima. Ik ben het wel eens, moet ik heel eerlijk toch ook
nog zeggen, met de heer Portier die zegt, ja liever aanpak dan een plan van aanpak.
Maar als u vraagt om een plan, dan krijgt u een plan. Zo simpel is het ook. Dus dat plan
gaat u krijgen. En wat mij betreft ook eerder dan het najaar, zodat we zoveel mogelijk
van de effecten van het plan toch ook al mee kunnen nemen in de monitoring zoals uit
motie M2 wordt gevraagd. Dus wat mij betreft omarm ik beide moties.
De voorzitter: Dank u wel.
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De voorzitter: Kunnen we overgaan tot stemming.
Mevrouw Nijhof: Voorzitter, kunnen wij even schorsen, vijf minuten?
De voorzitter: Vijf minuten.
Mevrouw Nijhof: Ja.
De voorzitter: Dan gaan we om twaalf minuten over half zes verder.
De voorzitter: De vergadering is heropend. Ik verzoek iedereen plaats te nemen,
telefoons uit te zetten, boven de tafel te komen, et cetera, et cetera. Dank. U heeft om
schorsing verzocht, had dat nog een specifieke reden of zegt u van, we kunnen
overgaan tot de stemmingen. Ja? Geldt dat voor iedereen, kunnen we overgaan tot de
stemmingen? Dan beginnen we bij het, even kijken, we nemen eerst kennis van
agendapunten 23 en 24, dat zijn dus de punten die voor kennisgeving kunnen worden
aangenomen. Kan dat op uw instemming rekenen, dan hoeven we daar niet over te
stemmen. Zijn daar partijen tegen? Nou, dan nemen we dat voor kennisgeving aan. En
dan hebben we nog agendapunt 25, dat is de visie opvang zelf, het voorstel. Ik kijk rond
op er behoefte is aan stemverklaringen ten aanzien van de visie opvang. Ik zeg het
trouwens verkeerd, 23, ik zeg het verkeerd, 23 is de visie opvang, 24 en 25 kunnen we
ter kennisgeving aannemen. Zo wou ik het even dan corrigeren. Het gaat nu ten aanzien
van punt 23, de visie opvang zelf, zijn daar nog stemverklaringen bij? Zo niet, dan
kunnen we gaan stemmen. Als u voor de visie opvang bent, drukt u plus, als u daar
tegen bent, drukt u min. Hoe heet die motie, die laatste motie, M7? Is er al een
uitkomst? Heeft iedereen gedrukt? Er zijn misschien … Zijn er raadsleden weggegaan?
Mevrouw Wepster: Zit het kaartje er nog in?
De voorzitter: Alle …
Mevrouw Wepster: Ja, Jonathan zijn kaartje zat er nog in.
De voorzitter: Moeten we even opnieuw stemmen of niet? Oké. Nou, het staat er al. 35
stemmen voor en 0 stemmen tegen, en daarmee is de visie unaniem aangenomen. Dat
is in elk geval denk ik een mooi resultaat. Dan hebben we een, even kijken, één, twee,
drie, viertal moties. Als eerste de motie, die is weg, motie M2, monitoring, leefbaarheid
en veiligheid Kromhout en omgeving van de VVD, D66, Beter Voor Dordt en VSP. Zijn er
nog stemverklaringen ten aanzien van die motie? Ja? Gaat uw gang. Mevrouw Nijhof.
Motie M2 hè?
Mevrouw Nijhof: Ja. Voorzitter, natuurlijk stemmen wij in met onze eigen motie, maar
wat we hier nog aan toe willen voegen is dat we graag een aanscherping zouden willen
van de vragen die door het OCD onderzocht moeten worden, voor de monitoring. Om
ook af te dekken dat daar ook vragen over leefbaarheid in zitten, en zodat ze meetbaar
zijn.
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De voorzitter: Nou, waarvan akte. Dat is wel een beetje gek, om dat dan nog via een
stemverklaring in te brengen, maar goed, we gaan proberen dat zo goed mogelijk te
doen. Andere stemverklaringen bij motie M2? Zo niet, dan gaan we stemmen. Als u voor
bent drukt u plus, als u tegen bent drukt u min. De motie is ook unaniem aangenomen,
35 voor, 0 stemmen tegen. Dan de motie M3, verdeling opvang van de VVD, Beter Voor
Dordt, D66 en VSP. Zijn daar nog stemverklaringen bij? Mijnheer Portier.
De heer Portier: Ja, ik zou voor de motie stemmen met in acht nemen wat ik gezegd heb
in de tweede termijn. Dat ik ervan uitga dat als er in de regio buiten Dordrecht een
opvang komt, een tweede opvang, dat het geen crisisopvang is. En dat gewoon de
mogelijkheid openblijft dat er een tweede opvang ook in Dordrecht komt.
Mevrouw Koene: Voorzitter?
De voorzitter: Mevrouw Koene.
Mevrouw Koene: Ja voorzitter, ik eigenlijk, nou ja kan … Het maakt niet uit wat ik stem
trouwens, maar ik hoorde de heer Heijkoop zeggen, dat was wel steekhoudender zeg
maar waarvoor ik denk dat deze motie helemaal niet nodig is, dat er gewoon in overleg
met de regiogemeenten, dat dit opgepakt wordt. En dat ze aangesproken worden op het
moment dat er mensen zijn uit de andere gemeenten. Dus, maar goed, ik stem dan voor
de gezelligheid ook maar voor.
De voorzitter: Nou, dat is best gezellig. Ja. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Anderen
nog? Ja, gaat uw gang, mevrouw Van der Ham.
Mevrouw Van der Ham: Ja voorzitter, dank u wel. Wij zijn ook van mening dat de regio
zeker een rol moet pakken als het gaat over de visie opvang. Maar tegelijkertijd vinden
we dat de crisisopvang wel degelijk in onze stad hoort, en daarom zullen wij tegen deze
motie stemmen.
De voorzitter: Dank u zeer. Anderen nog?
Mevrouw Van Benschop: Voorzitter?
De voorzitter: Ja, gaat uw gang. Mevrouw Van Benschop.
Mevrouw Van Benschop: Ja, GroenLinks sluit zich aan bij de woorden van het CDA.
De voorzitter: Dank u zeer. Ik zie de heer Bosuguy nog? Nee, u wilt straks gaan
stemmen? Andere stemverklaringen nog? Zo niet, dan gaan we stemmen. Bent u voor
drukt u plus, bent u tegen drukt u min, en dat gaat om motie M3, verdeling opvang.
Motie is aangenomen, 25 stemmen voor, 10 stemmen tegen. Tegen waren de fracties
CDA, GroenLinks, Jager, Partij van de Arbeid en de overige fracties waren gezellig voor.
Dan zijn we bij motie M4, motie voldoende woningen voor de visie opvang van
GroenLinks, Partij van de Arbeid en D66. Zijn er nog stemmen?
Mevrouw Wepster: Uitvoeringsplan visie motie 4 is ingetrokken.
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De voorzitter: Die zat nog ten onrechte in mijn stapeltje, dank griffier. M5, excuus.
Motie uitvoeringsplan visie opvang van GroenLinks, Partij van de Arbeid en D66. Zijn er
nog stemverklaringen bij deze motie?
De heer Van Verk: Voorzitter, hier gaat iets niet goed. Volgens mij was de motie
uitvoeringsplan was ingetrokken, en de motie verdeling over de huisvesting was
gehandhaafd. Met als wijziging, Kadernota wordt begroting.
De voorzitter: M5 is motie uitvoeringsplan visie opvang waarbij bij de een na laatste
bullet, zoals ik met de heer Burakçin had besproken, het woordje Kadernota vervangen
zou worden door begroting.
De heer Burakçin: Nee voorzitter, het gaat om de motie voldoende woningen voor de
visie opvang.
De voorzitter: Ik versta er niks van wat u zegt. Kan iedereen even stil zijn? Inclusief de
wethouders. Gaat uw gang.
De heer Burakçin: Het gaat om de motie voldoende woningen voor de visie opvang, en
daarvan inderdaad moet die Kadernota vervangen worden door de begroting. De laatste
bullet.
De voorzitter: Dat is dus de laatste bullet van M4?
De heer Burakçin: Ja.
De voorzitter: Waarbij M5 is ingetrokken.
De heer Burakçin: Ja, dat klopt.
De voorzitter: Nou, dat hadden zowel de griffier als ik dan niet goed meegekregen,
waarvoor excuus. Dat betekent dat motie M5 van tafel is, en we het gaan hebben over
motie M4. Motie voldoende woningen voor de visie opvang waarbij in de laatste bullet
het woordje Kadernota vervangen is door begroting. Zijn er nog stemverklaringen bij
motie M4? Zo niet, dan gaan we stemmen. Bent u voor?
Mevrouw Koene: Nou, ik wil even heel kort …
De voorzitter: Mevrouw Koene.
Mevrouw Koene: Mag … Ja, dan mogen ze … Mogen die dingen blijven knipperen hoor, ik
bedoel maar ik ga ook hierbij vanuit zeg maar dat eigenlijk in een ander traject
thuishoort. Maar goed, prima.
De voorzitter: Voor de gezelligheid. Andere stemverklaringen nog? Zo niet, dan gaan we
stemmen op dus de aangepaste motie M4. Wie is voor, die drukt plus, wie is min, wie is
tegen die drukt min. De motie is aangenomen, 19 stemmen voor, 16 tegen. Tegen was
de fractie Beter Voor Dordt, CDA en VVD, en de overige partijen waren voor. Dan
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hebben we tot slot de motie, plan van aanpak leefbaarheid van de PVV, GroenLinks,
D66, Partij van de Arbeid, Fractie Jager, VSP, CDA en VVD. Inzake dus het plan van
aanpak leefbaarheid, omgeving Sint-Jorisweg, Kromhout, Vriesestraat, Vrieseplein en
Kasperspad. Ik kijk rond of er nog behoefte is aan stemverklaringen. Mevrouw Koene.
Mevrouw Koene: Voorzitter. Ja, ik doe nog één keer een stemverklaring, alleen moet ik
mevrouw Van der Ham teleurstellen want ik ga niet met deze motie instemmen. Dat kan
ook gezellig zijn. En, nou dat komt omdat ik ook vind dat dat hier echt niet bij deze
discussie hoort.
De voorzitter: Dank u zeer. Mevrouw Nijhof.
Mevrouw Nijhof: Voorzitter, wij vinden dit een motie eigenlijk een beetje voor de bühne.
Wij zitten niet te wachten, net zoals de heer Portier en ook mevrouw Koene, op een
nieuw plan van aanpak. Wij hebben voldoende gehoord van beide wethouders dat er
volgens ons een integraal plan van aanpak ligt. En ja, nou hebben we in die zin het
probleem dat we eigenlijk nu voor zullen stemmen, omdat we ook naar de buurt toe niet
de indruk willen wekken dat wij tegen leefbaarheid en dat soort zaken zijn. Ja.
De voorzitter: Dank u zeer. Dank u zeer. Dank u zeer, dames en heren. Even stilte,
aandacht voor de stemverklaring van mijnheer Boersma. Gaat uw gang.
De heer Boersma: Ja voorzitter, dank u wel. We zijn het eens met de opmerking dat we
liever een aanpak hebben dan een plan van aanpak. Dat als eerste. Alleen het kan geen
kwaad als je vanuit een aanpak bezig bent, om ook eens een keer op papier te zetten
wat je allemaal doet om met name de dwarsverbanden in beeld te brengen. Wat ook
weer de mogelijkheid geeft om achteraf te kijken of effect gehad hebben wat we doen.
Dus daarom zullen wij voor deze motie stemmen.
De voorzitter: Dank u zeer. Anderen nog? Zo niet, dan gaan we stemmen op motie M7,
plan van aanpak leefbaarheid. Voor is plus, tegen is min. De motie is aangenomen, 33
stemmen voor en de heer Portier van de SP en mevrouw Koene van Gewoon Dordt zijn
gezellig tegen. Dan zijn we … Hebben we nog een drietal punten openstaan, en ik stel
voor dat we dat na de schorsing doen. Dus om acht uur hier weer terugkomen. Ik schors
de vergadering.
26.Zienswijze op het Meerjarenbeleidsplan 2020-2023 van de Dienst Gezondheid
& Jeugd ZHZ
De voorzitter: Geachte leden van de raad, andere aanwezigen, welkom terug bij de
raadsvergadering van 10 maart 2020. Aan de orde agendapunt 26, zienswijze op het
Meerjarenbeleidsplan 2020-2023 van de Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid.
De vergadering is begonnen, dus ik verzoek u om stilte, dank. Op 18 februari
jongstleden is in de commissie Sociale Leefomgeving gesproken over onze zienswijze op
het Meerjarenbeleidsplan van de Dienst Gezondheid en Jeugd. Er zijn enkele
amendementen aangekondigd en afgesproken dat er over die amendementen vandaag
vooral gesproken wordt, alleen eigenlijk zelfs, waarbij een spreektijd van twee minuten
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wordt gehanteerd. En ik kijk even rond, zijn er inderdaad amendementen? Mag ik even
vingers zien? Daar vanuit het CDA twee, dat zijn ze? Ja? Nou, dan geef ik graag de
indieners, indiener moet ik zeggen mevrouw Van der Ham, gelegenheid om de
amendementen toe te lichten en in te dienen. En daarna gaan we de gebruikelijke
volgorde hanteren voor de eerste termijn van de raad. Mevrouw Van der Ham, gaat uw
gang.
Mevrouw Van der Ham: Ja voorzitter, dank u wel. De door het college voorbereidde
zienswijze is zorgvuldig voorbereid, ze stipt de juiste zaken aan en benoemt eigenlijk al
onze zorgen, waarvoor de complimenten. Ten aanzien van twee zaken hebben we
gemeend dat het echter nog net wat duidelijker mag worden gemaakt, dat we ons
zorgen maken. Bijvoorbeeld over de taakopvatting van de DG&J, want in het
voorliggende Meerjarenbeleidsplan lopen wettelijke en niet-wettelijke taken door elkaar
heen. En zorgen over het feit dat tal van ambities niet financieel zijn doorgerekend en
we niet de verwachting willen wekken dat er meer geld beschikbaar komt om deze te
realiseren. Op die twee punten hebben wij samen met PvdA, GroenLinks en Beter Voor
Dordt amendementen voorbereid. Want op beide punten zouden wij, indien dit niet in
het MJP wordt aangepast, geacht worden tegen het MJP te hebben gestemd.
De voorzitter: Dank u zeer. Dat betreft de amendementen A2 en A3., Die worden
natuurlijk weer in het systeem gezet. U kent ze wel allemaal, de amendementen, dan
kunnen we er dus ook over spreken. Het amendement, even kijken, er staat geen
onderwerp op, onder het kopje, stevige basis, dat is amendement A2, en het andere
amendement gaat over de financiën. Eerste amendement, zijn allebei ingediend door
GroenLinks, Partij van de Arbeid, Beter Voor Dordt en het CDA. Waarvoor dank. Dan kijk
ik naar de Fractie Beter Voor Dordt, voor de eerste termijn. Gaat uw gang mevrouw
Nijhof.
Mevrouw Nijhof: Wij kunnen het zeer kort houden en houden de lijn aan die we eigenlijk
al tien jaar uitdragen. De dienst mag niet groter worden, moet niet afwijken van zijn
corebusiness, en moet een realistische begroting opvoeren. Bij deze constateren we
opnieuw dat dit met dit MJP niet aan de orde is. Geen realistische begroting en een
allerlei taken die of al bij andere GR’s belegd zijn of niet wettelijk zijn. Wederom nog
steeds geen duidelijkheid in wat nu de wettelijke taken zijn die de Dienst Gezondheid en
Jeugd uitvoert. We hebben als raden allerlei mandaten afgegeven, waardoor we achter
de feiten aan blijven lopen, steeds maar weer opnieuw. We zagen het bij Jeugd en
hebben gezien hoe dit misging. Waardoor we nu aanlopen tegen waar onze regie nu
gebleven is als stad, en nu bezig moesten om de solidariteit anders te organiseren. Ook
de discussie rond de niet-wettelijke en wettelijke taken speelt in de andere GR’s, en leidt
nu tot inachtneming van verdere besluiten. Ik moet u herinneren aan de discussie die er
op dit moment plaatsvindt rondom de Drechtsteden. Wij kunnen derhalve niet toestaan
dat deze GR buiten alle discussies om gewoon voortzet waar we al jaren pogen grip te
krijgen op budget en uitvoering. Wij kunnen dit MJP dus niet accepteren, wanneer het op
deze twee punten zo voortgezet wordt. Ik heb een aantal vragen, of ik heb in ieder
geval een vraag aan de betreffende portefeuillehouders die deel zijn van het bestuur van
de Dienst Gezondheid en Jeugd. En een van die vragen is onder andere, we zien in dit
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MJP dat de Wmo, in ieder geval de GR op dit moment een poging doet om de Wmo naar
zich toe te trekken. We kennen de discussie die er is met betrekking tot de lokale sturing
op de Wmo, en de hele Drechtsteden discussie. En we vragen ons af hoe het kan dat dit
op deze manier in dit MJP terechtkomt? Dus ik zou graag een antwoord daarop willen
van, nou ja goed, de wethouder Zorg.
De voorzitter: Dank u zeer. Dat duurt nog even wethouder voordat u dat antwoord kunt
geven. Ik ga naar de VVD-fractie. Mijnheer Van der Net, gaat uw gang.
De heer Van der Net: Ja, dank u wel voorzitter. Nou, wij willen het kort houden, wij
zullen allebei de amendementen steunen en dat was hem.
De voorzitter: Dat is inderdaad kort. CDA-fractie, mevrouw Van der Ham.
Mevrouw Van der Ham: Niets toe te voegen ten opzichte van net.
De voorzitter: Dank u zeer. D66-fractie?
Mevrouw Koene: Voorzitter?
De heer Polat: Voorzitter, we gaan ook …
Mevrouw Koene: Ik wil graag even wat aan mijnheer Van der Net vragen.
De voorzitter: O, dat mag. Excuus. Het gaat zo snel nu.
Mevrouw Koene: Het ging heel snel ja.
De voorzitter: Ja. Nou, ze waren ook zo kort. Mevrouw Koene heeft het woord, gaat uw
gang.
Mevrouw Koene: Nou, ik was nieuwsgierig waarom de heer Van der Net zegt alle twee
de amendementen te steunen? En gewoon echt nieuwsgierigheid hè.
De heer Van der Net: Ja, dat mag altijd natuurlijk. Dat is heel simpel van, wat allebei de
amendementen inderdaad stellen met betrekking tot het DGJ is dat wij ook onze twijfels
hebben over de zienswijze. En dat wij gewoon het zo strak willen trekken dat wij
gewoon ook op die manier willen uitspreken dat als men niet voldoet aan datgene wat er
bij de amendementen staat, dat wij worden geacht niet de zienswijze gesteund hebben.
Dat staat er. Ja.
De voorzitter: Dank u zeer. Mevrouw Van der Ham, ja u was eigenlijk al geweest. Heeft
u alsnog een inbreng in eerste termijn? Gaat uw gang.
Mevrouw Van der Ham: Ja voorzitter, ik wil wel graag reageren op mevrouw Koene. De
amendementen gaan ten aanzien van financiën, stellen wij niets anders dan dat wij
steunen wat er door het college in de zienswijze is gezegd. Alleen, willen we het net iets
strakker trekken door te zeggen, als u dit niet aanpast worden wij geacht niet te hebben
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ingestemd. Want tot op heden kunnen wij niets anders dan alleen een zienswijze
indienen, en kunnen we vervolgens niets meer vinden. Waardoor we net iets meer
kracht willen bijzetten op de punten financiën en de taakopvatting.
Mevrouw Koene: Ja voorzitter …
De voorzitter: Mevrouw Koene.
Mevrouw Koene: Dan wil ik daar natuurlijk weer graag op reageren.
De voorzitter: Tuurlijk.
Mevrouw Koene: Met de vraag, en al die andere gemeenten dan die in die regeling
zitten?
Mevrouw Van der Ham: Het gaat hier om de zienswijze van Dordrecht. En hier spreken
wij ons uit als Dordrecht zijnde, wat wij vinden van het MJP. En dan zeg ik namens het
CDA Dordrecht, vind ik dat ik niet in kan stemmen met de zienswijze als deze twee
punten niet aangepast worden. En wat die overige negen gemeenten vinden, dat doet er
op dit moment niet zoveel toe.
De voorzitter: Ja, even ter correctie, ten aanzien van dit amendement. U zegt net, dan
worden wij niet geachte de zienswijze te steunen. Maar eigenlijk heeft u opgeschreven,
dan worden we geacht niet te hebben ingestemd met het hele plan, dat is wat u zegt.
Mevrouw Van der Ham: Klopt.
De voorzitter: Ja.
Mevrouw Van der Ham: Correct.
De voorzitter: Dan is dat even helder. Dan ga ik naar mijnheer Polat van D66, gaat uw
gang.
De heer Polat: Voorzitter, D66 gaat ook met beide amendementen instemmen.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan kom ik bij GroenLinks. Mijnheer Burakçin.
De heer Burakçin: Ja voorzitter, ook wij kunnen het kort houden. Wij gaan … Wij hebben
het medeondertekend dus we gaan volledig mee met de woordvoering van het CDA.
De voorzitter: Dank u zeer. ChristenUnie/SGP, mijnheer Boersma.
De heer Boersma: Voorzitter, dank u wel. Ik ben erg benieuwd naar de reactie van de
wethouder op de twee amendementen. Ik constateer dat wij eigenlijk van losse flodders
de wethouder, als we dit aannemen, scherpe munitie meegeven richting het AB. En ik
vraag me even af wat de consequentie is als wij als Dordrecht niet instemmen met een
Meerjarenplan van de Dienst? Wat de effecten daarvan zijn, mede nog even in het licht
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van dat wij ooit ook niet ingestemd hebben met Meerjarenbeleidsplan van de Jeugdzorg,
wat vervolgens regionaal ook gewoon doorging. Dus ik ben heel benieuwd naar de
reactie van de wethouder daarop.
De voorzitter: Ja, dat is een optie bij zo’n gemeenschappelijke regeling natuurlijk. Dan
gaan we naar de PVV-fractie. Gaat uw gang, mevrouw Rutten.
Mevrouw Rutten-Alberts: Ja, dank u voorzitter. Om de taakopvattingen en financiën net
iets scherper te stellen zullen wij met beide amendementen instemmen.
De voorzitter: Dank u zeer. De SP-fractie, mijnheer Portier.
De heer Portier: Ja voorzitter, ik sluit me aan deels bij de woordvoeringen van mevrouw
Nijhof en mevrouw Van der Ham. Wij steunen de amendementen. Ja, de uiterste
consequentie is, als je een gemeenschappelijke regeling hebt die maar door blijft gaan
met beleid en niet gedragen wordt, dat je na moet gaan van wat voor consequenties je
daaruit trekt. Daar wou ik het bij laten.
De voorzitter: Dank u zeer. De Verenigde Senioren Partij, mevrouw Stolk.
Mevrouw Stolk: Voorzitter, ook kort. Wij zullen beide amendementen steunen.
De voorzitter: Dank u zeer. Partij van de Arbeid.
De heer Van Verk: Ja voorzitter, ik kan me naadloos aansluiten bij de woordvoering van
mevrouw Nijhof en Van der Ham. Waarbij ik nog aan toe wil voegen dat we in 2014 de
Dienst Gezondheid en Jeugd moesten redden van een financieel debacle. Uit
onderzoeken bleek toen dat er een kerstboom was opgetuigd, die steeds uitdijde,
waardoor de financiële problemen zijn ontstaan. De les die we toen geleerd hebben, dat
we dat niet meer zouden doen. En wat zie ik tot mijn verbazing, we gaan dat opnieuw
doen en daar zijn wij niet van gecharmeerd.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan de fractie Gewoon Dordt, mevrouw Koene.
Mevrouw Koene: Ja, dank voorzitter. Ja, nou ja, ik vind het een beetje een rare gang
van zaken. Ik bedoel, maar goed, ik snap het niet. Ik stem niet in met de
amendementen.
De voorzitter: Mevrouw Jager tot slot.
Mevrouw Jager: Dank u voorzitter. Ja, ik snap het wel en ik stem in met beide
amendementen.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan weet de wethouder wat hem te doen staat. Maar er is
ook nog wel een aantal vragen gesteld. Gaat uw gang.
De heer Van der Linden: Dank u. Ja, er zijn niet heel veel vragen gesteld, wel wat
zienswijzes geuit bij de amendementen. Nou, bij de amendementen kunnen we gewoon,
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het lijkt me goed om er even over te stemmen, maar kunnen we gewoon vanuit mijn
kant ook ondersteunen. Niet in de laatste plaats omdat, ze zijn heel verhelderend. Ze
vragen om helderheid en die kan ook gewoon denk ik worden gegeven. Een
consequentie van … Een uiterste consequentie als het AB daar niet in meegaat, is dat
Dordrecht dan niet akkoord gaat met het Meerjarenbeleidsplan. Nou, in de eerste ronde
weet ik nog wel, in de besprekingen waren veel vragen, veel toelichtende vragen
enzovoorts. Maar in … Als het op stemmen aankomt, denk ik niet dat we dan … Dat dat
stuk afgestemd wordt. Mij vallen wel een paar dingen op, en ik denk dat als we een
commissiebehandeling hadden gehad, hadden we daar wat langer bij stil kunnen staan
want dat is de afgelopen maand eigenlijk niet echt van gekomen. Eerste keer door een
ander onderwerp en een tweede keer omdat een voorliggende onderwerp wat langer
duurde. Ik hoor dingen als, er was een hele kerstboom opgetuigd en de Wmo wordt naar
zich toegetrokken.
De heer …: Voorzitter?
De heer Merx: Voorzitter?
De voorzitter: Bij interruptie, mijnheer Merx.
De heer Merx: Ja, dank u wel voorzitter. Ja, nog even terug op het vorige punt, u zegt
dat het AB misschien niet in meerderheid hiermee in zal stemmen. Dus eigenlijk de
vraag beantwoordend van ChristenUnie/SGP is het nou ja goed, dan heeft u leuk uw
amendementen ingediend maar als ik dit niet de handen voor op elkaar krijg in het AB,
ja dan blijft de begroting zoals die is.
De heer Van der Linden: Daar wou ik nou net aan beginnen. We hebben elk jaar een
begroting en we hebben elk jaar een jaarresultaat. Dit is een inhoudelijk stuk. We gaan
niet nieuw geld vragen hierin. Dit is eigenlijk de onderbouwing van wat het DGJ allemaal
doet. En het gaat van, nou vandaag bezig zijn met coronavirussen tot schoolverzuim tot
toezicht op een aantal taken tot enzovoorts. U weet, de heer Van der Verk gaf het al
aan, dat een paar jaar geleden de Dienst in zwaar weer zat. Dat is, zoals u weet, de
laatste jaren niet meer het geval. Elk jaar is er een positief jaarresultaat wat ook een
bestemming krijgt. Ik heb niet alle jaarreeksen in mijn hoofd, maar de Dienst als
zodanig, is niet erg gegroeid in taken en ook niet in fte of in financiën. En waar het wel
zo is, want er zit nu wel verschuivingen in, is dat steeds gepaard gegaan met de
procedures die we hebben, zienswijzes en besluiten, gedragen door zienswijzes. In die
zin vind ik het terecht dat u vraagt om verduidelijking, wettelijke en niet-wettelijke
taken. En ook om, hoor eens geen geld zonder dat er een goede reden voor is en een
goed besluit onder ligt. Maar ik ga niet mee in de overtuiging die er bij sommigen van u
achter lijkt te liggen van, eigenlijk doet die Dienst maar een beetje, want dat is niet zo.
Dan zet ik een punt, en daarachter, daarnaast heb je Jeugd. Jeugd is ondergebracht in
de GR maar de taken die hier beschreven staan zijn daarvan te onderscheiden. Nou, en
daar hebben we natuurlijk hele andere discussies, want daar zien we dat de vraag heel
erg toeneemt, dat we al een aantal jaren moeten bijpassen en zo. Laat onverlet dat het
functioneren van de Dienst op inhoud en op financieel gebied, nou de laatste jaren, in
ieder geval sinds ’14, keurig in de pas loopt. Nog één andere vraag, of eigenlijk de angst
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van mevrouw Nijhof van, ja trekt nou de Dienst de Wmo naar zich toe? Dat is natuurlijk
niet aan de orde, punt. Op pagina 28 en 29 ziet u een aantal paragraafjes over toezicht
op kwaliteit, en dat is natuurlijk iets heel anders. De Wmo-zorg ziet niet bij de Dienst,
en die zou er ook wat mij betreft niet thuishoren. Dat is ook helemaal geen enkele keer
door iemand ergens gezegd van, weet je wat wij moeten gaan doen, Jeugd gaat daar
heel fijn, we gaan ook nog eens de Wmo naar ons toetrekken. Allereerst al, omdat de
WMO keurig belegd is in de GR Drechtsteden. Zeven gemeentes die daarop
samenwerken. Dus drie andere gemeentes zou dan misschien zeggen, oké wat is dit
voor raars. En ten tweede, er staat hier gewoon duidelijk in, dit gaat om een aantal
toezichthoudende of ook toezichtfuncties op kwaliteit. Het is fijn dat we een aantal GR’en
hebben om dan te voorkomen dat we, wij van WC-eend zeggen dat WC-eend zo fijn is,
dat wat je in de ene GR doet, dat je dat via een andere GR kan controleren. En ook dat
vind ik wel heel goed hoor om te bespreken met elkaar, graag. Maar er is dus geen
sprake van dat we een beleidsinhoudelijke thema als de Wmo wat mij betreft naar de
Dienst zouden trekken, hoort daar helemaal niet thuis. Tot zover.
Mevrouw Nijhof: Voorzitter?
De heer …: Dank je wel.
De voorzitter: Bij interruptie, mevrouw Nijhof.
Mevrouw Nijhof: Ja, daar wil ik even op reageren want ik meen het echt heel anders te
lezen. Ik lees ook niet alleen de Wmo, een aantal taken, ik lees ook de bemoeienissen
met de wijkteams bijvoorbeeld, lees ik er heel erg duidelijk in. Ik zie een, laten we
zeggen, een aantal taken die enorm door elkaar gaan lopen. Wat mij enorm verbaast
ook, is dat wij nu met zijn allen uiteindelijk een discussie rondom de Drechtsteden aan
het voeren zijn. En rond Jeugd met betrekking tot het loslaten van de solidariteit, het
opnieuw kijken naar taken, het afgeven van mandaten en dat soort zaken allemaal
meer. En nou, in ieder geval bij ons is er geen begrip hoe het zo kan zijn dat die
discussie zeg maar nu, dat dit Meerjarenplan voorligt, zonder dat er ergens rekening
gehouden wordt met de discussie die we al in de andere GR’s voeren. Ik vind dat … Wij
vinden dat, nou ja, gek.
De heer Van der Linden: Dank. Wat u hier ziet eigenlijk is het Meerjarenbeleidsplan op
de klassieke, en een aantal dingen eromheen, GGD-taken. En de discussie over
solidariteit Jeugd, over het weer lokaal maken van de taak op Jeugd of dat niet doen, of
in zekere zin doen enzovoorts, is een discussie die we ook voeren in het AB, maar die
gaat dan niet vanuit de Dienst zelf maar vanuit de taak Jeugd. Zo meteen gaan we
praten over een aantal dingen in de regionale samenwerking op Drechtstedelijk gebied.
Ik vind het heel logisch dat bij de vraag, wat doen we in Drechtsteden op het gebied van
onder andere Sociaal Domein, en hoe kan het anders of beter of slimmer georganiseerd
worden? Dat je daarbij ook kijkt van, wat doen we eigenlijk nog meer op Sociaal
Domein? Nou, we kijken bijvoorbeeld ook naar Jeugd, bij de Dienst Gezondheid en
Jeugd. Dat is natuurlijk wel een iets andere discussie, want je hebt met meer gemeentes
te maken en ook een andere governance erop. Maar het lijkt me heel logisch om die
vragen wel met elkaar in verband te brengen. En dat hebben we ook al een keer aan de

71

orde gehad in Drechtsteden, maar ook bij … In het AB van de Dienst. Maar het gaat dus
niet over dit Meerjarenbeleidsplan. En verder ben ik dus akkoord met de zienswijze.
De voorzitter: Dank u zeer. Andere vragen nog in de richting van de wethouder? Dan
kijk ik rond of er nog behoefte is aan een tweede termijn vanuit de raad? Dat is niet het
geval. En we hebben denk ik net ook wel van iedereen gehoord wat men gaat stemmen,
dus ik denk dat stemverklaringen, ik kijk nog even rond, maar zijn er nog
stemverklaringen nodig ten aanzien van de amendementen? Niet? Dan gaan we
stemmen. Beginnen we bij amendement A2, van GroenLinks, Beter Voor Dordt, Partij
Van de Arbeid en CDA. En daarbij wordt de zienswijze gewijzigd onder het kopje een
stevige basis aan de vierde paragraaf de volgende zinsnede toe te voegen, indien
hieraan geen gehoor wordt gegeven wordt Dordrecht geacht niet te hebben ingestemd
met het Meerjarenbeleidsplan. Dat is amendement A2, die ligt voor. Als u voor bent
drukt u plus, als u tegen bent druk u min.
De voorzitter: Zit het pasje van de heer Soy er toevallig nog in? Nee? Het pasje van
mevrouw Stevens misschien?
Mevrouw Wepster: Nee, is er ook uit.
De voorzitter: Het pasje van de heer Den Heijer?
De heer Merx: Ja, dat klopt. Moet ik die eruit trekken maar?
De voorzitter: Ja, lijkt me goed.
De heer Merx: ‘…’ ontslagen.
De voorzitter: Kijken wat die doet. Ja, daar is die. Het amendement is aangenomen, 33
voor, 1 stem tegen, dat was mevrouw Koene. Daarmee is het amendement A2
aangenomen. Gaan we amendement A3, dat gaat over de financiën. Ook van
GroenLinks, Beter Voor Dordt, Partij van de Arbeid en CDA. Ik kijk rond of er nog
stemverklaringen zijn. Zo niet, gaan we stemmen. Voor is plus, tegen is min.
De voorzitter: 34 voor, 1 stem tegen, dat was mevrouw Koene. Daarmee is dit
amendement ook aangenomen. En dan gaan we het voorstel om de zienswijze op het
Meerjarenbeleidsplan van de Dienst Gezondheid en Jeugd zelf in stemming brengen, dat
is dan dus geamendeerd. Is er nog een stemverklaring van iemand uit de raad? Zo niet,
dan gaan we stemmen. Voor is plus, tegen is min.
De voorzitter: En ook dit voorstel is aangenomen, 34 voor, 1 stem tegen, en tegen was
mevrouw Koene van Gewoon Dordt. Daarmee is het voorstel aangenomen.
27.Voortgang Samenwerking in de Drechtsteden
De voorzitter: En gaan we door naar punt 27 op de agenda, voortgang samenwerking in
de Drechtsteden. Op 29 oktober jongstleden heeft u de motie samenwerking in de
Drechtsteden aangenomen. En het college heeft sindsdien niet stilgezeten, en de
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uitvoering van de motie ter hand genomen. Hiertoe heeft inmiddels ook een eerste
conferentie plaatsgevonden met colleges uit de Drechtsteden. En op 2 april aanstaande
staat de volgende collegeconferentie op het programma. Impressieverslag van de eerste
collegeconferentie heeft u in de stukken aangetroffen. En we hebben daar onder andere
gesproken over de samenwerking, over de cultuur, en ook over alternatieve
besturingsmodellen. En dat … Nou, eigenlijk vond iedereen die daar aanwezig was dat
toch echt wel een zeer waardevolle bijeenkomst, onder voorzitterschap van de
burgemeester van Delft, mevrouw Van Bijsterveldt. Tijdens die volgende conferentie met
alle betrokken colleges op 2 april zal nader worden stilgestaan bij de mogelijke
sturingsopties. En is het streven dat het resulteert in een wat ons betreft zo breed
mogelijke gedragen voorstel, voor een toekomstbestendige regionale samenwerking. En
ons college vraagt u middels voorliggende raadsvoorstel om haar een inhoudelijke
bandbreedte mee te geven, na deze conferentie. Dus niet een in beton gegoten koers
maar wel een getrechterde koers, zodat we ook wat richting een uitkomst gaan. En
vandaag spreken weer hierover, waarbij een spreektijd geldt van vijf minuten in ieder
geval in eerste termijn. Ik denk dat iedereen wel het woord wil voeren, dus ik begin bij
de fractie Beter Voor Dordt. En het woord is aan mijnheer Schalken, gaat uw gang.
De heer Schalken: Ja voorzitter, dank u wel. Ja, volgens mij zijn we met elkaar al zo’n
tweeënhalf tot drie jaar in gesprek over hoe we nu naar een Drechtsteden 2.0 gaan. Ik
wil mij namens Beter Voor Dordt vanavond dan ook beperken tot het voorliggende
voorstel. En op verschillende avond en aan verschillende tafels is al regelmatig
gesproken over hoe we dat vorm zouden moeten geven. Het voorstel wat voorligt heet
een besluit met drie onderdelen, waarvan het eerste onderdeel het college op wordt
gedragen om de komende maanden het gesprek voort te zetten. Nou ja, Beter Voor
Dordt ondersteunt dit natuurlijk van harte. Maar met daarbij wel de nadrukkelijke
oproep om nu echt door te pakken en ook een soort van deadline af te spreken, want we
vinden dat we het proces toch echt voor het zomerreces zouden moeten kunnen
afronden. Berenschot heeft ook niet voor niets nadrukkelijk aangegeven dat we als
Dordrecht onze positie moeten pakken, een verantwoordelijkheid en regie moeten
nemen. Het tweede onderdeel van het voorstel is dat wij zowel de aspecten als
samenwerkingscultuur en samenwerkingsstructuur besproken moeten worden. Nou ja,
daar zijn we het natuurlijk ook mee eens. Structuur en cultuur zijn zeker belangrijk,
maar laat vooral uiteindelijk de inhoud leidend zijn. Ja, de kaders van de Dordtse motie
die wij volgens mij in december hebben aangenomen met elkaar, zijn daarin duidelijk.
Meer lokale regie terug, onze rol als centrumgemeente nemen waarbij we ons ook
verantwoordelijk tonen voor het gemeenschappelijk belang van onze regiogemeenten.
Als derde punt in het voorstel wordt het college gevraagd een bandbreedte mee te
geven met drie, of met vier opties waarvan wordt aangegeven te kijken naar optie 3, 4
of een combinatie daarvan. Nou ja, Beter Voor Dordt wil zich nu eigenlijk niet expliciet
uitspreken over een optie 3 of 4. Maar het lijkt ons vooral goed om u als college mee te
geven om te komen tot de meest haalbare optie, of combinatie van opties. Met daarbij
in het achterhoofd wat de Dordtse gemeenteraad via de motie heeft meegegeven. Als
laatste, en die discussie werd zojuist net ook al even gevoerd rondom de GR’en en de
taken waar ze liggen. Een discussie waar mevrouw Nijhof het net over had van, we
moeten nu dingen niet ineens op een andere schaal willen doen, is het van belang dat
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ook gekeken wordt naar wat eventuele voorstellen voor aanpassingen in samenhang
met andere bewegingen en andere GR’en die voorliggen, betekenen. Duidelijk een
voorbeeld wat ik … Wat mevrouw Nijhof net noemde, wat betreft de SCD, het kan
natuurlijk niet zo zijn dat wij als Dordrecht menen meer de regie te krijgen, en
vervolgens op een andere manier de regie weer kwijtraken. En daar wil ik het in eerste
termijn bij laten.
De voorzitter: Dank u zeer. Mag ik u één verhelderende vraag stellen? Begrijp ik het
goed dat u zegt, wij spreken ons nu nog niet uit over de vraag bij het besluitpunt 3. We
willen eigenlijk de optie die op het meeste draagvlak kan rekenen in de regio. En stel dat
bijvoorbeeld zes gemeenten zeggen, wij willen optie 1, dan vindt u dat ook goed?
De heer Schalken: Nou, wij … Nee, nee, nee.
De voorzitter: O.
De heer Schalken: Wij stellen … Nee, wij spreken ons niet uit over optie 3 of 4, waarbij
we wel neigen naar 4. Maar vooral eigenlijk het college meegeven om te kijken naar wat
het meest haalbare is, zoals u in het voorstel ook eigenlijk aangeeft.
De voorzitter: Ja, maar wel binnen die bandbreedte.
De heer Schalken: Kan ook een combinatie zijn. Juist …
De voorzitter: Binnen die bandbreedte.
De heer Schalken: Binnen die bandbreedte.
De voorzitter: Helder. Dank u wel.
De heer Schalken: Ja.
De voorzitter: Dan ga ik naar de VVD-fractie, mijnheer Merx, gaat uw gang.
De heer Merx: Ja, dank u wel voorzitter. Nou, er is al een hele hoop opgezegd. Als we
even teruggaan naar de kern van het probleem waarom we nu hier nu wederom over
spreken, is dat je toch merkt dat alle raden in de Drechtsteden toch wel vinden dat ze
kennelijk te weinig politieke invloed hebben, waar we net zo even een discussie had over
de DGJ. En dat leidt er ook toe, is onze bespiegeling, dat op enig moment als het
spannend wordt, en er moet bezuinigd worden, en er komt een voorstel, dat het voorstel
niet gedragen wordt door alle individuele leden van het dagelijks bestuur. Dat vinden we
kwalijk, maar er is al genoeg over gezegd. Maar daar kom ik zo nog dadelijk nog wel
even terug als het gaat over de bandbreedte van die opties die voorligt. Als je dan kijkt
naar de oplossingen, ja dan ligt er een heldere analyse van alle mogelijke modellen. En
ja, als je die leidt, of leest en volgt en tot je door laat dringen, dan blijven er uiteindelijk
maar twee opties open. En dat zijn de opties die u nu voorstelt. Wij vinden het wel
belangrijk om het langs de lijn te blijven houden van de motie zoals we die destijds
hebben ingediend met zijn allen, en hebben gesteund. Waarbij wij vooral belangrijk
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vinden, de politieke invloed. Wij willen dat onze lokale raad ook echt invloed heeft op de
besluitvorming op dit domein. We willen ook een sterke Sociale Dienst, die hebben we,
en daar moeten we zuinig op zijn. Nu is die in ieder geval in Drechtstedelijk verband
georganiseerd, maar die Dienst, dat hoor je aan alle kansen, die verdient gewoon lof. En
alles wat wij hier doen, bespreken en vooruitschuiven of niet vooruitschuiven, heeft
invloed op die Dienst. En het is inmiddels bekend dat de arbeidsmarkt vrij krap is, dus
alles wat daar nu wegloopt omdat wij geen besluiten nemen, omdat wij de zaken voor
ons uit duwen, loopt daar weg en krijgen we niet meer terug. En daarmee verzwakken
we ook onze eigen Sociale Dienst. En daar vinden wij voor, en dan pleit ook voor de
deadline die Beter Voor Dordt voorstelt, om snel knopen door te hakken. Tegelijkertijd
waarderen wij wel ook de goede samenwerking met onze buren in de Drechtsteden, en
dat kan ook. Ook in andere constructies zoals we dat hebben gezien op het Ruimtelijke
Economisch Domein. En, ik kom weer terug bij dat andere punt, snel duidelijkheid ook
voor de Sociale Dienst. Dan blijven er twee opties over, dat is zeg maar het huidige
construct nog eens een keer goed tegen het licht houden. Waarbij het voor ons, zeker
als het gaat over de politieke invloed, een AB bestaande uit wethouders niet aan de orde
is. Tegelijkertijd is voor dit huidige construct, in welke vorm dan ook, vertrouwen nodig.
En dat vertrouwen is wat ons betreft in oktober vorig jaar, of rond die koers, toch wel
weggegaan. En zoals dat wel eens wordt gezegd, vertrouwen komt te voet en gaat te
paard. Nou het zal onderweg zijn maar het is nog niet gearriveerd. Ook bijvoorbeeld de
invulling van de taakstelling van 5 miljoen is ook nog niet voor elkaar gekregen. Dat
betekent wat. En daarom neigen wij, maar ik benadruk neigen wij, naar Dordrecht als
centrumgemeente optie. Maar ik laat me ook graag overtuigen, en wij laten ons graag
overtuigen, door de discussie met onze collega raadsleden hier, en wat er uit de
komende sessies nog komt die u met elkaar gaat doornemen. Dus het is geen voldongen
feit, misschien komen er verrassingen uit. Misschien komt dat vertrouwen ineens weer
om de hoek en kunnen we misschien toch in het huidige construct verder, maar dat ligt
voor ons op dit moment wat verder weg. Dat was het.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan kom ik bij de CDA-fractie. Gaat uw gang, mijnheer Van
der Kruijff.
De heer Van der Kruijff: Dank u wel voorzitter. Voorzitter, het raadsvoorstel dat we
hebben gekregen, dat focust dominant op alternatieve samenwerkingsmodellen in de
Drechtsteden. Waarbij de gepresenteerde modellen logische alternatieven zijn voor wat
betreft de samenwerkingsstructuur. En de daarbij behorende plussen en minnen zijn dan
ook vooral vanuit juridische en organisatorische invalshoek benoemd. En wij vinden het,
ik zei al, een logisch verhaal en daar kunnen we ook wel mee uit de voeten voor wat
betreft de structuur. Echter, de discussie over modellen is niet de eerste, en zeker niet
de belangrijkste die we moeten voeren in de Drechtsteden. Het begint met de inhoud,
wat willen wij als Dordrecht met omliggende gemeenten samen in deze regio doen? En
vooral op het Sociaal Domein vlak maar natuurlijk ook op bedrijfsvoering. Maar laten we
even focussen op Sociaal Domein. En omgekeerd dezelfde vraag, wat willen de
omliggende gemeenten met ons, in welk model dan ook? En het collegevoorstel noemt
dit een wat verloren bijzin waarvan het wel lijkt of die vorige week nog naar de modellen
presentatie gauw even is toegevoegd, dat het ook gaat om samenwerkingscultuur. En
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daar wordt zelfs nog een voorbeeld genoemd van informele regionale
ontmoetingsbijeenkomst die er echt toe doen. Wat ons betreft is dat niet de kern van de
samenwerkingscultuur, die zit echt aan de bestuurskant en niet op de
ontmoetingsmomenten, hoe belangrijk die ook zijn. En daarachter staat dan, maar daar
gaan we het nu verder niet over hebben, we focussen ons nu vooral op de modellen.
Voorzitter, de motie die deze raad heeft ingediend, die vroeg om een wat bredere kijk,
en niet deze wat smalle benadering over modellen. Politiek gaat in de eerste plaats over
inhoud en samenwerking, en vervolgens over de structuur waarin je dat realiseert en
niet andersom. Oftewel, de vragen waarmee begonnen moet worden, waarvan wij graag
zien dat u dat doet in het vervolgoverleg met de andere colleges is, kunnen wij het in
deze regio eens worden over een gezamenlijke kern van sociaal beleid, wat vinden we er
allemaal van? Dat is inhoud van beleid. En ook niet onbelangrijk, kunnen we het in deze
regio eens worden over de financiële middelen voor sociaal beleid? Want dat was
namelijk de aanleiding tot alle narigheid in de samenwerking, dat er verschil was in
middelen. Stel nou dat dat voluit zou kunnen, dan zou zelfs optie 1 kunnen blijven
werken. Waarbij er natuurlijk wel wat veranderd moet worden, maar niet zozeer in de
structuur maar vooral in de inhoudelijke en financiële eensgezindheid. En ik geef toe,
daar lijkt het op het moment niet op, maar wij zien wel graag dat u daar in de
vervolggesprekken expliciet op ingaat en ons op terug rapporteert hoe dat nou zit. Het is
ook belangrijk dat van elke gemeente de wethouder Sociaal Domein zijn rol goed kan
nemen. Ook dat is nu niet zo, want ze zijn niet allemaal vertegenwoordigd in een DSB.
En ook dat is een aspect waar u in de gesprekken graag aandacht aan moet besteden
van, zou dat ook niet anders moeten hoe je dat vormgeeft? Een ander belangrijk punt
voor ons is dat de raad niet te veel op afstand komt te staan. Sociaal Domein is
belangrijk, gaat ons allen na aan het hart, en de raad wil aan het roer blijven. Oftewel,
optie 3 valt om die reden sowieso af want daarbij komen we op afstand te staan, dan
komt de democratische legitimiteit te veel in het geding. Welke discussie we ook gaan
voeren over modellen, we hebben het dus vooral eerst over de inhoud. Voorzitter,
hoewel er al langere tijd wat ongemak sluimerde, is de discussie vooral op de wagen
gekomen van de verschillen in financiële situatie en de financiële beleidsopvattingen in
de zeven deelnemende gemeenten. En wij vragen ons af of het nou niet mogelijk is
elkaar daarop te vinden. We krijgen als deelnemende gemeenten allemaal middelen die
bedoeld zijn voor sociaal beleid. En dat zou helpen als we daar met elkaar ook op één
lijn komen van hoe we die willen besteden, en of die daar ook voor zijn of dat we dat
anders zien. Het is vandaag nog in deze raad aan de orde geweest, waar het gaat om
daklozenhulp en als je het hebt over beschermd wonen, waar je ook met middelen
schuift die daar wel voor bedoeld zijn. Tenslotte voorzitter, nog twee opmerkingen. Wij
willen ook dat duidelijk wordt wat de veranderingen ons gaat kosten. Het kan zomaar
een twee- of driejarig proces worden waar veel mankracht voor nodig is. Hoe zit dat? En
laat ons ook realiseren dat een eventuele ingrijpende structuurverandering ons enorm
zal afleiden van de inhoudelijke innovatie in het Sociaal Domein, die wij allemaal zo
belangrijk vinden. Wat ook onderdeel is van het coalitieakkoord, en waar wij het college
voor op de huid zitten. Laten we dus niet al te lichtvaardig ingrijpende
structuurwijzigingen in gang zetten, die ons afleiden van de gewenste inhoudelijke
vernieuwingen in het Sociaal Domein. Ook daar willen wij graag aandacht aan besteed
zien in de overleggen die u gaat voeren. Wij verzoeken u in de gesprekken met andere
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colleges dus bovenstaande punten uitdrukkelijk te integreren. We hebben zelfs
overwogen dat in een motie of een amendement te verwoorden, maar respecteren het
verzoek van het college om niet te komen met een in beton gegoten richtingaanwijzer
vanuit deze raad. Maar u zult begrijpen dat het voor ons een niet onbelangrijk accent is
in de gesprekken die u dient te voeren.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan de fractie D66, mijnheer Polat.
De heer Polat: Dank voorzitter. Drechtstad of gemeente Drechtsteden was voor D66 een
lonkend perspectief. En de afgelopen periode hebben we dat ook zoveel mogelijk
verwoord. Met alle ontwikkelingen die wij de afgelopen periode mogen meemaken, zien
wij ook dat het lonkend perspectief verder van ons af staat dan we graag hadden willen
zien. Dat vinden wij heel erg jammer. Er is nu een nieuwe situatie ontstaan en we
beseffen dat we keuzes moeten maken. Keuzes die ons allemaal aangaan. De urgentie
voor verandering klinkt met de dag harder, en als D66 beseffen wij dat we keuzes
moeten gaan maken voor de regio en onze inwoners. Dat betekent een nieuwe manier
van samenwerken op basis van vertrouwen, waarbij de andere gemeenten ook kunnen
aanhaken. Want anders zien we aan de andere kant van de rivier een HAPSgemeentesamenwerking ontstaan. En HAPS staat voor, Hardinxveld-Giessendam,
Alblasserdam, Papendrecht en Sliedrecht. Met evenveel inwoners als Dordrecht. We
moeten daarom niet de concurrentie aangaan maar samenwerken. Na het Berenschotrapport hebben we burgemeester Kolff verzocht als burgemeester van de centrumstad
leiderschap te tonen. Wij hadden gehoopt op meer intensivering van de samenwerking,
maar dat blijkt nu helaas niet haalbaar te zijn. Zoals eerder gezegd, dat vinden wij
jammer. Niets doen is ook geen optie meer. Wel willen we meegeven dat het kind niet
met het badwater weggegooid moet worden. Want de samenwerking werpt ook vruchten
af. Dat blijkt uit het binnenhalen van de Regio Deal. Nu, welke keuzes maakt D66? We
hebben op basis van de modellen onze keuze gemaakt voor optie 3 en optie, het GRD
blijft bestaan van delegatie naar mandaat, beleid wordt lokaal ontwikkeld, en optie 4,
centrumgemeente. In beide opties zien wij de democratische legitimiteit liggen bij de
raad en niet bij een Drechtraad die niet is rechtstreeks gekozen. Bovendien zien we in
beide opties meer flexibiliteit en minder vergaderdruk, wat we alleen maar toejuichen.
Echter voor meer efficiëntie en rol voor Dordrecht heeft optie 4 onze voorkeur. Wat we
met optie 4 mee willen geven is dat de andere gemeenten verleid kunnen worden om
mee te doen wanneer naast een basispakket en een pluspakket ook een minpakket kan
worden aangeboden. Immers, de problemen die we in onze stad hebben zijn niet
dezelfde als in Papendrecht of Alblasserdam. Met andere woorden, geef ze meer
keuzevrijheid en zorg dat ze meedoen. Dank u.
De heer Van der Kruijff: Voorzitter?
De voorzitter: Dank u zeer. Een vraag vanuit mijnheer Van der Kruijff, gaat uw gang.
De heer Van der Kruijff: Nou, een vraag aan mijnheer Polat, ik hoor opeens het woord
minpakket voorbijkomen, dat puzzelt mij een beetje. Ik denk als je een basispakket
krijgt waarop een min nodig is, dan zeg je in feite dat je het basispakket kleiner moet
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maken. Want een basispakket met een min is geen basispakket meer denk ik dan. Of
ziet u … Bedoelt u het anders?
De heer Polat: Dat is een basispakket alleen bedoelt voor Dordrecht, is niet een
basispakket is ook bedoelt voor Alblasserdam of de anderen, dat bedoelde ik daarmee.
Dus een pakket waarbij dus een minimaal pakket en wat dan kun je dan daarop kun je
een pluspakketten kan je gaan aannemen of ontwikkelen.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan komen we bij de fractie GroenLinks, mevrouw Kruger,
gaat uw gang.
Mevrouw Kruger: Ja voorzitter, dank u wel. Nou, wij hebben de Drechtraad zelfs in ons
verkiezingsprogramma opgenomen, en daar stond dus intergemeentelijke samenwerking
is noodzakelijk. Omdat veel vraagstukken de gemeentelijke grenzen overschrijden en/of
beter in regionaal verband kunnen worden aangepakt. Voorzitter, de Drechtraad leek
zo’n manier van werken, alleen heeft het als construct naar onzes inziens ingeboet.
Discussies over bestuurlijke drukte, democratische legitimiteit, wel bezuinigen, niet
bezuinigen, samen of ieder voor zich, dat was eigenlijk meer waar het de laatste jaren
over gegaan is in plaats van de inhoud. Als GroenLinks Dordrecht zeggen we, zijn we
nog steeds van mening dat je samen verder komt. Met elkaar werken aan een krachtige
regio, efficiëntie op processen, solidariteit op het inhoudelijk aanpakken van problemen.
Maar dit alles kan alleen maar werken als de deelnemers die dus buiten Dordrecht en de
andere steden elkaar vasthouden, elkaar iets gunnen en samen willen werken en elkaar
vertrouwen. Want voorzitter, welke vorm van bestuur we ook kiezen, alles valt of staat
met de cultuur. Hoe willen we ons tot elkaar verhouden? Ik vond eigenlijk ook de
column van Kees Thies vanmorgen wel heel … Het was simplistisch, exemplarisch, maar
wel, toch wel toevallig. De Dordt … Het gaat over de DordtPas, wij hebben nu een
DordtPas ingesteld en Hendrik-Ido-Ambacht denkt van, goh misschien kunnen wij wel
een AmbachtPas instellen. En gaan vervolgens ook uitzoeken hoe het mogelijk is en wat
er mogelijk is. En dat zijn …
De voorzitter: Alblasserdam was het.
Mevrouw Stolk: Wat zegt u?
De voorzitter: Alblasserdam was het.
Mevrouw Stolk: Alblasserdam, ook goed. Zo zie je maar …
De voorzitter: Nou, is toch echt wat anders hoor.
Mevrouw Stolk: Zo zie je maar, zo zal Papendrecht en Zwijndrecht zullen ook hun eigen
pasje uit gaan voeren. Het gaat er meer om, dit is dan een heel eenvoudig onderwerp
maar zo kan je het op allerlei zaken toepassen. Het wiel wordt uitgevonden, ergens
proberen aan te sluiten en kijken hoe je van elkaar kan profiteren. Nou afrondend
voorzitter, vooralsnog zeggen wij als GroenLinks Dordrecht ook, laten we zoveel
mogelijk het solidariteitsprincipe in stand houden. En laten we kijken met elkaar hoe we
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dat dan gaan vormgeven. Laten we elkaars belangen inzien en laten we de Drechtsteden
geen doel op zich zijn, niet alles hoeft samen. Samen, samen verder maar misschien
volgens een andere route. Elkaar versterken en elkaar iets gunnen. En dit wil ik zo voor
de eerste termijn laten.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan kom ik bij de ChristenUnie/SGP-fractie, mijnheer
Veldman.
De heer Veldman: Ja voorzitter, dank voor het woord. Voorzitter, van oudsher zijn wij
voorstander van samenwerking in het verband van de Drechtsteden. En een kernzin die
bij ons dan steeds naar voren komt is dat we de dingen die wij alleen kunnen doen
alleen kunnen doen, en die we samen moeten doen, dat we dat ook regionaal met elkaar
doen. En voorzitter, een belangrijk deel van mijn betoog sluit eigenlijk wel aan bij het
betoog van het CDA, en dat gaat namelijk over die inhoud. Want het raadsvoorstel wat
de raad ontving, dat gaat primair over de structuur. En dan zou je al snel geneigd zijn
om in de discussie ook alleen over die structuur te praten. Hoewel er ook nog iets in
staat over de samenwerkingscultuur, dat is … Daar zijn al wat woorden aan gewijd. En
onze fractie heeft ook wel behoefte om nog wat woorden over de inhoud te wijden, en
we roepen het college op daar ook in het vervolg mee aan de slag te gaan. Want die
motie waarmee dit allemaal begint, die begint ook met de inhoud. Voorzitter, want we
voeren dit gesprek omdat er geen overeenstemming bleek te kunnen worden gevonden
over een relatieve beperkte bezuiniging. En de vraag die dat dus oproept is, hoe helpen
deze modellen om in soortgelijke situaties wel tot overeenstemming te komen? En kan
het college duiden of in de conferentie die is geweest, dan wel die komt, ook dat soort
vragen aan de orde worden gesteld? En ook hoe dan die inhoud van het Sociale Domein,
zoals de heer Van der Kruijff ook al vroeg, of dat daar dan ook een rol in heeft? Want
voorzitter, volgens ons is het onontbeerlijk om die vragen ook te beantwoorden en dan
daarna de structuurdiscussie met elkaar te voeren.
De heer Portier: Voorzitter?
De voorzitter: Bij interruptie mijnheer Portier, gaat uw gang.
De Portier: Ja, gezien SGP stelt van, ja hoe komen we alsnog tot een gezamenlijk
beleid? Er is niet een van de voordelen, van de voorstellen zoals die nu gedaan worden,
in ieder geval in optie 3 en 4, dat je het beleid, de uitgangspunten, dat dat niet meer
precies gezamenlijk hetzelfde hoeft te zijn. Maar dat je juist als Dordrecht op inhoudelijk
niveau een andere koers kan volgen, al dan niet samen met enkele andere gemeenten,
dan andere gemeenten in de Drechtsteden.
De heer Veldman: Voorzitter, ik heb ook niet gezegd dat wat er in deze notitie staat, dat
dat onzin is of zo. Volgens mij staan er hele behartenswaardige dingen in. Alleen het
roept bij mij wel vragen op, bijvoorbeeld over zo’n basispakket. Als je zo’n basispakket
hebt, kun je in exact dezelfde situatie terechtkomen als waar we zeg maar een half jaar
geleden in beland zijn, omdat je dan een discussie zou kunnen krijgen over een van de
gemeentes die het financieel dusdanig krap heeft dat die zegt, wij willen het basispakket
verkleinen. En dan zegt de rest, die zegt, nou ja, maar we hebben een basispakket, dus
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daar gaan we niet aanzitten. En dan zie je … Zit je in precies dezelfde discussie. Dus ik
vind voordat we een ingewikkelde structuurdiscussie met elkaar gaan voeren, met alle
aanpassingen die daar bij horen …
Mevrouw Kruger: Voorzitter?
De heer Veldman: En daar loop ik niet voor weg, maar dat soort vragen moet je dan wel
met elkaar hebben beantwoord. Van, stel nou dat een van die gemeentes weer wil
bezuinigen en zo ver komt dat dat het basispakket raakt. Wat gebeurt er dan? Dus dat
soort vragen moeten beantwoord worden, denk ik.
Mevrouw Kruger: Voorzitter?
De voorzitter: Mevrouw Kruger en dan de heer Portier, gaat uw gang.
Mevrouw Kruger: Ja, dank u wel. Ja, ik word daar wel door … Ik ben dan nieuwsgierig
hoe we daarmee om zouden kunnen gaan? Want u schetst zo van, ja dan zegt een
gemeente van, ik wil bezuinigen, dus ik wil het basispakket verkleinen. Dan zou een
vraag kunnen zijn aan die gemeente, maar hoe komt het dan dat jullie moeten
bezuinigen, wat is er aan de hand? En dan hoef je niet eens aan het basispakket zou je
hoeven kunnen komen, maar iets anders op te lossen waardoor zij wat uit de problemen
komen en dan dat basispakket gewoon zouden kunnen hanteren. Want wat we nu doen,
dat is hetzelfde als met een Zwijndrecht die had gezegd van, jongens, het kan ons niet
schelen, wij … Dan maar geen goede begroting. Zo hadden we ook met elkaar kunnen
bespreken in de Drechtraad van wat er aan de hand was om te zien op wat voor manier
je elkaar had kunnen steunen. En dat is niet gebeurd. Iedereen trekt zich terug op zijn
eigen eiland of op zijn eigen dorp, en vervolgens, ja dan valt het uit elkaar. Dus ik vraag
me af, hoe ziet u dat dan, hoe je dat wel zou kunnen bespreken?
De voorzitter: Mijnheer Veldman.
De heer Veldman: Ja voorzitter, de vraag van mevrouw Kruger stellen is hem
beantwoorden. Want in een nieuw concept zouden we die vraag misschien ook niet
stellen aan Zwijndrecht. Of misschien wel, dat weet ik niet, maar ik constateer in ieder
geval dat de discussie die we een half jaar geleden hebben gehad, vooral ging over die
bezuiniging en niet over de financiële problematiek van deze of geen gemeente. Dus,
maar als u aan mij vraagt, hoe ziet u het gesprek dan voor zich? Dat is precies wat ik
richting het college formuleer, dat ik denk dat in die colleges, en misschien in een
separate tafel waarin de wethouders sociaal met elkaar spreken, dat daar gekeken wordt
van, kunnen wij met elkaar een gezamenlijk beeld vormen over dus de inhoud van die
samenwerking in de regio? We hebben met elkaar recent dat sociaal beleid in de regio
vastgesteld, dat vormt misschien een goede basis daarvoor. Hoewel wel erg ambitieus,
maar goed, daar hebben we in de Drechtraad al het een en ander over gezegd. Ik zeg
ook niet dat ik exact de oplossing hier nu op tafel kan leggen. Alleen het gaat er mij om
dat we niet alleen een structuurdiscussie moeten voeren los van de inhoud. Want dan
denk ik dat we straks een structuur hebben gekozen waarvan iedereen zegt, nou die
voldoet wel zo’n beetje aan de randvoorwaarden die we met elkaar hebben gesteld, ook
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in die motie. Nou fantastisch, strik erom, feestje, klaar. En dan gaan we de inhoud in die
structuur gieten en dan blijkt het toch niet te werken. Dus daar moet je dat volgens mij
bij elkaar brengen.
De heer Merx: Voorzitter?
De voorzitter: Dank u zeer. Nog een interruptie van mijnheer portier had ik gezien.
De heer Portier: Nou ja, even een antwoord op de vragen die de heer Veldman mij
stelde. Ja, mij lijkt dat het basis van het basispakket is gewoon de wettelijke normen en
taken die je hebt. Als je met alle gemeenten daar overeenkomt, om wat bovenop te
gooien, dan is dat misschien het basispakket. Maar voor de rest kun je natuurlijk
gewoon in iedere gemeente je eigen normen stellen. En als je daarin kan samenwerken,
of in een aantal andere gemeenten gezamenlijk wat van kan vaststellen, dan kan het
efficiënter zijn. Maar ja, de basis is gewoon wat je wettelijk moet doen.
De heer Merx: Voorzitter?
De voorzitter: Gaat uw gang.
De heer Merx: Dank u wel. Ja, nou de heer Veldman. Ik snap, en ook de heer Van der
Kruijff, dat u ook over de inhoud, over de band van de inhoud deze discussie moet
voeren, en wil voeren. En ik begrijp dat en ik ondersteun dat ook, maar ik zie hem
vooral dan die inhoud van de nut en de noodzaak voor die samenwerking. Want als de
nut en de noodzaak niet door de hele Drechtsteden, door elke individuele gemeente
gevoeld wordt op hetzelfde niveau, ja dan kun je over constructen praten wat je wil
maar dan uiteindelijk gaat de wal het schip keren. Dus dat wil ik vooral meegeven. De
nut en de noodzaak, ik heb het ook al in de eerdere vergadering die we in het
stadskantoor hebben gehad hierover geroepen, dat is wat wel heel erg belangrijk is om
dat in die discussies ook mee te nemen. Want als dat niet echt boven water komt, het
gaat ook over beleid is net genoemd. Ja, iedereen is het geweldig eens met prachtig
beleid, ja totdat de rekening wordt gepresenteerd. Maar ja, dan heb je het beleid al
vastgesteld en de ander moet ineens gaan bezuinigen op iets waar je niet op wil
bezuinigen. Dus die nut en die noodzaak, tot hoe ver reikt die samenwerking, wat wil je
met elkaar bereiken? Ja, die vind ik wel heel erg belangrijk.
De heer Veldman: Ja voorzitter, ik ben het eens met de heer Merx. En daarom begon ik
ook met de opmerking dat voor ons belangrijk is om na te gaan wat moet er op lokaal
gebied gebeuren? En dan doen we dat gewoon op lokaal niveau. En wat moet er op
regionaal gebied gebeuren? Dus dat is een soort ‘…’ toets van, wat doe je waar? Dat is
volgens mij binnen de bestuurlijke kringen van het land en in Europa heel normaal, dat
je nagaat van, waar leg je dit neer? En dat zou je volgens mij op sociaal gebied ook
kunnen doen. En dan kom je misschien inderdaad op een basispakket waarvan je zegt,
nou de basis is gewoon een wettelijk minimum. En dat is wat iedereen moet doen. En
alles wat je meer doet is een plus. Maar goed, ik vind het ook wel weer intrigerend dat
de SP dat dan zegt, want uw partij zit altijd meer aan de pluskant volgens mij.
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De heer Portier: Voorzitter?
De voorzitter: Mijnheer Portier.
De heer Portier: Wat ons betreft hebben wij in Dordrecht een hele grote plus straks.
De voorzitter: Dank u zeer. Was dat wat u betreft de inbreng mijnheer Veldman?
De heer Veldman: Nou ja, ik was ergens halverwege. Ik vond het wel aardig …
De voorzitter: Gaat u verder.
De heer Veldman: Deze interrupties. Voorzitter, maar ik heb wel het gros wel zo’n beetje
gezegd. Voor ons zijn in ieder geval een aantal kernelementen in die inhoud belangrijk.
En daarbij staat in eerste instantie voorop dat wij het belangrijk vinden dat inwoners, als
ze te maken krijgen met sociale voorzieningen, dat zij zelf keuzevrijheid hebben in wie
en wat hen daarin helpt. En het tweede aspect, dat is een paar keer genoemd, dat is dat
de kwaliteit van de Sociale Dienst door de schaal geborgd blijft. En het derde, en dat is
denk ik waar een aantal mensen ook over spraken en ik ook mee begon, dat is de
financiële flexibiliteit. Dus dat we in een construct zitten, op structuur en op inhoud,
waarbij deze raad, en ook denk ik onze omliggende gemeenten, de financiële flexibiliteit
hebben om te sturen. En voorzitter, dan is het denk ik de kunst om de voordelen van
het samenwerking en schaal te combineren met de lokale accenten van zeggenschap
over beleid en geld. En voorzitter, daar rond ik dan mee af, wat ons betreft moet het
ook beheersbaar blijven. En dat roept bij ons dan wel direct een vraag op, bijvoorbeeld
bij variant 4. Daar wordt gesproken over een verdubbeling van het ambtenarenapparaat
van Dordrecht, en daar hebben wij dan wel op het beheersbaarheidsaspect wat vragen.
Zonder ons nou direct tegen variant 4 te keren, dat in het geheel niet. Dus wij kunnen
best wel instemmen met de lijn, we gaan met 3 en 4 aan de slag. Maar graag wel dus in
combinatie met de inhoud. Tot zover.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan kom ik bij de PVV-fractie, mijnheer Van Leeuwen.
De heer Van Leeuwen: Ja, dank u wel voorzitter. Hoe verder te gaan als het gaat om
samenwerken in de regio. Zoals het nu gaat, zo moeten we niet doorgaan. Er is veel
wantrouwen in de regio en samenwerken op bijvoorbeeld het fysieke terrein, ruimtelijk
economisch terrein zit er niet meer in. Ook het dagelijks bestuur maakt in het najaar
een uitglijder doordat verschillende bestuursleden naar buiten kwamen met hun eigen
opvatting. Een innige samenwerking zit er niet in. De cultuur om samen te werken is, ik
druk me zacht uit, niet zichtbaar. Optie 1 en 2 vallen voor ons af. Voor ons is het
belangrijk dat bijvoorbeeld sociaal beleid door de gemeente zelf wordt vastgesteld. Je
moet kunnen inspelen als gemeente op de problemen van je inwoners, van je gemeente.
Dordrecht is wel zo groot dat er geen extra schaalvoordelen te behalen zijn, door de
Sociale Dienst te delen met die regiogemeenten. Maar, we zijn er echter ook geen
tegenstander van als het wel zou blijven gebeuren. Wat voor ons voorop staat is dat
elke gemeente in de regio de vrijheid voelt om wel of niet mee te werken, in welke
constructie dan ook. Op ruimtelijk economisch terrein kunnen gemeentes elkaar
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misschien wel vinden, maar dan natuurlijk niet per se altijd met samenwerken met
dezelfde gemeentes. Dat is niet effectief. Het hangt van de casus af welke gemeenten
met elkaar in zee gaan voor die casus. Hou het simpel en natuurlijk. De colleges gaan
verder onderhandelen, we wachten het voorstel af. En wij opteren op dit moment voor
optie 3 en/of 4.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan komen we bij de SP-fractie, mijnheer Portier.
De heer Portier: Ja voorzitter, in de vorige raadsperiode waren er nog een aantal
fracties, die wilden naar één grote Drechtstad, een ‘ever closer union’ zoals dat in
bepaalde kringen genoemd wordt. Wat ons betreft zijn we blij dat er een aantal stappen
gezet worden naar het ontmantelen van het Brussel aan de Merwede. Als ik ga kijken
naar de praktische opties die hier voorliggen, wij zijn geen tegenstander van
samenwerking in de Drechtsteden, laat dat duidelijk zijn. Als je dan gaat kijken hoe je
kan samenwerken, dan is voor ons het meest belangrijke, dat de raad gaat over de
uitvoering van het beleid. Van alle vier opties die voorliggen is wat ons betreft optie 2,
waar dan zeg maar de Drechtraad uitgeschakeld wordt en de macht overgedragen wordt
aan het AB, de slechtste van alle mogelijke opties. Laat duidelijk zijn, dat wij het meest
enthousiast zijn over 3 of 4. Ga je puur uit van de belangen van Dordrecht, dan zou je
kunnen zeggen van, nou optie 4, centrumgemeente, wij hebben alles voor het zeggen.
Andere gemeentes mogen meedoen als ze dat willen. En ja, anders maar niet. Dat lijkt
vanuit Dordtse standpunt gezien het meest aantrekkelijke. Maar het is waarschijnlijk
niet, of mogelijkerwijze niet de beste manier om de andere Drechtsteden mee te krijgen.
In de uitvoering van het beleid zijn er natuurlijk degelijk voordelen te hebben met een
gezamenlijke Belastingdienst, een gezamenlijke Sociale Dienst, et cetera. Dus als het
noodzakelijk is, voor de samenwerking met de anderen Drechtsteden, dan zouden wij
inderdaad gaan voor optie 3. Wat ook een hele goede optie is omdat we als raad dan in
ieder geval controle hebben over het beleid dat er gevoerd wordt. Wat dat betreft denk
ik dat we ook in het belang van de samenwerking na moeten denken van, ja we moeten
niet overkomen als de grote broer, de bully Dordrecht die met zijn numerieke gewicht en
macht de andere Drechtsteden probeert te verpletteren en in een bepaald stramien
probeert te krijgen. Bijvoorbeeld, we hebben de afgelopen jaren discussies gehad over,
er moeten zoveel Dordtse vertegenwoordigers hebben in het algemeen bestuur. Ja, wat
ons betreft komt er gewoon een heel beperkt bestuur, en komen daarin gewoon de
beste mensen die nodig zijn om het beleid vorm te geven. Of de uitvoering van het
beleid beter gezegd, want het beleid zelf gaat naar de afzonderlijke gemeenten. En
maakt het niet uit of mensen dan uit Hardinxveld-Giessendam komen, of uit Zwijndrecht
of uit Alblasserdam of uit Dordrecht. Dus gewoon een zakelijk, dagelijks bestuur. Wat we
ook belangrijk vinden is, er is een enorm bestuursapparaat opgetuigd met het Bureau
Drechtsteden, met een hele forse formatie. Wat ons betreft moet ook gekeken worden
naar forse besparingen, door dat grotendeels te ontmantelen. En ook zaken als
Drechtsteden griffie en dat soort dingen, kunnen wat ons betreft verdwijnen. Wat ons
betreft bevreemdt het dat ook op dit moment actief geworven wordt voor, ja bureau
managers en dergelijke voor het Bureau Drechtsteden, terwijl we eigenlijk nog bezig zijn
te kijken van, hoe gaan we verder met deze samenwerking? Dus samengevat, steun
voor het onderzoeken van optie 3 en 4. Maar het is belangrijk dat we op praktisch
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niveau samenwerken, maar de democratische, ja vaststelling van het beleid, weer
leggen waar het hoort, namelijk bij de gemeenteraad.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan de Verenigde Senioren Partij, mijnheer Wisker.
De heer Wisker: Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, Dordrecht is een stad met een
enorme ambitie op velerlei punten. Banengroei en inwonersgroei als voornaamste
speerpunten voor de komende jaren. Dordrecht zal dus alle zeilen moeten bijzetten en
onvoorwaardelijk in eigen tempo moeten kunnen ijveren om deze ambities te realiseren.
Binnen het construct van de huidige gemeenschappelijke regeling, wordt Dordrecht
belemmerd in haar vrijheid van opereren, en dit kan van invloed zijn op het welslagen
van de Dordtse ambities. Veel is er bereikt, met name op het Sociale Domein, en dat
moeten we koesteren. Veel is er echter ook niet bereikt binnen de GRD, en daarom is
het wat de Verenigde Senioren Partij betreft tijd om het roer om te gooien. Wij zien veel
meer heil in Dordrecht als een centrumgemeente, in een vrije rol waarbij
dwarsverbanden niet verplicht zijn maar slechts ontstaan als deze voor beide partijen
voordeel opleveren. Landelijk zien we ook duidelijk een beeld waarbij 100 duizend
plusgemeentes kiezen voor deze centrumgemeente rol, en dat is niet voor niets. De
Verenigde Senioren Partij is dan ook een voorstander voor optie 4, waarbij Dordrecht
zijn verantwoordelijkheid neemt en in eigen tempo kan werken aan de grote doelen die
zij zichzelf heeft gesteld.
De voorzitter: Dank u zeer. Partij van de Arbeid, mijnheer Van Verk.
De heer Van Verk: Dank u voorzitter. Voorzitter, in elke bestuurder schuilt een
Zonnekoning, en daarmee bedoel ik dat elke bestuurder ambities heeft. Ambities die hij
of zij met zo min mogelijk tegenmacht zo snel mogelijk wil realiseren. Ambities die
overigens op kosten van de belastingbetaler moeten worden uitgevoerd. En Frankrijk
maakte daar in 1795 korte metten mee. In Nederland deden wij dat beschaafder door
het Huis van Thorbecke te creëren. En het Huis van Thorbecke kent drie kamers, Rijk,
provincie en gemeente. De regio bestond toen nog niet, en werd dus ook niet ingericht.
Wij ervaren dat de Drechtsteden een dappere poging is geweest om een regio te vormen
met politieke sturing. Wij constateren dat het mislukt is. Mislukt door een combinatie
van lokalisme en bestuurlijke incompetentie. Daarom moeten we stoppen met
doormodderen en kiezen wij ervoor om als centrumgemeente, dus optie 4, diensten te
gaan verlenen aan onze omliggende gemeentes in de vorm van allerlei pakketten. We
doen dat niet met veel vreugde. Want wij zijn ons bewust dat dit ten koste kan gaan van
het welzijn en het welbevinden van bewoners in de ons omliggende gemeenten, en dat
betreuren wij. Dat er verschillen gaan ontstaan waarbij de een ondersteuning biedt
vanuit zijn gemeente, en de andere zijn burgers doorverwijst naar kerk of vrijwilligers.
En dat vinden wij een verlies voor die burgers. En dat de onderlinge solidariteit kapot is
gemaakt ervaren wij als een nederlaag. Wij blijven echter de stip op de horizon houden,
dat het uiteindelijk wel goed komt. Dat er uiteindelijk één professioneel bestuurlijk
orgaan komt dat de regio op democratische wijze zal gaan besturen. Niet nu maar zeker
in de eerste helft van deze eeuw.
De voorzitter: Dat is nog best lang.
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De heer Van Verk: Ach, laten we vaststellen dat we op een aantal terreinen al heel lang
aan het modderen zijn, dus.
De voorzitter: Dank u wel. Ik ga naar de fractie Gewoon Dordt, mevrouw Koene gaat uw
gang.
Mevrouw Koene: Ja, dank voorzitter. Al eerder hebben wij aangegeven dat het
misschien wel zo is. En dat in de loop der jaren de Drechtstedelijke samenwerking, die
op zich ook een aantal voordelen heeft in de zin van de Sociale Dienst en zo, maar dat
dat dus, ja fout is gegaan, mis is gegaan met name bij de houding die Dordrecht jaren
heeft aangenomen. Maar goed, dat heb ik in een eerder stadium al duidelijk gezegd dus
daar ga ik verder niet over uitweiden. De keuze die nu voorligt, of het voorgestelde
besluit, ja, nou ja, dat gaat er dus om. En de heer Veldman die zei, ja we moeten ook
uitkijken dat wanneer we in een structuur komen te zitten en dan vergeten het over de
inhoud te hebben. Dat snap ik wel, maar toch denk ik dat het wel belangrijk is dat je
voor een structuur kiest, in ons geval dus voor optie 4, voor de rol van
centrumgemeente waarbij andere dan kunnen inkopen. En die inhoud, die komt dan
volgens mij automatisch aan de hand van de onderwerpen waarop je wel of niet met
anderen gaat samenwerken. Maar het is in ieder geval dan wel helder van, nou luister,
verder doen we niks. Die Sociale Dienst kunnen we met elkaar blijven doen en zo, maar
verder doen wij niks meer met elkaar. Behalve op het moment dat we er zelf voor
kiezen, en dat is ook niet alleen afhankelijk van die zeven gemeenten die nu de
Drechtsteden vormen, maar dat kan net zo goed een gemeente zijn die daarbuiten valt.
Als het een punt is waar je elkaar daar weer op versterkt. Ik denk dus dat het met name
in die richting is waar de toekomst zit voor de ontwikkeling van allerlei thema’s. En dat
die zeven gemeenten voor sommige dingen te klein zijn en voor sommige dingen ook nu
te groot blijken te zijn. Dus laten we gewoon kijken naar Dordrecht als
centrumgemeente, sterke stad. Andere gemeenten die kunnen inkopen, en dat hoeven
dus niet per se dan die zes andere te zijn waar we nu de Drechtsteden mee vormen.
Mevrouw Kruger: Voorzitter?
De voorzitter: Bij interruptie, mevrouw Kruger. Gaat uw gang.
Mevrouw Kruger: Ja, ik ben even benieuwd wat mevrouw Koene precies inderdaad
bedoelt met die andere gemeenten? Dat … Van hoe ver tot hoe ver, of maakt dat niet
uit? Dat zou Rotterdam, Gorinchem, whatever.
Mevrouw Koene: En Goejanverwellesluis.
Mevrouw Kruger: Precies.
Mevrouw Koene: Ik bedoel, waar het om gaat is dat als er een thema is, noem eens wat,
ja bedoel ik kan niet zo snel iets verzinnen. Maar stel je voor dat je iets wil doen met
rode voordeuren of zo, en in Rhoon willen ze, nou ja dat is dan ook weer een
overkoepelende gemeente, maar goed daar willen ze ook meewerken aan rode
voordeuren. En dan ga je daarmee samenwerken omdat je dan alsnog met meer
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gemeenten iets kan inkopen bijvoorbeeld enzovoorts, en dat voordeliger kan doen. Dus
kijk waar de meeste effectieve, ja uitwerking is zeg maar van dingen die je samen kan
doen. En als dat dus niet effectief is, moet je dingen niet samen doen. En dat is wat we
nu steeds alsmaar proberen binnen de Drechtsteden, wat niet meer gaat werken op de
manier zoals we nu bezig waren. Als je daarmee verdergaat, ja dan hou je elkaar ... Dan
gijzel je elkaar in een negatieve samenwerking.
Mevrouw Kruger: Voorzitter? Wil ik toch nog ook even doorgaan mevrouw Koene. Als u
zegt van, het samenwerken, dan hebben we het over efficiëntie, over dat je voordeel
hebt van elkaar. Maar hoe kijkt u dan aan tegen het samenwerken ten aanzien van weer
andere partijen? Dus als we zeggen, een bepaalde regio die dan weer doordat je
samenwerkt sterk staat tegenover een regio elders. Of misschien zelfs ten opzichte van
een ander land. En dan denk ik met name aan het werken, bijvoorbeeld de deal die
gesloten wordt en dat soort zaken. Dus dan ga je niet samenwerken op dat je echt puur
profiteert, met de verf die we goedkoper kunnen inkopen met elkaar. Maar dan ga je
kijken van, wat voor resultaat heeft dat naar buiten toe? Wat voor indruk maakt dat
naar buiten toe?
Mevrouw Koene: Ja, als je met een aantal partijen of gemeentes of wat dan ook bij
elkaar komt omdat jij denkt dat dat de meest effectieve samenwerking is, wat maakt dat
dan uit wat voor invloed dat naar andere, daarnaast dan weer heeft?
De voorzitter: Dank u zeer.
Mevrouw Kruger: Dat zou van betekenis kunnen zijn, maar goed dat …
Mevrouw Koene: Ja.
De voorzitter: Mevrouw Koene, was dat uw inbreng in eerste termijn? Of was u nog
bezig?
Mevrouw Koene: Dat was mijn inbreng in de eerste termijn.
De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we naar Fractie Jager, mevrouw Jager.
Mevrouw Jager: Dank u wel voorzitter.
De voorzitter: Mag ik …
Mevrouw Jager: Ik heb veel …
De voorzitter: Mag ik stilte vragen? Mevrouw Jager heeft het woord.
Mevrouw Jager: Ik heb weer heel veel gehoord. En ik kan eigenlijk niets zeggen wat in
aanvulling zou kunnen zijn op wat ik al gehoord heb. Ik sluit mij eigenlijk geheel en al
aan bij de woordvoering van het CDA. En verder lijkt mij optie 4 ook niet de slechtste,
en daar laat ik het even bij.
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De voorzitter: Dank u zeer. Dan wil ik mijnheer Schalken vragen om weer het
voorzitterschap even over te nemen, zodat ik in elk geval dit belangrijk deel van de
beantwoording voor mijn rekening kan nemen. Het zou kunnen zijn dat de wethouder
Heijkoop daar ook nog een toevoeging op heeft.
Burgemeester Kolff: Ja, dank u wel. Ik heb het gevoel dat toch wel een groot deel van
de raad begrijpt waarom het voorstel wat nu voorligt, voorligt, en dat ook wel kan
steunen. En natuurlijk zijn er hier en daar opmerkingen waar ik graag bij stil wil staan.
Ik denk dat de belangrijkste daarvan is van, waar zijn we nou begonnen? Zijn we
begonnen bij een modellen discussie, of zijn we begonnen bij de inhoud? Een vraag die
onder andere door het CDA werd opgeworpen maar ook door een aantal anderen van u
werd onderschreven. Nou, we hebben u een behoorlijke set stukken toegestuurd. Daar
is het voorstel wat nu voorligt er een van. Maar een ander stuk wat ik heb … Wat we
hebben toegestuurd dat is, bijvoorbeeld het sfeerverslag van de collegeconferentie die
heeft plaatsgevonden. En juist bij die collegeconferentie is de grootste aandacht en tijd
gaan zitten in, hoe gaan we met elkaar om? Wat vinden wij inhoudelijk belangrijk, en
wat willen we sowieso samen blijven doen? En waar willen we onderscheid in gaan
maken? Dat is denk ik toch wel een cruciale vraag. De Drechtraad, het construct zoals
het nu is, met een Drechtraad en een Drechtstedenbestuur, gaat toch wel uit van
grotendeels en eigenlijk bijna geheel gelijkluidend beleid en uitvoering voor het hele
gebied, en dat knelt. En dan kom ik ook meteen even bij iets wat de heer Veldman van
de ChristenUnie/SGP zei. Die zei, ja de clash die in oktober plaatsvond is de directe
aanleiding voor dat we hier nu zitten en hierover spreken. Dat is waar, dat is de directe
aanleiding, de druppel laat ik het zo maar zeggen die misschien een emmer deed
overlopen. Maar er speelt natuurlijk al veel meer al lang. Discussies over maatwerk,
discussies over behoefte aan in eigen huis toch meer zeggenschap hebben over welke
koers er wordt gevaren op verschillende onderdelen van de gemeenschappelijke
regeling. Ook financiële discussies. Ja, en zowel die inhoud als die financiën, als het
model waarin we dat doen, dat is nu … Gaat nu eigenlijk hand in hand, ja richting een
bepaalde uitkomst. En wat ons betreft moeten we het ijzer smeden als het heet is. Dat
is nu, we zijn eigenlijk al tweeënhalf jaar bezig met het construct. Onder andere door
middel van rapport Berenschot, commissie Deetman, daar waar het gaat om het
Ruimtelijke Economisch Domein. En nu zit het toch vooral op het, ja ik zeg het maar
even oneerbiedig, maar het restant wat in de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden
zit, de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden zit, namelijk de Sociale Dienst en een
aantal andere dochters. Waaronder de Belastingdienst et cetera. En je kunt je afvragen
hoeveel daarvan is nou eigenlijk nog echt onderworpen aan een politieke discussie? En
hoeveel daarvan kun je gewoon met elkaar afspreken, goed regelen voor je inwoners.
En daar kun je met elkaar ook het gesprek over voeren, dat is ook een gesprek over de
inhoud, en de inhoud die dus leidend is bij het kiezen van een bepaald model. Ik heb
zowel de VVD als de CDA-fractie horen zeggen, ja in de … We begrijpen op zich de koers
die nu voorligt, de bandbreedte die wordt neergelegd, maar bij optie 3 vinden we het
toch lastig om die politieke invloed te duiden. Nou, ook bij optie 3 wil ik maar
meegeven, ik zeg niet dat dat onze voorkeur heeft, onze voorkeur heeft op dit moment
echt die bandbreedte omdat dat ons de juiste positie geeft om het gesprek verder te
brengen met de collega gemeenten. Maar bij optie 3 is juist ook de politieke invloed,
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zoals de heer Portier dat ook verwoord, echt terug bij uw raad. En ook bij de andere
raden in de Drechtsteden, voor zover men daarin meegaat voor wat betreft de
pakketten waar we het over hebben. Ik heb D66 horen spreken van, ja het zou kunnen
zijn dat er een aantal gemeenten aan de noordflank zal ik maar zeggen van de
Drechtsteden de koppen bij elkaar steken en zeggen, wij gaan samen en we worden één
gemeente, en dat noemen we dan HAPS. Ik weet niet hoe … Haps noemde u het. En we
hebben ook met elkaar stilgestaan bij die collegeconferentie, en dat is niet onbelangrijk.
Maar wat waren nou eigenlijk de drijfveren om destijds met elkaar die samenwerking
aan te gaan? Waarom hebben we dit gedaan? Nou, voor Dordrecht geldt toch als
belangrijke drijfveer, het maken van massa op bepaalde thema’s. In plaats van 120
duizend inwoners, 300 duizend inwoners. En dat geeft je massa, geeft je ook de
gelegenheid om ander soort personeel in dienst te krijgen en ook te houden. Kwaliteit
die hoort bij een gebied van deze omvang. En die staat er ook, laat ik maar duidelijk
over zijn. Voor andere gemeenten was een van de belangrijke drijfveren, ja, wij willen
graag onze zelfstandigheid behouden. Wij willen een zelfstandige gemeente blijven, en
daarvoor is het nodig dat we betaalde taken in een groter verband neerleggen zodat we
daar die massa ook krijgen, dus eigenlijk is dat ook een massa vraagstuk. Maar de
drijfveer die daarachter zit is anders dan voor Dordrecht. Een gemeente van 120
duizend inwoners redt zich over het algemeen wel, ook met dit soort grotere thema’s.
Nou, dus daar zitten ook nog wel verschillen in drijfveer in. Dus ik ben niet zo heel erg
bang, zeg ik dan maar meteen, dat er heel snel, als we dit traject ingaan, een HAPgemeente ontstaat. U noemde ook de Regio Deal, zeg ik tegen de heer Polat. En dat is
natuurlijk een ongelofelijk mooi resultaat. Waarbij ook wethouders en anderen uit, ook
mensen uit het bedrijfsleven en kennisinstellingen, uit ons gebied, uit verschillende
gemeenten de handen ineen hebben geslagen, de koppen bij elkaar hebben gestoken en
tot die Regio Deal zijn gekomen. De hoogste Regio Deal uit de derde tranche, samen
met de regio Zwolle. Nou, u hoort het al wel, de regio Zwolle. 22,5 miljoen,
Drechtsteden plus Gorinchem ook 22,5 miljoen. Maar die hele Regio Deal is echt niet tot
stand gekomen doordat we in de gemeenschappelijke regeling zitten. Die is juist tot
stand gekomen doordat we elkaar ruimte hebben gegeven, construct hebben gecreëerd,
of specifiek voor die Regio Deal waar lucht in zit, waarin we elkaar wat gunnen. En
waarin ook andere gemeenten inzien dat als Dordrecht ergens op floreert, of als
Dordrecht inziet dat Zwijndrecht ergens op floreert, dat dat ook goed is voor het geheel.
En in zoverre, dat vind ik wel belangrijk om te benadrukken, want sommige van u
benaderen het toch, laat ik het zo maar zeggen, met een negatieve insteek. In die zin
van, ja, het is eigenlijk mislukt, en ja we gaan het weer op een andere manier doen. Ja,
we gaan het inderdaad op een andere manier doen. Maar ik denk dat het gewoon hoort
bij groeien, bij volwassen worden. Dat je op een gegeven moment ook weer eens een
keer een volgende stap zet. En daarom spreek ik ook liever van Drechtsteden 2.0 waar
we nu in zitten, met een Ruimtelijk Economisch Domein wat meervoudig lokaal is
belegd, en een Drechtsteden 3.0 waar we naartoe gaan. En wat mij betreft bepalen we
de daar de koers voor de zomer van, zodat we in het najaar kunnen gaan werken aan de
implementatie. Even kijken of ik dan alles heb gehad. Financiën heb ik genoemd.
Financiën gaan echt hand in hand met de inhoud, zeg ik nogmaals ook met name
richting CDA-fractie, maar ook andere hebben dat genoemd. De ChristenUnie/SGPfractie noemt ook van, ja misschien is het goed om een tafel in te richten waar
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wethouders Sociaal elkaar treffen, om te werken aan invulling en inkleuring van die
basis- en pluspakketten. Nou, dat is exact, als het goed is heeft u dat ook kunnen lezen
in het sfeerverslag van de conferentie, dat is exact wat nu op dit moment gebeurt. En
waar voor 2 april ook alweer meer richting wordt gegeven. En ja, dat gebeurt onder
leiderschap, voorzitterschap van onze eigen wethouder Heijkoop. Daar zijn ook
overigens alle gemeenten het mee eens, en die werken ook mee om daar te komen. Dat
zegt niet, en daar kan hij misschien straks zelf nog meer over vertellen, dat dat
makkelijk is. Het is niet makkelijk om te zeggen, we knippen hier met het schaartje, dit
is basis en dat is plus. Nou juist wat de vraag wat plus is, en wat wil ik nou als
gemeente? Dat is een vraag die straks ook vooral in eigen huis in zeven gemeenten, ja
aan de orde kan komen. Of dat nou gaat om model 3 of model 4, maar wel de inhoud
leidend, het liefst met zo min mogelijk kosten. Ik heb ook nog ChristenUnie/SGP horen
zeggen, het moet wel beheersbaar zijn, een verdubbeling van het aantal ambtenaren bij
optie 4. Ja, dat is niet zo gek. We hebben natuurlijk een heel goede regionale Sociale
Dienst. Als wij een centrumgemeente worden dan, ja dan nemen we eigenlijk de mensen
die nu bij de gemeenschappelijke regeling, en met name bij de Sociale Dienst horen,
over en die komen in dienst bij de gemeente Dordrecht. Dus in zoverre zou het kunnen
gaan om een flinke vergroting van het aantal medewerkers. Maar die medewerkers zijn
ook nodig om de taken te doen die moeten gebeuren. En we hebben ook met name
gezegd, kies nou niet nu voor optie 3 of optie 4. Want het zou best kunnen zijn dat er
taken zitten in de huidige GRD, die prima in optie 4 belegd kunnen worden terwijl je
andere taken juist in optie 3 zou willen beleggen. En dat is ook weer iets wat raakt aan
de inhoud voorop. Want in 2010 begon men met de drie decentralisaties, ik was destijds
zelf ook wethouder in de gemeente Nieuwegein, ook behept met Sociale Zaken en
Economische Zaken. Ik was bezig met die drie decentralisaties, dat is eigenlijk de
afgelopen tien jaar is dat steeds … Heeft dat steeds meer en meer vormgegeven. Ja,
eigenlijk toen we begonnen met het construct zoals het nu is, toen was daar nog
helemaal geen sprake van. Dat is natuurlijk door die decentralisaties, door die
overheveling van de taken van het Rijk, naar de gemeente ook steeds ingewikkelder
geworden. En dat is precies ook denk ik waar mevrouw Nijhof op doelt als het gaat om,
zorg nou dat er een goed haakje zit tussen wat er op Jeugdzorggebied gebeurt en wat er
gebeurt in die Sociale Dienst. Nou, dus wat ons betreft echt aan de orde als het gaat om
het vullen van die pakketten. De inhoud voorop, en de vraag die uit de samenleving
komt voorop, in plaats van dat we een bepaald constructie heilig verklaren en daar
eigenlijk niet meer naar willen kijken. Nou, er is nog heel veel meer over te zeggen. We
kunnen zelfs een discussie voeren over hoeveel kamers het Huis van Thorbecke heeft
zeg ik tegen mijnheer Van Verk. Ik heb altijd geleerd, het zijn er vele. Ik weet niet of
drie genoeg is. Ik heb nog wel iets gehoord vanuit de SP-fractie over Bureau
Drechtsteden. Het is niet mijn gewoonte om over ambtelijke organisatie te spreken of
over medewerkers te spreken, maar het beeld dat Bureau Drechtsteden een gigantisch
bureau is, wil ik wel even corrigeren. Dat is de afgelopen jaren ook in relatie tot wat we
al hebben gedaan aan stappen, om op ruimtelijk economisch terrein op een andere
manier samen te werken, is daar ook veel gebeurd. En de mensen die nu nog bij Bureau
Drechtsteden werken, zijn ook echt, daar steek ik mijn hand wel voor in het vuur, nuttig
bezig. Maar je kunt je inderdaad afvragen of die mensen niet toch te zijner tijd, en
afhankelijk van het model wat we kiezen en de uitkomsten die er zijn, een andere plek
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zouden moeten krijgen. Want ja, als je geen regionale samenwerking meer hebt zoals
we die nu hebben, dan kan het niet anders, en dat weet de ondernemingsraad ook, dan
dat het ook wel iets betekent voor sommige posities in de organisatie. En wat mij betreft
gaan we daar heel zorgvuldig mee om. Ik heb een aantal keer horen zeggen, en daar
wou ik mee afsluiten, grote broer, grote zus, zeg ik dan ook maar even in het kader van
de Dochters van Dordrecht en Internationale Vrouwendag. Dordrecht heeft wat mij
betreft, en ik was het eigenlijk best wel eens ook met hoe de heer Portier het
verwoorde, behalve met deze zin, ik denk dat wij als Dordrecht altijd de rol zullen
hebben van grote broer of grote zus naar onze omgeving. We zijn nu eenmaal een stad
met een bepaalde omvang, met een bepaald cachet. Ook met een bepaald, nou ja met
een bepaalde inhoudelijke koers, een bepaalde stevigheid. Die stevigheid, daar heb ik
overigens van collega’s van vergelijkbare steden in onze provincie bijvoorbeeld, echt wel
over gehoord van, sommige onderdelen, waar is Dordrecht? Ik moet met Drechtsteden
praten maar ik wil eigenlijk met Dordrecht praten, dat is wel een wens die je nog steeds
af en toe hoort. Steeds minder, omdat we dat ook doen. Maar die rol van grote broer of
grote zus naar onze omliggende gemeenten, we hebben een bepaalde
verantwoordelijkheid naar hen, die zit wat mij betreft ook echt in de manier waarop we
nu die collegeconferentie aanpakken. En dat is ook denk ik de route zoals u die heeft
gewenst in de motie die u in september hebt aangenomen. Namelijk, ga nou zoveel
mogelijk hand in hand met de overige gemeenten, maar doe dat wel vanuit een
zelfbewuste eigen positie van Dordrecht. En zo hebben we de motie in elk geval gelezen.
Zo voeren we hem ook uit. En we denken dat het van belang is om het op die manier te
doen. Ik kijk nog even via de voorzitter of wethouder Heijkoop nog iets toe te voegen
heeft aan wat ik heb gezegd. Ja? Dan ga ik even aan de zijkant staan.
De voorzitter: Mijnheer Heijkoop.
De heer Heijkoop: Ja voorzitter, dank u wel. Ik denk dat een belangrijke ambitie van ons
allen zou moeten zijn, dat we in ieder geval over een jaar of tien niet met spijt
terugkijken op dit traject. En dan vanuit onze verantwoordelijkheid voor deze stad, en
met name haar inwoners. Voor de andere gemeenten, ja die gaan daar in belangrijke
mate zelf over. Maar het is voor onze inwoners echt belangrijk dat we de goede keuzes
maken. Als je dan kijkt waar de discussies allemaal over gaan in de regio, en velen van
u hebben daar al het nodige over meegekregen, dan gaat het over geld. Het gaat heel
vaak over geld. Het gaat over inhoud, het gaat over zeggenschap. Inhoud wordt dan
vaak ook gekoppeld aan maatwerk. En als we dan heel nuchter kijken naar waar we nu
staan, en ook met de uitvoerings- en beleidsorganisatie die we hebben met elkaar, dan
kunnen we met elkaar vaststellen dat we in afgelopen tien jaar, dat het ons heel veel
gebracht heeft. En ons is dan de regio Drechtsteden. Gigantische financiële voordelen,
een aantoonbaar zeer effectieve, efficiënte organisatie. Gewoon te objectiveren met
onderzoeken. Inhoud waaruit blijkt dat er een hoge klanttevredenheid is, zeer
innovatief. Ik durf ook echt de stelling aan dat een aantal gemeentes verzopen zouden
zijn als die drie d’s niet in gezamenlijkheid zouden zijn uitgevoerd. En daarbij horen ook
gewoon hele goede ambtenaren die voor ons in de regio werkzaam zijn. Tegelijkertijd is
er al wel langere tijd een spanningsveld. En langere tijd, dan bedoel ik dat mijn
voorganger, en diens voorganger, dat die mij ook al destijds wel, nou waarschuwde
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klinkt wat zwaar, maar wel meegaven van, joh er zit altijd spanning tussen de rol van
Dordrecht, tussen de rol van de wethouders Sociale Zaken, tussen de Drechtraad en
tussen de gemeenteraden. Die driehoek blijft altijd, en dan ook nog het
Drechtstedenbestuur, dat blijft altijd ingewikkeld. Dat is van alle tijden. Tegelijkertijd
hebben we wel gemerkt dat in deze tijd waarin we misschien nog wel voor wat andere
vraagstukken staan, ook met druk op de begroting, we moeten wat meer keuzes gaan
maken, dan zie je dat die spanning wat meer naar boven komt en moeten we nu dat
gesprek met elkaar voeren. We hebben een goede collegeconferentie gehad, de
voorzitter, de burgemeester heeft dat al aangegeven. En we hebben nu … We lopen nu
een traject, en ik heb de opdracht gekregen van Marja Van Bijsterveldt, die de
collegeconferentie had voorgezeten, om goed te kijken naar, hoe zit dat met die
maatwerkbehoefte? Hoe zit dat met de behoefte van het naar meer eigenaarschap? Dus
dat je er echt van bent, als lokale wethouder met je lokale raad. En hoe verhoudt zich
dat ook tot de governance. Die gesprekken worden nu gevoerd. We hebben eerder al
een traject gelopen waar het gaat over maatwerk na de commissie Deetman, dat heeft
ik meen WagenaarHoes gedaan. En daar kwam eigenlijk niet een hele duidelijke
uitkomst uit, in die zin dat er, er is wel behoefte aan maatwerk maar om dat dan echt
goed te preciseren en te formuleren, bleek voor veel gemeenten best wel lastig. Dus we
gaan nu de uitdaging aan om dat wel op tafel te krijgen. En voor een deel is het ook
lastig omdat we de ambtelijke capaciteit hebben we natuurlijk ook gedelegeerd. Dus
binnen al die gemeentehuizen zit ook niet per se heel veel meer, heel veel
beleidscapaciteit meer, die hier, nou ja, stevig op kunnen adviseren. Dus daar moeten
wij ook in faciliteren om dat gesprek goed te gaan … Goed te laten verlopen. Onze
ambitie is om over twee à drie weken, een notitie met de wethouders Sociale Zaken,
Zorg te kunnen bespreken zeg ik richting de heer Veldman. Die uitnodiging die is al uit,
dat gaat eind maart plaatsvinden. En dan de week daarop, dat ook collectief te maken in
het geheel van alle colleges, waarbij wij ons heel goed realiseren dat daar allemaal
wethouders en burgemeesters met elkaar het goede gesprek voeren, maar dat de
gemeenteraden hier uiteindelijk wel het laatste woord in hebben. En uw zorg over de
democratische legitimiteit, bent u nog in positie als raad, is daarin een, nou ja gewoon
een heel belangrijk uitgangspunt. Tot zover.
De voorzitter: Dank u wel. Zijn er nog vragen naar aanleiding van de woordvoering van
de wethouder of de portefeuillehouders. Nee? Dan geef ik het woord terug aan de
voorzitter.
De voorzitter: Het is altijd erg ingewikkeld om onder druk de ambtsketen goed om te
doen. Dat zag ik. Zo. Ik hoop dat we met de beantwoording, zowel wethouder Heijkoop
als ik, uw vragen voor nu in ieder geval hebben beantwoord. Inderdaad, doel om weer
een volgende stap te zetten bij de volgende collegeconferentie. Wat ons betreft als doel
om voor de zomer ook echt met elkaar een koers te bepalen waarin Dordrecht
vasthoudend is. En tegelijkertijd ook met een uitgestoken hand naar de omgeving, zoals
dat denk ik ook past bij de rol van de stad. Ik kijk rond of er behoefte is in de raad aan
een tweede termijn? Dat lijkt niet het geval. Dan kijk ik rond of er behoefte is aan
stemverklaringen ten aanzien van het voorstel? Dat is ook niet het geval. Dan zou ik het
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voorstel in stemming willen brengen. Als u voor bent drukt u op plus, als u tegen bent
drukt u op min.
De voorzitter: Het voorstel is unaniem aangenomen, 35 stemmen voor en 0 stemmen
tegen. En dat geeft denk ik het college ook de nodige positie om de gesprekken op een
goede manier met de collega’s verder te brengen en weer bij u terug te komen.
28.Motie vreemd aan de orde van de dag: natuurlijke bestrijding
eikenprocessierups
De voorzitter: Dan kom ik bij het laatste onderwerp, dat is de motie vreemd aan de orde
van de dag van de kant van de PVV, en die gaat over de natuurlijke bestrijding
eikenprocessierups. En ik geloof dat ik het woord mag geven aan mevrouw Rutten, gaat
uw gang.
Mevrouw Rutten-Alberts: Dank u wel voorzitter. Vorig jaar heeft Nederland veel hinder
ondervonden van de eikenprocessierups. Ook Dordrecht heeft aardig wat geld uit
moeten geven om de overlast tot een minimum te beperken. De PVV neemt het initiatief
om deze eikenprocessierups overlast op een natuurlijke en goedkope wijze aan te
pakken door het plaatsen van vogel- en vleermuiskastjes. Daarom dienen wij deze motie
in en willen graag direct actie voordat het broedseizoen en de eikenprocessierups zich
aandienen en de kosten zich opstapelen. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u zeer. De motie is denk ik al verspreid van tevoren, en is nu
overigens ook vandaag nog ingediend en verspreid, motie M1. Ik kijk even rond of er
vanuit de raad behoefte is aan een eerste termijn? Mijnheer Schalken, gaat uw gang.
De heer Schalken: Ja voorzitter, misschien heel kort. Het lijkt in ieder geval een
sympathieke motie. En ik ben erg benieuwd naar de keuze vanuit de kant van de
gemeente waarom, nou ja, ervoor is gekozen nu niet al op voorhand kastjes te
plaatsen?
De voorzitter: Dank u zeer. Anderen nog? Ik denk dat ik toch even iedereen afga. De
VVD-fractie, heeft u behoefte aan een eerste termijn? Mijnheer Den Heijer, gaat uw
gang.
De heer Den Heijer: Ja voorzitter, ik begin steeds meer van het CDA te leren wat de
hoeksteen van de samenleving is. En als je dan met je gezin onder zo’n boom gaat
zitten, op een kleedje, ja dan heb je een …. Heeft de PVV een nieuwe grootschalige
vijand gevonden, en dat is de eikenprocessierups. En ik ben vandaag aangesteld om het
PVV-corvee op me te nemen, dus ik ga de PVV steunen daarin. Ik heb ook van de PVV
een nieuw woord geleerd, de anafylactische shocks. Ik heb even voldoende, ik heb van
uw raad voldoende ruimte gekregen om even op te zoeken wat dat precies is. En, nou
de motie is op zichzelf praktisch. De PVV is er ook op tijd bij. Vraag toch mijn fractie zich
wel af, ja wat is de kostenindicatie? Nou we hadden … Er sloeg wat lichte paniek uit, ja
het zijn … Het gaat toch over vleermuizen, ja heeft dat bijvoorbeeld geen betrekking tot
coronavirus op dit moment? En we werken bij de bestrijding van de processierups al op
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een bestaande manier met een bestaand budget. En wij zouden graag zien dat er niet
gestapeld gaat worden met budgetten, dus dat het wel in een huidig beleid dan
opgenomen gaat worden en van dat geld ook betaald wordt. En dan rest ons een laatste
vraag, ja wat is dan de effectiviteit? Is die met die hokjes hoger dan zonder de hokjes?
Ja, en hoewel ik de PVV de lol niet ontzeg om met deze motie verschillende bewoners
van de eikenboom tegen elkaar op te hitsen en uit te sluiten, zijn wij wel benieuwd naar
de reactie van het college. En zijn wij bij voorbaat niet voor maar ook niet tegen, een
beetje voor.
De voorzitter: Ja, we gaan het straks zien bij de stemmingen wat het precies betekent,
een beetje voor. Dan D66, nee? GroenLinks. Heb ik CDA overgeslagen? Nou, dat is een
schande. Ik ga snel naar het CDA. Gaat uw gang, mijnheer Oostenrijk.
De heer Oostenrijk: Ja voorzitter, ja de vraag is wat erger is, of door een stofzuiger en
daarna verbrand te worden, of door een vleermuis opgegeten te worden. Dat laatste is
in ieder geval wat natuurlijker dan laten we zeggen dat hele stofzuiger en
verbrandingsproces. Dus op zich vinden we deze motie wel sympathiek. Maar we zijn
wel benieuwd naar de reactie van de wethouder, want ik kan me ook voorstellen dat je
wel ervaring wilt opdoen over de effectiviteit. Dus ik ben erg benieuwd op welke schaal
de wethouder dit project wil uitzetten?
De voorzitter: Dank u zeer. D66, alsnog. Toch wel. Mijnheer Polat, gaat uw gang.
De heer Polat: Voorzitter, ja wij sluiten ons aan bij het CDA.
De voorzitter: Dank u zeer. GroenLinks, mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger: Ja voorzitter, wij zijn ook zeer benieuwd naar wat de wethouder hierop
te zeggen heeft. Ik bedoel, het is natuurlijk een zeer sympathieke motie die in het
verleden ook zelfs bij GroenLinks vandaan had kunnen komen als we het hebben over
de dieren en het groen en het natuurlijk bestrijden. Er worden in ieder geval geen
chemische middelen gebruikt, dus het is fantastisch. Maar ja, hoe … Ja, ik vraag me een
beetje af, moeten we dit op deze manier organiseren? Maar de wethouder gaat ons daar
vast zo alles over vertellen.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan de ChristenUnie/SGP-fractie, mijnheer De Looze.
De heer De Looze: Ja, dank u wel. Wij steunen ook op zich de strekking van deze motie
maar we zijn dan wel benieuwd wat er al gedaan wordt? Want we zijn voor meer
biodiversiteit en minder gif, dus dat steunen wij. Wij vragen ons wel af of deze motie
echt op tijd is? Want door de klimaatverandering zijn er echt al heel veel vogeltjes
begonnen met … Of heel veel vleermuizen al begonnen met een nestje. En als laatste
willen we toch wel een opmerking maken bij het proces. Deze motie komt toch wel een
beetje out of the blue. In die zin, vinden wij het best wel een zwaar middel om een
motie vreemd aan de orde van de dag te doen voor dit soort kastjes, maar goed, dat is
nu gebeurd. En daarom gaan we het er toch even over hebben. Dank u wel.
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De voorzitter: Ik kijk even naar de PVV-fractie, of u nog behoefte heeft aan een eerste
termijn? Mevrouw Rutten, dat is niet het geval. Dan de SP, mijnheer Portier.
Ongetwijfeld een inbreng in eerste termijn, gaat uw gang.
De heer Portier: Ja voorzitter, we zitten in Nederland en in Europa met een teruglopende
biodiversiteit. Ook met name het aantal insecten loopt gigantisch terug. Behalve
kennelijk met de eikenprocessierups. Wat ons betreft moeten we daarom af inderdaad
van bestrijden met gif, die alle insecten zonder onderscheid treft. En steunen wij het
zoveel mogelijk biologisch bestrijden. Ja, het kan zijn dat je alsnog wat nesten hebt
waar je met de stofzuiger overheen moet. Maar liever geen gif dus wat ons betreft steun
van de motie.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan de VSP-fractie, mijnheer Wisker.
De heer Wisker: Ja voorzitter, wij vinden dit ook een sympathieke motie. Ik heb
begrepen dat in een aantal gemeentes daar al mee gewerkt wordt. Er zijn goede
resultaten mee behaald en het lijkt me toch niet dat het al te veel geld gaat kosten.
De voorzitter: Partij van de Arbeid, mijnheer Van Verk.
De heer Van Verk: Ja voorzitter, een sympathieke motie maar tegelijkertijd lezen wij op
9 maart in het Algemeen Dagblad, hoe gaat jouw gemeente de eikenprocessierups te
lijf? Alleen nestkastjes ophangen is te weinig. In het artikel wordt een bioloog
opgevoerd, een deskundige uit Wageningen, die vaststelt dat niet alleen de mezen maar
nog een achttiental vogels dit een lekkernij vinden. Maar dat desondanks bestrijding met
stofzuigers onontbeerlijk blijft. En dat betekent dat als de motie inderdaad datgene
verwoordt wat ik denk dat het verwoordt, namelijk uitsluitend en alleen via die
nestkastjes de eikenprocessierups bestrijden, dat we ver onder de maat blijven en dat er
gewoon een mix van maatregelen nodig is. Dus ik zou graag van de PVV willen horen
wat zij nu precies willen. Want het lijkt erop als ik de overwegingen lees, dat er geen
andere middelen meer zouden moeten worden ingezet.
De voorzitter: Wat mij betreft beantwoordt u die vraag meteen mevrouw Rutten, gaat u
gang.
Mevrouw Rutten-Alberts: Nee, het is de bedoeling dat dat voor beide geldt. Met alleen
het wegzuigen en het verbranden blijven de kosten heel erg hoog. En met het plaatsen
van de nestkastjes nemen wij aan dat de kosten vrij ver naar beneden gehaald kunnen
worden. Daarbij is het ook nog zo dat de eikenprocessierups zich één tot twee jaar terug
kan trekken, dat stond in datzelfde stukje, onder de grond. En nu hebben we afspraken
gemaakt met bedrijven om deze met stofzuigers weg te halen. Over drie jaar, als deze
beestjes opeens weer boven de grond komen, hebben we geen afspraken en dan is het
onverwachts. En dan hebben we toch nog de grote hulp van onze mezen en
vleermuizen.
De voorzitter: Dank u zeer. Mijnheer Van Verk.
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De heer Van Verk: Als ik daarop mag reageren voorzitter.
De voorzitter: Dames en heren, nog even geduld. Mijnheer Van Verk.
De heer Van Verk: Als ik uw antwoord goed beluister zegt u van, ja die mezen en die
vleermuizen die blijven en die stofzuigers misschien niet. En die kosten veel geld.
Nogmaals, de deskundige zegt, een mix van maatregelen moet je nemen. Alleen
nestkastjes ophangen, ik citeer, en natuurlijke vijanden stimuleren is te weinig. Je moet
ook bomen in de gaten blijven houden. Als je niet elke eik inspecteert, kun je wel eens
gaan zien hoe een populatie zich ontwikkelt. Belangrijk daarbij is onder andere dat
grondwerkers worden getraind, en dat daarna stofzuigers et cetera worden ingezet.
De voorzitter: Mevrouw Rutten, gaat uw gang.
Mevrouw Rutten-Alberts: Ik kan u nog een keer mijn antwoord herhalen dat wij het zien
als beide. Ik heb niet een keer gezegd dat het alleen de kastjes zou moeten zijn. Maar
als je die kastjes ophangt, ja dan heb je sowieso wat extra achter de hand.
De voorzitter: Mijnheer Van Verk is vooralsnog tevreden met het antwoord. Dan gaan
we naar Gewoon Dordt. Mevrouw Koene, gaat uw gang.
Mevrouw Koene: Ja dank voorzitter. Ik had het er net met mijn buurvrouw over, dat het
wel aardig was geweest als Wouter Koolmees hier dan ook had gezeten, om eens wat
leuks te roepen over deze motie. Ja, nou ja goed, ik wacht gewoon graag even af wat er
vanuit het college hierop komt. Ik bedoel, als het geen kwaad kan, dan … Maar ja, als ik
de heer Van Verk zo hoor dan begrijp ik dat het toch altijd een combinatie van
maatregelen moet zijn, dus ik hoor het graag.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan hebben we tot slot mevrouw Jager, gaat uw gang.
Mevrouw Jager: Dank u wel voorzitter. Nou, ik vind het een zeer sympathieke motie. Ik
denk ook dat het helemaal geen kwaad kan als we gaan proberen om meer van de
processierups op een natuurlijke methode te verslaan. En ik denk dat je om een leuk
project van te maken en daar ook nog wat kosten bij te besparen, je misschien eens zou
kunnen overwegen om dat samen met de leerlingen van het Wellantcollege voor elkaar
te gaan boksen. En ze ook met de leerlingen van het Wellantcollege op te gaan hangen,
heb je nog een leuk project ook. En verder denk ik dat het heel erg goed is dat je even
kijkt hoeveel we er mee vangen, en waar we dan nog de stofzuigers nodig hebben? Maar
alles wat je op een natuurlijke manier kan doen, is ook voor de mezenstand erg goed
dus ik zou het niet nalaten.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan hebben we de eerste termijn van de raad gehad. Ik kijk
even naar het college. Wethouder Stam. Ja. Graag uw aandacht voor de wethouder,
dank u zeer. Ga uw gang.
De heer Stam: Ja, dank u wel voorzitter. Ik zie dat ik nog tien minuten heb, ik zal
proberen de tijd vol te praten. Ja, u als gemeente en wij als organisatie hebben een
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goed bomenbeleid. Dat heeft ertoe geleid dat Dordrecht onlangs het predicaat heeft
gekregen, wereldbomenstad, de eerste die daartoe benoemd is. Dus ik denk allereerst
dat we daar als organisatie en de mensen die daaraan werken, dat we daar supertrots
op mogen zijn. En ook in het verlengde daarvan wordt er natuurlijk ook landelijk,
regionaal en met allerlei partijen gesproken over die eikenprocessierups. En de motie die
nu is ingediend, die vind ik ook heel mooi, ook heel mooi, heel prachtig. Maar misschien
heb ik wel nieuws van u, want voordat zelfs het artikel in de krant is verschenen, zo’n
week of twee geleden, hebben wij al opdracht gegeven aan de Natuur en Vogelwacht om
honderd vogel- en nesthuisjes te fabriceren en die ook op te hangen. En daarbij ook nog
de mededeling dat het ook nog duurzaam gebeurt, omdat we de vogelhuisjes maken
van de eikenbomen die vorig jaar zijn gekapt. Dus in die zin waren wij …
De voorzitter: Ik begrijp de hilariteit, maar ik denk dat het toch goed is om nog even
naar wethouder Stam te luisteren.
De heer Stam: Ja, ik heb nog acht minuten, dus. Maar in die zin dat … Kijk, tuurlijk dat
klinkt allemaal humanistisch maar ik bedoel, wij zijn daarop vooruitgelopen, wij hebben
daar goed naar gekeken. En onze organisatie is continu in overleg hoe je nou op een
aantal zaken kan anticiperen. En inderdaad, er is een opdracht gegeven om die honderd
vogel- en nesthuisjes te fabriceren en ook op te hangen. Neemt niet weg, zoals de heer
Van Verk aangeeft, dat er wel een mix van maatregelen nodig is om die
eikenprocessierupsen te bestrijden. En in de organisatie is men nu bezig een presentatie
voor te bereiden, waar die vogelnestjes een onderdeel van uitmaken. Maar op korte
termijn zal u via de commissie worden gepresenteerd hoe wij in de brede zin die
eikenprocessierups denken te gaan bestrijden, naast het plaatsen van een aantal vogel
en nesthuisjes.
De voorzitter: Wethouder, wat betekent dat wat u betreft voor wat betreft het advies
over de motie?
De heer Stam: Ja, wat mij betreft is die dan overbodig. Alhoewel die heel sympathiek is,
maar we zijn hem eigenlijk al aan het uitvoeren.
De voorzitter: Op zich is dat geen reden om geen motie aan te nemen.
De heer Portier: Voorzitter?
De voorzitter: Gaat uw gang.
De heer Portier: Ja.
De voorzitter: Mijnheer Portier.
De heer Portier: Het is heel sympathiek om honderd nestkastjes, dat klinkt best wel heel
veel. Maar als je dat over de stad verdeelt dan blijft er natuurlijk, valt het in het niet. Is
het echt een al uitvoering van een motie, meent u dat echt? Of denkt u dat er wel veel
meer moet gebeuren, en in veel grotere aantallen?
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De heer Stam: Ja mijnheer Portier, we beginnen met honderd huisjes. En zoals de heer
Van Verk al aangeeft, er zijn … Er is een mix van maatregelen nodig. En wat wij nu gaan
doen, met het plaatsen van die vogelhuisjes en die nesthuisjes, is om te kijken welke
effect het sorteert. Dus op het moment dat wij zien dat het een positief resultaat heeft,
dan kunnen we daarmee verdergaan. Ik denk dat de kostprijs van zo’n huisje ligt ergens
rond de dertien of veertien euro. Maar om nu op voorhand honderden tot duizenden van
die huisjes te gaan laten fabriceren terwijl er een mix van maatregelen nodig is, denk ik
dat we nu de juiste stap hebben gezet als eerste stap, om zeg maar die bestrijding ook
duurzaam en ook vriendelijk voor de dieren gewoon weg te zetten. En dan gaan we met
elkaar kijken of dit de juiste stappen zijn die we in de toekomst verder moet uitbreiden.
De heer Oostenrijk: Voorzitter?
De voorzitter: Bij interruptie, mijnheer Oostenrijk. Mag ik dames en heren, mag ik echt
nog even verzoeken om stilte? De PVV-fractie heeft deze motie voorbereid. U bereidt
allemaal wel eens een motie vreemd voor. Daar is tijd in gaan zitten en energie, dus ik
wil graag de juiste aandacht besteden aan elk voorstel wat voorligt. Mijnheer Oostenrijk
heeft het woord voor een interruptie, gaat uw gang.
De heer Oostenrijk: Ja voorzitter, de wethouder die heeft het over het kostenaspect,
maar hij heeft het niet over het batenaspect. Als die het kostenaspect met honderd maal
veertien euro in beeld wil brengen, dan hoor ik ook graag wat dan het mogelijke
batenaspect kan zijn?
De heer Stam: Ja voorzitter, volgens mij heb ik dat antwoord wel indirect gegeven. Wij
gaan nu kijken welk effect het plaatsen van die vogelhuisje en die nesthuisjes sorteert.
En daar moeten we dan gewoon met elkaar gaan kijken van, wat levert het nou eigenlijk
op naast die andere mix van maatregelen? En dan kunnen we pas goed in beeld brengen
welke zijdelingse financiële voordelen hieraan vastzitten.
De voorzitter: Ik denk dat er verder geen vragen meer aan u zijn, dank u wel. Ik kijk
rond of er behoefte is aan een tweede termijn? Dat is niet het geval, dank u wel
wethouder. Dan gaan we over tot stemming. Zijn er nog stemverklaringen vanuit de
raad? Zo niet, dan gaan we stemmen. Als u voor de motie bent drukt u plus, als u daar
tegen bent …
De heer Schalken: Voorzitter?
De voorzitter: Drukt u min.
De heer Schalken: Ik ben eigenlijk benieuwd naar de reactie van de PVV op het
antwoord van de wethouder, of ze de motie in stemming willen brengen of niet? En
anders ben ik ook … Wil ik ook nog wel even met mijn collega’s overleggen wat wij doen.
De voorzitter: Oké, ik ging een beetje snel. Ik ging een beetje snel. Het lijkt wel alsof
zometeen de touringcar komt voorrijden om op schoolreisje te gaan. Zullen we nog heel
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even de aandacht erbij houden? Ik kijk even naar de PVV-fractie, mevrouw Rutten, gaat
uw gang.
Mevrouw Rutten-Alberts: Wij willen de motie graag gewoon in stemming brengen want
wij zien graag dit dan verankerd in het beleid, als het …
De voorzitter: Dank u zeer.
Mevrouw Rutten-Alberts: Als de motie wordt aangenomen.
De voorzitter: Dan kijk ik rond of iedereen toe is aan stemming. Ja, gaat uw gang
mijnheer Den Heijer.
De heer Den Heijer: Ja, wij … Dan zullen wij wel voor deze motie stemmen, maar dan
wel volledig in lijn hoe de wethouder het gezegd heeft. Dus dat we het gewoon gaan
proberen. En met die uitleg zal dan de VVD meestemmen met de motie van de PVV.
De voorzitter: Mijnheer De Looze.
De heer Looze: Wij sluiten ons daarbij aan.
De voorzitter: Mijnheer Schalken.
De heer Schalken: Dat zou ook de stemverklaring van Beter Voor Dordt zijn geweest.
Dus bij deze.
De voorzitter: Anderen nog? Zo niet …
De heer Van Verk: Voorzitter?
De voorzitter: Wel, mijnheer Van Verk.
De heer Van Verk: Wij gaan tegenstemmen omdat ik dit een motie is volstrekt overbodig
is. En de vorige keer hebben wij al gezegd dat we dit soort moties niet meer gaan
steunen.
De voorzitter: En dat is uw goed recht. Ik kijk even naar anderen. Zo niet, dan gaan we
stemmen. Bent u voor, drukt u plus, bent u tegen, dan drukt u min. De stemming is
geopend.
De voorzitter: De motie is aangenomen, 29 stemmen voor, 6 stemmen tegen. Tegen
waren de leden van de VSP-fractie, D66 en de Partij van de Arbeid en de overige fracties
waren voor. Daarmee is de motie aangenomen. En ik wil de PVV feliciteren met dat
resultaat. Dan wil ik de raadsvergadering hierbij sluiten en wens ik u wel thuis.
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