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1. Opening en vaststellen agenda.
De voorzitter: Beste mensen die thuis met ons meekijken, hartelijk welkom alweer bij de
derde digitale raadsvergadering. Ik heet u allen van harte welkom bij deze livestream.
We leven met elkaar nog steeds in een bijzondere tijd, waarbij het coronavirus onze
samenleving in de greep heeft. En gelukkig gaat het wat beter, is het aantal patiënten
gedaald, net zoals de druk op de zorg. Maar we zijn er nog niet. Het virus is er nog
steeds, het is nog niet weg en het is dus zaak om alert te blijven. En ons raadslid
mevrouw Stevens, kan helaas vanuit ervaring vertellen dat het echt een buitengewoon
vervelend virus is, waar je flink ziek van kan worden. Zij is inmiddels gelukkig een stuk
opgeknapt maar nog wel snel vermoeid. Dus mee vergaderen lukt dus helaas nog niet.
Wij wensen haar uiteraard veel sterkte met het verder herstel. En natuurlijk is zij niet de
enige Dordtse patiënt. U heeft er ongetwijfeld in media of via andere uitingen over
gehoord. Graag tonen wij vanuit deze vergadering, vanuit de gemeenteraad ook ons
medeleven naar alle andere patiënten, familie, vrienden, bekenden en wensen hun veel
sterkte. En onze gedachten zijn uiteraard ook bij nabestaanden van mensen die aan het
coronavirus zijn overleden. Vorige keer complimenteerde en bedankten wij al alle
mensen in de vitale cruciale beroepen, voor het belangrijke en goede werk dat zij doen
en de afgelopen maanden ook hebben gedaan. En ook alle inwoners en ondernemers,
voor mooie en creatieve initiatieven en manieren waarop deze crisis ook verbroedert.
Uiteraard blijven deze complimenten onverminderd van kracht. We moeten met elkaar
een lange adem hebben om zo goed mogelijk uit deze situatie te kunnen komen. En dan
over naar deze vergadering. Volgens de tijdelijke wet die het vergaderen en besluiten in
digitale omgeving mogelijk maakt, dienen raadsleden zichtbaar en hoorbaar herkenbaar
te zijn. En kan de vergadering pas starten als tenminste de helft van de leden deelneemt
aan die vergadering. En daarom starten we zoals we ook de vorige keer hebben gedaan,
met een aanwezigheidsrondje. Ik lees de namen op in volgorde van zitplaats in de
raadzaal, bezien vanuit mijn plaats in diezelfde raadzaal, gezien vanaf links naar rechts.
Het is fijn wanneer u bijna aan de beurt bent, u weet waar u zit, om dan alvast uw
camera en microfoon in te schakelen, zodat u, op het moment dat u uw naam hoort ook
meteen kunt zeggen dat u aanwezig bent. En ik zou graag willen starten met degene die
links van mij zit en dat is wethouder Sleeking.
De heer Sleeking: Present.
De voorzitter: Ik zie u en ik hoor u. U bent present mijnheer Sleeking. Dan wethouder
Burggraaf.
De heer Burggraaf: Present.
De voorzitter: In uw tuin, maar het is …
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De heer Burggraaf: Ik sta voor de voordeur, ja.
De voorzitter: U galmt wel een beetje. Dan kom ik bij wethouder Stam.
De heer Stam: Present.
De voorzitter: Dan kom ik bij het raadslid mevrouw Jager.
Mevrouw Jager: Present. Het lijkt wel of we een alarm erbij krijgen.
De voorzitter: U bent present, ik zie u en ik hoor u.
Mevrouw Jager: Oké.
De voorzitter: Dan kom ik bij mijnheer Van der Klaauw.
De heer Van der Klaauw: Present.
De voorzitter: Ik zie u en ik hoor u. Welkom. Dan mijnheer Soy.
De heer Soy: Present.
De voorzitter: Present, ook van Beter voor Dordt. Dan mijnheer Van der Graaf.
De heer Van der Graaf: Present.
De voorzitter: Ik zie u en ik hoor u, welkom. Mevrouw Van Eck.
Mevrouw Van Eck: Present.
De voorzitter: Welkom. Mijnheer Schalken-den Hartog.
De heer Schalken: Aanwezig.
De voorzitter: Aanwezig. Ik zie u en ik hoor u. Mijnheer Gündogdu.
De heer Gündogdu: Aanwezig.
De voorzitter: Heel goed, welkom. Mevrouw Nijhof.
Mevrouw Nijhof: Present.
De voorzitter: Ik zie u en ik hoor u. Hartelijk welkom. Dan mijnheer De Boer.
De heer De Boer: Present.
De voorzitter: Ook aanwezig. Welkom. Mijnheer De Looze, van de ChristenUnie/SGP. Ik
hoor u nog niet. Mijnheer De Looze, ik zie u. Ja, even het stekkertje erin. Mijnheer De
Looze, heeft u het geluid aanstaan?
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De heer De Looze: Present.
De voorzitter: Ja, ik hoor u, geweldig, welkom.
De heer De Looze: Sorry.
De voorzitter: Mijnheer Veldman, die zat al een tijdje te wachten.
De heer Veldman: Present.
De voorzitter: Welkom, heel goed. Dan mijnheer Boersma.
De heer Boersma: Present voorzitter.
De voorzitter: Hartelijk welkom. Mevrouw Klein-Hendriks.
Mevrouw Klein-Hendriks: Ook present voorzitter.
De voorzitter: Welkom. Dan kom ik bij mevrouw Koene van Gewoon Dordt.
Mevrouw Koene: Ja, ik ben er ook hoor.
De voorzitter: Geweldig, welkom. Dan mijnheer Portier van de SP.
De heer Portier: Present.
De voorzitter: Ook welkom. Dan mijnheer Van Verk van de Partij van de Arbeid.
De heer Van Verk: Present.
De voorzitter: Hartelijk welkom. Dan kom ik bij mijnheer Van der Net van de VVD.
De heer Van der Net: Aanwezig voorzitter.
De voorzitter: Hartelijk welkom. Mijnheer Noldus, ook van de VVD.
De heer Noldus: Ja voorzitter, aanwezig.
De voorzitter: Welkom. Mijnheer Merx.
De heer Merx: Present voorzitter.
De voorzitter: Heel goed, welkom. Mijnheer Den Heijer.
De heer Den Heijer: Present voorzitter.
De voorzitter: Ja, ik zie u en ik hoor u. Dan mijnheer Kwaak.
De heer Kwaak: Aanwezig voorzitter.
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De voorzitter: Hartelijk welkom. Dan kom ik bij de PVV-fractie, om te beginnen bij
mevrouw Rutten.
Mevrouw Rutten-Alberts: Present.
De voorzitter: Hartelijk welkom. Mijnheer Van Leeuwen.
De heer Van Leeuwen: Present.
De voorzitter: Ook aanwezig, welkom. Mijnheer Helweg
De heer Helweg: Present voorzitter.
De voorzitter: Heel goed, welkom. Dan de GroenLinks-fractie, mevrouw Van Benschop.
Mevrouw Van Benschop: Present.
De voorzitter: Met een mooie banner eronder. Heel goed, welkom. Mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger: Present.
De voorzitter: Hartelijk welkom. Mijnheer De Lijster.
De heer De Lijster: Present.
De voorzitter: Welkom. Mijnheer Burakçin.
De heer Burakçin: Present.
De voorzitter: Ook aanwezig, welkom. Mevrouw Van der Ham van de CDA-fractie.
Mevrouw Van der Ham: Present.
De voorzitter: Welkom. Mijnheer Van der Kruijff.
De heer Van der Kruijff: Present.
De voorzitter: Heel goed, aanwezig. Dan mevrouw Weerts.
Mevrouw Weerts: Present voorzitter.
De voorzitter: Ook welkom. Mijnheer Oostenrijk.
De heer Oostenrijk: Goedemiddag voorzitter.
De voorzitter: Goedemiddag. Welkom. Dan mevrouw Stolk van de VSP-fractie.
Mevrouw Stolk: Ook die is present voorzitter.
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De voorzitter: U bent present, ik hoor u en ik zie u. Dan mijnheer Wisker.
De heer Wisker: Is present voorzitter.
De voorzitter: Dit gaat heel goed zeg. Dan D66, mijnheer Bosuguy.
De heer Bosuguy: Present.
De voorzitter: Ja, aanwezig. Dan kon ik bij mijnheer Tiebosch
De heer Tiebosch: Present voorzitter.
De voorzitter: Ook aanwezig, welkom. Mijnheer Polat.
De heer Polat: Present.
De voorzitter: Hartelijk welkom. Ik zag u even niet, maar ik had u al wel gezien. En dan
kom ik tot slot bij mijnheer Loekemeijer.
De heer Loekemeijer: Aanwezig.
De voorzitter: Aanwezig, ik zie u ook. Dan nog een aantal wethouders. Wethouder Van
der Linden?
De heer Van der Linden: Present voorzitter, goeiemiddag.
De voorzitter: Goeiemiddag. We hebben elkaar al eerder gezien vandaag. Dan
wethouder Heijkoop.
De heer Heijkoop: Present.
De voorzitter: Ook welkom. En natuurlijk onze ongeëvenaarde griffier, mevrouw
Wepster.
Mevrouw Wepster: Aanwezig.
De voorzitter: Hartelijk welkom. Nou, dan zijn we compleet, dat is mooi. En dan
constateer ik dus ook dat we met tenminste de helft van onze raadsleden deelnemen
aan deze vergadering, vrijwel iedereen. En dan kunnen we starten, en dan kom ik bij
het vaststellen van de agenda. En ik heb begrepen dat er een motie vreemd is
aangekondigd vanuit de kant van GroenLinks, over opvang alleenstaande, minderjarige
vluchtelingen. En ik vraag even mijnheer Burakçin of dat klopt, of dat nog steeds actueel
is?
De heer Burakçin: Ja, zeker voorzitter. Dat is nog steeds actueel en die willen we graag
bespreken.
De voorzitter: Die wilt u graag bespreken, die is ook al bij ons ingediend dus die gaan
we straks toevoegen dan aan de agenda. Want in ons Reglement van Orde hebben we
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afgesproken dat moties vreemd zoveel als mogelijk 48 uur voor de vergadering met
elkaar gedeeld worden. Dat is in dit geval niet gelukt maar ik kan me voorstellen dat
doorschuiven gezien de inhoud van de motie niet wenselijk is. Maar ik kijk wel even in
de chat of er bezwaren zijn tegen het toevoegen van deze motie als agendapunt 22 aan
de agenda. Ik zie daar wat duidingen voorbijkomen die er in ieder geval niet toe leiden
dat er vooralsnog bezwaar bestaat. Geen bezwaar, geen bezwaren. Dan voegen we die
wat mij betreft toe als agendapunt 22. En de griffier heeft de ondertekende motie al
ontvangen en zorgt er ook voor dat de motie in RIS en in iBabs wordt toegevoegd aan
de stukken. Kunt u dan met toevoeging van agendapunt 22 allemaal instemmen met de
voorliggende agenda? Ik zie daar in de chat geen bezwaar op. Dat is het geval. En dan
benadruk ik graag voor we verder gaan nog even de belangrijkste vergaderregels voor
alle duidelijkheid. Als u het woord wilt, geeft u dat dan aan in de chatfunctie. Dringend
verzoek is om niet door elkaar te praten, want dan is het op afstand lastig te volgen. Ik
kijk vervolgens wanneer ik u het woord kan geven, dat zal ik zoveel mogelijk in volgorde
doen. En als u niet aan het woord bent, zorgt u dan dat uw camera en microfoon uit zijn.
En uiteraard zet u deze aan als u het woord krijgt. Digitaal vergaderen is intensief, iets
intensiever dan fysiek vergaderen, en daarom zullen we ongeveer na een uur, anderhalf
uur, even afhankelijk van hoe de vergadering verloopt, kort pauzeren om vervolgens
weer fris verder te gaan.
2. Vaststellen van de notulen van de raadsvergadering 15 april,
commissievergaderingen van 21 april en commissie Grote Projecten van 22
april.
De voorzitter: Dan wil ik doorgaan naar punt 2 op de agenda, dat is het vaststellen van
de notulen van de raadsvergadering van 15 april, de commissievergaderingen van 21
april en de commissie Grote Projecten van 22 april. En ik kijk even of u daarmee kunt
instemmen? Ik zie dat de heer Merx daar in ieder geval een punt bij heeft, dus die geef
ik graag het woord. Gaat uw gang.
De heer Merx: Ja voorzitter, dank u wel. We hebben geklikt in het systeem op de
conceptnotulen commissievergadering Bestuur en Middelen van 21 april 2020, en tot in
ieder geval gisteravond kwamen we daar uit bij een verslag van de openbare
vergadering van de raad van 15 april 2020, dus die notulen kunnen we volgens mij niet
vaststellen. Maar misschien is dat vanochtend veranderd. Ik kom nog steeds bij dezelfde
uit.
De voorzitter: De griffier bevestigt dat daar inderdaad niet de juiste documentatie staat,
dus die zullen we dan inderdaad nog even aanhouden tot een volgende vergadering, om
de andere twee dan wel te kunnen vaststellen. Dank voor de opmerkzaamheid. Ik zie
dat mijnheer Boersma ook nog een punt heeft. Gaat uw gang, mijnheer Boersma.
De heer Boersma: Ja voorzitter, dank. Bij het verslag van de commissie Sociale
Leefomgeving, als ik die open klik, dan begint die bij punt 4, en zijn er ook delen van de
vergadering weggevallen als ik het zo bekijk.
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De voorzitter: Ja, ik krijg net ingefluisterd van de griffier dat de uitzending van die
vergadering wat later is begonnen, dat dat de reden is dat die nog aangevuld moet
worden. En ook die kunnen we dus nog niet vaststellen. Ik zie dat er ook al op de chat
over wordt gelachen, ja zo gaat het. Het is een beetje behelpen met dat digitaal
vergaderen, dat leidt wel eens tot kleine ongelukjes. Maar het is goed dat u zo meekijkt
en opmerkzaam bent. Dus die twee notulen, die stellen we dan nog niet vast en de
overige wel. Is dat verder akkoord? Dat is het geval. En die andere twee zullen dus nog
op correcte manier worden doorgevoerd zodat we die een volgende vergadering
vaststellen.
BENOEMINGEN/AANWIJZINGEN.
3. Benoemen van de heer E. Hartog tot commissielid (2566881).
De voorzitter: Dan ben ik bij punt 3 op de agenda, dat is het benoemen van een nieuw
commissielid. Dat gaat over de heer Hartog. Ik ben verheugd u te kunnen melden dat
namens de PVV een nieuw commissielid, de heer Evander Hartog is voorgedragen. En hij
wordt daarmee ook meteen denk ik het jongste commissielid van Dordrecht en
misschien wel een van de jongste van Nederland, want hij is in april achttien geworden.
En het is natuurlijk hartstikke goed en leuk om ook jonge commissieleden in ons midden
te hebben. En ik weet ook dat de heer Hartog verbonden is geweest aan de
jongerenraad, en dat is hartstikke goed dat hij nu ook als commissielid aan de slag wil.
Ik heb hem ook weleens tweeënhalf jaar geleden voorbij zien komen in het kader van
een interview voor school volgens mij, wat hij heeft gehouden met mij. Dus we kennen
elkaar al een tijdje. De vraag is of u kunt instemmen met het benoemen van de heer
Hartog als commissielid? Ja, mijn camera staat aan. Is er nu weer beeld? Nou, moest ik
even twee keer klikken. Iedereen akkoord. Iedereen is akkoord, voor zover er akkoord
wordt gegeven. Nou, dan heeft u besloten de heer Hartog te benoemen als commissielid
van de gemeenteraad van Dordrecht, en ga ik over tot het uitspreken van de belofte.
Wij gaan nu naar onze plaatsen en de griffie zet even de camera en microfoon daar aan.
Eén moment alstublieft.
De voorzitter: Ik lees de tekst van de belofte voor, en daarna kun je zeggen, dat
verklaar en beloof ik. Ik verklaar dat ik om tot commissielid benoemd te worden,
rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook enige gift of
gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of
te laten, rechtstreeks noch middellijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen
of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal
nakomen en dat ik mijn plichten als commissielid naar eer en geweten zal vervullen.
De heer Hartog: Dat verklaar en beloof ik.
De voorzitter: Dan wil ik je vanaf deze plaats als eerste heel hartelijk feliciteren en jou
een mooi boeket bloemen overhandigen. Alsjeblieft, heel veel succes. Kijk nog even in
de camera, dan ziet iedereen het. Applaus.
Mevrouw Wepster: Gefeliciteerd Evander.
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De heer Hartog: Ja, bedankt.
De voorzitter: We zijn weer terug als het goed is. Ik zie dat bij sommige er kennelijk
geen beeld van was, maar het is als het goed is wel geregistreerd. Maar in ieder geval
hebben we zojuist bij Evander Hartog de belofte afgenomen, en ik wil hem ook namens
de hele gemeenteraad van harte feliciteren met zijn benoeming en heel veel succes en
plezier wensen als commissielid. En we zijn gewend natuurlijk om nu de vergadering te
schorsen zodat iedereen het nieuwe commissielid kan feliciteren. Helaas lukt dat laatste
op dit moment natuurlijk niet fysiek en realiseren we ons dat dit ook een hele rare start
is voor Evander. Dus de griffier en ik hebben al kort met hem gesproken, en de griffie is
er altijd voor hulp. En ik weet ook zeker dat dat geldt voor de fractie en andere raadsen commissieleden. En heel veel plezier nogmaals als nieuw commissielid.
HAMERSTUKKEN
De voorzitter: Dan zijn we aangekomen bij de hamerstukken. Ik loop ze, zoals u dat
gewend bent, een voor eens langs. En als u een stemverklaring heeft, dan verzoek ik u
dit aan te geven in de chat en dan krijgt u van mij het woord.
4. Instemmen met Vangnetuitkering 2019 (2568984).
De voorzitter: Het eerste hamerstuk dat we behandelen, dat is agendapunt 4, de
Vangnetuitkering 2019. En als daar geen bijzonderheden bij zijn, dan stellen we die
vast.
5. Vaststellen 1e Verzamelwijziging 2020 (2564332).
De voorzitter: En dan kom ik bij agendapunt 5, het vaststellen van de eerste
Verzamelwijziging 2020. Die stellen we ook vast.
6. Opheffen opgelegde en bekrachtigde geheimhouding (2564314).
De voorzitter: Agendapunt 6, het opheffen van de opgelegde en bekrachtigde
geheimhouding. Die stellen we vast.
7. Afhandelen motie 280120/M2a Transparantie (2566330).
De voorzitter: Dan agendapunt 7, afhandelen motie 280120/M2a, Transparantie. Is
akkoord.
8. Geen zienswijze indienen op Ontwerpbegroting 2021 GR Gevudo (2566336).
De voorzitter: Dan 8, geen zienswijze indienen op de Ontwerpbegroting 2021 van de
Gemeenschappelijke Regeling Gevudo. Die is akkoord.
9. Kennisnemen van Rapportage Stresstest groeiagenda 2030 (2566336).
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De voorzitter: En tot slot bij de hamerstukken, agendapunt 9, kennisnemen van de
rapportage stresstest groeiagenda 2030. En ik zie dat daar een aantal punten bij worden
gemaakt. Eerst is mijnheer Portier, gaat uw gang.
De heer Portier: Ja voorzitter, de stresstest gaat kijken hoe de groeiagenda uitwerkt op
de begroting voor de komende jaren. Nu vinden wij het goed dat er vooruit gekeken
wordt en nagedacht over de toekomst. Wat ons echter opvalt is dat, ja groei als een
soort panacee wordt voorgesteld voor het oplossen van financiële problemen. Wat niet
gek is als je wel kijkt naar opbrengsten maar eigenlijk nauwelijks naar de extra kosten
die groei met zich meebrengt. Daarnaast wordt gekeken naar een knop waaraan
gedraaid zou kunnen worden, namelijk de onroerendgoedbelasting. En daarbij is
uitsluitend gekeken naar de mogelijkheden om de OB, onroerendgoedbelasting voor wat
woningen te verhogen. Terwijl naar ons idee ook gekeken zou moeten worden naar
vastgoed en ook naar eventueel een verschuiving van onroerend vastgoed van
gebruikers naar eigenaren, zodat ook de leegstand volledig meegenomen kan worden.
Daar wou ik het bij laten.
De voorzitter: Dank u zeer, waarvan akte. Dan nog mijnheer De Lijster, die heeft ook
een punt bij agendapunt 9.
De heer De Lijster: Ja, dank u wel voorzitter. Ja bij GroenLinks hebben we
kennisgenomen van de rapportage, wij willen de volgende opmerking plaatsen. In geval
van bezuinigen is het ook van groot belang dat daarbij niet alleen de financiële maar ook
de beleidsmatige gevolgen en de sociaal maatschappelijke effecten goed in beeld komen
om een goede afweging te kunnen maken. Het gaat niet alleen om een financiële
stresstest maar ook om een maatschappelijke stresstest. Dank u wel.
De voorzitter: Hartelijk dank, waarvan akte. En dan stellen we agendapunt 9 vast met
hetgeen daarover is gezegd.
STUKKEN TER KENNISNAME
10. Raadsinformatiebrief over Regiovisie Geweld Hoort Nergens Thuis (2559720).
De voorzitter: Dan komen we bij de stukken ter kennisname, de agendapunten 10 tot en
met 16, die behandelen we altijd gezamenlijk. Kunnen we die agendapunten ter
kennisname aannemen? Ik zie daar mijnheer Portier toch alsnog. Gaat uw gang. Bij welk
punt wilt u een opmerking plaatsen?
11.Raadsinformatiebrief over Evaluatie jaarwisseling 2019-2020 en de regionale
en landelijke ontwikkelingen (2542105).
12.Raadsinformatiebrief over Bouw van de Prins Clausbrug (2566342).
De heer Portier: Punt 12 over de discussie …
De voorzitter: Prins Clausbrug. Ja.
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De heer Portier: Prins Clausbrug. Ja, we zien dat er nu toch discussies gaande zijn die
mogelijkerwijze tot nog meer kosten voor de gemeente kunnen leiden. Ja, wij vonden
eigenlijk de brug al veel te duur toen er nog sprake was van dat die 7 miljoen zou gaan
kosten, helemaal toen die 9 miljoen zou gaan kosten. Nog meer toen bleek dat vergeten
was, verrekend hadden dat die ook nog een fundering moest hebben en het 12 miljoen
ging kosten. En het verbaast ons dat er niet zulke afspraken zijn gemaakt met de
aannemer, dat de kosten niet mogelijkerwijze nog hoger op kunnen lopen. Daar wou ik
het bij laten, dank u wel.
De voorzitter: Dank u zeer, waarvan akte.
13. Raadsinformatiebrief over Financiering energietransitie particuliere
woningeigenaren en groen steuntje in de rug (2566964).
14. Raadsinformatiebrief over Afbouw nazorg op IBC-gesaneerde
bodemverontreinigingen (2564347).
15. Raadsinformatiebrief over dossier Chemours en DuPont (2564343).
16. Raadsinformatiebrief over Ontwerpbestemmingsplan 13e herziening
Dubbeldam, locatie Stevenshof (2571688).
De voorzitter: Anderen nog ten aanzien van de stukken ter kennisname? Dat is niet het
geval.
STUKKEN TER BESPREKING.
17. Vaststellen Cultuurnota ‘De kracht van cultuur, voor en door iedere
Dordtenaar’ (2511201).
De voorzitter: Dan komen we bij de bespreekstukken, en daarvan hebben we er twee,
plus de motie vreemd die we zojuist hebben toegevoegd. Het eerste punt dat we gaan
bespreken, dat is het vaststellen van de Cultuurnota, de kracht van cultuur, voor en
door iedere Dordtenaar. En die stond op de agenda van de raad in april. U heeft besloten
dat er nog veel besproken moest worden om over te kunnen gaan tot besluitvorming, en
heeft het onderwerp opnieuw geagendeerd in de commissie Sociale Leefomgeving. En
hier is het afgelopen 12 mei besproken onder voorzitterschap van de heer Van Verk. De
commissie heeft besloten de nota ter bespreking door te sturen naar de raad en daar
staat eigenlijk de politieke vraag centraal, hoe wil de gemeente vorm en inhoud geven
aan de regie op het cultuurbeleid? Dus het gaat met name over de regie. Ik vraag u zich
daar ook dan toe te beperken, en de afgesproken spreektijd is twee minuten per fractie.
En ik weet dat er al een motie, en als reactie een memo is gedeeld. Uw motie kan
gewoon worden ingediend bij de woordvoering. En we gaan de gebruikelijke volgorde
hanteren. En dan zou ik graag als eerste het woord willen geven aan de fractie van Beter
voor Dordt. Mevrouw van Eck, gaat uw gang.
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Mevrouw Van Eck: Dank u wel voorzitter. Allereerst wil ik namens Beter voor Dordt
aangeven dat we blij zijn met het huidige aanbod van cultuur in Dordrecht. Mede
vanwege verbetering van het aanbod in de afgelopen jaren, zijn we als woonstad en
toeristenstad ook een stuk aantrekkelijker geworden en levert het huidige culturele
aanbod een positieve bijdrage aan de groeiagenda. Het is wat Beter voor Dordt betreft
dan ook niet aan de orde om niets te doen met de Cultuurnota die nu voorligt. De nota
geeft ons goede aanbevelingen voor de komende jaren. We moeten als stad bijvoorbeeld
interessant blijven voor jongeren, en deze ook zeker meer aan de stad binden. Beter
voor Dordt vindt het belangrijk dat nieuwe cultuurvormen vanuit jongeren, zoals
aangehaald in de urban reflectie van de Stichting Spoorzone, een plek gaan vinden en
krijgen binnen het huidige aanbod. Daarnaast is door een aantal sprekers en via
ingestuurde stukken gewezen op het belang van een onafhankelijke regiefunctie om
initiatieven te verbinden en op weg te helpen. Een brug te slaan tussen professionele en
amateurkunst, en eventueel ondersteuning te bieden bij subsidieaanvragen. En deze
komt in de voorliggende nota op een aantal manieren naar voren zoals in de vorm van
een cultuurmakelaar, die amateurs en professionals zoals het Dordtse Cultuurteam
onder andere bij elkaar brengt en initiatieven kan ondersteunen. De cultuurcoach die in
een wijk aan de slag gaat met de buurt, oud en jong, en het Loket van Beeldende Kunst
bijvoorbeeld. In een door de wethouder nagestuurde memo, blijkt goed de bedoeling
van de cultuurmakelaar en de combifunctie van de cultuurcoach. En deze functionarissen
zien wij dan ook graag gehonoreerd als je het over de regie hebt, zodat deze regie
geborgd wordt en verbindingen tot stand komen voor professionals en amateurs, waarbij
er zeker aandacht moet zijn voor initiatieven vanuit jongeren. En wij vinden het als
laatste belangrijk, gezien de grote historische waarde, dat Pictura voldoende
ondersteund blijft om hun werk te kunnen voortzetten. En volgens mij is dat binnen de
tijd voorzitter.
De voorzitter: Dat is zeker binnen de tijd. Ik zie wel een aantal interrupties. Als eerste
mijnheer Van Verk.
De heer Van Verk: Dank u voorzitter. Ik hoor mevrouw Van Eck pleiten voor een
onafhankelijke regiefunctie, en noemt dan een aantal functies die genoemd worden in de
nota. Mevrouw Van Eck, heeft u enig idee waar die functies worden ondergebracht?
Mevrouw Van Eck: Dat is een goede vraag mijnheer de voorzitter. Nee, dat staat er niet
duidelijk. Maar ik kan me voorstellen dat er daar nog nadere invulling aan wordt
gegeven.
De voorzitter: Mijnheer Van Verk.
De heer Van Verk: Ja, dat begrijp ik. Maar als het er niet duidelijk in staat ga ik er
gemakshalve maar vanuit, en ik hoor wel als het anders is van de wethouder, dat dit
mensen worden in dienst van de gemeente Dordrecht? En daarmee is het begrip
onafhankelijk niet meer geborgd, want iemand die in dienst is van de gemeente
Dordrecht staat ten dienste van het college, en dientengevolge is dat ook zijn
werkgever. Hoe kijkt u daar tegenaan?
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Mevrouw Van Eck: Ja, dat kan ik me voorstellen voorzitter, dat u daar zo over denkt.
Maar ik vind dat een echte professional altijd onafhankelijk zijn advies moet kunnen
geven, ongeacht de organisatie waar die door betaald wordt.
De heer Van Verk: Het gaat er niet om dat hij niet alleen betaald wordt door de
gemeente Dordrecht, de wethouder is politiek verantwoordelijk en geeft sturing aan zijn
ambtenaren, als het goed is. Dat zij onafhankelijk een advies uitbrengen, dat lijkt me
logisch maar dat kan hij vervolgens rustig naast zich neerleggen. En een ambtenaar
behoort uiteindelijk datgene uit te voeren wat zijn bestuurder zegt. Zo zijn de
verhoudingen in dit land. Dus die onafhankelijkheid is in ieder geval bij indiensttreding
van de gemeente Dordrecht, niet geborgd. Bent u dat met mij eens?
Mevrouw Van Eck: Nee. Mijnheer Van Verk, via de voorzitter, dat ben ik niet per se met
u eens want het gaat er gewoon om wat de taakomschrijving is van iemand en de
rolopvatting van iemand, en het lijkt mij dat ze daar gewoon samen goed moeten
uitkomen. En als u bijvoorbeeld zou suggereren, wat u niet letterlijk doet, dat dat
bijvoorbeeld onder een andere stichting of zo gehangen kan worden, dan zit er altijd
iemand anders achter die daar ook volgens u een bepaalde zeggenschap in zou kunnen
hebben, die dan de onafhankelijkheid wegneemt.
De heer Van Verk: Ik heb hem in de motie voorbij zien komen, die heeft u ook gezien.
Dus die kunnen we net zo goed bij het bespreekpunt betrekken over een culturele raad,
de motie die regie geeft op raden, die zeggen van, stel nou een groep van
onafhankelijke mensen die dat werk gaat doen, dat is in ieder geval de strekking die zij
hebben. Hoe kijkt u daar dan tegenaan? Daar zou zo’n makelaar en zo’n coach overigens
bij in dienst kunnen komen. Daarmee is de onafhankelijkheid beter geborgd.
Mevrouw Van Eck: Ja, dat vind ik een interessante vraag, alleen kan ik me voorstellen
dat juist als jij voor een bepaalde organisatie werkt die allerlei belangen met zich
meebrengen, want al die mensen uit zo’n raad die hebben dan hun eigen belangen
vanuit de organisatie waar vanuit zij in die raad zitten, zie ik dat ook niet gewaarborgd
eerlijk gezegd. Ik vind wel dat zij prima …
De heer Van Verk: Ik zeg niet dat …
Mevrouw Van Eck: Onafhankelijk advies zouden kunnen geven aan zo’n Cultuurteam.
De heer Van Verk: Ja, even voor de duidelijkheid u hoort mij …
De voorzitter: Mijnheer Van Verk, laatste keer hoor, laatste keer, gaat uw gang.
De heer Van Verk: Ja, ja, u hoort mij niet zeggen dat dat mensen moeten zijn die uit
een organisatie komen. In mijn visie zouden dat kundige mensen moeten zijn, die
inderdaad als onafhankelijke geesten, zoals in de kunsten gebruikelijk is, adviezen
kunnen opstellen in de richting van de raad. Maar daar wou ik het maar even bij laten.
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De voorzitter: Dank u wel. U heeft in ieder geval voor de gelegenheid een mooi
kunstwerk op de achtergrond hangen. Dan nog een interruptie van mijnheer Merx.
De heer Van Verk: Ja, dank u.
De heer Merx: Ja, dank u wel voorzitter. Wat verstaat eigenlijk mevrouw Van Eck onder
een regiefunctie? Misschien is dat wel belangrijk om dat eerst helder te krijgen, want
voor je het weet zitten we ongelooflijk langs elkaar heen te praten. Wat verstaat u
daaronder? U heeft een vraag ter verheldering.
Mevrouw Van Eck: Bedankt voorzitter, wat wij daaronder verstaan is dat er allerlei
initiatieven zijn in de stad, binnen organisaties, dat er allerlei subsidiemogelijkheden zijn
via het Rijk dan wel andere manieren, dat er allerlei mensen zijn die verbinding zoeken
met elkaar maar niet weten hoe, en dat zien wij als de regiefunctie. Dus dat iemand al
die dingen bij elkaar brengt, ervoor zorgt dat mensen met elkaar in gesprek raken. En
dat gewoon optuigen, zonder daarbij zeg maar in het nauw gedreven te worden door de
organisatie die erachter zit, oftewel objectief kunnen kijken.
De heer Merx: En nog twee vragen, eentje is, en die regiefunctie vindt u liggen bij de
twee functionarissen die u zojuist genoemd heeft?
Mevrouw Van Eck: Dat zou voldoende moeten kunnen zijn.
De heer Merx: Maar niet bij bijvoorbeeld Kunstmin of zo’n instelling, Dordts Museum?
Mevrouw Van Eck: Voorzitter, daar ligt al volgens de Cultuurnota liggen daar een stukje
van de regie, maar echt als je het hebt over de verbinding, zouden we daar de
cultuurmakelaar en de cultuurcoach een grote rol in geven.
De heer Merx: En hoe leg je de …
Mevrouw Van Eck: Gewoon vanuit hun onafhankelijkheid.
De heer Merx: En hoe zet je die twee bij elkaar dan? Want volgens mij is het wel een
geheel. Hoe is uw visie daarop?
Mevrouw Van Eck: Nou, dat vind ik meer een beleidsmatige invulling. En die vind ik niet
voor ons.
De heer Merx: Nou ja, ik denk dat wij hier zitten om kaders te stellen en richting te
geven, en wat is de richting die u dan meegeeft? Laat ik hem anders stellen.
Mevrouw Van Eck: Ja. Dank u. De richting die ik zou willen meegeven is dat er gewoon
objectief gekeken wordt naar alles wat er is en wat er met elkaar in verband gebracht
kan worden, zonder dat daar vanuit voordelen gekeken wordt. ‘…’.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan is er nog een interruptie van mevrouw Koene.
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Mevrouw Koene: Ja voorzitter, het duurde even, ik was inmiddels alweer wat anders aan
het doen. In de laatste zin sprak mevrouw Van Eck over Pictura, en dat die dan een
belangrijkere rol gingen vervullen. Nou, dat vonden we bij Gewoon Dordt, vonden we
daar wat anders van. Dus ik zou graag willen weten wat mevrouw Van Eck daaronder
verstaat?
Mevrouw Van Eck: Dank u wel voorzitter. Nou, wat wij daaronder verstaan is eigenlijk
heel helder, want het is gewoon een organisatie die een enorm historische waarde voor
de stad heeft onzes inziens. En die het gewoon verdient om voort te kunnen blijven
bestaan, en waarvoor zij een kleine bijdrage nodig hebben om dat ook te kunnen
realiseren. Dus dat is wat wij bedoelen.
De voorzitter: Mevrouw Koene.
Mevrouw Koene: Oké. Nou ja, ik ga daar verder maar even niet over in discussie. Dank
u.
De voorzitter: Prima. Dat was uw termijn mevrouw Van Eck?
Mevrouw Van Eck: Ja, ik had een kort stukje maar het duurde toch nog lang uiteindelijk.
Dank u wel voorzitter.
De voorzitter: Ja, u had nog twaalf seconden over zag ik, dus prima gedaan. Dan kom ik
bij de VVD-fractie, het woord is aan mijnheer Merx.
De heer Merx: Ja voorzitter, dank u wel. Nou, de complimenten heb ik al gegeven, ook
het hele proces in de verschillende vergaderingen. Het heeft ook wat losgemaakt en dat
is ook belangrijk, want cultuur is een van ongelooflijk grote waarde voor een stad als
Dordrecht, overigens voor elke stad. En ook onze motie heeft, die we samen hebben
opgesteld met CDA, GroenLinks en fractie Jager en D66, heeft wel wat losgemaakt. Maar
daarover zo dadelijk meer. Maar wat draagt het bij aan de stad? En wat is dat precies,
wat is die bijdrage die we willen leveren aan de groeiagenda? De punten die we aan de
orde hebben gehad, maar waar we nog steeds geen scherp beeld op hebben, wat dat
dan precies is. Wel een lijst met onderwerpen die wel of niet worden voorzien van geld,
althans, dat moeten we dan nog maar zien bij de Kadernota, waarvan ik oprecht niet
weet waarop ik dat moet toetsen en waarom ik de ene wel zou moeten ondersteunen en
de ander niet? De Cultuurnota heeft als ondertitel, voor en door iedere Dordtenaar, en
de gemeenteregie faciliteren en stimuleren. Nou ja, op de participatieladder is regie, die
geeft sturing want je wil iets bereiken. Dat laat je volgens mij dus niet over aan twee
ambtenaren maar dat ga je dus echt zelf als college bovenop zitten. En daar zie ik een
rol weggelegd voor het college, als het gaat over de doelstellingen zoals dat in de nota
staat die bij moeten dragen aan de groeiagenda.
De voorzitter: Bij interruptie mijnheer Merx, een interruptie van mevrouw Van Eck, gaat
uw gang.
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Mevrouw Van Eck: Dank u wel. Ja, het is al eventjes terug voorzitter, want de heer Merx
gaf aan dat hij het moeilijk vond om aan te geven wat dan eventueel voor onderdelen
belangrijk zouden zijn uit de Cultuurnota, welke elementen kun je eruit lichten? Maar ik
wil daar toch even de vraag bij stellen van, wat zou u dan willen? Wat vindt u belangrijk
in de Cultuurnota? Of althans, om eruit te lichten om dat wel te gaan uitvoeren?
De heer Merx: Nou, ik ben blij dat u deze vraag stelt, want dat geeft mij wat ruimte om
wat verder op de materie in te gaan. Dank u wel. Ja, wat ik eigenlijk het belangrijkste is
wat ik mis in deze nota, is behalve dan zeg maar die nadere invulling van die regie en
die faciliterende en die stimulerende rol, is van wat willen we precies bereiken? Want als
we precies weten wat we willen bereiken, wat dan deze bijdrage is van deze Cultuurnota
aan de groeiagenda. En we kunnen dat als SMART gaan formuleren, dan kunnen we ook
veel beter toetsen of datgene waar we geld aan willen gaan uitgeven, of waar er
voorstellen van liggen, of die ook inderdaad bijdragen daaraan. En omdat ik niet weet,
althans niet teruglees in de notitie of in een nota, wat dan precies die doelstellingen zijn
en waarom dan ook gekozen wordt voor deze onderwerpen waar geld bij staat, en
waarvoor bij andere niet, kan ik daar ook geen oordeel over geven. Dan kan ik alleen
maar op mijn eigen gevoel afgaan, en dat vind ik niet altijd even verstandig. En juist
omdat cultuur zo belangrijk is, en omdat je wil bijdragen aan die groeiagenda voor de
stad, cultuur brengt voor 3,8 procent bij aan het bruto nationaal product, echt een
belangrijke waarde. Als we kijken naar onze instellingen, dat is niet alleen maar
kaartverkoop maar daar zit een hele hoop meer achter, aan allerlei bedrijven die de
beveiliging doen, die de facilitering doen, de lichten, het geluid, de techniek, ik heb nog
niet eens gesproken over alle artiesten. Dus het is echt van enorm belang. Ook om de
bepaalde groepen aan je stad te willen binden naar de toekomst toe. En dat is een ding
wat ik ook, het staat er al in, maar wat gaan wij nou precies doen om de jongeren aan
onze stad te binden, en te houden? We gaan investeren in een school, de Dordrecht
Academy, prachtig. We hebben ambities als het gaat over de groeiagenda op
Drechtstedelijk niveau, wat tegenwoordig weer teruggehaald is. Maar om bedrijvigheid
en werk naar Dordrecht te halen, cultuur is volgens mij daar de derde poot aan.
De voorzitter: Oké, mijnheer Merx, dank u wel. Mevrouw Van Eck.
Mevrouw Van Eck: Ja, dank u wel.
De voorzitter: Is dit voor u voldoende duidelijk?
Mevrouw Van Eck: Nou, eigenlijk nog niet want, nou ja duidelijk, duidelijk, ja de heer
Merx heeft al enkele keer keren herhaald wat hij ervan vindt, dus dat is op zich wel
duidelijk wat hij ervan vindt van mij. Alleen vraag ik me wel af of dat in een nota
thuishoort voorzitter? Of dat niet meer een plan van aanpak is, of in ieder geval een
nadere uitwerking van onderdelen van de nota? En kan je al die dingen wel in een nota
kwijt? Dat is eigenlijk mijn vraag aan u.
De voorzitter: Heldere vraag. Mijnheer Merx, kunt u daar nog even kort op ingaan? En
het liefst niet een hele termijn daarvoor gebruiken.
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Mevrouw Van Eck: Dank u wel voorzitter.
De heer Merx: Ja, oké, heel kort, nee. Ik vind dat in deze nota moet staan wat je wil
bereiken met cultuur voor deze stad. En niet alleen ophalen van wat men wil, vervolgens
daar een prijskaartje aan hangen van, nou dit wel en dat niet. Maar ook gewoon heel
helder aangeven van, ik wil dit stimuleren of faciliteren of regisseren omdat het op die
manier bijdraagt. En die, maar misschien heb ik er overheen gelezen en kunt u mij hier
helpen, maar die slag heb ik gemist in deze notitie.
Mevrouw Van Eck: Oké.
De voorzitter: Mevrouw Van Eck, laat het er even bij. Dan ga ik naar mijnheer Boersma,
die heeft nog een interruptie. Gaat uw gang. Mijnheer Boersma van de
ChristenUnie/SGP-fractie.
De heer Boersma: Ja voorzitter, dank u wel. Even, ik wil twee puntjes nog even nader
wat duiding hebben van de heer Merx. Het eerste punt is dan toch nog even over die
SMART doelstellingen, want daar zit ik ook mee te worstelen. Dat vind ik wel een hele
lastige want hoe ga je dan op dit onderdeel SMART doelstellingen formuleren? Want de
heer Merx heeft al een paar keer aangegeven, ik mis die visie, ik mis die stip op die
horizon, die bijdragen aan de groeiagenda. Maar ik hoor bij hem ook niet veel suggesties
wat dan bijvoorbeeld wel een SMART doelstelling zou kunnen zijn. En de tweede vraag
die gaat even over regie, ik vind het mooi dat de heer Merx daar gewoon heel duidelijk
in is hoe hij regie ziet. Want hij zegt letterlijk, regie is dat je sturing geeft. En mijn vraag
aan de heer Merx is, wat is nou specifiek de reden dat u op het onderwerp cultuur vanuit
die regiefunctie echt behoorlijk sturing wil geven? Terwijl bij andere beleidsthema’s de
VVD nog wel eens de neiging heeft om te zeggen van, nou laten we alsjeblieft niet te
veel sturen vanuit de gemeentelijke overheid maar laten we vooral ondernemerschap,
andere dingen gewoon faciliteren en zorgen dat iedereen zijn bijdrage kan leveren.
De voorzitter: De heer Merx begrijpt uw vraag. Graag uw reactie mijnheer Merx, gaat
uw gang.
De heer Merx: Ik drukte mezelf weg, sorry. Nou ja, goed …
De voorzitter: Dat zou ook een reactie kunnen zijn maar dat moet u maar niet doen.
De heer Merx: Om die SMART doelstelling te beginnen, ja dat is een goeie vraag. Dat
weet ik eerlijk gezegd ook niet. Omdat dat voer is voor deskundigen op het gebied voor
cultuur, in relatie tot je bijdrage aan je stad, cohesie, binding, economische ontwikkeling
en ga zo maar door. Vandaar ook onze motie, waarin we gezegd hebben, laten we nou
eens een aantal deskundigen bij elkaar zitten, ik kom straks nog terug op het woordje
culturele raad die heel wat emoties heeft op doen rakelen, maar vandaar die motie. En
op uw tweede vraag, regie. Ja, dat is een goeie. De regie is dus echt sturing geven,
faciliteren is, nou ja we laten het van onderaf opkomen, en als we het leuk vinden doen
we het en we geven wat subsidie of niet. En stimuleren is een andere trede weer op de
participatieladder, dat is dat je zegt, ik vind deze ontwikkeling, die missen we nog in
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Dordrecht, en ik wil graag ook stimuleren dat die er gaat komen. En dus dat zijn
eigenlijk hebben we in één zin vervat, drie verschillende rollen die je kan invullen. En ik
vind alle drie de rollen vind ik belangrijk. Alleen moeten we bepalen met elkaar, van
waar willen we op regisseren, en wie doet dat dan? Wat willen we vooral stimuleren, wat
missen we nog bijvoorbeeld? En wat willen we faciliteren?
De voorzitter: Nou, even mijnheer Merx, ik heb de heer Boersma vooral horen vragen,
waarom wilt u dat specifiek bij cultuur zo regelen, en bij andere domeinen niet, of
minder?
De heer Merx: Nee, maar ik zeg niet dat we hier alleen de regie willen hebben en de rest
nee hoor, want ik vind die stimulerende rol en die stimulerende en faciliterende rol, vind
ik minstens zo belangrijk. Maar ja, we moeten alleen keuzes maken op waar je in gaat
zetten. Bijvoorbeeld als we kijken naar onderwijs hebben we ook echt wel een
regisserende rol genomen als gemeente, en hebben we ook echt wel gestuurd op wat we
daar willen bereiken. Dat doen we ook bijvoorbeeld op economie, we een bedrijf bewust
laten verplaatsen, heeft ons behoorlijk wat geld gekost. Dus daar pakken we ook de
regie. Het is niet zo dat wij alles maar loslaten, nee maar je moet er wel kieskeurig in
zijn.
De voorzitter: Oké, dank u wel. Is dat voor u voor nu in ieder geval voldoende duidelijk
mijnheer Boersma?
De heer Boersma: Dat is duidelijk voorzitter. Nog één opmerking dan, want ik kan me
voorstellen dat de heer Merx zegt van, regie op een aantal onderdelen, dat je echt die
regierol pakt, die sturing, als je het hebt over onderwijs, als we hebben over een aantal
culturele voorzieningen. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel onderdelen van cultuur
waar je eigenlijk juist niet op wil sturen, en dat je dat over wil laten aan het initiatief van
kunstenaars en andere mensen zelf.
De heer Merx: Ja, echt, u neemt mijn woordvoering over. Ik, dank u wel mijnheer
Boersma, want dat is nou precies waar wij het over willen hebben met elkaar straks, aan
de hand van die motie, of op een later moment.
De voorzitter: Mooi.
De heer Merx: Ik zie de voorzitter ademhalen.
De voorzitter: Voordat u verder gaat met uw termijn, heb ik nog twee interrupties. De
eerste is van mijnheer Van Verk van de Partij van de Arbeid.
De heer Merx: Dank u wel.
De heer Van Verk: Voorzitter, de vragen die ik wilde stellen zijn voor een belangrijk deel
al gesteld. Ik zie er even vanaf.
De voorzitter: Prima, dank u wel. Dan nog mevrouw Koene.
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Mevrouw Koene: Ja voorzitter, ik krijg net telefoon van het ziekenhuis dus ik zit even te
schakelen. Maar de heer Merx die had het tegen mevrouw Van Eck erover dat hij zei
van, in die Cultuurnota, daar moet in staan wat je wilt bereiken met of in de stad zeg
maar. En dan vroeg ik me af van, als … Zou je dat dan dus bereiken als die motie
aangenomen wordt? Is dat dan hetgeen, zeg maar het instellen van een culturele raad
of hoe je het ook wilt noemen, en zeggen dat die 50 duizend euro die toch al toegekend
was nu eindelijk gebruikt moet worden voor het brengen van de amateurkunsten en
dergelijke naar de wijken? Dus zo van, hij is niet de reden, want niet alles staat erin,
met die motie zou daar dan iets aan veranderen. En is dan ineens de Cultuurnota
helemaal goed?
De heer Merx: Nee hoor. Nee, was het maar zo. Ik denk dat we met zijn allen gewoon
nog een heel proces door moeten. Die Cultuurnota is een hele goeie aanzet daarvoor. En
nou, we hebben er één punt uitgepakt waar het volgens ons begint, dat is welke sturing
op welk niveau wil je geven als gemeente, en hoe zorgen we ervoor dat je daar
verschillende partijen bij betrekt, die er wel verstand van hebben? En ik zet mezelf daar
niet bij, maar die er echt verstand van hebben, hoe zorg je nou dat die cultuur dat
bijdraagt aan je stad dat je wil bereiken? En dat gesprek moeten we gewoon met elkaar
aangaan, want het is gewoon echt geen eenvoudige kost waar we het hier over hebben.
Het is een veelkoppig monster zou ik bijna zeggen, maar dat zou echt afbreuk doen aan
cultuur. Maar het is echt ingewikkelder dan je denkt. En als wij deze stad hip willen
maken, als wij bijvoorbeeld meer levendigheid en als wij bewoners, dan zullen we echt
ook met die cultuur fors aan de slag moeten en de juiste dingen moeten doen. En wat
dan de juiste dingen zijn, daar hebben heel veel mensen heel veel ervaring in opgedaan.
En ik denk dat je, als je de juiste mensen betrekt en je laat adviseren, gevraagd en
ongevraagd, dat je een heel eind verder kan komen.
De voorzitter: Dank u wel.
Mevrouw Koene: Dus eigenlijk stemt de heer Merx dan dus met iets in waar dan
eigenlijk dus nog niks in staat?
De heer Merx: Nou voorzitter, laat ik vooropstellen dat ik wel gewoon blij ben dat er al
een Cultuurnota ligt. En dat we met elkaar deze discussie hierover hebben. En dat vind
ik al een ongelooflijke meerwaarde van een notitie zoals die voorligt. We weten ook, aan
de hand van deze nota, hoeveel Dordtenaren denken over cultuur en wat ze graag
zouden willen hebben. Nou, voor mij mag daar nog een laagje overheen. Het is meer
iets meer visie en richting en wat zijn nu de juiste dingen? Nou, daarvoor zeggen wij, en
als je dan de juiste dingen wil doen, en je wil weten welke rol je moet pakken op welk
onderwerp, en welke richting, laat je dan ook gewoon goed adviseren. En of dat nou een
cultuurraad heet of wat anders, het is mij even om het even.
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Merx. U heeft nog dertig seconden om uw termijn af
te maken.
De heer Merx: Ja, eigenlijk is al een hele hoop gezegd. Ik heb al over regie het een en
ander gezegd, wel de wethouder heeft gezegd, ook op RTV, dat we dat bij Kunstmin en
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Dordrechts Museum neerleggen. Nou, dat vind ik wat misschien een andere richting.
Nou ja, en die samenstelling van de raad heb ik ook het een en ander over gezegd.
Juiste mensen, divers, ervaren, nieuw, jong, oud, van binnen en van buiten Dordt. En
voor wat betreft de culturele raad laat ik daarover zeggen, dat is maar een woord. En ik
wil absoluut niet het gedrocht dat in de jaren ‘60 is opgelegd, of is gekomen met een
presidium en weet ik wat allemaal erbij. Die zich ook in hoe je met de nieuwbouwwijken
zoals Stadspolders, nou laten we dat alsjeblieft niet aan beginnen. Dus als we die …
De voorzitter: Dank u wel. Uw tijd zit erop.
De heer Merx: Dan hebben we … Zit dat er echt op?
De voorzitter: Ja.
De heer Merx: Ik zie helemaal geen klokje meelopen.
De voorzitter: Ja, maar die heb ik hier heel groot voor mijn neus staan, dus het is echt
zo.
De heer Merx: Nou, die culturele raad willen we niet. Dank u.
De voorzitter: Heel goed. U dient ook de motie in begreep ik?
De heer Merx: Ja sorry, ja, mede namens GroenLinks.
De voorzitter: Dan mag u dat nog even snel doen, en dan heeft u ook nog straks een
interruptie van de heer Van Verk. Eerst even de motie.
De heer Merx: Ja, nou ja, hierbij dien ik deze motie in.
De voorzitter: Ja, kijk.
De heer Merx: Digitaal. Het is ongelooflijk, mede namens GroenLinks, het CDA, fractie
Jager en D66.
De voorzitter: Prima, heel goed. Dat is motie M2. En dan zie ik nog een interruptie van
mijnheer Van Verk. Gaat uw gang.
De heer Van Verk: Ja voorzitter, ik heb net even ervan afgezien omdat ik de heer Merx
wilde uit laten praten, in de hoop dat ik misschien nog iets anders zou horen. Twee
zaken mijnheer, twee vragen aan de heer Merx. Begrijp ik hier nou goed dat u eigenlijk
zegt, we zouden allerlei doelstellingen zo SMART mogelijk moeten formuleren, om
eigenlijk de rentabiliteit van onze investering in de kunst te moeten terugzien. In ieder
geval vertaald moeten zien en resultaten. U weet zelf hoe die loopt, dus daar hebben we
eigenlijk kundige mensen voor nodig die u dan in zo’n culturele adviesgroep wil zetten,
of hoe we het maar willen noemen. Maar het begrip rentabiliteit speelt daar wel een
centrale rol in. Klopt dat of zie ik dat volstrekt verkeerd en probeer ik u iets op te duwen
wat eigenlijk niet bij u past?
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De voorzitter: Mijnheer Merx, kort en krachtig.
De heer Merx: O, ik dacht twee vragen.
De voorzitter: Ja, die tweede komt straks.
De heer Merx: O, die komt nog. Oké. Nou ja, ik denk dat de cultuur net iets te
ingewikkeld is om op elke investering precies het plaatje te kunnen plakken van, dit is
de rentabiliteit. Wat we belangrijk vinden is die groeiagenda, en dat staat ook in die
Cultuurnota, daar willen we in belangrijke mate aan bijdragen. En wat voor mij nog
steeds een raadsel is, maar dan val ik in herhaling, wat draagt dan het voorstel, of de
voorstellen die achteraan staan met deze nota …
De heer Van Verk: ‘…’. Dank u wel.
De voorzitter: Uw punt is helder. De tweede vraag van mijnheer Van Verk.
De heer Van Verk: Tweede vraag is, u zit eigenlijk te drukken op het feit dat het college
eigenlijk de regie moet nemen, waarbij u duidelijk formuleert of er sturing gevend is
aan. Tegelijkertijd zegt u van, ja en dan moeten zij er voor … Eigenlijk zegt u dan,
binnen die regie moet er gezorgd worden dat jongeren blijven bla, bla, heel dat verhaal
wat ook in uw motie staat. Mijn vraag is, vindt u dat nou werkelijk een overheidstaak?
Denkt u nu echt dat de overheid de aangewezen persoon zou ik bijna zeggen, maar het
aangewezen orgaan is wat dat kan doen? Of zou je veel meer moeten zeggen van, we
laten we daar het vrije denken de loop? Tegenculturen van jongeren, zijn dikwijls een
doorn in het oog van de overheid. Pain in the ass zoals de Engelsen dat noemen, omdat
ze een hele andere kant op willen dan dat de oudjes dat zouden willen. Hoe kijkt u daar
tegenaan?
De heer Merx: Nou, ik weet niet of ik precies uw vraag begrijp, maar ik vind juist dat die
jongeren, die pain in the ass zoals u dat noemt, ook wat meer ruimte moeten krijgen. En
vandaar, dat was ook expliciet benoemd te hebben, als je zo’n adviesorgaan of hoe je
het ook wil noemen gaat inrichten, dan moet je ook die jongeren erbij betrekken. Dat is
namelijk de toekomst van de stad, en dat zijn de mensen die je ook wil behouden voor
de stad. En die … Nou ja, vandaar dus. Zo kort mogelijk.
De heer Van der Verk: Nou ja.
De voorzitter: Dank u wel.
De heer Van Verk: Nou, dan zal ik mijn vraag toch nog wat verder, toch even nog
explicieter maken. En dan moet ik even terug naar het verleden, het is niet ‘…’, kunnen
we de voorbeelden van halen. We hebben in Amsterdam, hebben we de provocultuur
gehad, we hebben de kraakcultuur gehad, allerlei cultuurvormen van jongeren waarvan
de overheid nou niet erg gelukkig werd. Als we ruimte geven aan jongeren, vindt u dan
ook dat dit soort cultuuruitingen ruimte moeten krijgen? Even los van excessen die
daarbij ook voorkwamen, maar het heeft ook een aantal culturele stimulansen gegeven.
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De heer Merx: Ja.
De heer Van Verk: En is dat dan de overheidstaak?
De heer Merx: Nee, nee, laat ik daar helder zijn, u kunt overal cultuur achter plakken,
wij staan ook niet voor de inbrekerscultuur, de verkrachtingscultuur of welke cultuur dan
ook.
De heer Van Verk: Ja, u trekt het nu in een verkeerd en een crimineel daglicht waar ik
erg veel bezwaar tegen maak.
De heer Merx: Ja, maar ik geef antwoord op uw vraag.
De heer Van Verk: De jongerencultuur wordt denk ik wel gekenmerkt door een
tegencultuur, maar niet door een crimineel karakter.
De heer Merx: Nee.
De heer Van Verk: Laten we het daar alsjeblieft over eens zijn.
De heer Merx: Precies, maar u plakte achter de provo, de krakerscultuur en ik vind
kraken geen cultuur, daar vind ik heel iets anders van, dat is een andere discussie. Ik
heb recent nog veel met jongeren gesproken, en die vind ik er echt op een hele oprechte
manier tegen cultuur en deze stad aankijken. Geluiden, dat zijn geen raddraaiers of wat
dan ook. Dat zijn mensen die echt oprecht bij deze stad betrokken zijn en daar op een
hele aardige manier, interessante manier ook invulling aan willen geven. En ik ben ervan
overtuigd dat als je deze mensen wat meer ruimte geeft, dat je die, en gelegenheid
geeft, dat je de stad echt een stuk verder brengt. En natuurlijk moet je altijd alert
blijven op wat stimuleer je of faciliteer je wel en wat niet? Dat blijft altijd een vraag.
Maar nee, ik zie daar … Ik zie dat … Nou, zo dus.
De voorzitter: Oké, dank u wel. Mijnheer Van Verk, ik weet niet of u nog nader tot
elkaar komt.
De heer Van Verk: Nee hoor.
De voorzitter: Maar u bent in elk geval voorzien van een antwoord. Dan kom ik bij
mijnheer Portier, die heeft nog een interruptie.
De heer Portier: Ja, ook even op dat gebied van die jongeren, die de heer Merx erbij
wilde betrekken. Zouden die dan ook culturele uitingen mogen hebben zeg maar die
tegen de hele groeiagenda ingaan? Want kennelijk wilt u de cultuuruitingen dienstig
maken aan de groeiagenda. Hoe zit dat?
De heer Merx: Ja, ik ben uiteraard voor vrijheid van meningsuiting en heel veel andere
vrijheden. Als mensen ergens iets van vinden, mogen ze wat mij betreft uiten. Zolang ze
zich maar aan de wet- en aan de regelgeving houden. En dus als men ertegen is, het is
niet zo dat wij moeten stimuleren dat alleen maar ons welgevallige cultuuruitingen
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worden neergezet en die gestimuleerd en gefaciliteerd worden. We moeten ook kritisch
en kritiek kunnen handelen. Maar dat vindt wel zijn grenzen in wet- en regelgeving.
De voorzitter: Ik denk dat de heer Helweg zijn bureaublad aan het delen is met
iedereen. Volgens mij was het de heer Helweg, er gaat iets mis in het beeld. Ja, zo is het
weer in orde. De heer Merx zien we weer. Dat was ook u antwoord op de vraag?
De heer Merx: Ja.
De voorzitter: Prima. Uw termijn zat erop. Dan ga ik door naar de volgende, dat is de
CDA-fractie. Dank u wel mijnheer Merx. Wie van het CDA, dat is mevrouw Weerts, gaat
uw gang.
Mevrouw Weerts: Ik wil graag het woord voeren voorzitter. Dank voor het woord.
Allereerst wil ik opmerken dat het CDA blij is dat er weer een actuele culturele nota in
Dordrecht is, die vorige was echt compleet verouderd. En het was bijzonder gisteravond
een memo te ontvangen van de wethouder, voordat we de motie hebben ingediend. En
dat maak je niet zo vaak mee, maar we willen toch de wethouder bedanken voor dit
steuntje in de rug want het laat zich naar ons idee prima combineren met de motie. En
waar het met name CDA om gaat is de amateurkunst en de kleinschalige initiatieven, die
kunnen een zetje gebruiken. En dat zien we niet op voldoende inzichtelijke wijze
terugkomen in deze cultuurnota. Er staat weliswaar een impuls ten bedrage van 50
duizend opgenomen, maar dit bedrag is voor een deel bestemd voor dekking van nieuwe
subsidies voor professionele podiumproducties en voor literaire activiteiten onder
coördinatie van de bibliotheek. Ook de subsidieverstrekkingen, die waren bijgevoegd bij
de memo, blijkt dat met name evenementen en theatergezelschappen tegemoet zijn
gekomen en dus geen amateurs. Ook de herschikking, die deels ten goede zou komen
aan amateurkunst, is niet duidelijk genoeg omschreven. De amateurs laten opgaan in
cultuurparticipatie is prima, maar geef ze dan een positie in het team, dat ze
vertegenwoordigd kunnen zijn, dat ze hun stem kunnen laten horen. Dat zou belangrijk
zijn. Een cultuurmakelaar die komt eraan, maar op welke wijze zet deze zich in wat ten
gunste komt voor de amateurkunstenaars? Ik zie daar verder totaal geen onderbouwing
in, helemaal niks. En dat maakt ons wel nieuwsgierig. En eigenlijk komt dat nu neer, al
deze commentaarpunten, op een vraag van de wethouder, is hij bereid om de uitvoering
van zijn programma ten aanzien van de Cultuurnota met inachtneming voor de
amateurkunst, om deze inzichtelijk te maken. Om ze op de hoogte te houden hoe de
middelen die ten goede komen aan de amateurkunstenaars, tot stand komen en ook om
hoeveel geld het dan gaat. En ook op welke wijze de amateurkunstenaars en de mensen
van de kleine gezelschappen betrokken kunnen worden in de cultuurparticipatie. Want
dat zou allemaal heel belangrijk zijn. Meer inzicht, meer houvast geven, waar de
mensen van de amateurkunst zijn en staan en zich de komende tijd kunnen bewegen.
Tot zover.
De voorzitter: Dank u wel, dat was bijna binnen de tijd, heel goed. Ik zie nog een
interruptie van de heer Hel … Nee, de heer Helweg is weer weg. Dat was uw termijn,
dank u wel.
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Mevrouw Weerts: Graag gedaan.
De voorzitter: Dan gaan we naar de D66-fractie, het woord is aan mijnheer Tiebosch,
gaat uw gang.
De heer Tiebosch: Dank u wel voorzitter, D66 sluit zich aan bij de woorden van de heer
Merx, van de VVD. Cultuur dichter bij de inwoners brengen, dat is daadwerkelijk
uitvoering geven aan de titel van de nota, de kracht van cultuur voor en door iedere
Dordtenaar. En juist regie is een van de belangrijkste succesfactoren vindt D66, om
hetgeen wat we willen bereiken, cultuur dichter bij inwoners brengen, en vooral inspelen
op de onze veranderende samenleving, multiculturaliteit, identiteit, globalisering,
digitalisering, duurzaamheid, medemenselijkheid, met kunst aansluiten op wat mensen
bezighoudt, dat gebeurt via programmering. En waarom hebben wij nou met deze motie
mee getekend? Niet om nou inderdaad die culturele raad uit de jaren ‘60, ‘70 op die
wijze weer terug te krijgen, maar juist omdat wij zorgen hebben dat je met de
bestaande culturele structuur, inclusief het DTC, dat je daarmee de grote transitie gaat
maken. De vorige jaren vooral ingezet op investeren in voorzieningen in gebouwen, en
nu moeten we die omslag maken naar die programmering. En het is niet alleen dat je
dan de programmering het gewenste publiek krijgt, maar je moet ook ontwikkelen dat
de mensen ook daadwerkelijk vanuit die wijken, vanuit alle gemeenschappen, ook die
nieuwe cultuur van Dordrecht kunnen bereiken.
De voorzitter: Mijnheer Tiebosch, bij interruptie mevrouw Van Eck namens Beter voor
Dordt.
Mevrouw Van Eck: Dank u wel voorzitter. Even een vraag inderdaad aan mijnheer
Tiebosch, want een aantal insprekers gaf ook aan dat op deze wijze, dus vanuit een
gezelschap beredeneerd gekeken naar cultuur en dergelijke, dat het vaak moeilijk blijkt
om boven de materie uit te stijgen. Dus vandaar dat er ook gepleit is voor
onafhankelijkheid. En hoe ziet u dan onafhankelijkheid in toch weer zo’n raad c.q. team
terug?
De heer Tiebosch: Nou, dat begint volgens ons om te zorgen dat je voldoende diversiteit
en inclusie in die raad hebt zitten. En wat mij betreft, of het dan een kunstraad is of een
culturele raad, maar je gaat in onze ogen, ga je met het huidige construct, ga je niet de
ambities die wij hebben, het nieuwe, ga je niet mee bereiken. En je zult dus veel meer
voeling moeten hebben, de sociale kracht van Dordrecht op gaan zoeken. Het moet
uiteindelijk van onderop moet het komen, om die ambities op cultuurgebied te bereiken.
Mevrouw Van Eck: Mag ik nog een keer?
De voorzitter: Gaat uw gang, zeker.
Mevrouw Van Eck: En waarom zou dat vanuit een teamverband zeg maar beter lukken
dan een individueel iemand die allerlei initiatieven en verbindingen bij elkaar brengt en
aanraadt? Omdat iemand zal toch uiteindelijk een knoop moeten doorhakken, ook in
zo’n team?
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De heer Tiebosch: Nou ja, dat uiteindelijk als je iets in teamverband doet, dan weet je in
ieder geval dat je met zijn allen vanuit de vastgestelde Cultuurnota het beleid van de
gemeente Dordrecht, dat dat met elkaar als team de opgave is, om die doelen te
bereiken. Als je dat allemaal ieder voor zich gaat doen, dan wordt het niks.
Mevrouw Van Eck: Ja, dan kan het zijn dat wij er anders over denken. Bedankt.
De voorzitter: Dat is in de politiek altijd mogelijk. Dank u zeer. Dan zie ik nog een
interruptie van mijnheer Portier.
De heer Portier: Ja, voorzitter, vraag aan mijnheer Tiebosch. Ziet u niet een
tegenstrijdigheid tussen een van bovenaf benoemde cultuurraad en initiatieven van
onderop bij elkaar brengen?
De heer Tiebosch: Kijk, in de ideale samenleving mijnheer Portier, dan zou je die
cultuurraad of die kunstraad zou je misschien helemaal niet nodig hebben. Maar wij
denken dat juist in Dordrecht, waar je nu bezig bent om het cultuurbeleid, ik noem het
maar eventjes, ik trek het maar even naar mezelf toe, de oude witte man, maar je wil
juist nu ook cultuurbeleid mogelijk maken voor alle mensen, voor jongeren, voor
anderen cultuur in onze stad. En daardoor moet je zorgen dat je die verbinding aan gaat
jagen. En daar moet je als overheid, moet je dat faciliteren, een steuntje in de rug
geven, want uit zichzelf begint het niet. Heel veel mensen uit verschillende wijken, uit
verschillende gemeenschappen, die weten helemaal niks van hoe dat cultuurbeleid van
de gemeente Dordrecht in elkaar zit.
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Portier, bent u zo voorzien van een antwoord?
De heer Portier: Nou, ik ben niet overtuigd dat zo’n raad, dat dan kan gaan doen. Want
ik zie daar dan toch inderdaad een soort regie van bovenaf, veel meer dan faciliteren.
De voorzitter: Maar daar bent u dan kennelijk toch niet helemaal het over eens, dat kan.
Dan kijk nog even naar mijnheer Tiebosch om zijn betoog af te ronden. U heeft daar nog
kort de tijd voor. Een paar zinnen.
De heer Tiebosch: Nou ja, ik roep iedereen op in de raad om die motie te steunen om
daarmee ook te zorgen dat we met elkaar de goeie ambities gaan realiseren voor het
cultuurbeleid in Dordrecht. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel, en ook u op de achtergrond, een prachtig kunstwerk.
De heer Tiebosch: Dank u wel.
De voorzitter: Past helemaal bij het thema. Dan gaan we door naar GroenLinks. En dan
mag ik het woord geven aan mevrouw Kruger, gaat uw gang.
Mevrouw Kruger: Ja, goedemiddag voorzitter. Ja, als vierde indiener van de motie kan ik
namens GroenLinks de woordvoeringen van CDA, D66 en VVD volledig onderschrijven
uiteraard. Want dat cultuur verbindt, verbaasd en verwonderd blijkt ook weer in deze
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discussie. Het levert in ieder geval een flinke discussie op. Er is en wordt hard gewerkt,
en levert een mooie interactie op onder de raadsleden, en het levert directe acties op
vanuit het college. Want de motie is opgesteld naar aanleiding van eerdere
besprekingen, waaruit bleek dat veel is opgehaald en duidelijk gemaakt, dat de cultuur
leeft. Na het ophalen blijken er nog verschillende zienswijzes te zijn, en vandaar dat wij
getracht hebben met deze motie daar in deze lacune een oplossing voor te vinden. De
motie, mevrouw Weerts heeft het al aangegeven, was nog net verstuurd of er kwam
direct een actie, reactie vanuit het college. Hartstikke mooi, zo moeten we het hebben,
vlot, snel en acterend. Want juist nu met een toekomst van veel onzekerheden, met
mogelijk grote bezuinigingen, in ieder geval met het maken van scherpe keuzes, hebben
we de cultuursector hard nodig. Want de cultuursector is juist degene die in staat is om
bestaande structuren op scherp te zetten, aan de kaak te stellen, open te breken en met
onverwachte oplossingen te komen. De cultuursector is van groot economisch belang,
maar vooral ook van sociaal maatschappelijk belang. En de cultuursector is meer dan
alleen maar een opsomming van allerlei zaken, waar de Cultuurnota volledig aan
voldoet, opsomt wat er allemaal al is, en de memo die vult dat nog een beetje aan. Maar
hoe we dat dan allemaal moeten gaan doen, dat is toch steeds de vraag die ik in
kanttekeningen erbij schrijf als ik dat stuk lees. Ik ben ervan overtuigd, GroenLinks is
ervan overtuigd en de vorige sprekers ook die de motie hebben ingediend, dat de motie
een goede ondersteuning kan zijn bij het ontwikkelen van de regierol van de gemeente,
van het college. En juist ook om, nou ja de heer Merx gaf daar aan, niet alleen jongeren
maar ook volwassenen, ouderen, de gevestigde orde, samen met allerlei nieuwe
indieners, of allerlei nieuwe initiatieven, een platform te noemen, noem het dan zo in
plaats van culturele raad, om ongevraagd en gevraagd van advies te dienen naar welke
kant wij op moeten.
De voorzitter: Dank u wel. Uw tijd zit erop. Ik zie één enkele interruptie van mijnheer
Van Verk, gaat uw gang. En de heer Boersma ook nog. Mijnheer Van Verk als eerst.
De heer Van Verk: Ja, dank u voorzitter. Ik zou van mevrouw Kruger graag eens willen
horen wat ik me nou moet voorstellen bij dat platform of culturele raad, of culturele, het
maakt me allemaal niet uit hoe het genoemd wordt, maar u noemt het maar, laten we
maar de term in de motie aanhouden, een culturele raad. Als ik de heer Merx hoor, dan
hoor ik iets wezenlijk anders dan als ik de heer Tiebosch of u hoor. Bij de heer Merx krijg
ik het gevoel dat hij zegt van, ja, er moeten wat mensen bij elkaar gebracht worden en
die moeten een gesprek voeren over en die moeten daar wat advies over geven. Terwijl
ik bij de Tiebosch en bij u heel nadrukkelijk hoor, ja zo’n culturele raad moet wel
geïnstitutionaliseerd worden, om het maar met een moeilijk woord te zeggen. Oftewel,
een formeel karakter krijgen, advies, een taak, een functie krijgen, en tot een bepaalde
groep mensen behoren. Klopt dat nou als ik dat zo probeer te vertalen?
Mevrouw Kruger: Nee, ik denk dat u de vertaling nu niet goed doet, en dat u zeker de
taal niet begrijpt als u dat zo zegt. Ik heb het woord institutie niet in mijn mond
genomen, ik ben juist altijd degene die probeert zaken als institutie te voorkomen. Want
dan kan een groep heel goed beginnen, noem het even culturele raad, heel goed
beginnen. En uiteindelijk verwordt dat weer tot een bepaald, ja ik zeg altijd moloch,
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omdat ze dan in processen vervallen enzovoorts. Dat is absoluut niet de bedoeling. Zo
was de culturele raad vroeger. Het lijkt mij nu juist goed omdat er zoveel verschillende
disciplines zijn binnen de kunst en cultuur, dat je moet kijken, zijn daar
vertegenwoordigers in te vinden? Want nu, o ja ik mag het woord cultureel elftal niet
meer gebruiken want het heet nu geloof ik het cultuurteam Dordrecht, volgens mij is dat
nog wel precies dezelfde inhoud, zijn dat nog steeds dezelfde mensen die daaraan
deelnemen. En dat is toch wel de gevestigde orde. En ik zou het zo leuk vinden als daar
nou eens een paar van op de achtergrond gingen staan, en misschien in de achtervang,
wat adviezen mee kunnen geven of wat ervaringen kunnen delen. Maar dat er vooral
ook … Nou, we hebben alle … Als het goed is, heeft iedereen die Spoorzone gelezen waar
echt frisse ideeën bijzitten. Je hoeft het niet overal mee eens te zijn, maar in ieder geval
die de discussie op gang brengen van hoe zaken ook kunnen verlopen.
De voorzitter: Oké, dank u wel.
De heer Van Verk: Ja.
De voorzitter: Mijnheer Van Verk.
De heer Van Verk: Ja, ik hoor wat mevrouw Kruger zegt maar ik lees iets anders. U zegt
van, nee het is helemaal niet de bedoeling een instituut te vormen. Dat culturele elftal,
dat zou dan niet meer bestaan want het heet nu anders. Maar u schrijft in uw motie dat
juist het cultureel elftal mogelijk omgevormd kan worden tot formele culturele raad. En
dat vraagt vervolgens om dat nader te onderzoeken. Dan wringt dat toch een beetje met
hetgeen wat u zegt en wat u misschien ook bedoelt.
Mevrouw Kruger: Ja. Nou, ik denk, als ik daar nog even antwoord op mag geven
voorzitter, ik denk ook dat nou of het wringt, het is in ieder geval wel een hele, een
groot spanningsveld, hoe ga je dat nou vormgeven? En daarom zeg ik, laten we daar
nou ook eens over gaan praten. Kijk, je moet het op een gegeven moment een bepaalde
naam geven, je moet er een bepaalde richting aan geven. De formaliteit ligt hem wel in
als je zegt van, nou laten we maar is gewoon gaan kijken hoe we met een groepje iets
leuks kunnen gaan doen, dan kan dat heel snel weer aan de kant gezet worden. En dan
gaan we er wel naar luisteren, we geven nog wat antwoord en vervolgens gaan we weer
onze eigen ding doen, het elftal of het Cultuurteam Dordrecht. Nee, het gaat er juist om,
daarom moet je toch kijken hoe je iets wel kan formaliseren. Hoe je in ieder geval
formeel steun kan geven aan een bepaalde groep. Ik heb ook nog niet precies het juiste
idee erbij, maar ik denk als we daar meer voor open zouden willen staan en het oude
durven loslaten, zonder het uit je handen te laten vallen, het goede behouden, dan
moeten we gewoon tot nieuwe ideeën komen. En dat moet ook, want we moeten … We
zitten nu op een tijd van verandering, we kunnen niet zomaar weer terug naar het oude
want we krijgen straks te maken met bezuinigingen of wat dan ook. Dus laten we nu
kijken hoe we met elkaar zaken kunnen gaan regelen en opstellen.
De voorzitter: Oké, dank u wel.
De heer Van Verk: Prima.
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De voorzitter: Mijnheer Van Verk, ik ga als u het goed vindt, naar de volgende. Dat is de
heer Boersma van de ChristenUnie/SGP. Gaat uw gang, u heeft ook een interruptie.
De heer Boersma: Ja voorzitter, dank u wel. Ja, even vervolg op de vraag van de heer
Van Verk, want dat is inderdaad wel aardig dat dat er allemaal wat, bij de verschillende
partijen ook net iets verschillende beelden zijn over die culturele raad, los van het
woord. Ik zou van mevrouw Kruger wel graag willen weten van, als je nou een
bestaande structuur, de gevestigde orde zoals die nu is binnen de cultuur, als je die wil
doorbreken, hoe voorkom je dan dat een nieuwe club, een culturele raad die misschien
iets breder is, wat jonger is en wat frisser is, en dat die uiteindelijk ook niet weer
verwordt tot een gevestigde orde? Want elke nieuwe orde wordt uiteindelijk ook weer
een gevestigde orde. En waar zit nou dat punt dat je ook voorkomt dat er te veel
gestuurd woord? Want dat is het punt wat vanuit VVD wel gemaakt werd over sturing,
regie is sturing. Ik proef bij u iets meer verbinding en zorgen dat iedereen met zijn frisse
ideeën naar voren kan komen. Hoe voorkom je dan dat zo’n culturele raad of adviesraad
uiteindelijk toch ook weer gaat bepalen wat wel en wat niet binnen de cultuurnormen
valt, en wat geld moet krijgen?
Mevrouw Kruger: Ja. Nou om dat eerste … Op de eerste opmerking of vraag zoals u hem
stelt van, hoe voorkom je dat een gevestigde orde, een nieuwe club, de heer Van Verk
noemde straks tegencultuur en vrijdenkers, hoe voorkom je dat die weer geen
gevestigde orde worden. Nou één heel simpel antwoord, is, veel sneller evalueren, veel
sneller bijsturen van een Cultuurnota of wat dan ook. En niet als iets op een gegeven
moment geëindigd is daar zes jaar over doen om weer met iets nieuws te komen. Ik
bedoel, dan voorkom je denk ik al door regelmatig het tegen het licht te houden, of je
nog met zijn allen op de goede weg zit, als je die doelstelling neemt dat je steeds wil
vernieuwen en er een frisse blik op wil laten houden. Dat is mijn antwoord op de eerste
vraag. En de tweede vraag, even kijken hoor, hoe je … Nou ben ik hem even kwijt. Even
kort, sorry.
De heer Boersma: Mijn tweede vraag ging over het verschil zeg maar, wil je sturen of
wil je juist stimuleren zeg maar?
Mevrouw Kruger: Ja. Ja, dat zal, ik noemde net al een spanningsveld, maar ook dat zal
altijd een spanningsveld blijven van sturen of … Ik vind sturen minder erg als dat je echt
gaat willen bepalen. Dus dat je gaat afdwingen en gaat zeggen van, zo moet het en het
kan niet anders. Een bepaalde sturing of een bepaalde begeleiding zal altijd nodig zijn,
want je kan nou eenmaal niet alles. Maar je kan met elkaar gaan bekijken hoe je die
sturing gaat doen. Ja, ik denk dat je niet helemaal ontkomt aan dat er keuzes gemaakt
moeten worden en wie dat dan gaat bepalen. Ja, ik denk, wij praten ook met elkaar
allemaal, en dan de één zal de ene keer wat meer behalen als de ander, maar ja.
De voorzitter: Oké, dank u wel. Mijnheer Boersma, ik denk dat dit het antwoord is waar
u het mee moet doen. Dan zag ik nog een interruptie van de heer Merx, die was
eigenlijk op de heer Van Verk. Als dat de enige interruptie is die u heeft zou ik u willen
verzoeken om die even te bewaren tot de termijn van de heer Van Verk, dat lijkt me
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voor de orde van de vergadering wat netter. Of heeft hij nog een interruptie voor
mevrouw Kruger?
De heer Merx: Nee, ik heb een interruptie op de, inmiddels heer Boersma.
De voorzitter: Nou …
De heer Merx: Ja, Van Verk doe ik straks wel.
De voorzitter: De heer Boersma komt ook zo aan het woord hè?
De heer Merx: Ja, maar hij zegt nu iets waar ik wel erg in geïnteresseerd ben, waarom
zou u kiezen voor of regie, of stimuleren, of faciliteren? Terwijl mijn pleidooi is geweest,
je moet het alle drie doen, je moet alleen een keuze maken wat je gaat regisseren …
Mevrouw Kruger: En wanneer.
De heer Merx: En wanneer, en hoe, en wat wil je stimuleren en wat wil je faciliteren?
De voorzitter: Uw vraag is helder. De heer Boersma kan daar misschien nog kort op
reageren en dan gaan we …
De heer Boersma: Ja, heel kort voorzitter, omdat als vanuit mijn fractie, als wij het over
die regiefunctie hebben, dat wij dan meer op het stimuleren en faciliteren zitten dan op
het sturen. En bij ons een beetje de zorg is, als je vanuit een culturele raad, als je weer
meer wil gaan sturen, dat het risico in zich heeft dat je dus uiteindelijk de ruimte die je
met zijn allen wil geven voor nieuwe ideeën, dat ja voor je het weet die ruimte weer
beperkt wordt.
De voorzitter: Oké. Er wordt al opgemerkt dat we op interrupties op interrupties
vervallen, dat moeten we misschien maar niet doen. Mevrouw Kruger, dit was uw
termijn hè?
Mevrouw Kruger: Ja, ik geloof dat ik geen seconde meer over heb hè?
De voorzitter: Nee, helaas. U was er zelfs al overheen.
Mevrouw Kruger: Dat is nou toch jammer, want ik heb nog wel wat dingen te zeggen.
Maar misschien in mijn tweede termijn, dank u wel.
De voorzitter: Nou, wie weet, we wachten het rustig af. We moeten ook proberen om
niet te veel in herhaling te vallen. Dan gaan we nu naar woordvoering voor de heer
Boersma, ChristenUnie/SGP, en dan wilde ik daarna even vijf minuutjes pauzeren.
Mijnheer Boersma, gaat uw gang.
De heer Boersma: Ja voorzitter, dank u wel. Nou, er is al heel veel gezegd. En cultuur en
kunst die geven mede vorm aan onze samenleving. Ze laten iets zien van de grote
diversiteit en gaven en kwaliteiten, en hebben een verbindende en opbouwende rol.
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Nou, die verbinding hebben we eigenlijk gezien op de manier waarop GroenLinks en VVD
op dit onderwerp heel mooi gezamenlijk optrekken, dus dat is daar een mooi voorbeeld
van. Vandaag gaat het over regie. Eerste voorbeeld van de regie vinden wij al hoe de
gemeente de regie genomen heeft in het voeren van het gesprek met de stad, met
mensen uit de cultuursector. En wat ons betreft gaat dit gesprek, en dan ook een breed
gesprek ook na het vaststellen van de Cultuurnota, gewoon door. Een ander punt waar
wij zeg maar met die regie van belang vinden, dat is toch met name dat faciliteren, het
stimuleren en het ondersteunen van mogelijkheden. Wat ik net al aangaf, we blijven ook
een beetje huiverig voor een culturele raad of een adviesraad die dan juist de bestaande
structuur waar commentaar op is, dat die te sturend zou zijn, zou moeten vervangen.
Waar we wel aandacht voor vragen is cultureel ondernemerschap, Matchingsfonds is al
genoemd. En ik ben ook benieuwd of de wethouder nog mogelijkheden ziet om straks bij
de uitwerking zo’n Matchingsfonds waar je publiek en privaat geldmiddelen gaat
versterken, of die daar ruimte voor ziet? Ik heb ook nog een vraag aan de wethouder,
over de aandacht voor een aantal kerkgebouwen in onze stad met een prachtige
akoestiek. We hebben met zijn allen geconcludeerd dat een extra concertzaal er niet in
zit. We hebben nog wel een paar kerkgebouwen, mooie kerkgebouwen die ook bij De
Mijlpaal, een evenement, regelmatig gebruikt worden. En die mis ik eigenlijk een beetje
in het verhaal, die zou ik graag bij de verdere uitwerking ook benoemd zien worden.
De voorzitter: Mijnheer Boersma, u krijgt een interruptie van de kant van mijnheer
Merx, gaat uw gang.
De heer Boersma: Kijk, dank u.
De heer Merx: Ja, er gaan toch in cultuur behoorlijk wat miljoenen om. En ik ken uw
fractie als een zeer degelijke fractie als het gaat over financiën. En daar zegt u eigenlijk,
nou de regie, als ik regie invul dan zeg ik, dat is alleen faciliteren en stimuleren, dus
geeft zelf geen sturing maar je geeft wat geld weg en nou dat is het eigenlijk. Begrijp ik
dat goed?
De heer Boersma: Nou, nee, kijk het is … Ik noem nu deze onderdelen zeg maar om dat
even gewoon ook af te zetten tegen sturing. Kijk, we hebben een Cultuurnota en die
geeft een bepaalde richting. We hebben structuren van subsidiëring, daarmee sturen we
ook en daarmee nemen we beslissingen. We hebben voorwaarden binnen wet- en
regelgeving, waar evenementen aan moeten voldoen, er is van alles. Maar wat wij
gewoon belangrijk vinden als je het over cultuur hebt, en we hebben het steeds over,
hoe zorgen we nou dat nieuwe initiatieven van de grond komen, hoe zorgen we nou dat
die bestaande culturele structuur, waar we allemaal trots op zijn, als een museum en
een theater, dat we die vooral doorzetten, maar dat we ook de ruimte laten aan nieuwe
ideeën, aan wijkinitiatieven? Ja, vanuit dat perspectief zeg ik, dan wil ik meer dat er
gewoon gekeken wordt naar zeg maar een stuk ondersteuning en facilitering. Dus hoe
kunnen die mensen gewoon aan de slag? Cultuurcoach is al genoemd, cultuurmakelaar,
gewoon heel praktisch, helpt mensen op weg om initiatieven en kunstvormen gewoon
van de grond te krijgen. Maar helpen ook mensen met cultureel ondernemerschap, dat
ze misschien ook gewoon een boterham ermee kunnen verdienen, niet afhankelijk zijn
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van subsidie. En investeer met name daarin zonder te kijken van, ja hoe kunnen we nou
heel strak wegzetten welke bijdrage het gaat leveren aan onze groeiagenda.
De voorzitter: Prima.
De heer Boersma: En dat soort dingen.
De heer Merx: Voorzitter, een vraag nog.
De voorzitter: Dank. Mijnheer Merx nog een keer. Ja.
De heer Merx: Ja, één korte vraag. Vindt u dat de rol, de regierol, de stimulerende rol,
een faciliterende rol, in die halve alinea in het stuk voldoende is uitgediept, aangevuld
met de memo van de wethouder? Of zegt u, nou ik sta wel open voor een experiment
om eens met elkaar, laat de wethouder nog eens terugkomen met een notitie over hoe
hij dat precies wil invullen, en dan kunnen we het er met elkaar eens goed over hebben.
Ook wij hebben niet als VVD de wijsheid in pacht, maar misschien met elkaar komen we
een heel eind. Staat u daarvoor open?
De heer Boersma: Nou, kijk, dat we daar nog een hele stap in moeten zetten ben ik
helemaal met u eens. Ik heb gister ook een tijdlang een telefoongesprek gehad met
iemand van Stichting Spoorzone. Die hebben ook gewoon heel veel goede ideeën en die
hebben ook ideeën over het gesprek met de stad. En dan niet per se gewoon weer een
adviesraad wat mij betreft, maar gewoon het brede wat ik net noemde, het brede
gesprek met de stad. Ook misschien op een beetje moderne manier, ook in deze tijd
meer digitaal. En pakt die nou ruimte om met elkaar wel verder door te denken over hoe
je je cultuur in wil vullen en hoe je onze stad daarmee versterkt en mooier maakt. Maar
ik blijf een beetje huiverig voor weer een adviesorgaan.
De heer Merx: Nee, maar voorzitter als laatste stap, en dat roept ‘…’ fractie op …
De voorzitter: Ja, dat was net ook al de laatste maar gaat u nog even kort.
De heer Merx: Ja, nee, dit is echt de laatste voor de heer Boersma. Stap alsjeblieft af
van, want iedereen blijft erop hangen, op die culturele raad. Lees ook de tweede bullet,
dat als dat niks is, laten we met elkaar eens gaan kijken naar andere constructen, om
dat mooie woord maar weer eens te gebruiken. Over hoe we die regie, die faciliterende
rol en die stimulerende rol, of die faciliterende en stimulerende rol met elkaar kunnen
oppakken. Dat is waar we toe oproepen met deze motie, om daar met elkaar nog eens
goed over na te denken aan de hand van een notitie van onze wethouder.
De heer Boersma: Ja, snap ik. Ik ben het met u eens dat we best nog kunnen kijken
naar andere constructen maar, zoals de voorzitter altijd zegt, de motie is zoals die
geschreven staat en zo lezen we hem ook. Ja, en dan blijf ik tegen het eerste dictum
aanlopen.
De voorzitter: Dank u zeer. Mevrouw Kruger, u komt in beeld. Nee, dat lijkt niet het
geval.

31

Mevrouw Kruger: Ik hoef niet in beeld.
De voorzitter: Dan hebben we … Was dat uw termijn ook mijnheer Boersma?
De heer Boersma: Ik was … Ja, want ik heb zeg maar wat ik wilde zeggen over met
name de ondersteuning vanuit de cultuurcoach en cultuurmakelaar, en dan een beetje
vergelijkbaar misschien met sociale makelaars en buurtwerk, heb ik net al gezegd in de
interruptie. Dus daarmee was ik door mijn woordvoering heen.
De voorzitter: Ja, dat is perfect, uw tijd zit er ook precies op. Dan stel ik voor dat we nu
even vijf minuten schorsen, gaan we om 15:25 uur met de vergadering verder. De
vergadering is even geschorst.
De voorzitter: Ja beste mensen, de vergadering is weer heropend. Het woord is aan de
PVV, en ik geef graag daar het woord aan mevrouw Rutten. Gaat uw gang. Daar is
mevrouw Rutten. Gaat uw gang, het woord is aan u. Als u de microfoon aanzet dan
kunnen we u niet alleen zien maar ook verstaan. Gaat uw gang.
Mevrouw Rutten-Alberts: Ja. Ja, vreemde tijden vragen om vreemde handelingen. Ik
denk dat we deze keer de Cultuurnota heel flexibel moeten opstellen. Nu zijn er door
corona bezuinigingen nodig, maar in vier jaar kan er veel veranderen. Persoonlijk vind ik
dat geestelijke en lichamelijke gezondheid en veiligheid in Dordrecht voor alles gaan.
Ons cultuurbeleid, dat zorgt voor de kers op de taart. Dat zie ik ook wel in, maar op
sommige momenten zullen we het gewoon zonder die taart, waarop die kers rust,
moeten gaan doen. Bekijk het per moment, wat kan wat kan, dat is mooi. Op andere
momenten zullen we tijdelijk even met minder moeten stellen. Wij zullen tegen de motie
regie op cultuur stemmen, omdat wij geen noodzaak zien tot het vormen van een
culturele raad. Daarbij hebben wij als gemeenteraad toch altijd al de regie in handen?
Dat was hem.
De voorzitter: Dank u zeer, duidelijk. Dan gaan we naar de heer Portier namens de … O
nee, er is nog een interruptie. Dat is mevrouw Kruger, gaat uw gang. Interruptie op
mevrouw Rutten.
Mevrouw Kruger: Ja voorzitter, dank u wel. Ja, mevrouw Rutten zegt van, ja als raad
hebben we toch altijd de regie in handen? Dat klopt, als het goed is wel natuurlijk. Maar
bent u het niet met mij eens dat het mooi zou zijn als er ook andere groepen kunnen
zijn die ons van advies kunnen dienen, en die veel dichter op de thema’s zitten. Want
wij zijn een lekenbestuur, wij moeten zorgen voor de grote lijnen. En dan kunnen we
ons niet echt permitteren om op details in te gaan. Dus nu zit ik tegen een heel
blackscherm aan te kijken, oké. Maar dat we juist ook een groep willen gaan krijgen die
echt uit die groep, ja hoe moet ik dat nou zeggen, makers, belevers, die dan van advies
kunnen dienen over waar het ook over gaat. Ik bedoel, als we het hebben over
ondernemers, die hebben ook een groep waar ze toe behoren en die kunnen advies
geven.
De voorzitter: Uw vraag is duidelijk, mevrouw Rutten, mensen met verstand van zaken.
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Mevrouw Kruger: Ja, dank u wel voor het woord.
Mevrouw Rutten-Alberts: Ja. Ja, op dit moment, wij krijgen natuurlijk toch al gewoon
advies van mensen die er verstand van hebben, van die er kijk op hebben. We gaan al
langs bij het Energiehuis, en anderen. We krijgen van ToBe berichten, van hoe dingen
gaan. Dus nee, ik zie echt zeg maar het voordeel van die culturele raad, dat zie ik niet.
Mevrouw Kruger: Nee, het klopt mevrouw Rutten, voorzitter, als ik nog even daarop
mag reageren. Het klopt dat we … Als het goed is ga je overal ook informatie ophalen
als raadslid, en zeker als totale raad. Maar het gaat er ook om, wat doe je met al die
adviezen? Iedereen heeft er stukjes en beetjes van. Het zou zo mooi zijn als dat dan in
een groep samenkomt en dat dat gecoördineerd kan worden, of in ieder geval uitgerold
worden. In plaats van dat iedereen van ons maar met stukjes komt van, nou ik heb dit
weer gehoord of ik heb dat weer gehoord. Dan krijg je een verzameling en dan kan er
wat daadwerkelijk mee gedaan worden.
Mevrouw Rutten-Alberts: Ja, ik denk dat wij gewoon dan daarin ook van mening
verschillen.
Mevrouw Kruger: Oké, dat is ook een antwoord.
De voorzitter: Ja, en ook dat mag in de politiek. Mevrouw Van Eck. U heeft een
interruptie op mevrouw Kruger? Ja, ik wil daar toch eigenlijk voor gaan waken hoor, dat
we ook nog op de interrumpant gaan interrumperen. Als u het heel kort houdt.
Mevrouw Van Eck: Dat is goed voorzitter. Want ik heb even een vraag aan mevrouw
Kruger inderdaad om wat zij aangeeft, alle ideeën bij elkaar te brengen, alle voorstellen
die er zijn, en daar dan iets op te broeden. Maar zou dat dan ook niet gewoon bij een
persoon kunnen liggen in plaats van bij een team?
Mevrouw Kruger: Bij een, bij één persoon bedoelt u? Nou ja, dat lijkt me nou juist zo
zonde, want dat gebeurt volgens mij nu, dat je heel erg beperkt bent in één persoon. En
het is zo mooi als je verschillende ideeën hebt die elkaar kunnen aanscherpen, die
elkaar kunnen bevragen. Dat moet je niet bij één persoon laten, dan wordt het te rigide.
De voorzitter: Oké, dank u wel. Ik kijk nog even naar mevrouw Rutten, dat was ook uw
termijn?
Mevrouw Rutten-Alberts: Ja, dit was mijn termijn.
De voorzitter: Ja? Hartstikke goed. Dank u wel. Dan gaan we naar de SP-fractie, het
woord is aan mijnheer Portier.
De heer Portier: Ja voorzitter, cultuur is natuurlijk een heel breed begrip, het loopt van
zwarte piet tot een kuiltje voor de jus in de stamppot. Als je kijkt dat we het echt over
kunst hebben. Wat ons betreft is kunst heel belangrijk, niet alleen als vrijetijdsbesteding
maar ook om de blik van mensen te verruimen, mensen in aanraking te brengen met
andere ideeën, andere concepten dan waar ze uit zichzelf aan zouden denken. In dat
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kader vind ik het hele idee van regie op kunst en cultuur, en sturing, en cultuur
ondergeschikt maken aan de groeiagenda, een best wel gevaarlijk idee. Ik wil even met
u een beeld schetsen van een eerder stuk cultuur dat ondergeschikt werd gemaakt aan
een groeiagenda, dus ik zal voor een momentje even mijn bureaublad delen. Zie hier het
vijfjarenplan in vier jaar, tienduizend woningen bij 2030. Ja, het zijn allemaal misschien
belangrijke zaken, maar niet iets waar naar mijn idee cultuur aan ondergeschikt
gemaakt moet worden. Wat mij betreft is de rol van de gemeente toch echt vooral
stimuleren, faciliteren en mogelijk maken. Aangezien wij niet de regiefunctie …
De voorzitter: Bij interruptie de heer … Mijnheer Portier, u wordt geïnterrumpeerd.
Mijnheer Merx, gaat uw gang.
De heer Merx: Ja voorzitter, de groeiagenda is meer dan wat u net opsomt. De groeiagenda is ook mensen naar deze stad trekken die we heel hard nodig hebben, jongeren
behouden, een hippe stad krijgen. En zorgen dat de jongeren niet alleen naar deze stad
komen om straks op de Dordt Academy te studeren, maar ook in deze stad blijven
wonen, een gezinnetje stichten, enzovoorts. En vanuit dat oogpunt, denken wij dat
cultuur een hele belangrijke bijdrage aan kan leveren. Ja, u ‘…’ het nou tot woningen
bouwen en nog wat, maar wat vindt u daarvan? Vindt u cultuur belangrijk als instrument
om te zorgen dat mensen aan deze stad blijven plakken? Die we heel hard nodig
hebben.
De heer Portier: Ik vind het belangrijk dat er zeg maar cultuuruitingen zijn, dat er
mogelijkheden zijn van cultuuruitingen. Dat jongeren en anderen dat kunnen doen. En
dat zal zeker de aantrekkelijkheid van onze stad vergroten. Maar het idee dat we vanuit
het gemeentebestuur Dordrecht tot een hippe stad kunnen gaan maken, ja dat wringt
naar mijn gevoel. Voor mijn gevoel moet dat echt vanuit initiatieven van onderop komen
en niet van bovenaf gestuurd en geregisseerd.
De voorzitter: Dank u wel. Vervolgt uw betoog.
De heer Portier: Goed, nou vanuit dat we niet die regie en sturing op de inhoud et cetera
willen, en dat we vooral veel zien in initiatieven van onderaf zien we niets in een
instelling van weer een apparaat, of namelijk de cultuurraad. En ook hebben we geen
behoefte aan het opnieuw instellen van het instrument van de cultuurmakelaar. En dat is
wat mij betreft mijn betoog. Dank u wel.
De voorzitter: Helder, dank u wel. Dan kom ik bij de VSP-fractie, wie mag ik het woord
geven?
Mevrouw Stolk: Ja voorzitter, bedankt.
De voorzitter: Mevrouw Stolk, gaat uw gang.
Mevrouw Stolk: Ja voorzitter, dank. Ook de VSP heeft al complimenten uitgesproken
over het gelopen proces. Cultuur is bij teruglopende economische vooruitzichten vaak
het kind van de rekening, en dat dreigt ook nu te gebeuren door de huidige coronacrisis.
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De VSP vindt het moeilijk in te schatten of een duidelijk cultuurbeleid en de daaruit
voortvloeiende cultuuruitingen en evenementen echt bijdragen aan de groeiambitie van
de gemeente Dordrecht. Dus op de vraag of deze Cultuurnota echt bijdraagt aan de
groeistrategie, de heer Merx gaf dat ook al aan, moet de VSP concluderen dat het
wellicht iets maar niet substantieel. Als de VSP zou moeten kiezen voor een dergelijke
aanjager, dan zouden wij eerder kiezen om sport meer te promoten. In ieder geval in
dezelfde mate als waarin wij cultuur promoten. En welke onderdelen zouden dan in ieder
geval in stand moeten blijven de komende jaren? Nou, in stenen hoeft niet meer
geïnvesteerd te worden, daar is de VSP het mee eens. Maar in deze onzekere tijd en de
anderhalve meter samenleving, moet zo min mogelijk worden gesubsidieerd aan
cultuurevenementen, waar grote aantallen mensen samenkomen. Kijkend naar de
eerstkomende jaren lijkt het de VSP verstandig om eerst te investeren in de
cultuurinfrastructuur, talentontwikkeling, versterken van maken van klimaat, meer
kunstenaars, ateliers in Dordrecht, een samenwerken met vakopleiding in Nederland, en
talent naar Dordrecht halen. De VSP …
De voorzitter: Bij interruptie, mijnheer Merx.
De heer Merx: Ja, dank u wel voorzitter. Ja, even een verduidelijkende vraag, zegt u,
heb ik nou goed gehoord, u zegt niet meer subsidiëren van zaken waar veel mensen bij
elkaar komen op korte afstand? Heb ik dat goed gehoord?
Mevrouw Stolk: Nou, niet meer maar gewoon even dat on hold zetten want de
evenementen gaan natuurlijk dit jaar en misschien de volgende jaren in een hele andere
setting plaatsvinden. En ik vind wel dat we als raad en college daar wel op vooruit
moeten lopen om te kijken van, ja, wat kan wel en wat kan op dit moment niet? En dan
zouden wij er eerder voor kiezen nu om te kijken van, want u gaf dat zelf ook al aan, de
jeugd is de toekomst, hoe halen we nou juist die jeugd en houden we de jeugd in de
stad? Dus daar zouden wij op dit moment veel meer onze pijlers in willen zetten.
De heer Merx: Oké, nee helder.
Mevrouw Stolk: Want doet aan u …
De heer Merx: Ja, in zoverre, u pleit niet voor het stopzetten van subsidie aan
bijvoorbeeld de Kunstmin, Bibelot, enzovoorts, enzovoorts. Daar komen ook veel
mensen bij elkaar namelijk.
Mevrouw Stolk: Nee, nee absoluut niet, want laten we absoluut trots zijn op die
evenementen die we hebben. En het is al erg genoeg dat we dat niet voort kunnen
zetten. Dus nee, absoluut niet.
De heer Merx: Oké. Dank u wel.
Mevrouw Stolk: Evenementen ‘…’ door.
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De voorzitter: Dank u wel. Dank u wel. Mijnheer Merx is voorlopig tevreden. Dan
mevrouw Kruger nog bij interruptie.
Mevrouw Kruger: Ja voorzitter, dank u wel. Ja mevrouw Stolk, u heeft het over jongeren
naar Dordrecht halen en behouden. Maar ik denk dat er al heel veel jongeren hier in
Dordrecht zijn, en ook heel veel kunstenaars en uitingen van cultuur zijn, zowel op
kunstgebied van schilderen en tekenen maar ook als ik denk op sportgebied, als we
denken aan de skatebaan bijvoorbeeld. Nou, ik kan dat niet een gewoon sportje noemen
maar er wordt toch aardig wat kunst- en vliegwerk gedaan. Maar hoe staat u daar dan
tegenover van, ja iedereen heeft het maar over hiernaartoe halen. Volgens mij moeten
we ook juist degenen die hier zijn, veel meer ondersteunen zodat ze kunnen laten zien
wat er is.
Mevrouw Stolk: Nou, daar ben ik het voor een gedeelte met u eens. En dat is ook waar
onze zorg zit. Kijk, deze Cultuurnota zegt natuurlijk ook, die wordt gelinkt aan de groeiambitie van dit college. En ik deel de zorgen die de heer Merx van de VVD ook heeft, of
deze Cultuurnota ook voldoende bijdraagt aan de groei-ambitie van dit college? Wij
denken van niet, wel enigszins een beetje, maar niet substantieel. En natuurlijk ben ik
het met u eens als u zegt van, we moeten veel doen voor de mensen die in de stad zijn,
daarvoor hebben wij ook wat meer moeite met de raad die u in uw motie aangeeft. Als
je kijkt naar het proces die we gelopen hebben. Volgens mij was de laatste avond in het
Energiehuis, als je ziet wat er opgehaald is vanuit de stad, wat eigenlijk van onderop
komt, denk ik dat we een proces gelopen hebben waar we met elkaar best wel trots op
kunnen zijn. Dus zeker moet er gekeken worden naar datgene wat er al is, maar ik vind
ook heel belangrijk dat je ook, als je een gemeente wil worden van 140 duizend
inwoners, dat het ook wel een beetje bij mag dragen aan de groeiambitie van dit
college.
Mevrouw Kruger: Voorzitter, nog een opmerking daarover. Ja, als we het hebben over
groeiagenda, ik bedoel die kan je ook op verschillende manieren interpreteren. We
kunnen ons stevig vasthouden aan die cijfers, we moeten naar 144 duizend inwoners.
Nou ja, dat hebben wij al eens vaak aan de kaak gesteld. Ik denk, we groeien sowieso
als we kijken naar alle gezinnen, alle stellen die kinderen krijgen en als we die dan
kunnen behouden, zoals u dat ook zegt, jongeren hier in de stad kunnen houden, nou
dan kunnen we aardig groeien. Maar ik denk dat we ook economisch kunnen groeien,
dat juist door de cultuursector, ja op dit moment is het natuurlijk een beetje lastig als
we het hebben over de, hoe noem je dat, degenen die op bezoek komen om de cultuur
te bekijken, de toeristen, ja ik kon er even niet opkomen, dat hebben we op dit moment
even niet, maar dat gaan we straks wel weer krijgen. En dat draagt ook bij aan het
groeien, de economische groei van een stad. En dat ‘…’ …
De voorzitter: Oké, even, mevrouw Kruger, voordat u een heel betoog houdt, wat is uw
vraag nu aan mevrouw Stolk?
Mevrouw Kruger: ‘…’ wat is mijn vraag? Ja, dat u … Nee, dat … Ik zie … Ik kan wel
liplezen tegenwoordig, dat u dat ook niet helemaal begrijpt. Wat ik ermee bedoel te
zeggen is dat we, hoe kijkt u daar tegenaan, dat we niet alleen kijken naar het groeien
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in aantallen wat er nu hier zit, maar vooral ook kijken naar de mogelijkheden die een
cultuursector voor de economische groei kan bieden? Waardoor de inwoners van onze
stad daar ook wat aan kunnen hebben.
De voorzitter: Oké, mevrouw Stolk.
Mevrouw Stolk: Ik begrijp wel wat mevrouw Kruger bedoelt hoor. Maar het is de
Cultuurnota die wij bespreken van dit college. Het is de ambitie om te groeien van dit
college naar 140 duizend inwoners. En wij als gemeenteraad moeten dat controleren en
kaderstellend maken. En wat wij daarbij aangeven is dat wij dat op dit moment niet zo
zien zitten, wat het voorstel is van dit college. Ik snap uw insteek wel, alleen cultuur
kost altijd geld. En u zegt altijd, ja het mag geen geld kosten, maar linksom of
rechtsom, cultuur kost geld.
Mevrouw Kruger: Cultuur levert ook, per interruptie voorzitter, cultuur levert meer op
dan dat het kost. Maar goed, daar kunnen we welles nietes over houden. Ik bedoel, als
we allerlei stukken lezen die daar onderliggend zijn dan kunnen we juist zien dat de
economische component van cultuur heel veel oplevert. En niet alleen financieel maar
vooral ook sociaal maatschappelijk, en dat moeten toch woorden zijn die u uit het hart
gegrepen zijn denk ik.
Mevrouw Stolk: Absoluut. Maar wat is nu concreet uw vraag?
Mevrouw Kruger: Ik heb net mijn vraag gesteld of u … Maar daar heeft u ook al
antwoord op gegeven want u blijft bij de groeiagenda …
De voorzitter: O, in dat geval.
Mevrouw Kruger: Zoals die door het college wordt gehanteerd.
De voorzitter: In dat geval ga ik nog even naar de heer Van Verk die een interruptie
heeft. En dan wil ik vragen of mevrouw Stolk haar termijn afrondt? Mijnheer Van Verk.
De heer Van Verk: Ja, dank u voorzitter. Ik hoor mevrouw Stolk bij herhaling zeggen dat
deze Cultuurnota niet bijdraagt aan de groeiagenda, althans niet substantieel. Zou ze
dat nu eens kunnen onderbouwen? Want ja, dat zeggen is één ding, maar waarom
draagt die niet bij? En wat zouden we dan wel moeten doen?
Mevrouw Stolk: Nou kijk, wij denken, als je ziet wat er op cultuurgebied is, en laat ik
vooropstellen dat wij ongelofelijk trots zijn op datgene wat wij in Dordrecht al hebben,
maar dat heeft de laatste jaren niet opgeleverd dat er mensen meer naar de stad zijn
gekomen. Dus als u dan zegt van, wat wij zeggen, substantieel, we denken wel dat het
iets bijdraagt, maar dat het niet volledig bijdraagt aan de groeiambitie van dit college.
En hoe je dat op een andere manier kan doen, weet ik niet of je dat met cultuur kan
doen?
Mevrouw Kruger: Ja, daarom probeer ik het een beetje om te draaien van dat je het niet
alleen hebt over inwoners maar dat je …
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De voorzitter: Mevrouw Kruger, mevrouw Kruger, u heeft echt even niet het woord.
Mevrouw Stolk zat nog in een zin. Gaat uw gang.
Mevrouw Kruger: Excuus, ik zag niet dat mijn microfoon aanstond.
De voorzitter: Mevrouw Stolk.
Mevrouw Stolk: Wij denken dat niet alleen cultuur een aanjager zou kunnen zijn voor de
stad, maar dat sport ook een grote aanjager voor de stad is.
De voorzitter: Oké, dank u wel. Mijnheer Van Verk, daar zult u het even mee moeten
doen.
De heer Van Verk: Ja, nee, daar doe ik het ook mee.
De voorzitter: Ja, zo is het. Mevrouw Stolk, was dat uw termijn ook?
Mevrouw Stolk: Nee, ik heb nog een klein stukje.
De voorzitter: U heeft nog twintig seconden.
Mevrouw Stolk: O, dat is niet veel.
De voorzitter: Maak er optimaal gebruik van.
Mevrouw Stolk: Eén zin, de VSP wil onder de huidige omstandigheden van de anderhalve
meter samenleving de cultuurinfrastructuur naar voren halen en de subsidies van grote
evenementen naar de toekomst verschuiven. En deze weer oppakken zodra de
coronacrisis is uitgedoofd en de economie weer aantrekt. Zodra wij de Kadernota 2021
krijgen voorgelegd, zal de VSP beslissen of zij akkoord kan gaan met de dan
voorliggende Cultuurnota 2020 - 2024. Dat was die voorzitter.
De voorzitter: Knap gedaan, dank u wel. Dan gaan we nu door naar mijnheer Van Verk
van de Partij van de Arbeid.
De heer Van Verk: Dank u.
De voorzitter: En wij weten al een klein beetje hoe die erin zit, gezien alle interrupties.
Maar wellicht dat u nog wat nieuws kunt toevoegen in uw termijn. Gaat uw gang.
De heer Van Verk: Nou ja, ik heb een paar opmerkingen die ik toch nog wel wil maken.
In de eerste plaats wil ik, omdat wij nauwelijks de gelegenheid hebben gehad om
woordvoering op dit onderwerp te voeren, nogmaals complimenten uitspreken over de
wijze waarop deze nota tot stand is gekomen. En in de tweede plaats willen we er nog
eens nadrukkelijk voor pleiten dat in de huidige tijd, met de coronacrisis, we moeten
zorgen dat er een ruimhartig beleid is voor wat betreft de huidige voorzieningen, en dat
we die zoveel mogelijk moeten zien te behouden. Dat ware ter inleiding. Het begrip
regievoeren voorzitter, dat is het onderwerp van gesprek bij dit onderwerp, en dat is
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inderdaad zoals de heer Merx ook zegt, sturing geven. Sturing geven aan. Geven aan
het beleid wat we hebben vastgesteld. In de nota staat dat er vooral uitvoering moet
worden gegeven door en voor de inwoners. Ik zou daaraan toe willen voegen dat het
verhogen van de aantrekkelijkheid van de stad daar een tweede onderdeel van is. Daar
zijn de heer Merx en ik het roerend over eens. En ik zou nog wel durven stellen dat dat
uit te drukken is in een stijging in de Atlas voor gemeenten op het punt cultuur.
Tegelijkertijd denk ik dat we moeten constateren dat er altijd veel meer vraag is vanuit
het publiek dan er financieel kan worden aangeboden. En daar hebben we dan nu
ambtenaren voor die daarover kunnen adviseren in de richting van het college, maar die
vallen, zoals ik eerder heb gezegd, onder een politieke sturing. Of zijn er ambtenaren,
want niet iedereen is tenslotte deskundig op het gebied van cultuur, die ontbreekt het
aan de nodige deskundigheid. De vier partijen die pleiten dan ook voor een soort van
platform, culturele raad, hoe we het maar willen noemen, het maakt mij niet uit. Maar
die zou naar onzes inziens, in ieder geval moeten bestaan uit kundige mensen die
zwaarwegende adviezen kunnen uitbrengen aan de gemeenteraad en professioneel
worden ondersteund. De huidige motie geeft dat eigenlijk onvoldoende sturing aan. Er
moet een onderzoekje plaatsvinden, nou we weten zo langzamerhand allemaal wat dat
betreft wordt dat weer cliché, als een motie begint met een onderzoek naar, dan
bedoelen we eigenlijk, wij willen dat. Ik zal u …
De voorzitter: Mijnheer Van Verk, wilt u tot een afronding komen?
De heer Van Verk: Zit ik al aan de twee minuten? Wat zegt u?
De voorzitter: Ja, u bent zo enthousiast, dat heeft u helemaal niet door. Maar ik wel,
inmiddels is de tijd op. En als u nog een paar zinnen wil toevoegen.
De heer Van Verk: Dan ga ik afronden.
De voorzitter: Ja, zeker, gaat uw gang.
De heer Van Verk: Ik ga afronden. Voorzitter, de huidige motie is wat ons betreft
eigenlijk ook een soort wensenlijstje van de vier partijen, een verwijt wat eerder werd
gemaakt in de richting van de nota. En als afsluiting, de wethouder zijn notitie heb ik
kennis van genomen, en ik zie dat hij daar toch een wat beperkte opvatting heeft over
een platform voor cultuur, namelijk alleen ter participatie terwijl advisering een
belangrijke rol kan zijn. Dat was het voorzitter.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan zie ik nog een interruptie van mijnheer Merx.
De heer Merx: Ja, dank u wel voorzitter.
De voorzitter: Die toch nog gaat proberen om u in zijn kamp te trekken.
De heer Merx: Nou ja, nee, maar de heer Van Verk heeft mij daar straks ook heel veel
spreektijd gegund, dus dat gun ik hem nu ook. Nee, ik merk wel dat ook de heer Van
Verk vindt dat we toch nog eens nader met elkaar van gedachte moeten wisselen over
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die invulling van die verschillende rollen. En daartoe nodigt deze motie. En nou ja goed,
als de culturele raad, als dat het hete hangijzer is, dan schrappen we dat er gewoon uit,
zal ik aan mijn collega’s voorstellen. Maar laten we met elkaar alsjeblieft eens nader
willen nadenken aan de hand van voorstellen van het college van, hoe gaan wij die
regierol stimuleren en de faciliterende rol verder invullen? En dat vinden wij van belang.
Maar dat hoor ik ook bij u, dus ik nodig u uit om straks eventueel een herziene nota, of
motie nog eens een keer goed door te nemen.
De heer Van Verk: Nou ja voorzitter, als ik daar toch een antwoord op mag geven, al
was het niet zozeer een vraag. Ik heb de motie gelezen en ik hoor de betogen van
GroenLinks en de VVD, en de ChristenUnie spreekt daar zijn waardering uit dat daar
verbondenheid ook meteen …Ik zou weer willen spreken van bijna een ongelukkig
huwelijk, want ze zitten samen in een motie maar ze hebben volgens mij volstrekt
andere intenties en beelden bij hetgeen wat ze willen. En dat zal uiteindelijk tot niets
leiden ben ik bang. Maar de uitnodiging om verder van gedachten te wisselen over, zoals
de heer Merx dat formuleert, dat lijkt mij een goed idee maar dat kan ook met een
toezegging van de wethouder worden gedaan.
De voorzitter: Dank u zeer. De heer Van Verk is altijd te porren voor een gesprekje over
iets in de stad. Dan hebben we Gewoon Dordt, mevrouw koene, gaat uw gang.
Mevrouw Koene: Ja, dank voorzitter. Nou ja, voor wat betreft Gewoon Dordt, ja
allereerst natuurlijk even over de cultuur. Want de heer Portier die zei daar wat over,
dat daar een heleboel onder valt. En voordat ik het vergeet, daar valt natuurlijk ook FC
Dordt onder met de voetbal. Maar wij vinden die Cultuurnota eigenlijk meer van wat we
al hadden, of wat we al deden. Het stuk van de jongeren, dan over het project
Spoorzone, dat vonden wij inspirerender dan die hele Cultuurnota bij elkaar. En we
hebben ons ook afgevraagd van, nou prima dat je dan ergens regie op wil voeren, maar
ik bedoel, als je hetzelfde blijft doen zo ongeveer, dan kan je dat ook wel op dezelfde
manier doen. Dus ja, nou ja goed, en daarbij kan je dan gelijk weer afvragen, wat er nu
zeg maar zo’n beetje afspeelt in de zin van subsidies toekennen, of mensen verbinden
enzovoorts, dat zijn altijd dezelfde mensen. En die bedienen altijd vooral dezelfde groep,
en dat is de zilvergrijze groep zeg maar. Dus ja, wij zien ons genoodzaakt om gewoon
tegen de Cultuurnota op zich te stemmen, en te hopen uiteindelijk op een nota waar dan
ook nog eens keer in verwerk zit wat de effecten zijn allemaal van wat er nu allemaal
aan het gebeuren is door de corona. De motie gaan wij overigens ook niet mee
instemmen. Ik vind het altijd fijn dat ik het dan eens in de zoveel tijd met de heer
Sleeking eens ben, en dat ging in dit geval over dat de culturele raad wel wat gedateerd
klonk. Dat vinden wij ook. En ja, die 50 duizend euro, voor zover die er nog in staat
want ik weet niet, er werd net gesproken over een gewijzigde motie, dat is gewoon
toegekend en dat is gewoon een kwestie van toekennen.
De voorzitter: Dank u wel. Dat was uw termijn. Dan komen ten slotte bij mevrouw Jager
van fractie Jager.
Mevrouw Jager: Ja, dank u wel voorzitter. De definitie van cultuur is dat wat de mens
schept en overdraagt. Dat geldt bijvoorbeeld voor de kennis van landbouw en veeteelt,
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maar ook voor ambachten, kunst, religie en wetenschap. Uitvoeren en overdragen, aan
de volgende generaties. En hoe leuk ook, kermissen en festivals vallen daar niet onder.
Draagt de Cultuurnota bij aan de doelstellingen uit de groeiagenda? Dat was de vraag
die ik van de wethouder begrepen had. Aangezien cultuur niet bestaat uit het gezellig
maken, is dit in mijn ogen onvoldoende het geval. Want om de interesse in bijvoorbeeld
muziek, dans en beeldende kunst te wekken moet je starten bij de jonge kinderen, en
niet wachten tot ze in het voortgezet onderwijs zich verplicht naar voorstellingen en
tentoonstellingen slepen die ze totaal niet interesseren. Als je de belangstelling bij jonge
kinderen wekt, werkt deze door, vaak een leven lang. Een aanzet tot die inzet vind ik
niet terug in de Cultuurnota. Of het zou tot de taak van de cultuurmakelaar moeten
behoren, en deze wordt bij 5.5.6. even vlug de Cultuurnota in gefietst, maar een
duidelijke taak- en functieomschrijving zit er niet bij, ook niet in de bijlage. Als je de
belangstelling van kinderen wilt, biedt ze dan dicht bij huis de mogelijkheid om kennis te
maken met kunst en cultuur en sport. Liefst in hun eigen wijk. Eén keer per jaar op
school is daarvoor echt te mager. Amateurkunst begint bij twee vierjarige handjes met
plakkaatverf op een vel papier, zo simpel. En tot slot, elke nota die het nodig heeft al
voor deze in de raad behandeld wordt te voorzien van een uitgebreid memo van de
wethouder, is mijns inziens niet een heldere nota. En vanzelfsprekend ben ik voor de
motie die ik samen met GroenLinks, de VVD, het CDA en D66 indien. Tot zover
voorzitter.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan hebben we daarmee de eerste termijn van de raad
gehad. En dan geef ik graag het woord aan het college bij monde van wethouder
Sleeking.
De heer Sleeking: Dank u wel voorzitter. Nou, de nieuwe Cultuurnota heeft in ieder
geval geleid tot een goede discussie, dat is op voorhand al een meerwaarde denk ik die
bereikt is. Ja, het vervelende is dat we nu juist deze Cultuurnota bespreken en
vaststellen in een periode dat we ook grote zorgen hebben over de hele cultuursector,
die zwaar onder druk staat. Er is veel waardering voor onze huidige voorziening, en de
mogelijkheden voor nieuwe initiatieven is groot. Dat is ook gebleken uit het onderzoek
dat is verricht, dat die waardering groot is. Dat verdient veel mensen een compliment
denk ik. De achtereenvolgende gemeenteraad en colleges die hebben ingezet op de
investeringen die we in de culturele infrastructuur hebben gedaan. En die de stad ook
geen windeieren legt, dat blijkt uit de waardering door verschillende van u aangehaald.
Ja de vorige notitie, beleid, was gedateerd, maar is volgens mij eigenlijk ook geen
belemmering geweest voor nieuwe initiatieven. Zelfs zonder Cultuurnota zouden er
volgens mij gewoon nieuwe initiatieven zich aandienen. Nieuwe voorstellen komen uit de
samenleving, van jong tot oud, omdat mensen nou eenmaal behoefte hebben aan
cultuur, en aan verschijnselen van welke aard dan ook, of het nou beeldende kunst is of
poëzie, street art, theater, nieuwe films, dat gaat ook echt wel zonder Cultuurnota door.
Maar toch zijn we met elkaar, constateer ik, tevreden dat die nota er nu is, want we
willen toch wel weer een stap voorwaarts maken. Inderdaad juist dat er afgelopen, nou
ja, tien, twaalf jaar heel veel geïnvesteerd is, juist in de voorzieningen, dus in de harde
infrastructuur zeg maar. En dat we met deze, met het nieuwe beleid, juist willen
inzetten op de makers. Het vergroten van de participatie, de diversiteit.
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De voorzitter: Wethouder?
De heer Sleeking: Ja.
De voorzitter: Misschien dat u even de camera weer zo kunt zetten zoals die net stond.
De heer Sleeking: Ja, toch?
De voorzitter: Want dan zien we u goed in beeld.
De heer Sleeking: Oké, ik had zelf zo’n raar beeld namelijk. Ik dacht dat het niet
helemaal klopte.
De voorzitter: Nu zien we u weer volledig, ja gaat u verder.
De heer Sleeking: Oké, ‘…’. Kijk, iedereen die is ook wel overtuigd van de meerwaarde
van een groot cultuuraanbod, juist gericht op het vergroten van de participatie,
diversiteit, verbreding, gericht op meer programmering, de makers en het betrekken
van de jongeren. We sluiten overigens hiermee ook aan op het landelijk beleid, als het
gaat om cultuurbeleid, maar ook in samenwerking binnen de regio, bijvoorbeeld met
Rotterdam, met het regioprofiel, daar zitten heel veel raakvlakken in, als het om dit
soort aspecten gaat. Ja, wij hebben inderdaad heel veel discussie gehad, we hebben
echt een mooi jaar achter de rug. Ik ben blij dat dat allemaal nog heeft kunnen
gebeuren voordat deze crisis uitbarstte. Want ja, het is toch wel veel prettiger om fysiek
met elkaar in debat te kunnen gaan dan op deze digitale manier. Dat was ook al de
aanleiding, met name richting mevrouw Jager, dat ik toch aanleiding vond, ik kreeg van
de ene een compliment en mevrouw Jager vond het dan weer wat minder, om die notitie
snel in uw richting te sturen. Omdat u daar dan ook voor deze vergadering kennis van
kon nemen, dat bespaart ook weer wat tijd. Maar ik heb eerlijk gezegd ook het idee dat
we misschien op onderdelen er onvoldoende in geslaagd zijn om die adequate informatie
ook te leveren, beschikbaar te stellen. Zoals wat gebeurt er nou precies met die
subsidies, voor welke doelgroepen? En komen die middelen ook daar terecht waarvoor
wij, als gemeenteraad, ze bedoeld hebben? Nou, ik hoop dat de notitie daar wat meer
duidelijkheid over geeft. En als daar nog meer vragen over zijn, dan gaan we daar
natuurlijk graag over in gesprek. Cruciaal punt op deze middag is denk ik, wat is de rol?
Wat is nou de rol van de lokale overheid als het gaat om het cultuurbeleid? Hoe groot
moet onze rol daarin zijn? En het is wel mooi om te constateren dat daar ook in de
gemeenteraad toch eigenlijk de meningen flink over uiteenlopen. De term culturele raad
die schrikt veel mensen af, mij eerlijk gezegd ook in eerste instantie. Ik was erg
verbaasd, verrast dat deze term weer opnieuw werd geïntroduceerd. Een beetje back to
the seventies, nou ja die muziek spreekt me erg aan. Maar ik weet dat ook heel veel
mensen opgelucht waren dat er uiteindelijk een eind kwam aan de culturele raad, los
van het feit dat die ongetwijfeld ook heel veel waardevolle activiteiten tot stand heeft
gebracht. Er zijn jarenlang veel mensen bij betrokken. Maar goed, in elke periode is er
weer wat tijd en aanleiding voor wat nieuws denk ik, voor nieuwe structuren, voor
nieuwe inzichten, en dat is natuurlijk ook op dit terrein het geval. Want ja, wat geef je
voor status aan zo’n gezelschap? Wat voor rechtsvorm heeft u daarbij op het oog? En ik
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denk dat het correct is, wat de heer Van Verk constateert, dat de interpretatie van met
name GroenLinks en de VVD op dit punt, wel heel erg uiteenlopen. Als je gaat naar een
meer geïnstitutionaliseerd orgaan, dan moet je dat als overheid ook weer gaan
ondersteunen. Dan moet daar ook weer secretariële ondersteuning bij, en wat is de
status dan van die adviezen die ze gaan uitbrengen? Is het een stichting, met een
stichtingsbestuur? Moeten die tot consensus komen om adviezen uit te gaan brengen?
Wat gebeurt er dan met minderheden in zo’n raad die vinden dat ze ook onvoldoende uit
de verf komen? Dus ik kan mij op dit punt heel erg vinden in de woordvoering van onder
andere de heer Boersma. Die met name de nadruk legt op de onderdelen, het faciliteren,
het stimuleren van culturele ondernemerschap. Kijk even wat er gebeurt in het
Energiehuis, kijk eens even wat er gebeurt in DOOR, voor mogelijke culturele
ondernemers dat we praten, ook dat wordt door ons ondersteund, deels gefaciliteerd.
Maar ja, het is toch heel mooi als je ziet met wat voor bescheiden middelen daar juist op
cultureel ondernemerschap, op een fantastische manier uit de verf komt. Kijk even naar
…
De voorzitter: Bij interruptie, bij interruptie wethouder. Eerst mevrouw Kruger en dan de
heer Van Verk.
Mevrouw Kruger: Ja voorzitter, ik wil graag even van de gelegenheid gebruikmaken om
de heer Sleeking heeft ook de gelegenheid genomen om de motie van meer informatie
te voorzien. En u geeft ook aan van, ja dan is kennelijk niet alles even duidelijk geweest.
Nou, ik wil even toch mijns inziens een beetje verduidelijken wat we bedoelen met de
culturele raad. Ja, ik vind het vervelend dat die naam zoveel slechte herinneringen
oproept, want ik heb er heel veel goede herinneringen aan. Zeker in de uitvoering, wat
ik heb toen mogen beleven. Maar wat we denk ik ook bedoelen, is dat het niet specifiek
één vaste club hoeft te zijn, maar wel een team. En de meerwaarde van het team is
altijd dat je samen meer kunt dan alleen. En het zou mooi zijn als dan een team
gevormd zou kunnen worden, kan iedere keer op een andere samenstelling zijn, maar
wel onder leiding van bijvoorbeeld door in uw genoemde Cultuurnota, de
cultuurmakelaar. Maar dat je dan wel op die manier vast, ja kaders meegeeft van hoe je
dan ook met het team te werk gaat.
De heer Sleeking: Oké, ik kom daar nog op terug overigens voorzitter, op dit onderdeel.
Mevrouw Kruger: Ja, dank u.
De voorzitter: Misschien dat u dan dat straks kunt doen in uw betoog, als u daar dan op
ingaat. En dan nog mijnheer Van Verk bij interruptie.
De heer van Verk: Ja, voorzitter dank u. Misschien dat de wethouder daar ook nog op
terugkomt, maar volgens mij is de politieke vraag, hoe we vorm en inhoud gaan geven
aan de regierol die de gemeente heeft? En ik heb hem daar eigenlijk nog weinig over
horen zeggen. En ik zou graag weten hoe hij aankijkt tegen de motie?
De heer Sleeking: Ja.
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De voorzitter: Wethouder heeft nog ruim drie minuten om ook op deze vragen in te
gaan. Gaat u verder.
De heer Sleeking: Daar kom ik vanzelfsprekend op voorzitter, maar ik wilde toch nog
wel eventjes expliciete aandacht geven ook aan de opmerking van de heer Boersma als
het gaat om de positie van de kerken als gebouwen, als gewaardeerde locaties waar
heel veel culturele activiteiten kunnen worden uitgevoerd, dankzij de medewerking van
die kerkbesturen of andere organisaties die die daarbij betrokken zijn. Dus als er
aandacht gevraagd wordt, om dat wat meer aandacht te geven in de uitwerking, dan wil
ik daar graag aan voldoen. Ja voorzitter, de meerwaarde van zo’n raad, met name zoals
die bij mij is binnengekomen, is mij niet helemaal duidelijk. Als de heer Merx mij
uitnodigt, hij daagt dan ook de raad, om tot een vervolggesprek te komen. Om nou eens
te zien hoe je ook die verbinding tussen die verschillende instellingen, maar ook andere
participanten, dat op een of andere manier vorm zou kunnen gaan geven als een soort
van platform, dat kan op zich al nieuwe inspiratie geven. Maar die vanuit zo’n platform
ook met initiatieven komen of met suggesties komen richting het hele cultuurbeleid, dan
zou ik die graag die handschoen oppakken. Maar dan zou ik toch willen voorstellen om
dat ook bij voorkeur met mensen uit het veld te doen. Want ik vind dit initiatief, zoals
het nu is geformuleerd in de motie, wel heel erg van bovenaf. Want wij gaan wel even
weer bepalen wat goed voor u is en hoe we het kunnen gaan vormgeven. Dus ik heb dat
liever niet van bovenaf maar in het gesprek met de stad, in een gesprek met de
participanten, om te kijken of je inderdaad tot iets zou kunnen komen waarbij je met
elkaar het geloof hebt dat dat tot iets meer gaat leiden. Want ik heb eerlijk gezegd in
dat hele participatietraject, los van een enkeling en los van mevrouw Kruger, niemand
horen pleiten voor de instelling van zo’n cultuurraad. Omdat die initiatieven, en dat is
eigenlijk ook het beleid van de afgelopen tien jaar geweest, laat nou vooral vanaf de
basis en de mensen die wij ook hebben belast met uitvoering van dat beleid, die
verbinding zoeken, tot prikkeling komen, stimuleren, faciliteren, wij stellen daarvoor de
middelen beschikbaar. En ik ben toch wel een beetje huiverig om als lokale overheid
daar een te zware rol in te gaan spelen, omdat cultuur ook gewoon die vrijheid moet
hebben, om wat dat betreft met initiatieven te komen.
De voorzitter: Dank u wel. Nog even bij interruptie mijnheer Merx.
De heer Merx: Ja voorzitter, ik denk eigenlijk dat de wethouder en het gelukkige
huwelijk tussen GroenLinks op dit punt en de VVD, en we laten ons echt niet uit elkaar
uit elkaar spelen door de PvdA en de wethouder, laat dat duidelijk zijn. Er zit ook niet zo
heel veel verschil van mening in wat wij graag willen. Dat is eigenlijk ook wat u zojuist
zelf aangeeft, hoe krijg je die initiatieven, die vernieuwing, hoe geef je die een kans?
Hoe zorg je ervoor dat die ook oprecht iets kunnen gaan doen voor onze stad? Omdat
het zo ongelooflijk belangrijk is voor onze stad. En daar willen we graag, en vergeef ons
het woord de culturele raad, dat heeft zoveel losgemaakt, nou daar hebben we dan ook
wel een beetje spijt van want daar gaat dan heel de discussie over, terwijl daar de
discussie helemaal niet over moet gaan. Discussie moet gaan, hoe krijgen wij met
elkaar, nou ja deze stad weer een stap verder als het gaat over cultuur en de verbinding
met jong en oud? En waar we naar op zoek zijn zeg maar is, van nu zit er nog heel veel
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bij ongelooflijk goed presterende organisaties zoals het Dordrechts Museum en Kunstmin
en andere organisaties, maar het is wel gevestigde orde. Wat niet onbelangrijk is, laat ik
dat ook vooropstellen. Deze mensen hebben heel veel betekend voor de stad, deze
organisaties hebben ook heel veel betekend voor de stad. Maar tegelijkertijd moeten we
ook de jongeren een kans geven. En de laatste tijd heb ik heel veel gesproken met
jongeren, en gaat het niet alleen over de Spoorzone hoor, want die hebben overigens
natuurlijk een geweldig stuk geschreven, maar het gaat over meer. En die voelen zich
soms wat miskend. En waar we nou naar op zoek zijn is van, hoe geef je die nou ook
een belangrijke, of in ieder geval een rol in het geheel?
De voorzitter: Uw vraag is helder. Wethouder.
De heer Sleeking: Voorzitter, ik concludeer hieruit dat we nog beter ons best moeten
doen om de jongeren ook te betrekken bij het cultuurbeleid, nog meer verbinding te
zoeken. Ik heb die signalen in mindere mate eerlijk gezegd opgevangen in dat hele
participatietraject. Ik weet ook dat ze allerlei kansen en ruimte krijgen binnen de
organisaties die er nu zijn. Maar kijk even wat er bij DOOR gebeurt, hoeveel jongeren
daarbij betrokken zijn. Kijk even wat er bij DordtYart gebeurt, hoeveel jonge
kunstenaars daar niet bij betrokken zijn? Dus ja, er gebeurt wel heel veel. Eén naam wil
ik toch wel even specifiek noemen voorzitter, want we hebben ook een jaar of tien
geleden besloten om in onze stad een cultuurintendant aan te stellen, de heer Han
Bakker. Nou, als er nou één is die iets betekend heeft voor onze stad op het gebied van
cultuur, op het leggen van verbindingen en het versterken van de netwerken, lokaal,
nationaal, internationaal, ja dan verdient Han Bakker daarvoor echt heel veel lof. Dat
heeft ons wel wat gekost maar ik kan u zeggen, ook daar zijn de kosten voor de baten
uit gegaan. Want hij heeft al echt heel van grote betekenis geweest voor de stad. Zo’n
cultuurmakelaar zoals die nu wordt genoemd, ja die heeft in bescheiden vorm eigenlijk
diezelfde intentie om die verbindingen te leggen, om mensen te stimuleren aan elkaar te
verbinden. Dus die cultuurmakelaar en die cultuurcoach, die zijn echt wel van belang om
hiermee door te gaan. Ik kom bij de motie voorzitter.
De voorzitter: Nee, even wachten hoor wethouder. Ik zie nog een interruptie van
mevrouw Koene, gaat uw gang.
Mevrouw Koene: Ja, nou ja goed ik schrok er gewoon van dat de heer Sleeking ineens
vol lof is over de heer Han Bakker, even of dat wel of niet terecht is, dat doet verder niet
ter zake. Maar ik kan me wel herinneren uit vroeger tijden, dat is de pest als je
natuurlijk al langer meedraait, dat daar ook in het verleden diverse malen discussie over
geweest, of je wel de waarde eraan toe mocht kennen ten opzichte van het geld wat het
kostte? Zelfs binnen zijn eigen partij was daar heel erg veel kritiek over. Dus dat wil ik
toch wel opgemerkt hebben.
De heer Sleeking: Nou, er waren binnen mijn partij ook mensen die heel enthousiast
waren over de komst van de heer Bakker, en daar ook intensieve gesprekken mee
hebben gevoerd.
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De voorzitter: Oké, ik stel voor dat we nu stoppen over de heer Bakker want die is er
zelf niet bij. Die luistert vast mee. Wethouder, vervolgt uw betoog, u heeft nog een
kleine minuut voor de laatste …
De heer Sleeking: Ja voorzitter, er werd ook nog gevraagd naar een Matchtingsfonds, ja
dat is op dit moment niet aan de orde. Sowieso gaat het nu eigenlijk concreet niet over
financiën, die liggen als wensen wel ingesloten in deze nota, ook als een soort van
uitvoeringsprogramma. Maar als we dat willen, dan zullen we daar ook echt de
middelen, los van de kleine verschuivingen die we tot stand kunnen brengen, zullen de
middelen daar in een later stadium toch gehonoreerd moeten gaan worden. Dat gaat bij
de Kadernota zoals het er nu naar uitziet nog niet lukken. Ik hoop dat later in het jaar
daar iets meer ruimte voor ontstaat en dat de raad dan ook tot de conclusie komt dat
het toch wel heel waardevol is om enkele onderdelen van die wensen in ieder geval te
gaan honoreren bij de begroting in het najaar. Dat Matchingsfonds, ja dat zou echt
moeten gericht zijn op cofinanciering voor een langere termijn. En de enige optie die ik
daarvoor zie is toch om het bij de bespreking van de Enecomiddelen aan de orde te
stellen of wij met elkaar bereid zijn om zo’n Matchingsfonds, in welke omvang dan ook,
te honoreren. Ja voorzitter, het zal duidelijk zijn dat de motie in de huidige vorm door
ons wordt ontraden. Ik hoop dat ik ook op het onderdeel van de amateurkunst tot
voldoende duidelijkheid heb kunnen geven, dat die echt wel goed tot zijn recht komt. De
beschikbare budgetten, die blijven daarvoor zelfs onderbenut. Sommige
amateurgezelschappen hebben zelfs meer geld gekregen dan daarvoor. Ik moet zo
meteen mijn draadje gaan aansluiten want mijn batterij is bijna leeg zie ik. En …
De voorzitter: Ja, en uw tijd is ook op dus …
De heer Sleeking: En mijn tijd is op, dus wij ontraden op dit moment de motie in de
huidige vorm, maar de handschoen om hier verder het gesprek over aan te gaan, met
dan wat mij betreft liever in wat breder verband met de stad, die zou ik graag willen
opnemen voorzitter.
De voorzitter: Dank u zeer. Dat zie ik nog een aantal interrupties. Om te beginnen, even
kijken, mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger: Ja voorzitter, dank u wel. En fijn dat u net noemde dat we niet over
een bepaald persoon moeten gaan hebben omdat die er niet bij was. Ik wil het hebben
alleen over een toch wat dure makelaar die we gehad hebben. En de heer Sleeking
noemde net, ja dan gaan we nu naar de wat goedkopere variant, een cultuurmakelaar.
Ik denk ook dat het goed is dat we nog steeds iemand moeten hebben die de boel bij
elkaar brengt, maar dat we alleen maar ergens kunnen komen als we wat meer mensen
bij elkaar brengen die ook inbreng kunnen hebben. En dat is een beetje wat we met het
platform, culturele platform, culturele denktank, hoe je het ook wil gaan noemen,
misschien dat we met elkaar nog op een leuk woord kunnen komen. Dan kan je het
alleen maar bereiken, en niet door één iemand, alle lof voor wat in het verleden is
gebeurd, maar dan blijf je in een bepaald stramien zitten. En we willen graag vooruit,
we willen graag vernieuwen.
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De voorzitter: Oké, mevrouw Kruger, dat begrijpen we. Wethouder, kunt u daar kort op
reageren? Want er zitten nog een aantal andere interrupties achteraan.
De heer Sleeking: Nee voorzitter, maar dat zijn ook twee ongelijke grootheden. De heer
… De vorige cultuurintendant is natuurlijk met een hele andere opdracht aan het werk
gegaan, met name in het kader van de organisatie van De Mijlpalen, had daar een heel
gerichte opdracht bij. Maar ik wilde toch nog wel graag eens even van de gelegenheid
gebruikmaken om hem in het zonnetje te zetten, want volgens mij, als je positief over
mensen praat, dan kan dat nooit kwaad, en anders doe ik het ook niet.
De voorzitter: Nee, behalve als dat weer reacties uitlokt die anders zijn, daar moeten we
denk ik nu maar mee stoppen. Dank u zeer. Dan kom ik nog bij een interruptie van
mijnheer Van Verk.
De heer Van Verk: Ja, dank u voorzitter. Ik heb de heer Sleeking de toezegging horen
doen dat u de handschoen opneemt om een vervolggesprek te organiseren, en dan
vooral met mensen uit het veld, waarvoor dank. Ik zou de heer Sleeking willen vragen
op wat voor termijn hij dat zou willen gaan doen, en welke doelstelling hij daaraan
koppelt?
De heer Sleeking: Ja voorzitter, ik zou allereerst eens willen weten of er in de stad ook
echt meer draagvlak is om tot zo’n soort platform, in welke vorm dan ook, te komen.
Juist omdat die signalen ons eigenlijk in het afgelopen jaar niet of nauwelijks hebben
bereikt. Wel de vraag naar een loket voor beeldend kunstenaars bijvoorbeeld, wat we
graag wilden koppelen aan Pictura, wat een zelfstandige organisatie is overigens. Want
ik ben het ook wel met diegene eens die zeggen van, ja, maar je moet daar als
overheid, moet je ook wel voorzichtig zijn om die mensen onder een soort van curatele
te stellen van de overheid zeg maar, dat ze alleen maar mogen doen wat jij vindt. Je
moet ook wel een zekere vrijheid hebben om daarin die adviezen uit te brengen. Dat
geldt natuurlijk ook voor zo’n cultuurmakelaar. Ik bedoel, daar zullen wij ook niet elke
dag bovenop zitten om te kijken of hij of zij nou precies dat doet wat wij willen. Dat is
ook de charme van cultuur denk ik, dat daar ook een zekere vrijheid in moet zitten. En
ja, de hele discussie rondom de groeiagenda voorzitter, die blijft een beetje in herhaling
vallen. Ik denk toch echt dat bewezen is dat de investering die we hebben gedaan op
cultureel gebied, dat die ten goede komen aan het vestigingsklimaat in de stad. Dat
daarmee de stad ook aantrekkelijker is om zich hier te komen vestigen. Dat mensen
natuurlijk kijken of hier goede woonruimte beschikbaar is, of er mogelijk werk
beschikbaar is, maar zeker ook zullen kijken wat voor voorzieningen heeft zo’n stad te
bieden? En in die mate, los van alle andere aspecten die ik net genoemd heb voorzitter,
draagt cultuurbeleid en deze Cultuurnota zeker bij aan de ambitie van deze stad.
De voorzitter: Dank u wel. Dan … Ja, mijnheer Van Verk? Een laatste.
De heer Van Verk: Mag ik daarop reageren?
De voorzitter: Een laatste, ja.
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De heer Van Verk: Nou ja, ik vroeg naar een termijn, die heb ik nog niet gehoord maar
ik neem aan …
De heer Sleeking: ‘…’.
De heer Van Verk: Dat de heer Sleeking dat op korte termijn wil realiseren. Het doel is
om te luisteren of er behoefte is aan een platform. Wil hij in die gesprekken ook
meenemen de vragen zoals die door onder anderen de VVD zijn gesteld, van welke
onderdelen nou echt bijdragen aan de groeiagenda en dat soort zaken?
De heer Sleeking: Ja voorzitter, één, lijkt het me goed dat de gemeenteraad op welke
manier dan ook actief betrokken is bij deze gesprekken. Het is in deze periode natuurlijk
lastig om deze gesprekken al fysiek te gaan organiseren, hoewel de mogelijkheden wel
weer wat ruimer gaan worden. Dus wat mij betreft gaan we hier gewoon snel mee aan
de slag. En hebben wij voor de begrotingsbehandeling in het najaar toch een beeld of er
inderdaad echt behoefte is aan zo’n orgaan en op welke manier dat dan zou moeten
willen organiseren. En overigens complimenten voor het kunstwerk van de heer Van
Verk, ziet er allemaal heel vrolijk uit.
De heer Van Verk: Dank u.
De heer Sleeking: Het spreekt mij meer aan dan de achtergrond van de gordijnen die u
de afgelopen keren liet zien.
De heer Van Verk: Dank u wel.
De voorzitter: Nou mijnheer Sleeking zit anders ook bij een kunstwerk.
De heer Sleeking: Ja zeker.
De voorzitter: Ja, we blijven bezig.
De heer Sleeking: Ik ben er maar eens speciaal voor gaan zitten.
De voorzitter: Ja, heel goed, heel goed. Mevrouw Jager nog bij interruptie, gaat uw
gang.
Mevrouw Jager: Ja voorzitter, ik hoorde de wethouder net zeggen dat hij een
draagvlakonderzoek wil of er dus in de stad wel behoefte is aan zo’n platform. En ik
denk dat ik maar mijn uiterste best ga doen om een club van vierjarigen op te richten
die dan een voorzitter kunnen kiezen die in dat platform kan deelnemen. Dat wilde ik
even kwijt.
De heer Sleeking: Die snap ik niet helemaal voorzitter, maar het zal mij liggen.
Mevrouw Jager: Wilt u uitleg, wethouder?
De voorzitter: Als u het kort kunt houden hoor.
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Mevrouw Jager: Ja, nou ik zou het kort proberen te houden. Als je dus op een gegeven
moment met allerlei mensen wilt gaan praten om te kijken of ze iets willen, ik heb
gezegd, cultuur moet je in de wijk brengen, bij de kinderen, daar moet je beginnen. En
als je dat doet, nou dan heeft dat resultaat. Maar die kinderen, die komen niet af om
iets van onderop te vragen, dat bedoel ik daarmee.
De heer Sleeking: O, nee dat snap ik voorzitter maar daarvoor hebben we ook het
onderwijs, we hebben ook daarvoor het Servicebureau Onderwijs en Cultuur, die hebben
daar een hele actieve rol in. En daar zal bijvoorbeeld ook die cultuurcoach bij worden
aangehaakt, in de vorm van die combifunctionaris.
Mevrouw Jager: Ja voorzitter, dat begrijp ik maar met dit bedoel ik dat je niet altijd
moet alles via school verlopen, dan wordt alles schools. En je zou juist buiten school
dingen moeten kunnen doen. Dat is mijn … Ja?
De voorzitter: Oké, dank u wel, dank u wel. Dan nog mijnheer Merx bij interruptie.
De heer Merx: Ja, voor… Oh.
De voorzitter: Ook graag kort hoor want we hebben u toch al veelvuldig gehoord over
dit onderwerp. Dus als u nog iets wil toevoegen aan wat u al heeft gezegd, dan kan dat.
De heer Sleeking: De heer Merx is echt cultuurminded hè, dat is toch wel mooi.
De heer Merx: Ja, ja, kijk, de wethouder en ik vinden elkaar best wel.
De heer Sleeking: ‘…’ platform.
De voorzitter: Gaat uw gang, mijnheer Merx.
De heer Merx: De heer Van Verk heeft al een hoop gras voor mijn voeten weggemaaid
met de vragen aan de heer Sleeking. Die handschoen, wat ons betreft gaat dat ook met
name dan over, hoe geven we dan invulling aan die verschillende rollen? Wat vinden we
heel belangrijk waar we op willen sturen en wat vinden we leuk als het gebeurt en dat
faciliteren we als het ertussen zit. En begrijp ik goed, we willen dat gesprek aangaan,
nou het draagvlak denk ik vooral dat we met elkaar in de raad daar draagvlak ook voor
moeten hebben, en bij de deelnemende organisaties. Ik weet niet of er nog een heel
Drechtstedelijk onderzoek moet gaan plaatsvinden, ik geloof het niet.
De heer Sleeking: Dat lijkt me niet nee.
De heer Merx: En bent u bereid om die ideeën op papier te zetten en vervolgens met
elkaar die discussie, met medeneming van al die partijen, te gaan voeren met elkaar.
Overigens wel, dat ben ik met u eens, ook als het fysiek weer mogelijk is, want anders
wordt het zo ingewikkeld en lastig.
De heer Sleeking: Ja, voorzitter, het lijkt me goed om de uitkomst van dit debat, om
daar toch ook in de vorm van de notitie dat gesprek te gaan starten. De ideeën die
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daarover zijn. Misschien ook eens kijken hoe het in andere steden georganiseerd is.
Misschien komen we wel op een construct dat ons ook heel erg enthousiast maakt. En
dat niet zo meteen weer zo geïnstitutionaliseerd is, want ik concludeer dat we daar toch
eigenlijk niet meer naar terug willen.
De heer Merx: Nee, dank u wel.
De voorzitter: Dank u zeer. En dan tot slot nog een interruptie van mevrouw Weerts.
Mevrouw Weerts: Ik zat even te klungelen met de knopjes. Voorzitter, ten aanzien van
amateurkunstenaars, begrijp ik de wethouder goed dat hij de middelen die ten gunste
komen aan de amateurkunstenaars, dat die inzichtelijk gaat maken dat hij hiertoe bereid
is? Want dat was eigenlijk de algemene overdekkende vraag die ik had.
De voorzitter: Wethouder.
De heer Sleeking: Ja, dat is vanzelfsprekend voorzitter. Want als de raad vraagt om dat
soort informatie, dan gaan we dat gewoon beschikbaar stellen. En dan ook periodiek lijkt
mij.
De voorzitter: Dank u zeer. Wethouder, dat was denk ik ook uw eerste termijn?
De heer Sleeking: Ja.
De voorzitter: Dan kijk ik even of er nog behoefte is aan een tweede termijn? Er is al
heel veel gezegd, ook heel veel wat er al in de commissie al eerder aan de orde is
gesteld. Er zijn al de nodige dubbelingen geweest. En ik zie dat de heer Merx toch nog
wat wil opmerken. Dus die krijgt wat mij betreft dan daar ook gelegenheid toe, als hij de
enige is.
De heer Merx: Nou ja, ik hoef niks te vragen maar we zitten eventjes met de indieners
van de motie, en dat is op afstand ook wat lastig even met elkaar via de app te
overleggen wat we doen. Dus als ik even, maximaal vijf minuten, mag hebben? Want
normaal steken we de koppen bij elkaar, ben je er in twee minuten, uit maar dit maakt
het allemaal net wat ingewikkeld.
De voorzitter: Oké, dan schorsen we de vergadering, als we dan even doen, dan
schorsen we de vergadering tot half vijf maar dan is dat meteen ook de schorsing zeg
maar die we regulier zouden hanteren. Zullen we dat doen?
De heer Merx: Prima voorstel.
De voorzitter: Ja? Over acht minuten gaan we verder, half vijf, de vergadering is
geschorst.
De voorzitter: Beste mensen, de vergadering is weer heropend. Ik kijk even naar de
heer Merx die om schorsing had verzocht. Ook hoe hij om wil gaan met de ingediende
motie M2?
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De heer Merx: Ja voorzitter, dank u wel. Nou, we hebben even overleg gehad. En wij
zijn blij met de toezeggingen van de wethouder, ik ga ze niet allemaal herhalen maar we
hadden graag nog één antwoord gehad, en dat is op welke termijn? En wij zouden graag
die discussie wel voor het einde van het jaar, en dat lijkt me ruim genoeg, eendrachtig
ook de problemen waarin we nu zitten met corona, dan lijkt me dat desondanks toch
ruim genoeg om voor het einde van het jaar, aan de hand van een notitie en zijn
ervaringen in andere steden, met elkaar die discussie aan te kunnen gaan. En daar
willen we nog graag in ieder geval een ja of een nee op.
De voorzitter: En als die dat dan toezegt, dan zegt u, dan trekt u de motie in?
De heer Merx: Dan trekken wij de motie in, maar je weet nooit natuurlijk wat er in de
rest van de tweede ronde nog gebeurt. Dus als daar hele gekke dingen gebeuren, maar
dan zijn wij zeker voornemens de motie in te trekken.
De voorzitter: Oké. Ik heb de wethouder wel iets horen zeggen over het einde van het
jaar, maar misschien dat hij dat nog even kan expliciteren.
De heer Sleeking: Ja voorzitter, ik had al toegezegd dat wat mij betreft voor de
begrotingsbehandeling van 2021, dit afgerond moet kunnen zijn en dat we dan ook zicht
hebben op hoe we hiermee verder gaan.
De heer Merx: Nou, prachtig.
De voorzitter: Dus u wordt op uw wenken bediend mijnheer Merx.
De heer Merx: Ja, uitstekend.
De voorzitter: Ik kijk even of er dan verder nog behoefte is aan een tweede termijn?
Mevrouw Kruger: Verdomme. O sorry.
De voorzitter: Mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger: Iedere keer het verkeerde knopje. Ja, ik probeerde uw aandacht te
trekken via de chat maar dat ging niet goed. Ik wil even duidelijk …
De voorzitter: Maar even, heeft u behoefte aan een tweede termijn?
Mevrouw Kruger: Nee, ik heb nog een vraag aan de wethouder over die termijn van,
wanneer die dat van plan is? Want ik hoor hem zeggen, voor de begroting van 2000 …
De voorzitter: Nee, de wethouder zegt, in het najaar gaan wij op het gebruikelijke
moment gaan wij de begroting 2021 bespreken. Voor die tijd wil hij dit traject afgerond
hebben.
Mevrouw Kruger: Oké, nee dan heb ik het toch goed, sorry. Ja.
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De voorzitter: Ja?
Mevrouw Kruger: Oké, dank u.
De voorzitter: Dank u zeer. Anderen nog? Zo niet, dan denk ik dat we over kunnen gaan
tot stemming.
De heer Merx: Ja, voorzitter?
De voorzitter: Ik heb de heer Merx horen zeggen dat hij de motie wil intrekken.
De heer Merx: Ja, ik heb alleen gezegd, ik weet niet wat er tweede termijn voor rare
dingen nog gebeuren, nou er gebeurt niks.
De voorzitter: Nou, helemaal niks. Er gebeurt helemaal niks. Precies.
De heer Merx: Nee, er gebeurt helemaal niks. Dus dan trekken wij bij deze de motie in.
Dankzegging aan de wethouder en ook alle collega’s voor deze mooie discussie, voor
een zeer belangrijk onderwerp.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan stel ik voor dat we overgaan tot stemming over het
onderwerp zelf, over het voorstel zelf, de Cultuurnota. Ik kijk even rond of er nog
behoefte is aan stemverklaringen, ondanks dat er al veel over is gezegd door vrijwel alle
partijen. Geen behoefte aan stemverklaringen. Dan gaan we stemmen, en dat gaan we
zoals gebruikelijk tijdens de digitale vergaderingen weer hoofdelijk doen. En dan begin ik
bij het eerste raadslid aan mijn linkerzijde, als ik normaal gesproken in de raadszaal zou
zitten, dat is mevrouw Jager. Bent u voor of tegen?
Mevrouw Jager: Vooralsnog tegen.
De voorzitter: Ja, maar dit is wel het moment mevrouw Jager, dus u bent tegen. Tegen
de Cultuurnota. Dan zijn we bij mijnheer Van der Klaauw van Beter voor Dordt.
De heer Van der Klaauw: Voor.
De voorzitter: U bent voor. Dan komen we bij mijnheer Soy, ook van Beter voor Dordt.
Mijnheer Soy. Mevrouw Jager mag haar scherm en microfoon uitzetten. Mijnheer Soy,
bent u er nog?
De heer Soy: Ja zeker.
De voorzitter: Bent u voor of tegen?
De heer Soy: Ik ben voor.
De voorzitter: Mijnheer Soy is voor. Ja, ik zie hier een icoontje in beeld. Dan zijn we bij
mijnheer Van der Graaf, die zag ik al een tijdje zitten.
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De heer Van der Graaf: Ik ben voor.
De voorzitter: U bent voor. Mevrouw Van Eck.
Mevrouw Van Eck: Ik ben ook voor, voorzitter.
De voorzitter: Mevrouw Van Eck is ook voor. Mijnheer Schalken.
De heer Schalken: Voor.
De voorzitter: De heer Schalken is voor. Mijnheer Gündogdu.
De heer Gündogdu: Voor.
De voorzitter: De heer Gündogdu is voor. Mevrouw Nijhof.
Mevrouw Nijhof: Voor.
De voorzitter: Mevrouw Nijhof is voor. Mijnheer De Boer.
De heer De Boer: Ik ben voor, voorzitter.
De voorzitter: Is ook voor. Dan mijnheer De Looze.
De heer De Looze: Ik ben voor.
De voorzitter: De heer De Looze is voor. Mijnheer Veldman.
De heer Veldman: Is ook voor.
De voorzitter: De heer Veldman is voor. Mijnheer Boersma.
De heer Boersma: Ik ben ook voor.
De voorzitter: De heer Boersma is voor. Mevrouw Klein-Hendriks.
Mevrouw Klein-Hendriks: Ik ben voor.
De voorzitter: U bent voor. Mevrouw Koene.
Mevrouw Koene: Tegen.
De voorzitter: Mevrouw Koene is tegen. Mijnheer Portier.
De heer Portier: Voor.
De voorzitter: De heer Portier is voor. Mijnheer Van Verk.
De heer Van Verk: Voor.
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De voorzitter: De heer Van Verk is voor. Dan mijnheer Van der Net van de VVD.
De heer Van der Net: Voor.
De voorzitter: Is voor. Mijnheer Noldus.
De heer Noldus: Voor.
De voorzitter: De heer Noldus is voor. Dan mijnheer Merx.
De heer Merx: Voor.
De voorzitter: Voor. Mijnheer Den Heijer.
De heer Den Heijer: Voor.
De voorzitter: Voor. Mijnheer Kwaak.
De heer Kwaak: Voor.
De voorzitter: De heer Kwaak is voor. Dan kom ik bij mevrouw Rutten van de PVV.
Mevrouw Rutten-Alberts: Tegen.
De voorzitter: Tegen. Mijnheer Van Leeuwen.
De heer Van Leeuwen: Tegen.
De voorzitter: Tegen. Mijnheer Helweg
De heer Helweg: Tegen.
De voorzitter: Tegen. Dan mevrouw Van Benschop van GroenLinks.
Mevrouw Van Benschop: Voor.
De voorzitter: Die is voor. Mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger: Met alle toezeggingen, voor.
De voorzitter: Voor. Mijnheer De Lijster.
De heer De Lijster: Voor.
De voorzitter: Ook voor. En dan mijnheer Burakçin.
De heer Burakçin: Voor.
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De voorzitter: De heer Burakçin is voor. Dan kom ik bij mevrouw Van der Ham van de
CDA-fractie.
Mevrouw Van der Ham: Voor.
De voorzitter: Voor. Mijnheer Van der Kruijff.
De heer Van der Kruijff: Voorzitter, ik ben voor.
De voorzitter: De heer Van der Kruijff is voor. Mevrouw Weerts.
Mevrouw Weerts: Voorzitter, voor.
De voorzitter: Voor. Mijnheer Oostenrijk.
De heer Oostenrijk: Voor.
De voorzitter: Voor. Mevrouw Stolk van de VSP-fractie.
Mevrouw Stolk: Tegen.
De voorzitter: Tegen. Mijnheer Wisker.
De heer Wisker: Tegen.
De voorzitter: Tegen. Dan mijnheer Bosuguy van D66.
De heer Bosuguy: Voor.
De voorzitter: Die is voor. Mijnheer Tiebosch.
De heer Tiebosch: Voor.
De voorzitter: Voor. Mijnheer Polat.
De heer Polat: Voor.
De voorzitter: Voor. En mijnheer Loekemeijer.
De heer Loekemeijer: Voor.
De voorzitter: Voor. Ik heb 31 stemmen voor en 7 stemmen tegen, en daarmee is het
voorstel aangenomen. En tegen waren de fracties Jager, fractie Gewoon Dordt, fractie
PVV en de fractie VSP. En de overige raadsleden waren voor. Daarmee is het voorstel
aangenomen. En daar ben ik weer.
18. Vaststellen Optimalisatietraject Sportboulevard (2420074).
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De voorzitter: Dan gaan we door met het volgende agendapunt, dat is agendapunt 18,
het vaststellen van het optimalisatietraject Sportboulevard. Het optimalisatietraject kent
een wat langer voortraject. Vorig jaar heeft het al op de agenda gestaan van de
gemeenteraad, maar omdat er nog te veel vragen waren is het toen van de agenda
gehaald. Inmiddels zijn er aanvullende vragen door het college beantwoord en is het
onderwerp wederom besproken in de commissie Sociale Leefomgeving. Dat was op 21
april onder leiding van de heer Tiebosch. En de commissie heeft besloten het onderwerp
als bespreekstuk door te sturen naar de gemeenteraad, waarbij is afgesproken dat
alleen over moties en amendementen wordt gesproken. En ik stel dan ook voor dat de
indieners eerst kort de gelegenheid krijgen die moties en amendementen toe te lichten
en in te dienen, en dat iedere fractie daarna op de gebruikelijke wijze de gelegenheid
krijgt voor woordvoering en debat. Waarbij afgesproken is om in eerste termijn vijf
minuten per fractie te hanteren. En voor de volledigheid meld ik dat agendapunten 19
tot en met 21 ook betrokken worden bij deze bespreking. Dus het gaat om de
agendapunten 18 tot en met 21. En dan kunnen we over naar het indienen van de
moties en amendementen, en ik heb twee moties gezien, een van GroenLinks en D66,
en eentje van de CDA-fractie. En ik kijk even in de chat of dat de moties ook zijn. Dus
eentje van GroenLinks en D66, en eentje van de CDA. Ik zie in ieder geval bevestigd
worden vanuit CDA en GroenLinks dat dat zo is. En zijn er dan nog, CDA is nieuw voor
ons, zegt de heer Van Verk. Maar goed, dat is in ieder geval wat ik … Als het goed is
staat die ook al in iBabs bovenaan.
19.Raadsinformatiebrief over Huur- en exploitatieovereenkomst Publieke deel
sportboulevard te Dordrecht (2491080).
De voorzitter: Dan kijk ik even of er nog andere moties zijn. Als dat zo is, dan verzoek ik
de partijen dat aan te geven in de chat. Dat is niet het geval. En dan zou ik als eerste
het woord willen geven aan mevrouw Van Benschop om haar motie samen met D66 in te
dienen. Gaat uw gang.
Mevrouw Van Benschop: Ja, dank u wel voorzitter. Ik wil nog wel even benadrukken dat
het van D66, GroenLinks en de VSP is op dit moment.
De voorzitter: Dan is dat maar even duidelijk.
Mevrouw Van Benschop: Ja precies.
De voorzitter: Ja, heel goed. Gaat u verder.
Mevrouw Van Benschop: Ja, wederom staat het optimalisatietraject Sportboulevard op
de agenda. We richten ons op de bespreking van moties en amendementen en ik dien
dan ook de motie toekomstbestendige Sportboulevard namens GroenLinks, D66 en de
VSP in. De motie verzoekt de griffie om een begeleidingsteam samen te stellen welke de
kaders voor het uitvoeren van een second opinion uit zet. Ik wil dadelijk in mijn
woordvoering wat dieper erop ingaan waarom wij dit nodig vinden, en waarom we
denken dat het zelfs noodzakelijk is om een goed gedragen besluit te nemen.
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De voorzitter: Dank u zeer. Deze motie die staat al in iBabs. En dan is er nog een motie
van de CDA-fractie. Ik denk dat ik mevrouw Van der Heuvel daarvoor het woord mag
geven, klopt dat?
Mevrouw Van der Ham: Ja voorzitter, dank u wel.
De voorzitter: Dat klopt, gaat uw gang.
Mevrouw Van der Ham: Het is mevrouw Van der Ham, gelukkig inmiddels. Wij hebben
inderdaad een motie voorbereid waarin wij vragen om een expert opinion, zo is die ook
terug te vinden in iBabs. En de expert opinion is gericht op de juridische grondslag van
wie aan de lat zou moeten staan voor de kosten van het extra onderhoud, of dat de
gemeente Dordrecht of Optisport zou moeten zijn. Dus hierbij dienen we de motie in.
De voorzitter: Ja, waarvan akte, en excuus voor de omissie in de naam. De motie is
motie M4 en die is inmiddels ook in iBabs toegevoegd zoals gezegd. Dan constateer ik
dat er twee moties zijn waar de bespreking zich op richt. En ik start zoals gewoonlijk bij
de fractie Beter voor Dordt. Wie van die fractie mag ik het woord geven? Dat is mijnheer
de Boer, gaat uw gang.
De heer De Boer: Dank u wel voorzitter. Ik wil graag gebruikmaken van mijn vijf
minuten, en dat tweeledig. Ik zou eerst heel graag mijn woordvoering willen doen. En
aansluitend wil ik eigenlijk dan één vraag stellen aan de indieners van de motie
GroenLinks, D66, VSP. En de tweede vraag die is gericht aan het CDA. En dat zijn
eigenlijk allebei vragen die waarschijnlijk een debat gaan opleveren. De woordvoering, ik
ga beginnen. Zoals in het raadsvoorstel staat aangegeven, is de doelstelling van de
optimalisatie om het uiterste te halen uit de Sportboulevard. Met de lessen en de kansen
die de evaluatie heeft opgeleverd. Uit de huidige actualisatie van het
meerjarenonderhoudsplan, waarin onder andere de grenslijn is aangescherpt, blijkt het
treffen van de huidige voorziening onvoldoende te zijn om alle noodzakelijke
onderhoudsuitgaven voor de komende tien jaar uit te voeren. Dit heeft te maken met …
De heer …: Ja, wil je mijn geluid aan hebben?
Mevrouw …: ‘…’.
De heer …: Dan doe je dat maar.
De heer De Boer: Ik hoor allemaal stemmen tussendoor, ik ga door.
De voorzitter: Er staan een heleboel microfoons aan mensen, en de enige die het woord
heeft is de heer De Boer. Dus de rest even de microfoon uitzetten als het kan. Mijnheer
De Boer, gaat u verder.
De heer De Boer: Ja. Ik herhaal even mijn laatste zin. Uit de huidige actualisatie van het
meerjarenonderhoudsplan, waarin onder andere de grenslijn is aangescherpt, blijkt het
treffen van de huidige voorziening onvoldoende te zijn om alle noodzakelijke
onderhoudsuitgaven voor de komende tien jaar uit te voeren. Dit heeft te maken omdat
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er in het verleden andere keuzes zijn gemaakt. De extra gevraagde financiële middelen
zijn er om het onderhoud nu goed uit te kunnen voeren. Ik refereer even ook naar de
aanvullende Artikel 40-vragen en met name antwoord 1a, ik ga niet alles opnoemen wat
daar staat. Heeft u waarschijnlijk gelezen. Alhoewel het vastgoedbedrijf eigenaar is,
vindt de afstemming plaats bij Dordt Sport, omdat deze accounthouder is. Feit is dat de
Spuiboulevard in 2009 duurder is uitgevallen dan gepland, ongeveer 17 miljoen. En
daarbij zijn keuzes gemaakt die nu een negatief effect hebben. Beter voor Dordt heeft
ten tijde van de besluitvorming, over de realisatie van de Sportboulevard, bij de
versobering van de oorspronkelijke plannen voor de bouw, nadrukkelijk gewaarschuwd
voor de risico’s die dat zou kunnen geven bij exploitatie. De duurzaamheid van de
investering, en de mogelijke extra kosten in de toekomst. Goedkoop kan immers
duurkoop worden. Als er in het verleden betere materialen waren gebruikt en hiervoor
voldoende middelen waren beschikbaar gesteld, was er nu sprake geweest van een
andere situatie. Een nieuw in gebruik genomen hal laat natuurlijk de eerste periode geen
grote problemen zien. Echter, de afgelopen jaren zijn er diverse noodzakelijke
werkzaamheden uitgevoerd, en nu zijn we beland in een fase dat noodverbanden niet
meer toereikend zijn. Beter voor Dordt vindt het belangrijk dat er een aanvulling komt
met actualisatie van lopende afspraken, er gekeken wordt naar alle
onderhoudsaspecten, er een organisatorische verankering plaatsvindt, er een
samenwerkingsagenda komt van betrokken partijen, en dat er een jaarlijkse evaluatie
plaatsvindt. Dat staat volgens mij ook in de stukken. Wanneer dit alles in orde is
gebracht, kan met Optisport goede afspraken worden gemaakt met betrekking tot het
onderhoud. Wat hoort bij hen en wat hoort bij ons als gemeente? Het is terecht dat we
allemaal kritisch zijn op het structureel extra benodigde budget. Maar nogmaals, Beter
voor Dordt denkt dat het voor het overgrote gedeelte het gevolg is, van de door ons als
raad zelf afgedwongen versoberingen om het project door de raad te krijgen. Alhoewel
het natuurlijk confronterend is om nu forse bedragen te reserveren, is dit een valkuil die
tien jaar geleden eigenlijk bewust is gecreëerd. En het is nu van groot belang voor de
veiligheid en de exploitatie en de staat van onderhoud van het complex, dat we totdat
het huidige contract afloopt, het nu een en ander goed regelen.
De voorzitter: Bij interruptie, er is een aantal mensen die willen interrumperen.
De heer De Boer: Mag ik nog één zin aangeven, dan ben ik klaar.
De voorzitter: Nou, nog één zin en dan gaan we daarna drie interrupties tegemoet.
De heer De Boer: Dank u wel. In het kader van duurzaamheid en het belang van een
goede beheerstructuur en gezondheid exploitatie, vindt Beter voor Dordt dat het
structureel noodzakelijke bedrag moet worden opgenomen in de begroting, om zo de
Sportboulevard in een goede conditie te houden. Tot zover mijn woordvoering.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan is er als eerst een interruptie van mijnheer Van Verk.
De heer Van Verk: Dank u voorzitter. Ik hoorde de heer De Boer een aantal zaken
noemen die klonken als een soort van voorwaarde, en die eindigen met een jaarlijkse
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evaluatie. Zou u dat nog even kunnen herhalen? Want, ik kon het … Het ging zo snel dat
ik het even niet kon volgen.
De heer De Boer: Ja, er waren een aantal voorwaarden inderdaad, dat klopt. De een is
de actualisatie van lopende afspraken, er moet worden gekeken naar de
onderhoudsaspecten. Er moet een organisatorische verankering plaatsvinden, de
samenwerkingsagenda die moet er komen van betrokken partijen, en een jaarlijkse
evaluatie. Maar de jaarlijkse evaluatie die staat ook in feite al in het contract. Dus niet
nieuw dit.
De heer Van Verk: Nee, maar die andere vier dingen, die zijn dan toch ook niet nieuw?
De heer De Boer: In principe is het allemaal niet nieuw. Ik denk dat het goed is zo
meteen ook om toch even in te gaan op de motie, want ik denk dat daar ook een stukje
duidelijk wordt. Waarom we zeg maar ook zo erin staan op dit moment, en ook achter
die 4 ton per jaar staan.
De heer Van Verk: Nee, dat u daar achter staat, dat is me wel duidelijk. Maar wat mij
verbaast, en daarop wil ik dan ook graag wat meer duiding, is die vijf voorwaarden die u
noemt waarvan u zegt van, ja dat is eigenlijk al geregeld. Dus als het geregeld is, dan
hoeft u ze niet te noemen en dan is … Nou ja, dan weet ik niet welk doel het dient. Want
het lijkt namelijk alsof u zegt van, ja dat vinden we wel dat dat geregeld moet worden.
Wat is het nu?
De heer De Boer: Nou ja, voorzitter, mijnheer Van Verk, de afgelopen tien jaar is er, ik
zeg niet dat er niks gebeurd is, ongetwijfeld zullen alle punten ook jaarlijks aan bod zijn
gekomen. Alleen wat merken we, dat in, ik dacht even in 2018, toen zijn er een aantal
dingen boven water gekomen, en die niet eerder kunnen terugvinden. In 2018 is pas
eigenlijk bekend geworden hoeveel eigenlijk dingen er gewoon niet goed zijn.
De heer Van Verk: Ja, dat is bekend geworden. Vervolgens zijn er ‘…’, maar dat maakt
niet uit. Vervolgens zijn er gesprekken gestart tussen de gemeente en Optisport, en dat
heeft geleid tot een herziend meerjarenonderhoudsplan. Daarin, dat is vastgelegd in de
allonge. Daarin staan de voorwaarden die u noemt, of ze staan er niet in. En dan zegt u
van, dat moet toegevoegd worden aan het verhaal wat we al hebben. Ik kan het niet
duiden.
De heer De Boer: Voorzitter, dank u wel. U zei, het begon eerder, het begon inderdaad
al in 2017, toen is er een werkgroep geformeerd inderdaad om dit op te pakken in het
jaar daarna. En toen is er in 2018 uitgekomen dat er toch wel wat dingen dus niet goed
verlopen zijn. Kijk, de dingen die ik het noemde, dat zijn dingen die eigenlijk al in het
begin afgesproken zijn, maar het blijkt toch dat dat, ja onvoldoende is geweest. En hoe
dat precies weet ik niet, ja?
De heer Van Verk: Voorzitter? Die dingen die u noemt, die zegt u, dat die onvoldoende.
Zijn die nu vastgelegd of zijn zij een voorwaarde voor u om in te stemmen met dit
verhaal?
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De heer De Boer: Nou ja goed, zeker als voorwaarde om in te stemmen inderdaad. Ja,
absoluut. Ik vind dat echt een belangrijke om die sowieso in mee te nemen. Ja. En die
staan helemaal los van de moties.
De voorzitter: Oké, dank u wel mijnheer Van Verk.
De heer Van Verk: Dank u wel.
De voorzitter: Dan is er nog een interruptie van mevrouw Van der Ham.
Mevrouw Van der Ham: Ja voorzitter, dank u wel. U geeft aan, mijnheer De Boer, dat u
deze voorwaarden nodig heeft voordat u kunt instemmen. Deze voorwaarden staan niet
in de stukken, niet in de overeenkomst en niet in de allonge. Dus begrijp ik u goed dat u
tegen stemt?
De heer De Boer: Nee hoor. Ik ga, voorzitter dank u wel, ik ga zeker niet tegen
stemmen. En ja, misschien is het dan toch goed om gelijk al een linkje te maken naar de
motie die het CDA heeft ingediend, als ik dat mag voorzitter?
De voorzitter: U mag alles, zolang het binnen de grenzen van het betamelijke blijft en
binnen de tijd.
De heer De Boer: Ja.
Mevrouw Van der Ham: Dan stel ik voor dat wat hij nu gaat vertellen, over de motie hij
gaat vragen, wel weer van de spreektijd af gaat. En als niet als gevolg van mijn
interruptie want ik heb niet echt een antwoord gekregen van de heer De Boer, want u
gaat toch instemmen ook al zegt u dat de voorwaarden er niet in staan.
De heer De Boer: Nou ja goed, ik heb aangegeven dat we het belangrijk vinden. Dus
inderdaad, dus die geven wij sowieso ook mee aan de wethouder, absoluut. En als u
zegt, dat staat niet in de stukken, dat heb ik inderdaad ook gezien. We hebben een
aardig pak informatie voorbij zien komen de laatste tijd, en dit is wel echt iets waar …
Dit willen we graag de wethouder meegeven. Belangrijk, dat er goed op toegezien
wordt.
Mevrouw Van der Ham: Ja, wat dat betreft ben ik het volledig met u eens, het is
ontzettend belangrijk om te evalueren hoe u samenwerkt, ontzettend belangrijk om te
evalueren hoe de afspraken over en weer zijn belegd en wie verantwoordelijk is. Maar
dat is nu juist de pijn, dat dat er niet in staat. En ik begrijp niet hoe u nu kunt zeggen,
dat zijn voorwaarden voor ons, terwijl we debatten hebben gevoerd in de
commissievergadering, juist over het punt wie verantwoordelijk was voor wat. En dat u
nu zegt, het is een voorwaarde.
De heer De Boer: Juist.
Mevrouw Van der Ham: Want dan stem ik niet in, en nu stemt u toch in, ook al staat het
er niet. Ik vind dat wat moeilijk te volgen.

60

De heer De Boer: Voorzitter, even een klein nuance. Voorwaarden zou ik dan toch
moeten veranderen in aanvulling, ik denk dat dat het juiste woord dan is, aanvulling.
Voorwaarden gaat dan in dit geval even iets te ver omdat je anders inderdaad helemaal
afwijkt van het stuk. Dus aanvulling.
De voorzitter: Goed, mevrouw Van der Ham, daar zult u het even mee moeten doen. En
mevrouw Van Benschop had een vraag, maar die ging over. De heer Van Verk heeft nog
een vraag, hij heeft wel de nodige interrupties gehad maar ik gun hem nog één vraag.
Maar die moet dan wel meteen raak zijn mijnheer Van Verk.
De heer Van Verk: Ik doe mijn best. Eigenlijk in vervolg op wat mevrouw Van der Ham
zegt, u zegt net dat het een voorwaarde is. Een antwoord op mijn hele heldere vraag
van, stemt u er dan wel of niet mee in? Nee, het waren voorwaarden, nu ik vind dat u
aan het draaien bent. U moet gewoon klip en klaar zijn over hoe u erin staat.
De heer De Boer: Voorzitter? Dan zal ik nog één keer even heel duidelijk zijn. Ik stem in
voor het voorstel wat er ligt, dat optimalisatieplan. En de punten die ik net noemde, dat
is een aanvulling, dus die geven wij mee aan de wethouder om die mee te nemen.
De heer Van Verk: En dan? Waar is het een aanvulling op, mijnheer De Boer?
De heer De Boer: Ja, maar het is toch duidelijk dat dit soort dingen belangrijk zijn om
die mee te geven? Zeker als je kijkt naar de afgelopen tien jaar, en ook hoe zeg maar
de hele Sportboulevard tot stand is gekomen.
De heer Van Verk: Ja, maar, dat is mijn vraag niet. U geeft iets mee aan de wethouder,
die wethouder neemt dit straks mee, ik zie dat helemaal voor me. En die denkt als hij
thuiskomt van, nou leuk cadeautje van de heer De Boer, maar ik heb er niet zoveel aan
dus ik doe er verder niks mee.
De heer De Boer: Nou ja, dat …
De heer Van Verk: Of gaat u het controleren?
De heer De Boer: Voorzitter, dank u wel. Ik denk, nou ja goed, de wethouder heeft als
het goed is meegeluisterd, en ik ga er ook vanuit straks dat hij daarop gaat reageren.
Dus ik wacht even graag zijn antwoord af.
De voorzitter: Dank u wel.
De heer Van Verk: ‘…’.
De voorzitter: Ja, mijnheer Van Verk, mijnheer Van Verk. Nu is het mooi geweest. Op
zich is uw punt gemaakt, en tegelijkertijd is het ook niet zo gek om af en toe eens wat
mee te geven aan een wethouder zonder dat dat ergens verankerd ligt, dat gebeurt wel
vaker. Dank mijnheer De Boer. Ik ga naar …
De heer De Boer: Voorzitter?
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De voorzitter: Ja. U maakt nog even uw termijn af. Ja, dat is waar. Ja, gaat uw gang.
De heer De Boer: Ik maak nog even mijn termijn af. Even eerst de motie van, ja het
maakt mij niet uit in welke volgorde, ik heb de motie GroenLinks, D66, VSP en CDA.
Nou, ik heb mevrouw Van der Ham net al gesproken dus ik denk dat ik dan ook begin
met die motie. De motie expert opinion. Die vraag is inderdaad concreet wie er aan de
lat staat, voor de onderhoudskosten? Ja, mijn vraag is toch aan mevrouw Van der Ham
van, ja hoe ga je dan ook bestuurlijk om met een partij die u eigenlijk zelf gekozen heeft
in 2009? Dat is ook terug te lezen in de notulen, ik weet niet of mensen die ook gezien
of gelezen hebben, weet ik niet? Daar hebben wij toen als Beter voor Dordt een motie
ingediend. Tegen dat plan destijds, hebben we vragen meegegeven, dat is niet
erdoorheen gekomen. En u heeft ingestemd met dit plan. Dus eigenlijk, met andere
woorden, u heeft ingestemd met Optisport als partij. Dus ja, ik ben even benieuwd
inderdaad van ja, hoe ga je dan eigenlijk met zo’n club om? Want nu zegt u eigenlijk
van, ja eigenlijk vindt u het prima zoals het nu gaat met Spuiboulevard, dat wil zeggen
ja die 4 ton, ja, nee, want ja dat is gewoon heel veel geld. Want dat had u in uw andere
motie beschreven, die niet ingediend is nu. Maar ja, ik vind het nog een beetje raar. En,
want eigenlijk zegt u, ik ben het niet eens met de extra middelen. Dus ik ben heel
benieuwd hoe mevrouw Van der Ham daarin staat? En ook inderdaad daar anders over
denkt, ten opzichte van 2009.
De voorzitter: Nou, mevrouw Van der Ham heeft ook een interruptie aangekondigd, dus
die mag ze nu plaatsen. Gaat uw gang.
Mevrouw Van der Ham: Ja voorzitter, dank u wel. Ja wat dat betreft, ik was er ten
eerste natuurlijk zelf niet bij, maar het is achteraf altijd in de spreekwoordelijke zin
makkelijk om een koe ergens in te kijken. En destijds hebben wij als fractie ons oordeel
gebaseerd, op een wat ons een fatsoenlijk voorstel vanuit het college leek. Dat nu blijkt
dat dat wellicht anders is geweest, was toen niet aan de orde. En dan denk ik, dan is het
vooral belangrijk, beoordelen wat je nu ziet, wat je nu kunt aanpassen, dat moet je
doen. En dan moet je niet blijven terugkijken na tien jaar en zeggen, toen is het
verkeerd gegaan, nu kan ik er niks meer aan doen. Dan vind ik dat je nu vandaag je
verantwoordelijkheid moet pakken.
De heer De Boer: Voorzitter? Mag ik hierop reageren? Dank u wel.
De voorzitter: Zeker.
De heer De Boer: Tuurlijk gaan we niet in die zin de koe bij de horens pakken of ouwe
koeien uit de sloot halen, daar ben ik absoluut geen voorstander van. Maar u bent het
met mij eens dat het noodzakelijk is op dit moment dat er extra geld beschikbaar komt,
om toch die dingen die ook genoemd werden in die aanvullende Artikel 40-vragen, om
die op orde te krijgen. Want als we dit nu niet doen, en nou ja goed, als het geen 4 ton
is, wat moet het dan zijn? De helft of iets anders, maar gaan we dan over tien jaar
zeggen van, nou we breken de boel af daar? Zegt u het maar, want eigenlijk …
Mevrouw Van der Ham: Ik neem aan dat … Mag ik hierop reageren nog?

62

De heer De Boer: Ja hoor.
De voorzitter: Van mij wel, van mij wel. Nou mijnheer De Boer, zal ik dat maar even
doen? Mevrouw Van der Ham, gaat uw gang.
Mevrouw Van der Ham: Ja, wat dat betreft heeft u ons ook niet horen ontkennen dat er
geld nodig is. Het enige wat voor ons niet duidelijk is, is dat er in de overeenkomst staat
dat dat door Optisport betaald zou moeten worden, en dat in het voorstel wat ons werd
voorgelegd, dat door de gemeente wordt betaald. En dat hebben wij vrij consistent laten
horen, in twee commissievergaderingen en in Artikel 40-vragen, dat het niet een kwestie
is van of het geld nodig is, maar wel wie staat ervoor aan de lat? En dat is volgens mij
het punt waarop wij van mening verschillen van elkaar.
De heer De Boer: Voorzitter, dank u wel. Nou, misschien nog even een hele kleine
aanvulling. Ja, het mag toch wel duidelijk zijn dat bepaalde kosten, ja voor rekening
komen van de gemeente, en bepaalde kosten komen terecht voor de rekening voor
Optisport. Volgens mij die punten die genoemd zijn in die bijlage zeg maar, antwoord
1a, ja daar zaten volgens mij duidelijke kosten die niet bij de gemeente horen. Ik
bedoel, we hebben destijds afgesproken om 1 procent onderhoudskosten af te spreken.
Nou ja, het blijkt dat dat toch te weinig is.
De voorzitter: Oké, dank u wel. Dan zie ik nog een interruptie van mevrouw Van
Benschop van GroenLinks, gaat uw gang.
Mevrouw Van Benschop: Ben ik er weer? Ja hè, volgens mij wel. Nou ja, ik hoorde de
heer De Boer net zeggen dat de vraag is, ja als het dan geen 4 ton is, moet het dan de
helft zijn of hoeveel moet het dan zijn? Dat is nou precies waar we antwoord op willen
krijgen. Ik ben er niet zo van overtuigd dat die 4 ton het is. Dat is waarom we vragen,
doe dan een second opinion, een onafhankelijke second opinion, zodat we de onderste
steen boven krijgen, over gemaakte afspraken, niet alleen financieel, maar ook voor
verantwoordelijkheid. Zodat we kunnen zien of wat er nu voorligt ook daadwerkelijk
klopt, en dat is volgens mij wat de verantwoordelijkheid is van een raadslid. Dat je een
keuze maakt, een weloverwogen keuze, op basis van de juiste informatie.
De heer De Boer: Voorzitter, mag ik hierop reageren?
De voorzitter: Zeker.
De heer De Boer: Voorzitter?
De voorzitter: Ja zeker, gaat uw gang.
De heer De Boer: Ja. Misschien dat gelijk dat ook even de vraag kan zijn richting, of
eigenlijk opmerking is, richting GroenLinks. Nog even excuus dat ik net mevrouw Van
der Ham verantwoordelijk stelde voor tien jaar geleden, want dat is natuurlijk gewoon
de partij die daarover gaat er niet mevrouw Van der Ham zelf. Ja, even op die vraag,
wat ik even niet snap, of wat wij niet snappen als Beter voor Dordt, er is een actualisatie
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gemaakt van het meerjarenonderhoudsplan. Maar eigenlijk, ja zoals het nu een beetje
naar voren komt, ook in uw motie, lijkt het alsof het een totale diskwalificatie is aan de
organisatie die dat heeft vastgesteld. Want volgens mij is dat, ja er zijn bedragen
genoemd, die zijn uitgerekend. Zegt u eigenlijk van, ja, dat is dan … Dat zijn door
mensen gebeurt die er geen verstand van hebben? Dat is mijn vraag aan mevrouw Van
Benschop.
Mevrouw Van Benschop: Voorzitter?
De voorzitter: Ja, u stelt de hele tijd vragen aan elkaar, maar eigenlijk was de vraag aan
u denk ik. Mevrouw van Benschop.
Mevrouw Van Benschop: Ja, dank u wel. Nou ja, ik vind dat als de raad, of wij vinden,
dat als raadslid, dat het onze verantwoordelijkheid is, dat wanneer de geboden
informatie en de antwoorden van een college ons niet voldoende vertrouwen geven dat
dit ook echt allemaal klopt, dan is het onze verantwoordelijkheid om daar achteraan te
gaan, en om actief op zoek te gaan naar die informatie. En dan kan het ook best blijken
dat het dus allemaal wel klopt. Ik diskwalificeer helemaal niemand. Ik zeg niet op
voorhand dat het niet klopt. Maar we weten allemaal dat er in het proces hier naartoe dit
soort situaties zich vaker hebben voorgedaan, al dan niet bewust. Dus ja, ik ben gewoon
van mening dat op het moment dat je daar ook maar een klein beetje twijfel over hebt,
het gaat over 4 miljoen, waarbij niet alleen de financiële component belangrijk is, maar
ook wat blijft er überhaupt van het hele gebouw over, in deze structuur, en wie is waar
verantwoordelijk voor? Als er ook maar een klein beetje twijfel is, zijn wij het verplicht
als raadsleden, vanuit onze controlerende en kaderstellende taak, om ervoor te zorgen
dat we alle informatie compleet hebben.
De heer De Boer: Voorzitter, dank u wel. Mag ik daarop reageren?
De voorzitter: Ja zeker.
De heer De Boer: Mevrouw Van Benschop, natuurlijk hebben wij die rol, kaders stellen,
controleren en richting geven. Alleen ja, het is nu al een second opinion op een second
opinion, krijgen we nu weer second opinion? Ik denk, als je al die stukken kijkt, we
hebben best wel een heel dik dossier voorbij zien komen, daar mogen wij toch wel
vanuit gaan dat er ook niet zomaar even een ton erbij is geraapt voor niks, om het
misschien op te leuken. Maar dat de kosten echt gewoon noodzakelijk zijn om het pand
op orde te krijgen. En ja, wat ik ook ergens lees is van, ja misschien moeten we even
dan doorzetten naar 2022, ik weet even niet welke motie dat staat. Maar dat betekent
dat we dit jaar niks doen en volgend jaar niks doen. Dat lijkt me geen goed idee.
Mevrouw Van Benschop: Voorzitter, mag ik daar nog op reageren?
De voorzitter: Ja, tot slot, en dan gaan we door.
Mevrouw Van Benschop: Ik ben helemaal met u eens dat er geld naartoe moet, dat er
iets moet gebeuren en dat het pand veilig moet zijn. Maar ik ben het niet met u eens als
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u zegt van, nou ja, dit bedrag gaat het helemaal doen, ik weet dat niet. Misschien, dat
zou ook nog kunnen, komt er wel uit dat er 5 ton per jaar nodig is. Ik wil zeker weten
dat het besluit wat we nu nemen ook gewoon voldoende waarborgt dat we de komende
tien jaar zeker zijn van de dingen die we nu kunnen weten, dat we daar ook nu een
besluit over nemen. Er zijn altijd risico’s, die kan je niet uitsluiten, dat begrijp ik, maar
dit gaat erom dat we nu een besluit nemen wat voor de komende tien jaar gewoon
voldoende is.
De heer De Boer: Ja, voorzitter mag ik nog één korte reactie geven, alstublieft? Ja, toch
nog één keer even de vraag, is er dan wel vertrouwen aan het ambtelijk apparaat? Want
dat vraag ik me even af dan in dit geval. Want als we nou een andere partij, een externe
partij in het leven gaan roepen, is het dan zo straks dat we dan over twee maanden
zeggen, nou dat is die partij, die heeft een bedrag vastgesteld, ik noem maar even een
X-bedrag, ga ik niet noemen trouwens. Maar ik denk, dan gaan we allemaal zeggen, oké
dan gaan we het voor dat bedrag doen? Of eigenlijk diskwalificeer je dan je eigen
ambtenaarlijke apparaat. Vind ik niet zo netjes.
De voorzitter: Oké, goed.
Mevrouw Van Benschop: O, daar mag ik niet meer op reageren?
De voorzitter: Nou ja, we blijven bezig. Tot slot dan, en dan gaan we echt daarna door
naar de volgende.
Mevrouw Van Benschop: Ja, ik vind het toch wel belangrijk hierop te reageren. Want er
wordt gezegd dat ik diskwalificeer.
De voorzitter: Nee dat klopt, maar u stelt de hele vragen aan elkaar, dan eindigt dit niet.
Mevrouw Van Benschop: Ik ga geen vraag meer stellen.
De voorzitter: Nee, ‘…’.
Mevrouw Van Benschop: Nee, ik ga geen vraag meer stellen. Maar ik wil wel echt
ontkennen dat wij geen vertrouwen of zelfs wantrouwen zouden hebben in het ambtelijk
apparaat, dat is niet waar. Ik zeg niet dat het per definitie fout is gegaan. Ik vind mijn
taak als raadslid om ervoor te zorgen dat ik ook zeker weten de juiste en alle informatie
heb.
De voorzitter: Oké, dank u zeer. Mijnheer De Boer, was u al klaar met uw termijn?
De heer De Boer: Ik ben klaar met mijn termijn. En kijk even naar mijn cultuurerfgoed
aan de muur.
De voorzitter: Ja, die was al niet onopgemerkt gebleven zag ik op verschillende media.
De heer De Boer: Een opmerking, ik denk, er komt niemand, nee. Oké dan voor zover.
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De voorzitter: Het was duidelijk, dank u wel. Dan gaan we naar de VVD-fractie, wie mag
ik het woord geven?
De heer Den Heijer: Ja, dank u wel voorzitter, u mag mij het woord geven.
De voorzitter: Nou, gaat uw gang.
De heer Den Heijer: Dank u. Nou, we zullen vandaag zijn we hier in de raad, proberen
we het optimalisatietraject van de Sportboulevard nu eindelijk vast te stellen. Maar dat
heeft een behoorlijke periode geduurd. En in die periode zien wij dat, is de VVD kritisch
geweest. Het gaat namelijk over een fors bedrag wat geïnvesteerd zal worden. En nou
ja, u ziet al in de discussie net in deze raad, dat men nog steeds niet verder uit
gediscussieerd is. Maar ik wilde toch wel de raad opmerkzaam maken van, laten we niet
al te veel in herhaling treden. Wij zijn kritisch op de kosten. We moeten, zoals die bij de
heer De Boer aan de muur hangt, laten we absoluut geen Sinterklaas spelen. Maar voor
ons betreft gaat de veiligheid van sporters en verenigingen aan de Sportboulevard
voorop. Onze indruk is in ieder geval dat in de commissie voldoende informatie en
antwoorden zijn uitgewisseld, onder andere door de wethouder. Met die blik bekijken wij
op dit moment ook de moties. En wij zijn derhalve wel benieuwd wat de reactie van het
college op de moties is. Dank u wel voorzitter.
De voorzitter: Dank u zeer. Even kijken, dan kom ik bij de volgende. Dat is de CDAfractie, mevrouw Van der Ham.
Mevrouw Van der Ham: Ja voorzitter, dank u wel. Het CDA betwijfelt niet zozeer of er
extra onderhoudskosten voor de Sportboulevard nodig zijn. Het is echter niet eenduidig
uit het raadsvoorstel, de verstrekte informatie en de antwoorden op de door ons
gestelde vragen, op te maken of deze kosten wel voor rekening van Dordrecht zouden
moeten komen of niet. Zoals partijen weten lezen wij in de overeenkomst dat deze
kosten voor rekening van Optisport zouden moeten zijn. Het druist tegen onze principes
in om deze middelen dan zonder meer beschikbaar te stellen, zolang wij dit standpunt
niet afdoende weerlegd hebben gekregen. In de tweede serie Artikel 40-vragen hebben
wij expliciet aangegeven op basis waarvan wij denken dat Optisport aan de lat zou
moeten staan. Maar daar wordt in de beantwoording van onze vragen geheel aan voorbij
gegaan. Dat vinden we erg jammer. Het is niet zo netjes om een overeenkomst ter
waarde van 4 miljoen euro aan te passen, zonder de raad daarbij te raadplegen. En de
hele procesgang was echt te betreuren. Exploitatieovereenkomsten zoals die van de
Sportboulevard, of bijvoorbeeld het Energiehuis, leidden herhaaldelijk tot discussie
omdat er meer middelen benodigd zijn, meerdere keren. Daarbij wordt met grote
regelmaat gesproken over het verleden in de trant van, er zijn gewoon slechte afspraken
gemaakt, of er was eigenlijk gewoon te weinig geld beschikbaar. En wij zouden ook
graag van de portefeuillehouder Vastgoed horen, of hij denkt dat deze exploitaties nu
wel goed op orde zijn? En hoe hij denkt dit soort problemen in de toekomst te
voorkomen? Denk bijvoorbeeld aan het nieuwe Huis van Stad en Regio. De aanpassing
van de overeenkomst betreffende de Sportboulevard had het moment geweest om iets
te doen aan de afspraken die zijn gemaakt over bijvoorbeeld het recreatief zwemmen, of
de wijze waarop het gebruik van de voorzieningen wordt afgestemd. Dit moment is nu
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gepasseerd. Er is geen gebruikgemaakt van de gelegenheid om afspraken aan te
passen, en er is op geen enkel moment in dit proces een gelegenheid geweest voor de
raad om zich hier vooraf over uit te spreken. Het heeft ons dan ook enorm verbaasd dat
veel raadsleden in de commissievergaderingen aangeven dat het onontkoombaar is of
dat het gewoon niet anders is. Want hoe voorkomen we dat dit nog eens gebeurt? Hoe
zorgen we ervoor dat we bij het sluiten van een volgende exploitatieovereenkomst niet
weer in diezelfde valkuil stappen? Het gaat om enorm veel geld iedere keer, dit keer
gaat het over 4 miljoen euro, weliswaar uitgesmeerd over tien jaar, maar wat dan nog,
het is ontzettend veel geld. Zoals u weet is het CDA niet overtuigd dat de middelen op
deze wijze beschikbaar zouden moeten worden gesteld. En wij zullen dan ook tegen dit
raadsvoorstel gaan stemmen. Het zou echter zo kunnen zijn dat een expert opinion in de
vorm van een onafhankelijk juridisch advies, ons wel overtuigd, en daarom hebben we
daartoe een motie ingediend. Tenslotte zouden we heel graag in een volgende te sluiten
exploitatieovereenkomst niet nogmaals geconfronteerd worden met afspraken die reden
geven tot tien jaar lang klagen. Wat betreft de motie van GroenLinks en D66, wachten
we graag even hun woordvoering af en de reactie van het college op deze motie. Daar
komen we op terug in de tweede termijn. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u zeer. Ik zie een paar interrupties. Als eerste mevrouw Koene, gaat
uw gang.
Mevrouw Koene: Ja, dank u wel voorzitter. Ik heb een vraag aan het CDA. Waar was het
CDA bij de vaststelling van de Kadernota vorig jaar, waar dit als onontkoombaar
knelpunt staat opgenomen? Want dat was de kans om iets te veranderen.
Mevrouw Van der Ham: Ja, mevrouw Koene, is leuk dat u dat vraagt. Wij hebben bij het
stemmen over de Kadernota een verklaring afgegeven dat wij enkel voor het jaar 2019
zouden instemmen met de budgettering, omdat op dat moment het jaar al vergevorderd
was. Maar een voorbehoud gemaakt dat afhandeling van dit raadsvoorstel voor ons
maatgevend zou zijn op het onderwerp, dotering 4 ton per jaar extra aan de
Sportboulevard. Dus ook toen hebben wij deze boodschap afgegeven.
Mevrouw Koene: Ja, voorzitter, dat klopt. Maar waarom is er toen door het CDA geen
actie genomen om te komen tot waar het CDA nu wil komen?
Mevrouw Van der Ham: Wij hebben op dat moment vragen ingediend, en het heeft lang
geduurd voordat er antwoorden op kwamen. De eerste ronde vragen waren zelfs een
heel aantal antwoorden niet gegeven. Vervolgens heeft er nog een tweede ronde
plaatsgevonden. En daarna zijn de commissievergaderingen geweest en nu zijn we op
de dag van vandaag. Maar ook toen hadden wij de eerste ronde vragen al ingediend.
Dus ook toen hadden we dit op ons netvlies.
De voorzitter: Oké, dank u zeer. Een interruptie van mijnheer De Boer Van Beter voor
Dordt.
De heer De Boer: Voorzitter, dank u wel. Ja, mevrouw Van der Ham, nog even een
kleine aanvulling. Ja, wat mij betreft, wat ons betreft is Dordrecht een gezonde
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gemeente. En ja, we hebben te maken met een contract en volgens mij is een contract,
een contract die moet uitdienen, die kan je niet zomaar openbreken, dat weet u ook. En
ja, ik wil toch nog even één keer benadrukken dat er ook voldoende juridische kennis is
bij de gemeente om vast te kunnen stellen wat er nodig is, om dit in orde te maken. Dat
wilde ik even meegeven nog.
Mevrouw Van der Ham: Ja voorzitter, ja ik zal hierop reageren denk ik, want het was
een interruptie op mij.
De voorzitter: Zeker.
Mevrouw Van der Ham: Wat betreft dat eerste statement, het contract is het contract,
dat blijft zo. Wanneer je een contract openbreekt ter waarde van 4 miljoen euro, dan
kunnen er andere afspraken worden gemaakt. Dus op het moment dat je afspraken
maakt ter waarde van dat bedrag, die je er even bij stopt, kun je daar voorwaarden aan
stellen. Dus dat gaat in dit geval echt niet op. En ten tweede, even kijken hoor, wat was
uw tweede vraag mijnheer De Boer?
De heer De Boer: Sorry, voorzitter, daar ben ik weer. Nee, dat er ook echt juridische
kennis bij de gemeente zit. Want u stelt voor, een expert, een juridisch expert, van
buitenaf. Ja.
Mevrouw Van der Ham: Ja, dat …
De heer De Boer: ‘…’ daar even de meerwaarde van.
Mevrouw Van der Ham: Moet u nagaan hoe frustrerend het is als je twee keer om een
juridisch uitleg vraag van het contract, en deze gewoon niet krijgt. Dus ik geloof wel dat
die kennis er is, maar het is jammer dat dat niet in de beantwoording van de Artikel 40vragen dan terug is gekomen. En daarom zijn we waar we vandaag staan. Als het niet
via de vragen lukt, dan moet het maar via de motie.
De heer De Boer: Voorzitter?
De voorzitter: Ja, mijnheer De Boer.
De heer De Boer: Eigenlijk, ik proef toch een heel klein beetje, en dat is niet u
persoonlijk aan te rekenen hoor, maar ik proef toch een heel klein beetje dat u niet echt
veel vertrouwen heeft dan in de mensen die dit bedrag vastgesteld hebben.
Mevrouw Van der Ham: Ja mijnheer De Boer, de enige die het woord vertrouwen
vandaag continu in de mond neemt bent u zelf. Ik heb het niet over vertrouwen. Ik
vertrouw prima op de deskundigheid van eenieder die op het stadskantoor rondloopt.
Het gaat ons er puur om, we hebben geen antwoord gekregen. We hebben daar
meerdere keren om gevraagd. Dat is niet gebeurd. Wij moeten een besluit nemen. En
dan zeggen wij, wij hebben geen antwoord gekregen dus wij zijn niet overtuigd van de
noodzaak tot het nemen van dit besluit.
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De heer De Boer: Oké.
De voorzitter: Oké, dank u wel. Dan is er nog een interruptie van mijnheer Boersma,
van de ChristenUnie/SGP-fractie.
De heer Boersma: Voorzitter, dank u wel. Nog even verder over het feit dat het CDA
zegt: Optisport staat, wat ons betreft, nog aan de lat. Wij hebben die discussie in de
commissie uitvoerig gevoerd. Daar hebben we ook aangegeven vanuit onze fractie
waarom we niet voor een second opinion zijn. Het zit een beetje in het verhaal van: je
hebt de juridische werkelijkheid en een politieke werkelijkheid. Heel terecht wordt er
vanuit het CDA gezegd: met die allonge was het mogelijk geweest om het contract aan
te passen, is het contract zelfs aangepast. Maar op het moment dat we een contract
hebben wat 10 jaar uitgevoerd wordt waarbij 10 jaar een bepaalde verdeling van kosten
is, als het om onderhoud gaat, waar in die 10 jaar eigenlijk over die verdeling geen
discussie is geweest, waarbij vervolgens een allonge wordt afgesloten, een aanpassing
van het contract, waar contractueel vastgelegd wordt dat er een aanvulling komt op dat
onderhoud voor de komende 10 jaar waarvan de gemeente 4 ton betaalt en Optisport 1
ton, is het dan überhaupt nog mogelijk om alsnog zo’n contract open te breken, één, en
twee, dan heeft een second opinion, wat ons betreft, ook niet zo heel veel zin en kom je
dan ook niet een beetje na van, als we het toch een beetje juridisch staatsrechtelijk
bekijken, haast onbehoorlijk bestuur vanuit de gemeente? Dat we afspraken maken, die
afspraken bevestigen, los van dat politiek gezien die afspraken destijds in 2019 met de
raad gedeeld hadden moeten worden op zijn minst, maar wat is nou het nut om dan
alsnog die second opinion uit te voeren?
Mevrouw Van der Ham: Als u kijkt in de allonge zelf, dan staat daar helemaal niet in wie
er verantwoordelijk zou moeten zijn voor dat extra geld, dus daar had over afgesproken
moeten worden wie dat was. Als je kijkt naar de beantwoording van de vragen, dan
wordt er dus ook helemaal niet ingegaan op wat er op papier staat tussen de partijen,
maar wordt er verwezen naar de wet. Ik denk dat een politieke werkelijkheid kan
inderdaad anders zijn dan wat er in het contract staat. Redelijkheid en billijkheid kan
leiden tot een ander beeld, uiteraard. Maar om een discussie goed te kunnen voeren en
als raadslid nu goed te kunnen beoordelen van: is dit besluit juist beargumenteerd, vind
ik wel dat de uitgangspunten duidelijk moeten zijn. In dit geval zijn de juridische
uitgangspunten niet duidelijk gemaakt en is ervan uitgegaan dat het op de oude manier
door kon gaan, terwijl dat misschien helemaal niet naar tevredenheid was. Sterker nog,
in de allonge is gewoon letterlijk in het midden gelaten wie ervoor aan de lat zou moeten
staan. Dat zou je ook onbehoorlijk kunnen noemen.
De voorzitter: Oké. Dank u wel. Dat is, termen als ‘onbehoorlijk’ en dergelijke moeten
we misschien maar mee uitkijken. De heer Boersma, dat was uw interruptie. Mijnheer
Van Verk, u heeft nog een interruptie.
De heer Van Verk: Voorzitter, die interruptie is eigenlijk al gemaakt door de heer
Boersma, maar de beantwoording van mevrouw Van der Ham die levert bij mij wel de
vraag op dat … Hoe moet ik dat nu stellen zonder het woord ‘onbehoorlijk’ en dat soort
dingen te gebruiken? Ik laat hem even voor wat het was. Ik kom er later wel op terug.
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De voorzitter: Prima, dank u wel. Mevrouw Van der Ham, was u door uw termijn heen?
Mevrouw Van der Ham: Ja, ik ben klaar. Dus als er geen interrupties meer zijn, zit het
erop.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan gaan we naar D66. Wie mag ik het woord geven? De
heer Tiebosch, gaat uw gang.
De heer Tiebosch: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, dank en waardering van D66 aan
de fracties van het CDA en GroenLinks voor hun vasthoudendheid om door te blijven
vragen over de extra onderhoudslasten voor de Sportboulevard. Raadswerk vraagt
gekozenen met lef maar ook met realisme. Er liggen hier vanmiddag voor de bespreking
van het onderhoudsbudget Sportboulevard geen moties die op enige manier treurnis,
teleurstelling, afkeuring of wantrouwen wordt uitgesproken. Waar het om gaat, is dat de
raad informatie krijgt die mogelijk zal leiden tot het optimaliseren van de extra
gevraagde € 400.000 per jaar en daarmee zorgt dat generatie Dordtenaren tot 2030 niet
voor verrassingen komen te staan voor wat betreft het onderhoud op de Sportboulevard.
Voor de rest, ik sluit me volledig aan bij de woordvoering van mevrouw Van der Ham
namens het CDA.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan kom ik bij de GroenLinks-fractie en dan is het woord
aan mevrouw Van Benschop. Gaat uw gang.
Mevrouw Van Benschop: Dank u wel, voorzitter. Het proces omtrent de Sportboulevard
hiernaartoe heeft al meerdere keren laten zien dat er al dan niet bewuste keuzes zijn
gemaakt in het verleden die grote implicaties hebben voor het heden en de toekomst.
Dan ligt de focus voor nu vooral op die financiën. Echter gaat het ook over een pand wat
nog 10 jaar geëxploiteerd wordt door Optisport en dan krijgen we het toch echt weer
terug waarna we opnieuw op zoek gaan naar een exploitant. Het is wat GroenLinks
betreft dan ook niet alleen een kwestie van 4 miljoen beschikbaar stellen, maar zeker
ook een vraag hoe we ervoor zorgen dat er over 10 jaar een pand staat dat we
überhaupt nog kunnen exploiteren en gebruiken. Dit geldt overigens niet alleen voor de
Sportboulevard. Juist dit soort projecten, bijvoorbeeld Het Energiehuis en Kunstmin is
dan ook de aanleiding geweest voor het indienen van de motie ‘Gissen is missen’ door
GroenLinks en D66, die overigens ook is aangenomen. Complexe projecten en complexe
besluitvorming mogen wat GroenLinks betreft nooit aanleiding zijn voor het nemen van
slechte of onvolledige besluiten, en trouwens ook niet voor besluiten die alleen op
financiën gericht zijn. Sorry. Als raadslid vinden wij het onze verantwoordelijkheid dat
wanneer de geboden informatie en antwoorden van het college niet alle onzekerheid en
twijfels wegnemen, zelf de regie te nemen en op zoek te gaan naar die zekerheid en
antwoorden. Deze motie ‘Toekomstbestendige Sportboulevard’ vloeit dan ook voort uit
deze gedachte en uit de motie ‘Gissen is missen’ en uit de vastgestelde uitwerking
daarvan. Eerder heeft de raad ingestemd met 1% reservering. Dat bleek te weinig. Nu
reserveren we 4 miljoen extra en GroenLinks wil in de toekomst niet weer
geconfronteerd worden met verrassingen die we nu al hadden kunnen weten. Zoals
eerder al gezegd, gaat het daarbij niet puur en alleen om financiën, maar net zo goed
over bijvoorbeeld verantwoordelijkheid van gemeente en exploitant. Voorzitter, risico’s
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zijn natuurlijk nooit helemaal uit te sluiten, maar instemmen met een voorstel van 4
miljoen, oké, 4 ton per jaar, maar in totaal 4 miljoen, terwijl wij er niet van overtuigd
zijn dat dit budget voldoende is en dat ook niet overtuigd zijn of de afspraken die nu
gemaakt zijn voldoende duidelijkheid geven over de verantwoordelijkheid en zeker niet
voldoende vertrouwen geven dat we over 10 jaar een pand terug krijgen wat nog
geschikt is voor exploitatie, is wat ons betreft een onverantwoord risico. De raad heeft
zich nu al meerdere keren aan deze steen gestoten. Wij vragen dan ook de raad om in
te stemmen met deze second opinion, niet als wantrouwen naar het college, maar als
voorwaarde voor onze kaderstellende en controlerende taak. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u zeer. Een tweetal interrupties. De eerste is van de heer De Boer
van Beter voor Dordt.
De heer De Boer: Voorzitter, dank u wel. Toch even nog een aanvulling, ook op de motie
GroenLinks. We hebben het net al even genoemd. Waar ik even benieuwd naar ben, u
noemt net dat, er is destijds 1% afgesproken. Destijds is natuurlijk inderdaad mee ‘…’
naar voren, ergens in 2009 afgesproken, we gaan 1% doen. Maar toen was, tenminste,
de partij toen was er ook van overtuigd: dat is voldoende. Dus wanneer weten we dan
eigenlijk: het is nu voldoende om daar akkoord op te geven? Want nu gaan we
bijvoorbeeld, voor een derde, third opinion of een fourth opinion, ik weet niet hoe je het
moet noemen. Maar wanneer is het goed? Daar ben ik even benieuwd naar.
Mevrouw Van Benschop: Voorzitter, u onderschrijft eigenlijk precies het hele doel van de
motie. Dat vind ik eigenlijk wel mooi, want ik had een andere richting verwacht. Ik ben
eigenlijk heel blij met uw vraag, omdat dat dat laat zien dat we er ook niet 100% zeker
van zijn. Wanneer is het genoeg? Wat ons betreft als er een onafhankelijke second
opinion wordt gedaan. Dan is het genoeg. Dan hebben wij er vertrouwen in dat iedereen
die er verstand van heeft ernaar heeft gekeken en dat we daar met volle vertrouwen
voor in kunnen stemmen.
De heer De Boer: Voorzitter, dank u wel. Eigenlijk geeft u eigenlijk een beetje hetzelfde
aan: het vaststellen van dit bedrag naar aanleiding van het hele plan en alles wat ermee
te maken heeft, is ook voor u dan nu al twee keer onvoldoende. Dus ook, daar zeg ik
gelijk even erbij, de mensen die dit hebben vastgesteld, ook de juridische mensen van
de gemeente hebben dan voor u ook niet voldoende het gevoel gegeven dat het nog
goed is nu? Maar het dus kan zijn dat we elke keer, bij elk plan iemand van buiten gaan
vragen om te kijken naar een, of er voldoende of niet voldoende geld ergens in te
stoppen? Want we krijgen straks nog het hele verenigingenplan, zelfde verhaal, ook
ergens in die tijd gebouwd allemaal. Dus we krijgen diezelfde discussie straks weer.
Maar ik vraag me echt oprecht af inderdaad: wanneer is het voldoende? Tot ‘…’.
Mevrouw Van Benschop: Voorzitter, wij vragen hier natuurlijk niet zomaar om. Er is een
heel traject aan vooraf gegaan, er zijn vragen gesteld, er zijn afspraken gemaakt in het
verleden waar we het niet meer over zouden hebben die ik toch ga noemen, omdat in
inderdaad toen ook bleek dat ze niet volledig waren en niet voldoende afgekaderd was
waar de verantwoordelijkheid lag. Dat heeft niks te maken met wat ik nu zeg: die
mensen hadden geen verstand van zaken, wisten niet wat ze aan het doen waren, maar
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het toont wel aan dat het nooit kwaad kan om, als het over dit soort grote bedragen
gaat maar ook dit soort grote belangen, want wij hebben er groot belang bij dat het
pand goed onderhouden wordt zodat we er de volgende 20 jaar na deze
exploitatieperiode nog wat mee kunnen, dan is het volgens mij niet meer dan normaal
dat je check, check, dubbelcheck doet. Ja, ik blijf erbij dat dat niks afdoet aan het
vertrouwen wat wij hebben in de ambtelijke organisatie of in het college. Ik denk dat het
aan de andere kant juist een bevestiging kan zijn van dat er mensen met kunde zitten
als blijkt dat het allemaal wel gewoon prima in orde is.
De heer De Boer: Voorzitter, nog een korte reactie hierop, alstublieft. Mevrouw Van
Benschop, ik ben echt heel benieuwd, want het mag toch niet zo zijn dat we straks voor
elk project deskundigheid gaan vragen van buiten de organisatie? Want als je de rest
vraagt naar hun mening, krijg je een heel andere mening waarschijnlijk die we nu al
misschien op papier hebben staan, maar vraag het aan drie juristen, krijg je drie
verschillende meningen, dus.
Mevrouw Van Benschop: Voorzitter, ik vind dit echt een beetje een karikatuur, het is ook
de laatste keer dat ik daarop wil reageren. Ik vind echt dat, ik heb niks gedaan waarbij
ik zeg dat ik er geen vertrouwen in heb, ik zeg ook niet dat we dit bij ieder project
moeten doen. Het gaat hier om een heleboel geld met een groot belang, heb ik net ook
al benadrukt en als er dit soort projecten in de toekomst nog voorbij komen waarbij in
het verleden is gebleken dat we verkeerde keuzes hebben gemaakt of verkeerde
afspraken of niet voldoende informatie hadden, dan zal ik net zo hard wederom vragen
om een second opinion omdat dat ook de reden is geweest dat we met een motie
‘Gissen is missen’ zijn gekomen om dit soort situaties te voorkomen.
De voorzitter: Dank u wel. Dat was de reactie, of de interruptie van de heer De Boer.
Dan is er nog een interruptie van de heer Van Verk.
De heer Van Verk: Dank u, voorzitter. Uit de motie van GroenLinks blijkt eigenlijk dat ze
er nog niet voldoende vertrouwen in hebben dat dit het is. Mijn vraag is dan ook dat op
het moment dat uit het onderzoek zou blijken dat er een aantal zaken niet goed zijn
gegaan, heeft GroenLinks dan ook voor de juridische en mogelijk politieke consequenties
en kunnen zij die duiden voor mij?
Mevrouw Van Benschop: Voorzitter, dat hangt volledig af van op welke manier dit soort
keuzes gemaakt zijn. Ik vind niet dat het onze taak is om er een politieke consequentie
op voorhand al aan te verbinden. Ik hoop zelfs dat dat helemaal niet nodig gaat zijn
omdat er uit de second opinion gaat komen dat er gewoon wat dingen niet meegenomen
zijn of misschien dat het juist allemaal wel meegenomen is. Ik vind het echt te vroeg om
er een politieke consequentie aan te verbinden. Het gaat mij er op dit moment om, het
gaat ons er op dit moment om dat ons gevraagd wordt om een bepaald traject mee in te
stemmen, met het raadsvoorstel en dat wij vinden dat de informatie niet voldoende is.
Daar gaat het om.
De heer Van Verk: Maar als u zegt dat in de informatie niet voldoende is, dan zegt u
toch feitelijk: ik ben onvoldoende geïnformeerd door het college?
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Mevrouw Van Benschop: De vraag is of het college meer informatie heeft op dit
moment.
De heer Van Verk: Als ze niet meer informatie heeft, dan is er ook niks meer te leveren.
Dus u veronderstelt dat er meer is.
Mevrouw Van Benschop: Ik veronderstel dat er eerder in dit traject keuzes zijn gemaakt.
De één zegt: die keuzes zijn gemaakt en we hadden de informatie wel, de ander zegt:
de keuzes zijn gemaakt, we hadden de informatie niet. Ik was er niet bij. Ik weet alleen
dat er naar aanloop hiernaartoe al genoeg onduidelijkheid is geweest, dat er uiteindelijk
een keuze is gemaakt om een allonge te tekenen waar de raad niet van op de hoogte is
gesteld waarbij er ook nog artikel 40-vragen, wij hebben technische vragen gesteld, het
CDA heeft artikel 40-vragen gesteld waar niet voldoende antwoord wordt gegeven op de
vraag of dit nu de manier is waarop je de verantwoordelijkheid zou moeten verdelen. Ik
denk dat er misschien ook sprake is geweest van dat er iets geregeld moest worden,
want het is duidelijk dat, ook in het kader van veiligheid, er iets geregeld moest worden.
Wellicht is het snel gegaan. Ik heb geen idee. Maar de antwoorden die we tot nu toe
gekregen hebben op de gestelde vragen, geven ons niet voldoende vertrouwen dat dit
niet alleen het is maar dat ook voldoende is afgekaderd wie waarvoor verantwoordelijk
is. Dat hebben we ook in de motie meegenomen als één van de uitgangspunten voor de
second opinion.
De heer Van Verk: Maar u zegt nu zelf …
De voorzitter: Laatste interruptie hoor, mijnheer Van Verk.
De heer Van Verk: Ja. Wat ik hier, u zegt zelf dat er onvoldoende vertrouwen is na een
hele reeks van voorbeelden, dat er onvoldoende vertrouwen is dat u voldoende bent
geïnformeerd door. Dan zegt u toch iets, feitelijk? Dan zegt u toch eigenlijk: die motie is
bedoeld als een op opstap naar een motie van wantrouwen. Dan wil ik het wel
uitspreken.
Mevrouw Van Benschop: Maar dat is niet per definitie waar we op inzetten. Dat is het
eerlijke antwoord. Zou kunnen. Maar dat is niet waar we op gokken, op dit moment of
zo, hoor. Het is niet dat we nu proberen een weg te plaveien om dat uiteindelijk te
kunnen doen.
De voorzitter: Oké. Iedereen gaat over zijn eigen interpretatie. Dan ga ik door naar de
fractie ChristenUnie/SGP. Het woord is aan de heer Boersma.
De heer Boersma: Voorzitter, dank u wel. Ik hoop dat ik goed te verstaan ben, want de
vorige sprekers die komen allemaal wat gemankeerd binnen bij mij. Ik weet niet of dat
aan mijn wifi-signaal ligt of niet. Ik ga het proberen.
De voorzitter: Bij ons is het ijzersterk, het wifi-signaal. Maar u bent tot nu toe redelijk te
verstaan.
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De heer Boersma: Oké, prima. Dank u. Voorzitter, we hebben een lang traject achter de
rug als het om de Sportboulevard gaat en het punt wat nu ook weer blijkt wat de
meeste onduidelijkheid bleef geven was het contract met Optisport. Volgens de
wethouder zou openbreken van het contract miljoenen kosten. Eind 2019 is er een
allonge afgesloten en daarmee is op dat moment het contract gewijzigd. Mijn fractie
blijft van mening dat dat het moment was geweest om te kijken naar de verdeling van
de onderhoudskosten en dat was ook het moment geweest om de raad te betrekken. De
wethouder heeft al zijn excuses aangeboden destijds dat dat niet gebeurd is. Maar
waarom ik dat nog een keer naar voren breng, omdat het ook steeds terug blijft komen
in de onduidelijkheid die er is, is dat in een evaluatie in 2017 al bleek dat de
onderhoudssamenwerking van de Sportboulevard complex was en met name de rol van
Vastgoed diende scherper uitgesproken te worden. Toen al werd gezegd dat herijking
van het contract nodig was, volgens de evaluatie. Dat zou de mogelijkheid dan geven
om het gemeentebestuur ook op te sturen, op te zoeken, excuus. Omdat we deze
discussies al bij meerdere dossiers gevoerd hebben, hebben wij vanuit onze fractie ook
al meerdere keren gevraagd om te kijken en te onderzoeken naar andere
beheersmodellen en exploitatiemodellen. In de laatste commissie heeft de wethouder
toegezegd om te zullen kijken naar alternatieve beheersmodellen en hij zou dat, zoals in
de notulen staat, met enige spoed doen, omdat er nog een aantal dossiers loopt,
bijvoorbeeld de sporthallen. Voorzitter, ‘enige spoed’ klinkt een beetje als rustig snelheid
maken, dus we willen ook graag van de wethouder weten of hij enige spoed al kan
voorzien van een concrete planning. Voorzitter, nu ook richting de moties. We hebben in
de commissie ook aangegeven, we zien nu geen mogelijkheden meer om het contract
nogmaals aan te passen. Er is een contract, wat ik net aangaf, er is 10 jaar is daar
bepaalde uitwerking aan gegeven. Contract met een allonge is dat aangepast, er zijn
afspraken over gemaakt of die nou in de allonge staan of niet. Ik bedoel, wat daarover
in de raad gecommuniceerd is, was heel duidelijk dat een 4 ton naar de gemeente, voor
de rekening van de gemeente komt, dus dat lijkt me ook duidelijke richting de partij
waar het contract mee gesloten is. Dus wij zien ook geen noodzaak en ook geen nut
meer van een second opinion op dat punt. De motie van GroenLinks en D66 die is dan
even iets breder geformuleerd. Die gaat meer over het onderliggende rapport en
onderzoek naar de kosten. Ook die gaan wij niet steunen, omdat er ligt een behoorlijk
uitgebreid rapport van een bureau wat hier verstand van heeft. Als je dat rapport leest,
er zijn heel veel dingen moeilijk te begrijpen als gemiddeld raadslid, maar op een
gegeven moment moet je er ook een keer vanuit gaan als er een specialistische club
onderzoek doet en die zegt: voor de komende 10 jaar is er 4 ton nodig om dit
onderhoud te doen zodat we eind van die 10 jaar nog een nette Sportboulevard
overhouden, dan heb ik niet de behoefte om daar bij elk van dit soort onderzoeken een
second opinion te gaan doen. Daar komt bij dat naar mijn idee de motie ‘Gissen is
missen’ ook meer bedoeld was om juist dit soort situaties te voorkomen. Voorzitter, tot
slot, ook kijkend naar onszelf en naar onze rol als gemeenteraad. In het verleden is er
een keuze gemaakt waarvan we nu de gevolgen ondervinden. Achteraf gezien is dat een
zuinigheid geweest die de wijsheid bedriegt. Het is wel een keuze geweest die destijds
als raad gemaakt is, los wie daar voor of tegen gestemd heeft, dat maakt na al die jaren
ook eigenlijk helemaal niet meer uit. De raad heeft gekozen voor een prestigieus project
en daar zijn wij op dat moment niet kritisch genoeg geweest naar de kosten op
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onderhoud. Dus laten we vooral ook kritisch naar onze eigen rol kijken in de komende
jaren bij grote projecten, ook dit soort zaken, onderhoud en adequaat en
toekomstbestendige begroting kritisch bekijken. Tot zover, voorzitter.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan kom ik bij de PVV-fractie. Het woord is aan de heer Van
Leeuwen.
De heer Van Leeuwen: Voorzitter, we staan voor een flinke budgetaanpassing van €
400.000 structureel de komende 10 jaar. Dat is behoorlijk wat geld, vooral in deze tijd.
De PVV die wil er zeker van zijn dat de kostenverdeling, dat die inderdaad klopt. We zijn
dan ook voor de motie zoals die door het CDA is geformuleerd voor een onafhankelijke,
juridische toets. Verder sluiten wij ons aan bij de woordvoering van mevrouw Van der
Ham van het CDA. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan kom ik bij de SP-fractie. Het woord is aan de heer
Portier.
De heer Portier: Voorzitter, wat voor mij de belangrijkste les is uit deze hele discussie
waarin steeds tussen de exploitant van een gemeentelijke voorziening en de gemeente
allerlei juridische verwikkelingen ontstaan, is dat we eigenlijk niet meer dit soort zaken
moeten doen. Als we als gemeente een sportvoorziening willen, we realiseren die, dan
moeten we hem ook zelf gaan exploiteren of een organisatie daarvoor opzetten in
gemeentelijke gangen die dat zelf exploiteert, dus dat je altijd een hele duidelijke
verdeling van verantwoordelijkheden hebt, of eigenlijk geen verdeling van
verantwoordelijkheden, dat je het gewoon in één hand hebt en kan controleren, want de
juridische kosten en het gesteggel en alle ambtenarij en bureaucratie die dat met zich
meebrengt, kosten op zichzelf ook alweer een heleboel geld. Voor het overige kan ik me
grotendeels aansluiten bij zowel de woordvoering van het CDA als van de GroenLinks. Ik
zal ook beide moties ondersteunen. Ik wilde nog een reactie geven op wat de heer De
Boer in het debat gezegd heeft, want hij stelt steeds de vertrouwenskwestie. Als je een
second opinion wil, dan heb je geen vertrouwen. Daar is een hele goede reden, dat
hadden we ook bij belangrijke medische beslissingen, mensen het recht hebben
gekregen op een second opinion. Dan is dat belangrijke besluiten die een hele grote
impact hebben dat je die eens van twee kanten wil gaan bekijken. Dat heeft helemaal
niets te maken met een gebrek aan vertrouwen. Dus ik vind dat dan vooral van framing
waar we ons verre van moeten houden. Daar wou ik het bij laten.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan geef ik het woord graag aan de VSP-fractie. Het woord
is aan mevrouw Stolk.
Mevrouw Stolk: Voorzitter.
De voorzitter: Gaat uw gang.
Mevrouw Stolk: Voorzitter, ik sluit me voor een gedeelte aan bij de woorden van de heer
… ik kan even niet op zijn naam komen … Mijnheer Portier. Ik wil toch eventjes nog heel
eventjes teruggaan in de tijd. Ik heb toch 5 minuten, volgens mij. Er is een 20-jarig
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contract met Optisport waarvan er nu 10 jaar op zitten. Een nieuw contract is inmiddels
gesloten voor opnieuw 10 jaar met extra onderhoudskosten voor de gemeente
Dordrecht van € 400.000. De gemeente ontvangt aan huur 1,8 miljoen per jaar en
betaalt een exploitatievergoeding van 2,5 miljoen en nu ook nog eens een keer 4
miljoen voor extra onderhoud. Gemeente Dordrecht heeft dus een tekort per jaar van €
1,2 miljoen. De marketing, en dat heb ik al eens vaker gezegd, van het Dordtse
vlaggenschip aan sportaccommodatie ligt bij Optisport. De governance ligt bij de
gemeente Dordrecht om in de gaten te houden of alles wel loopt zoals afgesproken is.
Ook dat kost geld. Alles bij elkaar kost de Sportboulevard de gemeente Dordrecht
ongeveer € 2.000.000 per jaar. Voorzitter, de VSP vindt dat de gemeenteraad te vaak
verrast wordt door te laag gebudgetteerde onderhoudskosten van projecten die door de
gemeente Dordrecht in het verleden zijn uitgevoerd. Ook daar hebben meerdere partijen
ook al antwoord op gegeven. Nu toch maar weer 4 miljoen uit onze begroting voor de
komende 10 jaar. Een second opinion van een onafhankelijke partij op dergelijke
onderhoudscontracten, zou een einde kunnen maken aan dit euvel en zal de raad in de
toekomst wat minder vaak verrast worden van tekorten op onderhoud en exploitatie van
het Sportboulevard. De marketing van de Sportboulevard heeft de gemeente uit handen
gegeven, en dat nog wel, zoals we dat zelf zeggen, het vlaggenschip. Voorzitter,
daarvoor dienen wij samen met genoemde partijen een motie in om een
begeleidingsteam samen te stellen, dit begeleidingsteam de casus voor het uitvoeren
van een second opinion te laten opstellen, onder andere de onderzoeksvraag te
formuleren en met als uitgangspunt een check op gemaakte afspraken en de
bijbehorende budgetten en ruimte binnen het contract voor aanpassingen. Tot zover,
voorzitter.
De voorzitter: Een interruptie. De heer De Boer van Beter voor Dordt.
De heer De Boer: Voorzitter, dank u wel. Mevrouw Stolk, ik ben het met u eens. We
moeten goed kijken natuurlijk ook aan de voorkant naar even consequenties, maar u
bent met mij eens dat dat geld, denk ik, alleen pas op het moment dat we weer nieuwe
projecten gaan neerzetten, want er zijn natuurlijk nog diverse projecten, dat bent u ook
met mij eens, we hebben er al een paar voorbij horen komen, ik noem nog één keer
even de sporthallen komen straks weer voorbij, dus we krijgen diezelfde discussie weer,
want dat zijn ook allemaal hallen, allemaal ongeveer zo’n 10 jaar geleden gebouwd,
allemaal achterstallig onderhoud. Dus ik denk dat we allemaal ermee eens zijn, alle 39,
dat we hier goed naar moeten kijken. Maar ik denk dat we er voorlopig nog niet hiervan
af zijn.
Mevrouw Stolk: Wat is daarop uw vraag?
De heer De Boer: Ik wil eigenlijk zeggen dat ik het met u eens ben, maar de
Sportboulevard is nu het bespreekpunt, maar er volgen er nog meer van dit soort
projecten. Dus …
Mevrouw Stolk: Ja, dat snap ik dat u dat zegt. Maar we zitten nu voor de optimalisatie
voor de Sportboulevard, dus ik wil me graag beperken tot de Sportboulevard. Ik kan ook
heel makkelijk Het Energiehuis erbij halen. Dat doe ik niet.
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De voorzitter: Maar dan moet u het ook niet doen hè. Toch?
De heer De Boer: Zal ik ook geen sporthallen erbij noemen, nee.
De voorzitter: Niet stiekem toch doen.
De heer De Boer: Is goed. Prima. Tot zover.
De voorzitter: Oké, tot zover. Zijn er nog andere interrupties op mevrouw Stolk? Dat is
niet het geval. Was u klaar met uw termijn? Ja hè?
Mevrouw Stolk: Ja hoor, voorzitter. Dank.
De voorzitter: Prima, dank. Dan gaan we naar Partij van de Arbeid, de heer Van Verk.
De heer Van Verk: Dank u, voorzitter. Voorzitter, wij hebben kennisgenomen van het
voorstel zoals dat gedaan is. Wij hebben geconstateerd dat het in zijn proces, zoals het
gelopen is, klopt tot het moment dat het allonge wordt ondertekend. Dat had het
moment moeten zijn dat de raad betrokken werd bij het geheel en gevraagd werd om
toestemming te geven om 4,5 miljoen, over 10 jaar uitgestreken, uit te trekken. De
inhoud van die allonge en de resultaten van het gesprek zijn pijnlijk en duur, maar zijn
wel conform de afspraken die 10 jaar geleden zijn gemaakt. Het enige wat we kunnen
constateren, is dat de onderhandelingen slecht zijn gevoerd en de resultaten dus dien
des gevolg zijn. Voorzitter, dan kunnen we van alles verder van vinden, maar dat is wel
het resultaat. De motie van het CDA die vinden wij te laat. Die had vorig jaar bij de
kadernota moeten worden ingebracht dan wel bij de begroting en dan zegt mevrouw
Van der Ham dat er wel een voorbehoud is gemaakt, maar een voorbehoud is alleen een
voorbehoud voor die partij. Zij hadden toen motie hadden moeten indienen waarmee de
uitgave werd geblokkeerd, een motie of amendement en misschien hadden ze daar nog
voldoende steun voor gekregen want meerdere partijen waren op dat moment bijzonder
geïrriteerd dat er iets werd doorgejast waar we het eigenlijk nog niet over hadden
gehad, even nog los van de inhoud. Voorzitter, nu terugkomen op een dergelijk besluit
wat al meer als een jaar, of bijna een jaar geleden genomen is, dat ben ik met de heer
De Boer eens, dat zowel de zorgvuldigheid en de betrouwbaarheid van de overheid in
een verkeerd daglicht stelt. Voorzitter, dan de motie van GroenLinks. Zij stellen ook zelf
vast dat de besluitvorming …
De voorzitter: Voordat u op die motie ingaat is er een interruptie van mevrouw Van der
Ham. Gaat uw gang.
De heer Van Verk: Oké.
Mevrouw Van der Ham: Voorzitter, dank u wel. De heer Van Verk geeft aan dat wij te
laat zouden zijn met ons voorstel. Dat is niet juist. We hebben enkel middelen
gereserveerd en we zijn niet verplicht deze middelen nu ook uit te geven totdat hier
duidelijkheid over bestaat, dus technisch gezien hebben we zeker nog de ruimte om
deze middelen anders te gaan alloceren.

77

De heer Van Verk: Nee, daar heeft u op zich een punt. Technisch gezien heb je dat,
politiek en moreel gezien kijk ik daar dan toch wat anders tegenaan, want ik vind dat je
jaren geleden die middelen hebt gereserveerd met een duidelijk doel. U heeft toen een
voorbehoud gemaakt, u heeft het voorbehoud niet omgezet in een motie of
amendement en daarmee werd de kadernota en vervolgens ook de begroting
goedgekeurd. Volgens mij maak je dan in de richting van andere partijen, in dit geval
Optisport, geeft u als partij aan dat u er niet bent blij mee bent, maar de raad als
zodanig heeft dat niet aangegeven, behalve dan dat meerdere mensen hun irritatie
uitspraken. Dat is jammer, dat is een gemiste kans, maar ik vind dat je dan eigenlijk wel
moreel verbonden bent aan zo’n besluit, moreel en politiek. Voorzitter, de motie van
GroenLinks. Voorzitter, zij stellen zelf al vast in hun constateringen dat er eigenlijk al
een besluit is genomen bij de kadernota 2020. Zij verwijzen vervolgens naar de toolbox
die we naar aanleiding van de motie ‘Missen is gissen’, of ‘Gissen is missen’ hebben
opgesteld. Die toolbox is een hartstikke handige box met allerlei instrumenten die we
zouden kunnen inzetten, maar dan wel voorafgaand aan het besluit en niet nadat een
besluit is genomen, want dat leidt namelijk tot allerlei andere gevolgen en consequenties
waar ik dadelijk nog op terugkom. Voorzitter, zij zijn van mening dat dan niet alle
relevante informatie aanwezig is en is gegeven, maar nogmaals, ik stel vast dat als ik
alleen al naar de bijlages kijk bij dit voorstel bij het indienblad staan, is er heel veel en
misschien wel te veel informatie gegeven waardoor je misschien ook soms door de
bomen het bos niet meer ziet, maar nogmaals, de informatie is voorhanden en het
geheel lijkt dan ook meer mosterd na de maaltijd te worden. Echter, er zou iets anders
aan de hand kunnen zijn, want als ik de overwegingen lees die GroenLinks opstelt, dan
tenderen zij naar een motie van wantrouwen. Toen ik daarnet naar vroeg, was het
absoluut niet het geval, maar als je tot twee keer toe vaststelt dat besluiten die
gebaseerd zijn op juiste en voldoende informatie op meer draagvlak kunnen rekenen en
dus feiten die gebaseerd zijn op juiste en voldoende informatie inhoudelijk ‘…’ het besluit
te zijn, dan zeg je impliciet dat dit besluit niet gebaseerd is op de juiste en op voldoende
informatie. Dan zeg je dus eigenlijk: college, u heeft de zaak niet goed gedaan. Dan
moet je het lef hebben om die consequentie eraan te verbinden. Ik, voor mij zou daarbij
zeggen dat dat niet onze steun zou krijgen, want uiteraard, het proces is niet netjes en
goed verlopen na de ondertekening van de allonge. Ik vind het echt te ver gaan om
wethouder Stam daar geheel en al voor verantwoordelijk te stellen, want ik heb ook
eerder gesteld, ook in de commissie, dat ik daar het gehele college voor
verantwoordelijk vind, want die hadden allemaal kennis van dit voorstel en hadden deze
uitglijder kunnen en moeten behoeden. Voorzitter, dus in die zin vind ik dat als we dan
daarover gaan zwartepieten, dat die zwarte piet iets breder ligt dan alleen bij wethouder
Stam. Voorzitter, de gevolgen van een onderzoek zouden ook kunnen betekenen dat je
het reeds afgesloten contract moet openbreken en ik kan nu wel voorstellen dat dat
meer geld gaat kosten dan het nu al bij elkaar kost. Voorzitter, nogmaals, wij zijn niet
voor beide moties en wij betreuren de gang van zaken, we vinden dat jammer, het is
pijnlijk, maar het is wat het is. Dat was tot zover mijn woordvoering.
De voorzitter: Waarvan akte, dank u wel. Dan gaan we naar Gewoon Dordt, mevrouw
Koene.
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Mevrouw Koene: Bedankt, voorzitter. Voorzitter, vorig jaar is er bij de kadernota die 4
ton dus als onontkoombaar in de kadernota opgenomen. Die 4 ton is niet uit de lucht
komen vallen. Daar kan je van alles van vinden, maar dat is inderdaad door experts
gedaan. Dus in die zin sluiten wij ons volledig aan bij dat we erop moeten vertrouwen
dat dat op dit moment voldoende is. Er blijkt wel uit de evaluatie ook, en ik denk dat dat
belangrijk is om ons te realiseren, dat er weer punten geleerd zijn van dat je het in de
toekomst met elkaar anders moet doen. Laten we dat dan, want dat is niet de eerste
keer dat we dat voornemen hebben, dus laten we dat dan nu, vanaf nu ook echt gaan
doen.
De voorzitter: Even heel kort een onderbreking, hoor. Mijnheer Van Verk, u mag uw
camera uitzetten, hoor.
De heer Van Verk: Sorry.
De voorzitter: Dan is mevrouw Koene volledig in beeld. Gaat u verder.
Mevrouw Koene: Of we daar nou op zitten te wachten allemaal, dat weet ik ook niet.
De voorzitter: Daar zitten we allemaal op te wachten. Gaat u verder.
Mevrouw Koene: Oké. Even kijken waar ik was gebleven. Wij steunen dus het
raadsvoorstel. De motie zullen we niet steunen, de motie van GroenLinks, D66 en de
VSP. We hebben geen behoefte aan een second opinion wat dan, geloof ik, de ninth
opinion zou zijn. Nogmaals, dat is door een bureau gedaan waarvan wij het idee hebben
dat we dat kunnen ondersteunen. De motie van het CDA die steunen we ook niet, dus
voor de juridische toets, zeker niet omdat dit een puur juridische strijd lijkt te worden in
plaats van politieke. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan kom ik tot slot bij mevrouw Jager van Fractie Jager.
Mevrouw Jager: Dank u wel, voorzitter. Ik zal het kort houden. Er is al heel veel over
gezegd en we hebben inderdaad de stroom aan informatie in iBabs die was
overweldigend. Ik ben bekend met alle wel en wee van de Sportboulevard sinds 2014.
Onderzoek had uitgewezen dat één en ander qua onderhoud niet goed was vastgelegd.
De gemeente stond voor veel meer aan de lat dan gedacht, contractueel. Daar kom je
dus niet onderuit. Het is prachtig als na 10 jaar dat het gelukt is om het contractueel
toch, een nieuw contract af te sluiten en het contractueel toch net anders te doen,
waardoor daar toch nog een beetje verdeling is gekomen in die kosten die nog extra
gemaakt moeten worden. Ik vrees dat, ik vermoed zelfs dat wat er nu voorligt het beste
is wat de wethouder eruit kan slepen. Dat neemt niet weg dat met de allonge dat dat
een ongelukkig gebeuren is geweest, maar om nu nog te gaan proberen een net nieuw
afgesloten contract open te breken, lijkt mij erg onhandig want dat gaat heel erg veel
geld kosten. Ik zal beide moties dan ook niet steunen. Ik steun wel het raadsvoorstel.
Dank u.
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De voorzitter: Dank u zeer. Dan hebben we daarmee de eerste termijn van de raad
gehad. Ik zit nu even te twijfelen of het verstandig is om de wethouder ook zijn eerste
termijn te laten doen. Het hangt natuurlijk helemaal vanaf in hoeverre daar nog veel
interrupties op volgen, anders zouden we die eerste termijn in zijn geheel kunnen
afronden. Ik denk dat we het zo doen dat, mijn voorstel is dat we de wethouder nu
gelegenheid geven om te reageren … Het zullen er veel zijn, wordt er gezegd. Dat denk
ik, ik vrees het ook. Dan denk ik dat het toch goed is om de vergadering nu te schorsen
en om 20:00 uur verder te gaan en het college de eerste termijn na de schorsing te
laten doen. Dus dat betekent dat we nu schorsen tot 20:00 uur en dan heeft u de
gelegenheid om rustig te eten en u voor te bereiden op het avondprogramma. We
schorsen de vergadering. Tot 20:00 uur. Geachte leden van de gemeenteraad, beste
kijkers thuis. Welkom terug. De vergadering van vandaag, 26 mei 2020, is heropend.
We waren bezig met het raadsvoorstel ‘Vaststellen optimalisatietraject Sportboulevard’.
We hadden de eerste termijn van de gemeenteraad gehad en we hebben daarna een, als
het goed is, eenvoudige doch voedzame maaltijd met elkaar genoten en nu gaan we
naar de eerste termijn van het college. Ik heb wethouder Stam al even gezien. Ik geef
hem graag het woord voor zijn reactie. Wethouder Stam.
De heer Stam: Dank u wel, voorzitter. Er is vanmiddag heel veel gezegd en heel veel
vragen gesteld. Eigenlijk kan het heden kan niet zonder het verleden en de resultaten
uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst. In de commissie van
enkele weken geleden ben ik toen uitgebreid ingegaan op het ontstaan van de
problemen rondom de Sportboulevard en de destijds gemaakte keuzes. Het lijkt me dan
nu ook verstandig om daar enkel naar te verwijzen, naar die woordvoering, en daar nu
even niet op in te gaan. Als ik dan nog even het raadsbesluit van 3 juni 2019 erbij pak,
dan zijn daar twee kanttekeningen te maken met betrekking tot de Sportboulevard.
Allereerst de kanttekening één, “De Sportboulevard kent een langer bestaan dan de 20
jaar die de huidige contractvorm met Optisport is opgenomen voor de dotatie.” De
huidige keuze voor het verhogen van de dotatie tijdens de resterende looptijd, nog 10
jaar met Optisport, op grond van de MEOP voor deze periode, komt niet overeen met
een termijn van 40 jaar zoals vastgelegd in de huidige vastgoednota. De tweede helft
van de 40 jaartermijn kent hogere kosten dan de eerste 20 jaar. Na afloop van het
huidige contract, dient een afweging te worden gemaakt over de dan te kiezen richting
voor het voortzetten van de exploitatie van de Sportboulevard. Alle opties en kosten
worden op dat moment opnieuw in beeld gebracht om een integrale afweging mogelijk
te maken voor die tweede periode van 20 jaar. Wat wij nu hebben gedaan, dat is een
koppeling leggen tussen de vastgoednota enerzijds voor 20 jaar en de exploitatieovereenkomst die met Optisport is gesloten. Dat is mede gedaan om de contractuele
verplichtingen op een goede manier vorm te geven. In de allonge daar is herhaaldelijk
over gesproken dat dat een openbreken van het huidige contract is geweest. Naar onze
mening is dat eigenlijk niet aan de orde geweest. De allonge is een aanvulling op het
contract wat in 2009 is gesloten met Optisport. Als ik even wat stukken erbij pak: er is
in 2015 een evaluatie geweest, daar heeft u van kennis kunnen nemen via RIB, het RISnummer 197 78 839. Dat is eigenlijk de basis geweest voor het opzetten van de
demarcatielijst die uiteindelijk is vertaald in de allonge. Ik heb in de commissie al
verscheidene keren aangegeven dat ik mijn excuses aanbied dat die in eerste instantie
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niet overlegd is aan de gemeenteraad. Ik wil nu nogmaals uitspreken dat dat mij nog
steeds betreurt. Echter, ik ben nog steeds wel van mening dat de basis van, ook van de
juridische advisering, dat op dat moment niet echt aan de orde was, omdat het een
aanvulling was op het huidige contract. Als ik dan kijk naar die demarcatielijst waar een
aantal posten zijn opgenomen, een groot aantal posten die in het onderhoud moeten
worden opgenomen, dan kunt u daar ook zien dat een heel fors deel van die uit te
voeren taken wel degelijk zijn neergelegd bij Optisport.
De voorzitter: Een interruptie, wethouder, een interruptie van de heer Van Verk.
De heer Van Verk: Voorzitter, ik hoor de wethouder zeggen dat hij mede op juridisch
advies van mening was dat de allonge niet hoefde te worden voorgelegd aan de raad.
Dan zou ik hem nog een heel eind kunnen volgen wanneer dat alleen om een
inhoudelijke zaak ging, maar tegelijkertijd met het ondertekenen van de allonge werd er
4,5 ton per jaar, zijnde 4,5 miljoen op 10 jaarbasis werd uitgegeven. Volgens mij is er
één van de onvervreemdbare rechten van de raad is het budgetrecht. Dus op dat
moment had u zich bewust moeten zijn dat u dat budgetrecht geweld aandeed op het
moment dat u dan zegt: het juridisch advies gaf aan dat ik dat niet hoefde. Dan vraag ik
me wel af wie dat juridisch advies heeft gegeven, want dat gaat volstrekt voorbij aan
hetgeen wat ik net zeg.
De heer Stam: Mijnheer Van Verk, ik begrijp uw vraag en ik heb in mijn reactie twee
delen aangegeven. Ik ben begonnen met het feit dat ik daar al een aantal keren mijn
excuses voor heb aangeboden en dat ik het betreur en dat het niet is gedaan. Er lag wel
een advies, en dan had ik misschien mijn woorden moeten omdraaien om te zeggen: er
lag een advies, maar ik betreur het dat we dat advies hebben opgevolgd en dat ik die
stukken destijds niet aan u voorgelegd. Dus in die zin ben ik het helemaal met u eens.
De heer Van Verk: Helder.
De heer Stam: Als ik dan even terugkijk naar die demarcatielijst waar wij heel veel
werkzaamheden richting Optisport hebben gebracht, dan betekent dat ook dat de
gemeente Dordrecht ook voor een deel aan zet is. Daar is inderdaad 4 ton mee
gemoeid. Die heeft u vorig jaar voorgelegd gekregen in een kadernota. Daar heeft u in
eerste instantie mee ingestemd onder de voorwaarde dat we daar later nog een
discussie over zouden voeren. Ik ben mijn woordvoering begonnen met ‘het heden kan
niet zonder verleden’ en daar bedoel ik eigenlijk mee: als we goed kijken naar hoe er in
2009 is gestart met de vorming van een MJP-voorziening voor het onderhoud van de
Sportboulevard en wij hadden die op de geldende regels van de juiste dotatie voorzien,
dan had die demarcatielijst enkel en alleen de staat en de allonge over de verdeling van
de werkzaamheden. Financieel-technisch had dat betekend dat er een hoge dotatie was
geweest in de MEOP, waar geld op over was gebleven de eerste jaren, die ingezet
hadden kunnen worden voor de komende 10 jaar. Dus er speelt niet enkel en alleen een
vraag: moet het verdeeld worden? Het is ook het herstellen van een inschattingsfout uit
het verleden. Waarmee ik niet wil zeggen dat dat bewust gebeurt, dat heb ik de laatste
keren in de commissie ook aangegeven. Dit is een inschattingsfout die wij naar de
toekomst toe ten alle tijden moeten proberen te voorkomen. Als ik dan door kijk hoe we
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dat hebben gedaan, dan zijn wij nu ook in overleg met de accountant, want die heeft
wel een opmerking gemaakt over de vastgoednota, de termijn waaraan wij hem
koppelen en daar gelden ook BBV-regels voor. Daar hebben wij nu nog geen uitsluitsel
over, maar zodra wij daar zicht op hebben, dan kom ik daar wel bij u terug. Ik heb net
even de twee kanttekeningen genoemd die in het raadsbesluit van 3 juni zijn
opgenomen en onder punt 2 heb ik aangegeven, dat heeft u kunnen lezen: de tweede
helft van de 40 jaar termijn kent een hogere kostenpost dan de eerste 20 jaar. Welke
effecten dat heeft, daar hebben we nu nog geen zicht op, daar zijn we druk mee bezig
met de accountant. Nogmaals, op het moment dat wij daar meer over weten, dan
komen wij bij u terug. Als u dan kijk naar de twee moties die nu zijn ingediend, dan wil
ik beginnen met de motie van D66. Eigenlijk betreur ik wel een beetje de insteek van de
motie, als ik kijk naar de mening die wordt geventileerd heeft effecten tot 2030 en zelfs
daarna. Dan denk je: daar heeft u voorkomen gelijk in, maar daar kunt u niks aan doen
en daar kan ik niks aan doen want dat is gewoon een afschrijvingstermijn die vastgelegd
is in de wet- en regelgeving bij BBV. Dus die 40 jaar staat. Alleen, als we dan bij de
overwegingen komen, de juiste informatie en voldoende informatie, dan denk ik dat we
daaraan hebben voldaan. Als ik kijk naar alle stukken die zijn aangeleverd en die op het
RIS inmiddels hebben gestaan over de Sportboulevard, dan denk ik dat wij wel de juiste
informatie hebben geleverd. Daar zijn meerdere partijen bij betrokken geweest. Naar
aanleiding van de evaluatie in 2016 is een externe partij aan de slag geweest. Er hebben
‘…’ hebben ernaar gekeken, interne financials, een extern bureau. Dus ik denk dat we
daar het uiterste hebben gedaan om u zo transparant mogelijk in beeld te brengen wat
voor de lopende contractperiode met Optisport de kosten zijn. Die hebben wij becijferd
op € 400.000. Nogmaals, die zijn op meerdere momenten getoetst door meerdere
mensen. Als u mij vraagt: is het dat dan? Niemand kan vooruitkijken maar op de
berekeningen en alle onderliggende gegevens die wij nu hebben, kan ik niet anders dan
de conclusie trekken dat die € 400.000 extra die echt nodig is om het onderhoud vorm
te geven dat dat voldoende moet zijn voor de komende 10 jaar. Wat daarna gebeurt,
dat heb ik net aangegeven, daar zijn we nu aan het overleggen wat dat betekent voor
de volgende 20 jaar en met welke partij wij dan die exploitatie willen doen: een nieuwe
partij, Optisport onder andere voorwaarden. Maar dat is volledig aan u als raad. Dus de
motie van GroenLinks zou ik eigenlijk ontraden, want de informatie is naar ons idee wel
voldoende. Als u dan kijk naar een second opinion, dan denk ik: dan zou je eigenlijk
naar een volledige MJP van de gemeente Dordrecht moeten kijken, want die worden
allemaal samengesteld op dezelfde voorwaarden, dezelfde regeling die in de BBV is
opgenomen. Daar kijken jaarlijks bij een tussenrapportage en bij de jaarrekening kijken
daar accountants naar, dus ik denk dat u wel door voldoende waarborgen zijn voorzien
om te kunnen constateren dat dat juist is. Op het moment dat wij juist niet de juiste
bedragen zouden doteren, dan is de accountant de eerste die daar een opmerking over
zou maken. Als ik dan kijk naar de motie die door het CDA is ingediend, dan ben ik
eigenlijk een beetje verbaasd dat we een juridische discussie politiek willen uitvechten.
Wij hebben een juridisch advies ingewonnen. Onze jurist, die ook op de markt werkzaam
is, heeft hier verschillende keren naar gekeken. De insteek en de intentie waarmee de
contracten in 2009 zijn gesloten, die zijn voor ons leidend geweest in de gesprekken met
Optisport. Als u dan aan mij vraagt: is er gesproken over een financiële verdeling? Dat is
niet het uitgangspunt geweest wat is gehanteerd bij de evaluatie en de vraag die daarop
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is gesteld. We hebben dat natuurlijk wel ook wel op tafel gelegd bij Optisport, maar die
houden dan toch vast aan de afspraken die zijn gemaakt. U vindt dan een juridische
regel die zegt: wij zien daar wel een opening toe, maar ik denk dat als ik aan zeven
juristen voorleggen, dat we 44 verschillende meningen krijgen en die maken het
bijzonder lastig. In de derde bullet wordt nu opgenomen geen middelen beschikbaar te
stellen ten laste van de extra dotering voor het onderhoudsfonds ten bedrage van €
400.000 per jaar voor de jaren 2020 en 2021. Die vind ik zelf wel lastig, want we zitten
alweer een half jaar ongeveer in 2020 en er wordt volop onderhoud gepleegd aan de
Sportboulevard, bijvoorbeeld het leidingwerk is al vervangen. Ik kan u wel zeggen: dat
bedraagt nu al meer dan € 400.000.
De voorzitter: Een interruptie, wethouder. Als eerste mevrouw Van der Ham van de
CDA-fractie. Gaat uw gang.
Mevrouw Van der Ham: Dank u wel. Ik hoor de wethouder zeggen dat hij, als hij het aan
zeven verschillende juristen zou voorleggen, hij verschillende antwoorden zou krijgen.
Moet u dan niet met mij toegeven dat dat juist de aanleiding voor de twijfel zou moeten
zijn? Want als er zoveel onduidelijk is dat er verschillende antwoorden uit moeten
komen, dan zegt dat al voldoende, lijkt me.
De heer Stam: Voorzitter, dat denk ik niet. Ik denk dat het juist jurist eigen is dat je
daar een bepaalde mening aan hangt die wel kan verschillen maar ook grotendeels
overeen kunnen stemmen. Dus ik vind dat geen zwaarwegend argument om te zeggen:
u heeft gelijk of ongelijk.
Mevrouw Van der Ham: U spreekt net zelf, er wordt gesproken door de jurist, is er
gekeken naar de intentie waarmee het is opgeschreven, maar er wordt in de
beredenering, ook in artikel 40-vragen, volledig voorbijgegaan aan gewoon de inhoud
van het contract zelf. Hoe ziet u dat dan?
De heer Stam: Voor zover ik kan terug zien in de beantwoording van de artikel 40vragen en de contacten die ik met de organisatie heb gehad, zijn wij van mening dat wij
wel antwoorden hebben gegeven, ook over de juridische insteek op basis waarvan wij
geconcludeerd hebben dat dit contract geen opening biedt om die extra kosten te
verdelen op basis van de Halifax arrest waar u eigenlijk van zegt: dat is een te oud
arrest en wij hebben toch een ander artikel gevonden.
Mevrouw Van der Ham: Het punt wat wij vooral willen maken in dit geval, voorzitter, is
dat er niet ingegaan is op onze uitleg van de contractbepalingen maar een algemene
redenering is opgehangen aan wettelijke bepalingen terwijl helemaal niet wordt
ingegaan op wat in het contract staat en ook niet ingegaan wordt op onze vragen
daarover. Ik zou zeggen dat dat toch op zijn minst een gemiste kans is geweest, zeker,
als ik u goed begrijp, dat er meerdere juristen naar hebben gekeken en dat dat niet is
gebeurd.
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De heer Stam: Ik ben dat niet met u eens. Ik denk dat wij een sluitend, juridisch advies
hebben overlegd. U noemt dat globaal, ik noem dat voldoende beargumenteerd om uw
vragen te beantwoorden. Daar hebben wij gewoon een verschil van mening over.
De voorzitter: Oké. Dan zie ik nog een interruptie van de heer De Boer van Beter voor
Dordt. Gaat uw gang.
De heer De Boer: Dank u wel, voorzitter. Het is een andere vraag dan mijn voorgangster
net, vraag ik aan de wethouder: in het begin gaf u aan inderdaad, de allonge dat is een
lopend contract. Waarschijnlijk zijn toen gesprekken gevoerd. Heeft deze
onderhandeling toen al opgeleverd dat er ook al meer verantwoordelijkheden liggen al
bij Optisport sinds die ondertekening?
De heer Stam: Op basis van die allonge en die demarcatielijst hebben wij natuurlijk wel
die verantwoordelijkheid over het onderhoud verdeeld. Maar u moet natuurlijk niet
vergeten dat wij gewoon eigenaar zijn van de Sportboulevard. Wij verkeren in een
eigenaarspositie en dat betekent nogal wat, ook voor je MJOP en voor je
dotatievoorziening. Dus in die zin is daar natuurlijk over gesproken op basis van die
allonge en dat heeft ertoe geleid dat er heel veel aanvullende
onderhoudswerkzaamheden nu door Optisport worden uitgevoerd.
De heer De Boer: Oké, dank u wel.
De voorzitter: Wethouder, vervolgt uw betoog.
De heer Stam: Dan ben ik eigenlijk nog bij het laatste deel voor de eerste ronde
aanbeland voor de motie. Ik heb al aangegeven dat ik het eigenlijk zonde vind dat er
een juridisch verschil ontstaat over interpretatie van een contract. Wij hebben natuurlijk
ook nog een politiek maatschappelijke rol en een intentie waarmee we met partijen
contracten zijn aangegaan. Toch een klein stapje terug naar het verleden, in 2009 is
daar door de toenmalige collegepartijen ‘…’ was op geattendeerd in de raadsvergadering
van 9 maart dat er goede afspraken waren met Optisport met betrekking tot exploitatie
en parkeren. Dan is de vraag: willen wij daar een juridisch geschil over loslaten hoe we
die kostenverdeling moeten maken? Wij hebben ons nu puur gericht op die 10 jaar voor
het lopende contract, want wij zien natuurlijk ook wel verhoudingen met Optisport en
hoe je daarmee om moet gaan. Maar nogmaals, de kans die zit voor ons na de 10 jaar
om een nieuw onderhoudscontract met een andere partij of eventueel met Optisport te
sluiten en dan pas te kijken naar bullet 3 in de motie om die middelen niet beschikbaar
te stellen, dan is mijn advies eigenlijk om deze motie niet in behandeling te nemen.
De voorzitter: Ik zie een interruptie van de heer Den Heijer. Gaat uw gang.
De heer Den Heijer: Dank u wel, voorzitter. Het nog over een stukje terug in de
discussie. Nou hoor ik de wethouder aangeven dat, tenminste, correct me if I’m wrong,
ik hoor de wethouder aangeven dat eigenlijk voor dit contract, voor de komende 10 jaar
zegt de wethouder: ik heb geen glazen bol, maar ik kan met enige zekerheid stellen dat
dit het is, want we zijn als VVD erg scherp ook op de centen, dus dit is het dan, en dan
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is het na 10 jaar is het nu via een accountancybureau gaat nu uitgezocht worden wat
het effect daarna dan is voor de kosten die we aan onderhoud kwijt zijn omdat het pand
dan wat ouder wordt. Het is misschien een wat technische vraag, maar heb ik de
wethouder dan goed begrepen?
De heer Stam: U heeft mij goed begrepen. De 4 ton is met redelijke zekerheid vast te
stellen. We weten natuurlijk nooit welke excessen zich in die 10 jaar voordoen. U moet
zich voorstellen, we hebben een Sportboulevard gebouwd die ongeveer 40, 50 jaar moet
staan, 40 jaar moet zijn afgeschreven, alleen als je naar de huidige staat gaat kijken en
u gaat daar rondlopen, dan ziet u een Sportboulevard die 10 jaar oud is maar die de
verschijnselen vertoont van iemand van 80. Dus dat vraagt ook wat voor het onderhoud.
Uw tweede opmerking met betrekking tot de periode na 20 jaar, daar zijn we met onze
huisaccountant BDO mee in overleg.
De heer Den Heijer: Eén feitelijke vervolgvraag: wanneer denkt de wethouder dat daar
uitkomst over is?
De heer Stam: Op korte termijn, want binnenkort moeten wij de jaarrekening opstellen
en dan is de begroting aan de orde en dan willen wij wel inzicht hebben hoe de
accountant hier tegenaan kijkt.
De voorzitter: Dank u zeer. Wethouder, was dat ook uw inbreng in deze termijn? Uw
microfoon staat uit.
De heer Stam: Sorry. Ik wil het voor de eerste termijn even hierbij laten, ja.
De voorzitter: Ik zie nog een tweetal interrupties, in ieder geval van de heer Van Verk
en de heer Boersma. De heer Van Verk, gaat uw gang.
De heer Van Verk: Dank u, voorzitter. Ik heb de wethouder niet meer gehoord over de
vijf voorwaarden die Beter voor Dordt stelde bij monde van de heer De Boer,
voorwaarden, aanvullingen, what’s in a name, die hij u mee wilde geven in het
vervolgtraject. Wat was uw plan daarmee te gaan doen?
De heer Stam: Voorzitter, zoals ik net aangaf, we zijn geconfronteerd met een bestaand
contract. Daar is een aanvulling op geweest op de allonge. U moet dan in die
onderhandelingen kijken hoe wij met Optisport daar in acteren. Daar proberen wij
natuurlijk ook het onderste uit de kan te halen, ook qua voorwaarden. Ik moet trouwens
zeggen, als ik kijk hoe Optisport daarin acteert, dan moet ik ze daar wel een compliment
in geven, want ze doen daarin hun uiterste best. Als je dan kijkt naar die vijf
voorwaarden: natuurlijk kregen wij die tafel, maar dan wordt er continu verwezen naar
het contract wat al bestaat. Daar zie je wel wat kleine haperingen, maar in die zin,
nogmaals doen ze hun uiterste best. Ik denk wat ze kunnen doen, doen ze. Wat ze nu
extra moeten doen op basis van de allonge, voeren ze goed uit. Het punt zit erin: hoe
gaan wij nou zelf om als eigenaar met toekomstige exploitanten naar de toekomst toe
om dit soort problemen die we nu ervaren om die in de toekomst te vermijden?
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De heer Van Verk: Maar eigenlijk zegt u dus, om maar het even in mijn woorden samen
te vatten: ik heb de voorwaarden gehoord, maar ik ben gebonden aan een contract dus
ik kan er eigenlijk niks mee doen.
De heer Stam: U zegt, ik zeg eigenlijk: wij doen ons uiterste best om die voorwaarden
continu op tafel te leggen en het gesprek met Optisport gaande te houden om die
voorwaarden in te vullen, alleen een contract op tafel leggen die iets anders zegt, dan is
dat vrij lastig onderhandelen, maar wij zitten niet daar in een positie: we hebben nog 10
jaar, dus laat maar lopen.
De heer Van Verk: Dat begrijp ik, maar u bent ook niet de persoon, denk ik, en ik denk
niet dat de gemeente dat zou moeten doen, die elke vergadering weer zegt: verder ben
ik van mening dat de voorwaarden van mijn partij moeten worden ingevuld. Dat lijkt me
ook een beetje afgezaagd worden. U zegt genoeg.
De voorzitter: Oké, dank u zeer. Dan heb ik nog een interruptie van de heer Boersma.
De heer Boersma: Voorzitter, dank u wel. Volgens mij heb ik nog een antwoord op mijn
vraag gemist, het ging over het onderzoek naar de beheersmodellen en de
exploitatiemodellen.
De voorzitter: Het is overigens zo, de heer Boersma, zo meteen gaat wethouder
Burggraaf ook nog een tweetal vragen beantwoorden.
De heer Boersma: Misschien dat die daarbij zit, hoor. Als die daarbij zit, dan …
De voorzitter: Ik kijk even naar de heer Stam of dit zijn vraag was of niet.
De heer Stam: Die verdelen we wel richting Vastgoed en mijzelf, want ik heb natuurlijk
ook met verenigingsplannen te maken. Natuurlijk kijken we, als je kijkt naar financiële
situaties of die positief of negatief zijn, welke beheersmodellen wij kunnen oppakken
met de organisaties, om zo effectief en efficiënt mogelijk dat beheer vorm te geven. Dus
wij kijken daar continu naar.
De heer Boersma: Oké. Voorzitter, waar ik aan refereerde was de toezegging om
expliciet dat onderzoek te doen. Misschien is dat dan inderdaad meer de portefeuille van
wethouder Burggraaf naar echt alternatieve beheermodellen in zijn algemeen voor het
vastgoed, zowel binnen de sport als ook binnen andere sectoren.
De heer Stam: Collega Burggraaf die gaat vanuit de Vastgoed daar meer op in. Ik kan
nogmaals alleen maar zeggen vanuit de Sport dat wij kijken naar structuren hoe nu
wordt samengewerkt, welke kostenplaatjes daaraan vast zitten en hoe je dat op een
andere manier qua governance ook kan vormgeven en de beheerskosten zo laag
mogelijk kan houden.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan is er nog een interruptie, als de heer Boersma tevreden
is gesteld, dan is er nog een interruptie van de heer Portier. Gaat uw gang.

86

De heer Portier: Voorzitter, ik was benieuwd of ook gekeken werd naar een optie om in
eigen beheer de exploitatie te gaan doen.
De heer Stam: Voorzitter, wat ik eigenlijk net al heb aangegeven, als dat 10-jarig
contract met Optisport is, zijn alle opties open.
De heer Portier: Voorzitter?
De voorzitter: Gaat uw gang, de heer Portier.
De heer Portier: Betekent het nou wel of niet gekeken wordt naar de mogelijkheid om
het in eigen beheer te gaan exploiteren?
De voorzitter: Dat was de vraag inderdaad.
De heer Stam: Ik doe mijn geluid aan. We hebben nu nog een lopend contract van 10
jaar. Daarna zijn alle opties open om te kijken hoe we die exploitatie van de
Sportboulevard vorm gaan geven. Mocht u nu zeggen: we moeten nu iets gaan doen
binnen die 10 jaar, dan heeft u een contractwaarde van ongeveer 2,2 miljoen die u zou
moeten afkopen bij Optisport voor de lopende 10 jaar plus een investering om het zelf te
organiseren. Dan hebben we het gauw over 40 miljoen. Dus als u daar voor bent, dan
gaan we dat organiseren.
De heer Portier: Voorzitter?
De voorzitter: Tot slot, de heer Portier.
De heer Portier: Ik heb het niet gehad over het openbreken van het lopende contract,
hoe spijtig ik dat ook vind. Ik heb het over het bekijken van de opties voorbij die 10
jaar.
De heer Stam: Voorzitter, volgens mij heb ik daar het antwoord op gegeven. Elke optie
is daar open: zelf exploiteren, andere partijen of Optisport.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan is er nog een interruptie van de heer De Boer, tot slot in
uw termijn.
De heer De Boer: Dank u wel, voorzitter. Even terug naar mijnheer Van Verk, eigenlijk
even een beetje een interruptie richting de wethouder in dit geval, want ik hoorde
mijnheer Van Verk zeggen, één van die punten die ik noemde in mijn woordvoering
waarvan die nog, duidelijk inderdaad, die kunnen niet worden opgenomen in het plan.
Maar ik neem wel aan dat dat geen onbekende punten zijn, even richting de wethouder:
u zult wel zeker vinger aan de pols houden met deze punten de aankomende 10 jaar?
De heer Stam: Voorzitter, volgens mij heb ik hier ook het antwoord al op gegeven. Wij
zijn continu in overleg met Optisport.
De heer De Boer: Precies.
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De heer Stam: Dus wij nemen die punten continu mee, maar als het contractueel is
vastgelegd, wordt het een ander soort vorm gesprek.
De heer De Boer: Dat begrijp ik, dank u wel.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan dank ik wethouder Stam voorlopig even hartelijk voor
zijn inbreng en dan ga ik naar wethouder Burggraaf.
De heer Burggraaf: Dank u wel, voorzitter. Ik had twee vragen genoteerd nu en een
derde van de ChristenUnie/SGP. De eerste vraag van CDA, ik hoorde collega Stam daar
ook al wel grotendeels antwoord op geven, was de vraag: in hoeverre is dan nu de
exploitatie van de Sportboulevard voor de komende 10 jaar met de reservering die we
nu nemen op orde en worden we niet weer gaandeweg die 10 jaar verrast met nieuwe
bedragen? Deze raming die er nu ligt, is door een extern gespecialiseerd bureau gedaan
die ook echt specifiek in sportaccommodaties en zwembaden gespecialiseerd is. Dat is in
opdracht van ons gebeurd. Er is ook getoetst door een technisch adviseur binnen
degenen die al het onderhoud en beheer van onze panden doet. Dus in ieder geval naar
alle beste weten hebben we daarmee een realistische inschatting voor de komende 10
jaar. Zoals mijn collega Stam ook al zei, is dit uiteindelijk een gebouw wat een
technische exploitatieperiode heeft van 40 jaar, dus we hebben het nu echt alleen over
deze eerste helft van de exploitatieperiode van 20 jaar waar ook wel duidelijk is dat de
eerste helft natuurlijk al wat goedkoper is dan de tweede helft van je exploitatieduur,
dus je zal na deze 10 jaar, als je weer een nieuwe weging maakt van hoe ga je verder,
weer opnieuw met extra onderhoudskosten zitten en dan de vraag hebben: hoe ga je
daar dan een nieuwe afspraak over maken voor de tweede periode? Maar die
inschattingen, die kosteninschattingen worden dus echt door externe bouwkundige
bedrijven gedaan. De accountant kijkt gewoon puur naar de boekhoudkundige wijze
waarop je het vervolgens in je begroting en de jaarrekening verwerkt. Dan het tweede,
allerbelangrijkste vraag natuurlijk: hoe voorkom je dat je zo’n discussie bij grote
investeringen in de toekomst nog weer een keertje tegen komt, dat je aan de voorkant
een besluit neemt en vervolgens 10 jaar later met elkaar vaststelt: we hadden op dat
moment meer moeten ramen voor de exploitatiekosten? Daarvoor is het gewoon
belangrijk dat we aan de voorkant, bij de eerstvolgende grote investering, een goede
raming doen van de aanvangsinvestering, dat we daarin niet te scherp aan de wind gaan
varen of aan wensdenken doen. Belangrijk is dat we daar ook echt een externe check bij
doen zodat je goed zicht heb of je daar ook in alle zaken rekening hebt gehouden, zeker
als het gaat, in dit geval natuurlijk om een zwembad, maar als je projecten doet die heel
specifiek van aard zijn, dat je daar ook echt partijen bij heb zitten die gewend zijn om
dergelijke objecten te moet beheren en daarmee dus ook een goede kwaliteit
meerjarenonderhoudsplan ligt waar je goed anticipeert op wet- en regelgeving en die
hele duidelijke demarcatielijsten vaststelt aan de voorkant als je te maken hebt met een
positie waar je eigenaar bent en gebruiker, dat je aan de voorkant daar heel scherpe en
eenduidige afspraken maakt over: wat is eigenaarsverantwoordelijkheid en wat is
gebruikers/huurders verantwoordelijkheid? Daarmee kan je in ieder geval, voor zover je
het kan voorzien, aan de voorkant dit soort discussies voorkomen en zou je tijdens de
exploitatie alleen nog maar met min of meer overmachtsituaties geconfronteerd kunnen
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worden. Dan het laatste van de ChristenUnie/SGP de vraag over andere beheermodellen
…
De voorzitter: Wethouder, voordat u verder gaat, er is een interruptie op dit punt van
mevrouw Van der Ham. Gaat uw gang.
Mevrouw Van der Ham: Als u het niet erg vindt, wacht ik heel even wat er nu komt nog
af, want mijn vraag heeft betrekking op andere exploitatiemodellen. Dus excuus, ik
wacht nog heel even dan.
De voorzitter: Oké. Dan wethouder, vervolgt uw betoog.
De heer Burggraaf: Die discussie kunnen we, denk ik, gewoon het beste voeren bij de
vastgoednota die weer van een update wordt voorzien en waar we dan dit soort
uitgangspunten met elkaar ook in vastleggen. Ik denk dat het goed is om die discussie
dan daarbij te betrekken. Die vastgoednota is er nu nog niet, want daar wordt nu onder
andere op de duurzaamheidinvesteringen, op alle meerjarenonderhoudsplannen en
dergelijke ook nu extern alles geïnventariseerd. Daar hebben we echt nog wel even een
paar maanden voor nodig om het totaalplaatje daarop te hebben.
De voorzitter: Dank u zeer. Alsnog het woord aan mevrouw Van der Ham.
Mevrouw Van der Ham: Voorzitter, dank u wel. Ik heb specifiek deze vraag gesteld
omdat wij natuurlijk bezig zijn met nieuwe grote ontwikkelingen en exploitaties. U zegt
al eigenlijk: wacht ik op de vastgoednota, daar neem ik die afweging over verschillende
modellen in mee. Maar hoe borgt u dat dan, het vaststellen van die vastgoednota in
combinatie met de exploitatie van bijvoorbeeld het Huis van Stad en Regio? Hoe
voorkomen we dat we dat eerst in een proces gaan gooien en vervolgens de
vastgoednota voorstellen, bijvoorbeeld? Hoe zit dat tijd-technisch?
De heer Burggraaf: Ik denk, mijn inschatting is nu dat dat in de volgordelijkheid dat dat
de eerste vastgoednota zal zijn en daarna de definitieve investeringsbeslissing, want dan
heb je het echt over het uitvoeringsbesluit voor de Huis van Stad en Regio. Ik denk
sowieso dat dat een traject is waar het gewoon heel goed is. U heeft ook zelf een
instrumentarium nu aan, via de motie ‘Gissen is missen’ vastgesteld, dat dit ook iets is
wat heel goed is als we daar gezamenlijk, vanuit het college en u als een raad met uw
instrumentarium aan de voorkant al goed optrekken en op die manier voorkomen dat we
tot verrassingen komen, want dat wilt u als raad niet en dat willen wij als college ook
niet, dat je een investering doet waar je een aantal jaar van moet zeggen: we hebben
aan de voorkant toch te rooskleurig tegen de situatie aangekeken, of: we zijn toch weer
verrast. Dat wil je, op het moment dat je een besluit neemt, wil je gewoon zorgen dat je
daar een compleet beeld van hebt. Dus met dit soort investeringen ook goed om daar
goed, intensief met elkaar dat besluitvormingstraject te doorlopen.
Mevrouw Van der Ham: Dank u wel.
De voorzitter: Ik zie nog een tweede interruptie van de heer Boersma. Gaat uw gang.
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De heer Boersma: Voorzitter, dank voor het antwoord van wethouder Burggraaf. Mijn
vraag is: is die nog iets concreter te maken? Want u heeft hem aan het koppelen aan de
vastgoednota en dat duurt nog wel even. We hadden een toezegging dat met enige
spoed zou hier een onderzoek naar komen omdat er, het sporthallendossier komt er nog
aan en zo zijn nog een paar best wel lastige dossiers, maar over wat voor een termijn
hebben we het met de vastgoednota? Kunt u daar iets meer over aangeven?
De heer Burggraaf: De vastgoednota verwacht ik dat dat eind van dit jaar zal zijn. Dat is
nogmaals afhankelijk gewoon van een aantal externe inventarisaties die we nu op al ons
vastgoed aan het doen zijn. In mijn beeld komt dat ook dit aardig overeen met de
planning die voor verenigingshallen plannen hebben, maar daar kan mijn collega Stam
meer over zeggen. Maar in mijn herinnering ligt die ook pas na de zomer in de planning.
Maar dat kan ik eigenlijk beter even aan Marco Stam overlaten, om dat, het goede
antwoord op te geven.
De voorzitter: In dat geval geef ik het woord graag aan wethouder Stam.
De heer Stam: Dank u wel, voorzitter. Dat klopt, ook met name vereniging zalenplan
was besloten om dat na de zomer te behandelen. Dat geeft ons iets meer tijd om die
exploitatiemodellen verder uit te werken. Maar die komt na het zomerreces komt die aan
de orde.
De heer Boersma: Prima. Dank u, voorzitter, dan ben ik redelijk gerustgesteld,
voorlopig.
De voorzitter: Dank u zeer. Ik zie nu verder geen interrupties in de eerste termijn van
het college. Dan kijk ik in de chat even of er behoefte is aan een tweede termijn. Ik zie
dat CDA-fractie om een schorsing vraagt. Anderen nog, tweede termijn? Kan mevrouw
Van der Ham even in beeld komen? Zijn er meer die een tweede termijn, een schorsing
willen? Mevrouw Van der Ham, hoe lang wilt u schorsen?
Mevrouw Van der Ham: 15 minuten.
De voorzitter: 15 minuten?
Mevrouw Van der Ham: Yes.
De voorzitter: Zijn er nog anderen die een langere schorsing willen? Mevrouw Van
Benschop vraagt ook om een schorsing. Kan mevrouw Van Benschop even in beeld
komen? Er zijn ook raadsleden die een week willen schorsen. Ik denk dat dat niet
helemaal serieus is. Mevrouw Van Benschop, is een kwartier voor u ook goed?
Mevrouw Van Benschop: Ja hoor, dat is voldoende.
De voorzitter: Dan schors ik de vergadering tot 20:50 uur.
Mevrouw Van Benschop: Dank u.
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De voorzitter: Beste leden van de raad, mensen thuis, de vergadering is weer heropend.
Ik kijk even naar mevrouw Van der Ham en mevrouw Van Benschop die om schorsing
hadden verzocht. Ik heb begrepen dat inmiddels er een wijziging gaat komen in de
ingediende moties. Wie van u beiden mag ik daar het woord voor geven?
Mevrouw Van der Ham: Mij, voorzitter.
De voorzitter: Mevrouw Van der Ham. Gaat uw gang.
Mevrouw Van der Ham: Dank u wel. De woordvoering van het college heeft ons geen
feitelijk nieuwe informatie of andere inzichten opgeleverd op basis waarvan wij overtuigd
zijn dat het ophogen van de onderhoudsgelden met 4 ton per jaar voor de
Sportboulevard door de gemeente Dordrecht betaald zou moeten worden. We bespeuren
bij het college erg weinig enthousiasme om een second opinion uit te voeren of te laten
voeren, dus is het wellicht beter om deze second opinion te vragen aan de griffie.
Daarmee kan de door ons geformuleerde onderzoeksvraag eenvoudig deel uitmaken van
het in de motie van D66, GroenLinks en de VSP voorgestelde onderzoeksproces. Daarop
hebben wij met hen overlegd, deze zin op te nemen in de door hen ingediende motie.
Wij trekken daarmee onze motie in en sluiten ons als indiener aan bij die van hen. Dank
u wel.
De voorzitter: Dank u zeer. Ongetwijfeld is er behoefte aan een tweede termijn nu het
feit dat de moties M3 en M4 daarmee eigenlijk komen te vervallen en er een nieuwe
motie komt. Die wordt op dit moment in iBabs en in het RIS gezet. Die gaan we motie
M5 noemen en die is zojuist door mevrouw Van der Ham toegelicht. Ik denk dat we toch
even een ronde gaan maken om te kijken hoe men daar in zit. Ik kijk even naar de
fractie Beter voor Dordt. Mijnheer De Boer.
De heer De Boer: Voorzitter, ik zag David nu pas inschakelen, die zou ook even wat
zeggen maar ik kan het denk ik ook even doen. We willen inderdaad een schorsing,
maar wel wat langer als die van zonet, zo even.
De voorzitter: Wat houdt dat in? Want hij was zojuist 15 minuten. Wilt u nu 16 minuten
of wat stelt u voor?
De heer De Boer: Een half uur.
De voorzitter: Een half uur?
De heer De Boer: Ja.
De voorzitter: Even voor mijn begrip, mag ik weten wat er in dat half uur gaat
gebeuren? Want er zitten natuurlijk een hele reeks mensen nu te wachten al op wat er
net is gebeurd.
De heer De Boer: Klopt. Maar we gaan even overleggen intern en even wat met anderen
overleggen.
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De voorzitter: Heeft u de motie al gezien of is het, is dit ook het moment van de
schorsing?
De heer De Boer: Ik heb het net aangehoord, ja.
De voorzitter: Oké. Hij staat nog niet in iBabs. Hij wordt er nu ingezet. Maar vindt u het
verstandig om nu te schorsen of zegt u: we willen eerst de termijn afwachten en dan
eens even schorsen? Dan heeft u misschien nog wat meer op een rijtje van hoe iedereen
er in zit?
De heer De Boer: Op voorwaarde van de intrekking van de motie van de CDA en het
overhevelen van een stukje naar de andere motie. Het is voor ons even reden om even
toch te schorsen. Het is veranderd.
De voorzitter: Maar dat wilt u ook nu?
De heer De Boer: Ja.
De voorzitter: Ik zie dat de heer Boersma nog een opmerking wil maken. Gaat dat over
het verzoek van schorsing, mijnheer Boersma?
De heer Boersma: Ja, daar gaat het over, voorzitter. Het staat natuurlijk iedereen vrij
om een verzoek om schorsing in te dienen, maar ik vind een beetje een bijzondere gang
van zaken dat we eigenlijk een gewijzigde motie krijgen waarin volgens mij één zinnetje
wijzigt. Maar goed, als Beter voor Dordt daar een half uur voor nodig heeft, dan het zij
zo. Maar ik heb daar eigenlijk een beetje bezwaar tegen.
De voorzitter: De heer Portier. Gaat het ook over het verzoek tot schorsing?
De heer Portier: Voorzitter, inderdaad. Ik vind het buitensporig lang voor inderdaad deze
ene zin.
De voorzitter: De heer Van Verk.
De heer Van Verk: Dank u, voorzitter. Ik vind het niet alleen buitensporig lang, ik vind
het bijzonder verbazend, want volgens mij heeft de heer De Boer namens zijn partij ten
een en ten andermaal uitgesproken tegen beide moties te zijn. Nu worden deze beide
moties in elkaar geschoven tot één geheel. Dat is op zich een nieuw feit, maar verandert
niets aan de situatie. Dus ik begrijp niet waarom Beter voor Dordt een half uur nodig
zou hebben om twee moties die ze al eerder hebben afgewezen, die nu ineengeschoven
te zijn, nogmaals vast te stellen dat ze tegen zijn.
De voorzitter: Oké, dank voor uw visie daarop. De heer Den Heijer.
De heer Den Heijer: Voorzitter, ik sluit me eigenlijk, de VVD sluit zich aan bij
ChristenUnie/SGP en we willen ‘…’ een beroep doen op u als voorzitter dat we inderdaad,
wat u zegt, gewoon het eerst het rondje afmaken en dat we daarna kijken wat de stand
van zaken is. Er is feitelijk ook dan niks veranderd, in die zin dat Beter voor Dordt dan
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ook meer informatie heeft. Als ze dan willen schorsen, lijkt me dat iets om op dat
moment weer voor te stellen.
De voorzitter: De heer Van Leeuwen.
De heer Van Leeuwen: Wat mij betreft, ook eerst het rondje afmaken en als Beter voor
Dordt dan nog aanleiding ziet om te schorsen, dan kunnen we dat alsnog bekijken. Maar
nu vind ik dat een beetje voorbarig. Dank u wel.
De voorzitter: Dan zie ik nog mevrouw Koene.
Mevrouw Koene: Voorzitter, mijnheer Den Heijer die is denk ik eerder vader dan dat we
eruit zijn op deze manier. Dus wat mij betreft gaan we gewoon door.
De voorzitter: Dank u wel. Dan hebben we daar wat visies over gehad. Ik kijk nog even
naar de heer De Boer. Als u zegt: ik persisteer en ik wil nu een schorsing van een half
uur, dan krijgt u hem echt van mij. Daar sta ik ook voor. Maar u heeft een aantal
anderen gehoord en de rest zegt wel: laten we nou eerst even het rondje afmaken, dan
kunt u altijd nog kijken of u wilt schorsen. Is dat een suggestie waar u mee kunt leven?
De heer De Boer: Voorzitter, dank u wel. Ik ben altijd voorstander om dit met elkaar te
doen, dus ik zou zeggen, even gezien de andere reacties, kies ik er nu voor, neem ik zelf
even het besluit om inderdaad eerst het rondje af te maken en dan aan de hand daarvan
de schorsing.
De voorzitter: Prima. Dan gaan we dat doen. Ik kijk even naar uzelf, want u heeft als
eerste het woord, mijnheer De Boer, als grootste fractie in dit punt. Gaat uw gang.
De heer De Boer: Dank u wel, voorzitter. Ik heb nog even een kleine aanvulling, een
kleine insteek. Los even van de verandering net van de motie. Ik wil toch nog het
volgende even kwijt. Iedere extra expert opinion levert een ander beeld op. Dat heeft,
zoals eerder genoemd vanmiddag vanuit Beter voor Dordt, geen meerwaarde. Iedere
extra expert opinion betekent meer kosten en levert mogelijk ook imagoschade op. Er
zijn tot nu toe verschillende expertises gedaan, er zijn verschillende berekeningen
gemaakt en het raadsvoorstel die nu bij ons voorligt is voor Beter voor Dordt acceptabel.
In plaats van dat we de Sportboulevard als een blok aan ons been zien, kunnen we ook
hiermee goed pronken. Het Sportboulevard is een prachtig visitekaartje van onze stad.
Voorbeelden van mooie activiteiten en kwalitatief hoogstaande evenementen die binnen
de Sportboulevard worden gehouden, hoef ik niet te noemen. Als gemeente Dordrecht
zullen wij moeten zorgdragen voor een goed onderhoud van het Sportboulevard en
daarnaast, niet onbelangrijk, een goed contact onderhouden met de exploitant. We
staan nog steeds achter dat wij akkoord gaan met het voorstel die er zo ligt. Dank u
wel, tot zover.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan kijk ik naar de heer Den Heijer van de VVD-fractie.
De heer Den Heijer: Dank u wel, voorzitter.
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De voorzitter: Bent u al vader?
De heer Den Heijer: Nee, dat is 38,5 week, dames en heren.
De voorzitter: Dat kan elk moment gebeuren.
De heer Den Heijer: Dan kan het elk moment gebeuren.
De voorzitter: Ik zou zeggen: hou het kort.
De heer Den Heijer: Je zou aan de hand van dit debat bijna hopen dat ik een telefoontje
krijg: het is zover. Maar even terug naar het onderwerp, voorzitter. Dit is, in
tegenstelling tot de grap die ik net maakte, ook voor de VVD gewoon een serieuze zaak.
Het is ook iets waarvan wij ook de mening van de rest van de raad delen dat dit gewoon
een hele vervelende pleister is die wij eraf moeten trekken. Dit doet even pijn, maar
laten we deze pleister er nou nu aftrekken. In die zin hebben we goed geluisterd naar de
motie-indieners die in de eerste termijn, of richting tweede termijn hun motie hebben
aangepast en die hebben gezegd dat het college niet met nieuwe informatie is gekomen.
Dan constateert de VVD in ieder geval dat het college dus consistent is geweest. Ook
met die opvatting zullen wij de moties niet steunen.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan de CDA-fractie, mevrouw Van der Ham.
Mevrouw Van der Ham: Voorzitter, dank u wel. U mag mijn toelichting op het aanpassen
en intrekken van onze motie beschouwen als mijn tweede termijn.
De voorzitter: Dan hebben we die efficiënt achter de rug. Gaan we naar de D66-fractie,
de heer Tiebosch.
De heer Tiebosch: Dank u wel, voorzitter. Het enige nieuwe wat wij van wethouder Stam
hebben gehoord dat de Sportboulevard inmiddels de vitaliteit heeft van een 80-jarige.
Alleen dat lijkt ons al voldoende reden om een second opinion aan te vragen over de
onderhoudskosten die wij de komende 10 jaar voor onze kiezen gaan krijgen. Voor de
rest sluit ik me aan wat bij alles wat gezegd is door het CDA en GroenLinks.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan ga ik naar GroenLinks.
Mevrouw Van Benschop: Dank u wel, voorzitter. Naar aanleiding van de tweede termijn
van mevrouw Van der Ham van het CDA hebben we eigenlijk geen nieuwe informatie te
delen. Dus ik laat het ook hierbij.
De voorzitter: Dank u zeer. Ik kijk even of de ChristenUnie/SGP-fractie nog een inbreng
heeft in het tweede termijn, de heer Boersma.
De heer Boersma: Voorzitter, nog één opmerking dan. Ik zie de nieuwe motie nog niet in
iBabs. Dus ik ben nog wel benieuwd naar het zinnetje over de second opinion en de rol
van de griffie daarin.
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De voorzitter: Ik krijg net door dat die ververst moet worden en dat hij er dan in staat.
De heer Boersma: Ik ververs hem. Ik kijk nog eventjes. Staat hij nu, ‘…’.
De voorzitter: Ik zou zeggen: kijk er nog even naar.
De heer Boersma: Ik zie hem niet, ik zie hem zo, maar het gaat er meer om met een
second opinion dat we niet de griffie in een ‘…’ die bij de griffie hoort want volgens mij
geen second opinion ‘…’ zou het nog steeds ‘…’ in de eerste termijn hadden dat we deze
ook niet zullen steunen.
De voorzitter: Dank u zeer. Ik verstond u matig, want de verbinding werd even slecht,
maar u wilt in elk geval de griffie niet in een positie brengen die niet bij ze past, begreep
ik uit uw woordvoering. Dan ga ik naar de heer Van Leeuwen van de PVV-fractie.
De heer Van Leeuwen: Dank u wel, voorzitter. Ik heb daarnet even contact gehad met
het CDA. De PVV-fractie heeft besloten om de nieuwe, samengestelde motie te gaan
ondersteunen. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u zeer. De heer Portier van de SP.
De heer Portier: Hulde voor een aantal fracties voor de goede samenwerking. Wij zullen
de samengestelde motie steunen.
De voorzitter: Dank u wel. Dan kom ik bij de VSP-fractie, mevrouw Stolk.
De heer Stolk: Voorzitter, dank. Ik hou het kort. Ik sluit me aan bij de woorden van de
heer Tiebosch die aangeeft dat de wethouder heeft gezegd dat de Sportboulevard nu
een vitaliteit heeft van 80 jaar. Ik heb ook nog even het woord ‘demarcatie’ opgezocht
en dat is een grensafbakening of een lijn die twee elementen van elkaar scheidt. Wat
inhoudt: we maken afspraken met elkaar, jij doet dit en zij doen dat. Wat ik mis, is wie
is er nu verantwoordelijk en welke juridische afspraken zijn er nu gemaakt als Optisport
niet kan waarmaken wat we nu afgesproken hebben? Daar wacht ik eerst nog eventjes
het antwoord af van de wethouder, en wie daar toezicht op gaat houden.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan kom ik bij de heer Van Verk die al klaar zit. Gaat uw
gang.
De heer Van Verk: Voorzitter, in de eerste termijn heb ik al aangegeven niet mee te
stemmen met de motie van het CDA noch die van GroenLinks. Het feit dat ze nu in
elkaar geschoven zijn, verandert voor mijn betreft niets aan het hele verhaal. Wij blijven
dus tegen de motie.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan de fractie Gewoon Dordt, mevrouw Koene.
Mevrouw Koene: Dank, voorzitter. Iedereen kan schuiven wat ze willen, maar wij gaan
ook deze motie niet steunen.
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De voorzitter: Dank u zeer. Dan kom ik tot slot bij de Fractie Jager.
Mevrouw Jager: Dank u, voorzitter. ‘…’
De voorzitter: Ik heb u niet goed verstaan, maar u geeft aan dat u de motie niet steunt.
Mevrouw Jager: Dat klopt.
De voorzitter: Prima. Dan hebben we dat ook even helder. Dan hebben we de tweede
termijn van de raad gehad. Misschien is het goed om de wethouder nog even te laten
reageren en dan ga ik uiteraard nog even terug naar de heer De Boer om te kijken of hij
alsnog een schorsing nodig heeft. De heer Stam.
De heer Stam: Het is even de vraag welke wethouder dan aan zet ‘…’, voorzitter.
De voorzitter: De heer Stam, ik zie u en daarna eventueel als het nodig is nog even
wethouder Burggraaf.
De heer Stam: Prima. Als ik naar de aangepaste motie kijk, blijf ik hem eigenlijk sterk
ontraden, want het levert naar mijn idee geen meerwaarde op ten opzichte van alle
externe onderzoeken die nu al zijn geweest. Het legt eigenlijk de nadruk op de twijfel
van de betrouwbaarheid van al die externe onderzoeken die al zijn geweest. In mijn
eerste termijn heb ik aangegeven dat er meerdere externen bij betrokken zijn. Dan zijn
dat woordspelingen dat ik heb gezegd van een 80-jarige. Wat ik daarmee heb willen
aangegeven, is dat de kwaliteit van de sporthal niet is zoals we die voor ogen hadden bij
de bouw. Als u dat betwijfelt en u wil daar een extern onderzoek voor hebben, dan zou
ik zeggen: trek hem dan veel breder. Maar ik zou hem ontraden. De VSP heeft nog een
specifieke vraag gesteld over: wie begeleidt Optisport en hoe gaat dat. Als u naar het
proces kijkt, Optisport stelt elk jaar een plan van onderhoud op. Dat wordt getoetst door
Vastgoed en er wordt geen gulden uitgegeven zonder toestemming van Vastgoed. Daar
zit ook een controle op, dus we hebben daar wel een cirkel van vraag, sturing en
controle. Dus ik hoop dat dat voor u voldoende is om te kunnen borgen dat Optisport
daar niet zelfstandig volledig de vrije hand heeft, maar dat er altijd een schakeling zit
tussen Vastgoed en tussen Optisport. Wellicht kan collega Burggraaf dat nog verder
onderbouwen of beamen. Dank u, voorzitter.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan gaan we ook als vanzelf nog even naar wethouder
Burggraaf die al werd aangekondigd. Gaat uw gang.
De heer Burggraaf: Dank u, voorzitter. Ik heb er eigenlijk verder niks op toe te voegen.
De voorzitter: Dat is kort en krachtig. Dank u zeer. Dan ga ik naar de heer De Boer om
te kijken of hij, hoe hij erin zit.
De heer De Boer: Dank u wel, voorzitter.
De voorzitter: Gaat uw gang.
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De heer De Boer: Ik zit nog steeds goed hier en ik ben ook in die zin volhoudend en zou
graag ook een half uur willen schorsen.
De voorzitter: Dan ga ik u die gewoon gunnen. Dus ik stel voor dat we dan schorsen tot
21:37 uur.
De heer De Boer: Dank u wel.
De voorzitter: Tot dan. De vergadering is geschorst. Beste mensen, de vergadering is
weer heropend. Ik kijk even naar de heer De Boer van Beter voor Dordt die om
schorsing had verzocht. Mijnheer De Boer.
De heer De Boer: Voorzitter, dank u wel. We zijn er weer. Ik wil graag even het woord
overlaten aan onze fractievoorzitter van Beter voor Dordt, de heer Schalken.
De voorzitter: Die geef ik dan graag het woord. De heer Schalken, gaat uw gang.
De heer Schalken: Voorzitter, wij hebben in de schorsing hebben we gesproken over wat
de move betekent, het intrekken van de motie en het aansluiten bij een andere motie.
Ik wil daar gewoon tijdens mijn stemverklaring een reactie op geven.
De voorzitter: Dank u zeer. Wij hebben het tweede termijn van raad en college gehad.
Dat betekent dat als er verder daar, ten aanzien van de schorsing, niks te zeggen is, dat
we overgaan tot stemming. Dat betekent dat we beginnen met het voorstel zelf. Het
voorstel ‘Optimalisatietraject Sportboulevard’. Ik kijk even of er behoefte is aan
stemverklaringen ten aanzien van het voorstel zelf. Ik kijk even in de chat. Dat is niet
het geval. Dan gaan we stemmen. Dan begin ik, ten aanzien van het voorstel zelf geldt
het dus even, voor alle duidelijkheid. Dan begin ik zoals tijdens de digitale vergadering
gebruikelijk bij mevrouw Jager. Mevrouw Jager, bent u er?
Mevrouw Jager: Ja, ik ben er.
De voorzitter: Bent u voor of tegen het voorstel zelf? Dus niet de motie, het gaat nu
over het voorstel.
Mevrouw Jager: Het voorstel?
De voorzitter: Ja, het voorstel ‘Optimalisatietraject Sportboulevard’.
Mevrouw Jager: Nee.
De voorzitter: Dus u bent tegen?
Mevrouw Jager: Ja.
De voorzitter: Helder. Het gaat dus over agendapunt 18, ja, precies, het voorstel. Dan
ben ik bij de volgende, dat is de heer Van der Klaauw van Beter voor Dordt.
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De heer Van der Klaauw: Voor.
De voorzitter: Voor. Dan ben ik bij de heer Soy van Beter voor Dordt.
De heer Soy: Voor.
De voorzitter: De heer Soy is voor. De heer Van der Graaf.
De heer Van der Graaf: Voor.
De voorzitter: Voor. Mevrouw Van Eck.
Mevrouw Van Eck: Voor.
De voorzitter: Dank u zeer. Mevrouw Jager mag het beeld uitzetten, hoor. Mijnheer Van
der Klaauw die mag ook het beeld uitzetten. Kom ik bij de heer Schalken.
De heer Schalken: Voor.
De voorzitter: Voor. De heer Gündogdu.
De heer Gündogdu: Voor.
De voorzitter: Dank u zeer. Mevrouw Nijhof.
Mevrouw Nijhof: Voor.
De voorzitter: Voor. De heer De Boer.
De heer De Boer: Voor.
De voorzitter: Voor. Dan kom ik bij de heer De Looze van de ChristenUnie/SGP-fractie.
De heer De Looze: Voor.
De voorzitter: Voor. De heer Veldman.
De heer Veldman: Voor.
De voorzitter: Voor. De heer Boersma.
De heer Boersma: Voor.
De voorzitter: Voor. Mevrouw Klein-Hendriks.
Mevrouw Klein-Hendriks: Voor.
De voorzitter: Voor. Mevrouw Koene van Gewoon Dordt.
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Mevrouw Koene: Voor.
De voorzitter: Dat is voor. De heer Portier van de SP-fractie.
De heer Portier: Tegen.
De voorzitter: Tegen. De heer Van Verk, Partij van de Arbeid.
De heer Van Verk: Voor.
De voorzitter: Voor. Dan de heer Van der Net van de VVD.
De heer Van der Net: Voor.
De voorzitter: Voor. De heer Noldus.
De heer Noldus: Voor.
De voorzitter: Voor. De heer Merx.
De heer Merx: Voor.
De voorzitter: Voor. De heer Den Heijer.
De heer Den Heijer: Voor.
De voorzitter: Voor. De heer Kwaak.
De heer Kwaak: Voor.
De voorzitter: Voor. Mevrouw Rutten van de PVV-fractie.
Mevrouw Rutten-Alberts: Tegen.
De voorzitter: Tegen. De heer Van Leeuwen.
De heer Van Leeuwen: Tegen.
De voorzitter: Tegen. De heer Helweg.
De heer Helweg: Tegen.
De voorzitter: Tegen. Dan mevrouw Van Benschop van GroenLinks.
Mevrouw Van Benschop: Tegen.
De voorzitter: Tegen. Mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger: Tegen.
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De voorzitter: Tegen. De heer De Lijster.
De heer De Lijster: Tegen.
De voorzitter: Tegen. De heer Burakçin.
De heer Burakçin: Tegen.
De voorzitter: Dan mevrouw Van der Ham van de CDA-fractie.
Mevrouw Van der Ham: Tegen.
De voorzitter: Tegen. De heer Van der Kruijff.
De heer Van der Kruijff: Sorry, ik had even wat problemen met de knopjes. Tegen,
voorzitter.
De voorzitter: Mevrouw Weerts.
Mevrouw Weerts: Tegen.
De voorzitter: De heer Oostenrijk.
De heer Oostenrijk: Tegen.
De voorzitter: Mevrouw Stolk.
Mevrouw Stolk: Tegen.
De voorzitter: De heer Wisker.
De heer Wisker: Tegen.
De voorzitter: De heer Bosuguy.
De heer Bosuguy: Tegen.
De voorzitter: De heer Tiebosch.
De heer Tiebosch: Tegen.
De voorzitter: De heer Polat.
De heer Polat: Tegen.
De voorzitter: De heer Loekemeijer.
De heer Loekemeijer: Tegen.
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De voorzitter: Daarmee is het voorstel noch aangenomen noch verworpen, want de
uitslag is 19 - 19. Dat betekent dat het voorstel de volgende vergadering aan de orde
komt, opnieuw ter stemming zal worden gebracht. Ik kijk even wat dat betekent voor de
ingediende motie. Het is te doen gebruikelijk dat normaal gesproken eerst
amendementen in stemming worden gebracht en dan het voorstel zelf en dan de moties.
Die volgorde is ook logisch, omdat moties een opdracht geven aan het college om iets te
doen of iets te laten en zo een opdracht voortvloeit uit het voorstel zelf, dus het lijkt mij
ook logisch om de motie, motie M5, ook aan te houden tot de volgende vergadering
totdat duidelijk is wat de uitkomst wordt van de stemming op het voorstel. Nogmaals,
de stemming is nu 19 - 19, daarmee staken de stemmen en dat betekent dat het
voorstel de eerstvolgende raadsvergadering opnieuw in stemming wordt gebracht. Ik zie
dat de heer Portier daar een vraag over heeft.
De heer Portier: Ja, want ik vraag me af of dit inderdaad in dit geval op gaat, want op
het moment dat er inderdaad een motie daar voortvloeit uit of een aanvulling is op het
voorstel, dan is het inderdaad logisch dat als je het voorstel niet in stemming kan
brengen, dat de moties ook niet in stemming gebracht kunnen worden. Maar als de
moties onafhankelijk aangenomen kunnen worden van het voorstel, wat naar mijn idee
in dit geval het geval is, vraag ik me af of het niet toch instemming moet komen.
De voorzitter: Dan zou je misschien, normaal gesproken hebben aangediend als een
motie vreemd. Laat ik het zo zeggen, de volgorde der stemming is nou eenmaal zo dat
we altijd eerst amendementen, dan het voorstel en dan de motie in stemming brengen.
Dus het lijkt mij het meest logisch om als nu de stemmen staken ook af te wachten wat
de volgende vergadering doet en dan te kijken wat de motie doet, zoals we dat te doen
gebruikelijk zijn. Ik kijk naar de heer Tiebosch die nog een opmerking wil maken.
De heer Tiebosch: Jazeker, voorzitter. Dit is een bijzondere motie waarbij helemaal niks
aan het college wordt gevraagd maar waarbij de raad iets aan de griffie wil opdragen om
uit te voeren.
De voorzitter: Ik vind het ook goed om hem wel in stemming te brengen, maar dan kijk
ik even of daar bezwaar tegen bestaat. Als mensen daar bezwaar tegen hebben, dan zie
ik dat graag in de chat. Op zich is er wettelijk geen beletsel, maar het is meer gebruik
en usance dat we eerst het voorstel behandelen in de stemming en daarna de motie.
Zijn er raadsleden die de motie niet nu in stemming willen hebben? Mevrouw Jager zegt:
liever bij de volgende vergadering. Anderen? De heer Portier en de heer Tiebosch willen
het dus wel. De heer Boersma: volgende vergadering. Het gaat alle kanten op. Ik stel
voor dat ik een ordevoorstel doe en dat we daar even over stemmen. Mijn ordevoorstel
zou zijn om de motie naar de volgende vergadering door te schuiven en daar pas over te
stemmen op het moment dat we ook duidelijk hebben over wat de uitslag van het
voorstel zelf wordt. Dan ga ik gewoon een rondje stemming over houden. Dus het
ordevoorstel is om motie M5 volgende vergadering pas aan de orde te laten komen qua
stemming. Dan begin ik ben bij mevrouw Jager.
Mevrouw Jager: Ik heb er zelf ‘…’.
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De voorzitter: U bent voor verhuizing naar de volgende vergadering.
Mevrouw Jager: Ja.
De voorzitter: De heer Van der Klaauw.
De heer Van der Klaauw: Ik ben voor.
De voorzitter: Voor. Mijnheer Soy.
De heer Soy: Voor.
De voorzitter: De heer Van der Graaf.
De heer Van der Graaf: Voor.
De voorzitter: Mevrouw Van Eck.
Mevrouw Van Eck: Voor.
De voorzitter: De heer Schalken.
De heer Schalken: Voor.
De voorzitter: Voor. De heer Gündogdu.
De heer Gündogdu: Voor.
De voorzitter: Mevrouw Nijhof.
Mevrouw Nijhof: Voor.
De voorzitter: De heer De Boer.
De heer De Boer: Voor.
De voorzitter: De heer De Looze.
De heer De Looze: Voor.
De voorzitter: De heer Veldman.
De heer Veldman: Voor.
De voorzitter: De heer Boersma.
De heer Boersma: Voor.
De voorzitter: Mevrouw Klein-Hendriks.
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Mevrouw Klein-Hendriks: Voor.
De voorzitter: Mevrouw Koene.
Mevrouw Koene: Tegen.
De voorzitter: De heer Portier.
De heer Portier: Om alle besluiten in één keer te nemen: voor.
De voorzitter: Voor. De heer Van Verk.
De heer Van Verk: Voor.
De voorzitter: De heer Van der Net.
De heer Van der Net: Voor.
De voorzitter: De heer Noldus.
De heer Noldus: Voor.
De voorzitter: De heer Merx.
De heer Merx: Voor.
De voorzitter: De heer Den Heijer.
De heer Den Heijer: Voor.
De voorzitter: De heer Kwaak.
De heer Kwaak: Voor.
De voorzitter: Mevrouw Rutten.
Mevrouw Rutten-Alberts: Tegen.
De voorzitter: De heer Van Leeuwen.
De heer Van Leeuwen: Tegen.
De voorzitter: De heer Helweg.
De heer Helweg: Tegen.
De voorzitter: Mevrouw Van Benschop.
Mevrouw Van Benschop: Voor.
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De voorzitter: Mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger: Voor.
De voorzitter: De heer De Lijster.
De heer De Lijster: Voor.
De voorzitter: De heer Burakçin.
De heer Burakçin: Voor.
De voorzitter: Mevrouw Van der Ham.
Mevrouw Van der Ham: Voor.
De voorzitter: De heer Van der Kruijff.
De heer Van der Kruijff: Voor.
De voorzitter: Mevrouw Weerts.
Mevrouw Weerts: Voor.
De voorzitter: De heer Oostenrijk.
De heer Oostenrijk: Voor.
De voorzitter: Mevrouw Stolk.
Mevrouw Stolk: Voor.
De voorzitter: De heer Wisker.
De heer Wisker: Voor.
De voorzitter: De heer Bosuguy.
De heer Bosuguy: Voor.
De voorzitter: De heer Tiebosch.
De heer Tiebosch: Voor.
De voorzitter: De heer Polat.
De heer Polat: Voor.
De voorzitter: De heer Loekemeijer.
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De heer Loekemeijer: Voor.
De voorzitter: Dat is dan toch eensgezinder dan gedacht. 34 raadsleden zijn voor het
ordevoorstel en 4 zijn daar tegen. Dat betekent dat we de volgende vergadering zowel
het voorstel als motie M5 in stemming zullen brengen opnieuw.
22.Motie vreemd aan de Orde van de dag: Oproep hulporganisaties opvang
alleenstaande minderjarige vluchtelingen
De voorzitter: Daar ga ik naar het laatste agendapunt, dat is agendapunt 22, ‘Motie
vreemd’. Motie door GroenLinks ingediend over de opvang van minderjarige
alleenstaande vluchtelingen. Ik geef graag het woord aan de heer Burakçin voor een
korte toelichting en daarna wil ik elke fractie in de bekende volgorde gelegenheid geven
om te reageren en daar heeft iedereen dan 2 minuten spreektijd voor. De heer Burakçin,
gaat uw gang.
De heer Burakçin: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, als het goed is, heeft iedereen de
motie kunnen inlezen. Het kan niemand ontgaan zijn dat de Griekse
vluchtelingenkampen overvol zijn en Griekenland al veel langer op steun van de EU
vraagt. Tussen de tienduizenden vluchtelingen die daar verblijven, zitten enkele
duizenden minderjarige alleenstaande kinderen waar de rechten met de voeten worden
overtreden, zoals het recht op medische zorg en onderwijs. Diverse hulporganisaties
hebben dus daarom de gemeenten, de Nederlandse gemeenten opgeroepen om zich
gezamenlijk in te spannen voor de opvang van de 500 meest kwetsbare kinderen uit
overvolle kampen in Griekenland. Ondanks dat het kabinet een besluit heeft genomen
om hier over drie jaar een programma op te zetten in Griekenland, om de kinderen op
het Griekse vasteland in pleeggezinnen op te vangen, willen wij gehoor geven aan de
oproep van de hulporganisaties die zeer kritisch zijn op dit plan en de wens hebben om
de kinderen alsnog in Nederland op te vangen. Net als inmiddels 90 andere gemeenten,
dat heb ik zojuist nog gelezen, voorzitter, willen wij met deze motie de staatssecretaris
kenbaar maken dat de regering op de medewerking van de gemeente Dordrecht kan
rekenen wanneer zij besluiten dat het bieden van asiel aan enkele van deze 500 meest
kwetsbare weeskinderen en roepen het college op om mee te werken en onderdeel te
zijn van de oplossing voor dit schrijnende probleem zodat de rechten en veiligheid van
de meest kwetsbare kinderen zo snel mogelijk geborgd kan worden en een beroep op de
secretaris van de Tweede Kamer te doen om haar ruimhartige medewerking te verlenen
aan opvang in Nederland. Tot zover dus.
De voorzitter: Dank u zeer. Ik ga de fracties af op volgorde die we gewend zijn. Dan
begin ik bij fractie Beter voor Dordt. Wie mag ik het woord geven? Mevrouw Van Eck,
gaat uw gang. U zit behoorlijk in het donker, trouwens.
Mevrouw Van Eck: De tijd verstrijkt snel, zie ik inderdaad. De oplossing die er nu ligt, is
wat ons betreft voldoende. Mocht de staatssecretaris toch een beroep doen op
Dordrecht, dan gaan we ervan uit dat het college dit passend zal behandelen.
De voorzitter: Kort en krachtig. Dank u wel. Dan kom ik bij de VVD-fractie.
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De heer Van der Net: Voorzitter, dank u wel. Wij zagen deze deugmotie al een tijdje
aankomen, omdat hij ook al in andere steden is ingediend. Wij vinden het toch wel
vreemd dat een partij als GroenLinks die toch wel vindt dat het sociale domein omhoog
moet worden gehouden hier en ook de jeugdhulpverlening, dat die gaan dan toch gaat
pleiten om nog meer kwetsbare kinderen naar Nederland te halen waardoor die kosten
alleen nog maar hoger zullen worden. Wij hebben geen enkele behoefte om hiermee in
te stemmen. Wij vinden wat de regering op dit moment geboden heeft meer dan
voldoende. Ik vraag me af of GroenLinks misschien ook wel denkt dat die kinderen toch
wel familie weer zullen hebben en dat die dan ook weer naar Nederland zullen komen.
Zoals u weet, de VVD vindt opvang in de regio meer dan voldoende en wij gaan hier dus
niet in mee. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u. Dan kom ik bij de CDA-fractie. Wie mag ik het woord geven? De
heer Oostenrijk, gaat uw gang.
De heer Oostenrijk: Voorzitter, de kern van deze motie die gaat over de vraag of de
staatssecretaris op Dordrecht mag rekenen wanneer zij mocht besluiten om 500 van de
meest kwetsbare kinderen die nu in overvolle en vervuilde kampen in Griekenland zijn
opgesloten, in ons land op te vangen. Met deze motie instemmen betekent met zoveel
woorden dat wij als stad bereid zijn om een klein deel van deze kinderen binnen onze
gemeente een plek met toekomst te geven. Voor Dordrecht zou dat, wat ons betreft,
gaan om een opvang van zo’n 10 à 20 weeskinderen. De vraag is relevant of deze
opgave past op het beeld van Dordrecht dat wij willen uitstralen: zijn we een gastvrije
stad? De CDA-fractie vindt inderdaad dat dit van ons als stad mag worden gevraagd.
Solidariteit en gemeenschapszin houdt immers niet op bij de poorten van onze
stadsgrenzen, zeker nu niet in het coronatijdperk.
De heer Van der Net: Voorzitter, interruptie. Sorry.
De heer Oostenrijk: Mag ik nog één zin, dan ben ik klaar met mijn woordvoering.
De voorzitter: Even, de heer Oostenrijk wil graag zijn zin afmaken. Ik zag dat ik net nog
een interruptie van de heer Burakçin over het hoofd heb gezien. Dus die gaat straks nog
even eerst. Mijnheer Oostenrijk, maakt u eerst even uw zin af.
De heer Oostenrijk: We kunnen ons vinden in de intentie van de nu voorliggende motie
die we dan ook zullen steunen. Dat was het.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan geef ik eerst nog even het woord aan de heer Burakçin.
De heer Burakçin: Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik wilde nog even reageren op de
heer, de reactie van de VVD is ons natuurlijk bekend. De heer Van der Net die had het
over de bekostiging, dat we dus nog meer kwetsbare mensen opnemen en dat de kosten
op zullen lopen. Ik heb één en ander opgezocht, voorzitter, en ik kan de heer Van der
Net geruststellen: de bekostiging die hierover wordt gedaan, mocht het anders zijn, dan
horen we het ook van de wethouder, Stichting Nidos die dus gemoeid is met de
voogdijregeling over deze kwetsbare bevolking wordt bekostigd door ZonMw subsidies,
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of met ZonMw subsidies. Dus dat betekent dat mogelijk, waarschijnlijk dus de
bekostiging dus niet op conto komt van de gemeente maar een Rijksaangelegenheid is.
De heer Van der Net: Voorzitter?
De voorzitter: Dat was nog inderdaad even op de inbreng van de heer Van der Net. Gaat
uw gang, mijnheer Van der Net.
De heer Van der Net: De bekostiging dat wil inderdaad zeggen dat de opvang hier
geregeld is, maar dit zijn waarschijnlijk aardig getraumatiseerde kinderen die hierheen
komen en dan weten we gewoon dat daar een heel traject aan jeugdhulpverlening ook
nog vaak aan gekoppeld wordt en dat wordt toch echt bekostigd door ons allemaal. Als u
dan inderdaad zegt: waar maken wij een keuze in? De VVD Dordrecht die kiest er niet
voor om de hele wereld te gaan redden, die kiest voor de Dordtse kinderen en om daar
in ieder geval voor te zorgen dat die gelukkig zijn hier in Dordrecht en in Nederland en
we gaan niet de hele wereld redden.
De heer Burakçin: Voorzitter, dat begrijp ik dat de VVD heel de wereld niet wil redden,
dat zijn we ook wel gewend van de VVD. Maar voorzitter, het gaat hier inderdaad om
getraumatiseerde vluchtelingenkinderen die dus vastzitten in die opvangkampen. We
kunnen het gewoon niet laten, voorzitter, als een ‘…’ stad om als het gaat, als er
inderdaad besloten wordt in het kabinet dat inderdaad dat die kinderen hier naartoe
gehaald worden, dan hebben we het mogelijk over, op dit moment zijn het dus 90
gemeenten die dus hebben ingestemd om die kinderen hiernaartoe te gaan halen. Stel
je voor dat ik bijvoorbeeld dadelijk spreek over 100 gemeentes, dan hebben we het over
vijf kinderen, voorzitter, per gemeente. Dus waar hebben we het over? Over welke
kosten spreken we dan, wil ik tegen de heer Van der Net zeggen?
De voorzitter: Dank u zeer. Misschien dat de heer Van der Net daar nog één keer op wil
reageren en dan wil ik eigenlijk terug naar de heer Oostenrijk, want die zit in alle rust te
wachten op zijn interruptie.
De heer Van der Net: Ik denk niet dat we het eens worden, voorzitter. Getraumatiseerde
kinderen die zijn er overal. Afrika, Azië, Zuid-Amerika. Het is natuurlijk heel mooi
inderdaad van GroenLinks om nu te denken: daar hebben we een groepje, die gaan we
redden. Wij vinden dat geen taak vanuit de Dordtse gemeente en wij gaan hier gewoon
niet in mee.
De voorzitter: Oké, helder. Ik denk dat u inderdaad niet verder tot elkaar komt. Ik
begreep, de heer Van der Net, dat u nog een interruptie had op de inbreng vanuit de
heer Oostenrijk.
De heer Van der Net: Wat ik van de heer Oostenrijk nou niet helemaal begreep is of hij
nou voor of tegen de motie was, maar zijn woordvoering is misschien nog niet helemaal
afgerond. Maar dat was mijn vraag in ieder geval richting de heer Oostenrijk omdat ik
weet dat binnen het CDA dit wel een punt van discussie is. Goed, de VVD is klip en klaar
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wat zij hiervan vinden, dus wij willen graag weten van het CDA wat ze nu met deze
motie willen gaan doen.
De voorzitter: De heer Oostenrijk.
De heer Oostenrijk: Voorzitter, ik zal de laatste zin nog een keer herhalen. Wij kunnen
ons vinden in de intentie van de voorliggende motie die wij dan ook zullen steunen. Daar
is denk ik weinig onhelderheid aan.
De voorzitter: Die is vrij duidelijk. Dat kan ik beamen, de heer Oostenrijk. Dank u zeer.
Dan ga ik naar de fractie D66, de heer Polat, gaat uw gang.
De heer Polat: Dank u, voorzitter. Voorzitter, D66 heeft landelijk gepleit voor de opvang
van deze kinderen in Nederland. Daar is helaas geen voldoende politieke steun voor
gekomen. Het kabinet heeft nu een oplossing gevonden om deze kinderen in
Griekenland op te nemen. Het moge duidelijk zijn dat we dat niet voldoende vinden,
maar is wel een stap vooruit. We hopen echter dat er een structurele oplossing komt
voor deze problematiek en daarmee ook geld beschikbaar komt van de Rijksoverheid.
Zolang dat niet is gebeurd, willen wij de impact van de maatregelen afwachten voordat
we ons gaan committeren op nieuwe verplichtingen, want in een tijd van harde
bezuinigingen die op ons afkomen, heeft weinig zin om als gemeente nieuwe
verplichtingen aan te gaan die we niet kunnen betalen. We hadden daarom deze motie
ingediend gezien bij de bespreking van de kadernota zodat we kunnen zien op welke
manier de dekking wordt geregeld. Dat zeggende, wanneer er echter nu al een gedegen
dekking is, dan zijn we bereid om de motie te ondersteunen. Dank.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan kom ik bij de fractie GroenLinks. U heeft de motie … Oh,
er is nog een interruptie, zie ik, van de heer Burakçin. Gaat uw gang.
De heer Burakçin: Voorzitter, ik begrijp eerlijk gezegd het pleidooi van D66 niet om die
financiën in kaart te brengen tijdens de kadernota. Ik heb net aangegeven hoe de
financieringsstroom hierover ligt en dan is het toch onnodig om nu dan te pleiten om dat
in de kadernota in kaart te brengen? Of zit D66 daar anders in?
De heer Polat: U hebt net genoemd Nidos en ZonMw. Ik ken ZonMw van het NWO. NWO
is natuurlijk het Nederlands Wetenschappelijk Instituut en die doen meer aan innovatie
dan in opvang van kinderen, dus ik begrijp die link nog niet helemaal goed. Dus wat dat
betreft, u moet mij gewoonweg overtuigen of dat dat zo is, dan kunnen wij daar verder
over spreken.
De heer Burakçin: Voorzitter, als ik hierop mag reageren. Voorzitter, voor de helderheid,
ZonMw die regelt de opvang niet, Stichting Nidos die regelt de opvang. ZonMw die
subsidieert de Stichting Nidos op jeugdzorgtaken. Ik zou willen voorstellen om eventjes
dit misschien even in Google te tikken, dan komt u er vanzelf wel uit, mijnheer Polat.
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De heer Polat: Dat hoef ik niet te doen, want dat is natuurlijk uw taak omdat u nu dat
doet, dat u dat aan ons uitlegt hoe de dekking is geregeld, op dit moment om mij met
een opdracht op te schepen van: doe Google search, is natuurlijk niet de bedoeling.
De voorzitter: Dan is er nog een interruptie van de heer Van Verk van de Partij van de
Arbeid.
De heer Van Verk: Voorzitter, de houding van D66 verbaast mij. In de Kamer pleiten
hun vertegenwoordigers juist voor een humane opvang van vluchtelingen en zijn zij ook
van mening dat die kinderen naar Nederland moeten komen. Helaas, ze zitten in een
coalitie met twee rechtse partijen die daar mordicus tegen zijn. Gelukkig hier in
Dordrecht ligt dat genuanceerder, voor wat betreft één partij. Het enige wat u zegt: het
gaat om de financiën. De heer Burakçin heeft al aangegeven dat het om vijf kinderen
zou gaan, later het er meer zijn, en u zegt: kunnen we dat daar dekking voor vinden?
Mijnheer Polat, ik kan u vertellen dat binnen de jeugdzorg Dordrecht op dit moment 3
miljoen over zou kunnen houden op het moment dat we dat gewoon zelfstandig doen. 3
miljoen is veel geld en daar kunnen we meer als makkelijk vijf kinderen voor opvangen.
Dus die dekking, dat zou geen probleem moeten zijn.
De heer Polat: Dank u wel, mijnheer Van Verk. Als de dekking is geregeld volgens u, dan
gaat u dus blijkbaar de motie ondersteunen. Dank u.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan kom ik bij mevrouw Nijhof, een interruptie, gaat uw
gang.
Mevrouw Nijhof: Ik wilde nog even reageren op de financiering. Het Nidos is een
gecertificeerde instelling die wel degelijk bekostigd wordt uit de gelden vanuit de
jeugdwet die dus door de gemeentes bekostigd wordt. Dus dat wil ik toevoegen aan de
discussie. Het is niet zo dat dat vanuit landelijke aparte gelden wordt bekostigd.
De voorzitter: Dank u. Dat was dan nog even een aanvulling op wat de heer Polat net al
een belangrijk twijfelpunt vond. Dan wil de heer Burakçin nog een reactie geven. Dat is
een interruptie op de heer Polat? Want anders gaat het wel heel erg allemaal door
elkaar. Mijnheer Polat is in principe degene die het woord heeft, dus als er
geïnterrumpeerd wordt, is het op hem.
De heer Burakçin: Dit was niet op de heer Polat, maar op mevrouw Nijhof.
De voorzitter: Maar dat gaan we niet doen, want dan wordt het een chaos. Ik zie dat de
heer Van der Net weer op de heer Van Verk wil interrumperen. Dan is het niet meer bij
te houden. De heer Polat heeft verder geen interrupties en uw inbreng was klaar. Dan
ga ik naar de volgende, dat is de heer Burakçin zelf, van GroenLinks.
De heer Burakçin: Voorzitter, volgens mij ben ik net tijdens mijn inleiding ben ik best
wel uitvoerig ingegaan op de problematiek. Dus dan wordt het eigenlijk een beetje een
herhaling van zetten wat ik dus ga vertellen.
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De voorzitter: Dat hoeft niet, hoor, het is wel duidelijk. Maar als u zegt: ik heb nog wat
nieuws eraan toe te voegen, dan mag dat.
De heer Burakçin: Voorzitter, in die zin ‘nieuws’, wat ik wil aangeven is dat er op dit
moment een besluitvorming ligt bij de regering hierover om dus de Grieken te helpen
om het op te zetten van een voogdijsysteem in Griekenland. Het gaat erom dat ze dus
dat in drie jaar willen gaan doen met bekostigingen vanuit Nederland. Maar ook, zoals
ook de vele hulporganisaties dat aangeven, zijn ze dus heel kritisch op dit plan omdat
het namelijk gaat om kinderen die dus nu in acute situaties zitten in die opvangkampen
en dat ze dus nu geholpen moeten worden. Dus wat dat betreft zou ons pleidooi
eigenlijk zijn dat we dus alsnog de regering op het hart willen drukken om het plan te
herzien en alsnog die kinderen hier naartoe te halen en dat wij dus in onze gemeente die
kinderen kunnen opvangen. Het plan is inderdaad een stap vooruit, zoals de heer Polat
dat zei, maar het is in ieder geval niet voldoende om die kinderen uit hun benarde
situatie te halen. Tegelijkertijd, voorzitter, moeten wij, merken wij dat we eigenlijk na
de besluitvorming binnen de regering de oproep vanuit de samenleving nog luider is
geworden om te scharen achter hun pleidooi om de kinderen hier op te vangen.
Vandaag heb ik namelijk …
De voorzitter: Komt u tot een afronding hoor, want de tijd zit erop.
De heer Burakçin: Voorzitter, als laatste, vandaag las ik in de krant, de Trouw, een
duidelijke oproep van een CDA-wethouder die dus kennelijk alle CDA-wethouders een
mailtje heeft gestuurd om deze oproep van de hulporganisaties te steunen. Daarnaast
wil ik aan de VVD nog zeggen zeggen, als slot, voorzitter, dat zelfs VVD-prominenten
achter de oproep van die hulporganisaties zitten. Dus dat wil ik nog even meegeven.
Dank u wel.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan, dat roept toch een reactie op van de heer Van der Net.
De heer Van der Net: Ik vind het allemaal wel aardig om met allerlei prominenten te
gaan schermen. We hebben het over de actuele politiek en op dit moment is, denk ik,
binnen de hele VVD in het hele land duidelijk dat wij hier niet achter staan. Dus ik vind
dat een beetje een dooddoener. Ik heb nog wel een opmerking op de heer Van Verk,
maar dat doe ik tijdens zijn woordvoering wel eventjes ook.
De voorzitter: Dat is misschien voor de helderheid, voor de mensen die nog mee zitten
te kijken, het beste. Dan ga ik naar de fractie ChristenUnie/SGP. Wie wil daar het woord
voeren? De heer De Looze, gaat uw gang.
De heer De Looze: Voorzitter, dat ben ik. Dank u wel. We zijn het van harte eens met de
vorige sprekers dat hier sprake is van een onacceptabele situatie. Zodra we zelf geraakt
worden door het coronavirus, wordt er voor miljarden aan fondsen en middelen
beschikbaar gesteld vanuit de regering en de EU, maar als het om vluchtelingen gaat,
dan laten we ook deze kinderen creperen in kampen en geven we niet thuis. Wat dit
betreft zijn we zo egoïstisch en hierin leren we niet van eerder gemaakte fouten in de
geschiedenis. In het verlengde hiervan willen we deze oproep dan ook van harte
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ondersteunen. Aan de andere kant hebben we ook oog voor de complexiteit van dit
probleem. Er zijn geen makkelijke oplossingen. De problemen zijn niet plots weg als we
deze motie aannemen of deze kinderen hierheen halen. Als ze hierheen komen, nemen
ze hun geschiedenis en achtergrond mee. De opvang van alleenstaande jongeren uit
oorlogsgebieden in Nederland is niet altijd goed geregeld en deze opvang vraagt om een
specifieke aanpak. In de krant las ik dat er collega’s zijn, ook van het CU, volgens mij,
die hun huis openstellen voor deze mensen. Dat is op zich heel nobel en ik weet ook
zeker dat ze dit doen uit een goed hart, maar het is de vraag of dit goed vol te houden is
op de lange termijn.
De voorzitter: Mijnheer, even hoor, mijnheer De Looze, dank u wel. Mijnheer Van der
Net, uw microfoon staat nog aan en er komen wat bijzondere geluiden doorheen.
De heer Van der Net: Excuses, voorzitter.
De voorzitter: Maakt niet uit. De heer De Looze, was u klaar met uw termijn?
De heer De Looze: Kortom, de laatste regel, er zijn hierin geen makkelijke oplossingen,
maar wij steunen deze oproep en deze motie.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan ben ik bij de PVV-fractie. Het woord is aan … Wie voert
het woord? De heer Van Leeuwen, gaat uw gang.
De heer Van Leeuwen: Jazeker, voorzitter. Dank u wel. Wij zullen tegen deze motie
stemmen. We hebben een aantal redenen hiervoor. De PVV is, zoals bij iedereen bekend
is, voor opvang in de regio. Daarnaast is het zelfs voor dit kabinet onduidelijk of het echt
alleenstaande asielzoekers zijn. Het kabinet is bang dat er naast de instroom van deze
kinderen nog vele volwassenen bijkomen die horen bij het gezin of familie van het kind.
Wij zijn hier ook meer dan bang voor. De PVV is voorstander van een zeer beperkte
immigratiestroom. Dit is een zaak van de landelijke politiek. Afwegingen worden
gemaakt in de Tweede Kamer. Tenslotte, humanitair gezien is het vreselijk om te zien
wat er op de Griekse eilanden gebeurt. Discussie zou in onze beleving moeten gaan over
hoe je daar de mensen zou kunnen helpen en ze niet naar Nederland zou moeten halen.
Dank u wel.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan ben ik bij de fractie van de SP, de heer Portier.
De heer Portier: Voorzitter, de situatie in de kampen en ook Griekse eilanden is echt
mensonterend. Kampen waar 10 keer zoveel mensen zitten als waarvoor ze ooit bedoeld
zijn, ontoereikende sanitaire voorzieningen, geweld, totaal gebrek aan toezicht. Dus wat
ons betreft moeten kinderen of minderjarigen die daar zitten geholpen worden. Betekent
dat dat wij voor onbeperkt of onbeheersbare migratie zijn? Nee, in zijn geheel niet. Ook
wij zijn over het algemeen voorstander van opvang in de regio. Maar deze kinderen zijn
niet in de regio waar ze vandaan komen. Ze zitten in overvolle kampen. Wat ons betreft
moeten ze geholpen worden en dat kan niet in Griekenland dat door de bezuinigingen
die door de EU zijn opgedrongen, helemaal aan de bodem zit. Ik wil nog één reactie
geven op de heer Van der Net die nu de VVD probeert te presenteren als een partij die
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ten koste van deze kinderen die migratiestromen tegenhoudt. Op landelijk niveau zitten
zij al jaren in de regering en doet zij niets aan bijvoorbeeld de veiligelanders uit NoordAfrika die in talloze delen van Nederland het land onveilig maken. Daar wordt niets aan
gedaan, maar tegen deze kinderen dan doen we ineens even alsof we de harde lijn
volgen. Dat vind ik echt niet in orde en ik steun dus de motie.
De voorzitter: Dank u zeer. Interruptie van de heer Van der Net.
De heer Van der Net: Dank u. Voorzitter, ik hoor veel dingen van de SP en meestal niet
dingen die mij echt bevallen, maar dit slaat wel alles. Ik bedoel, wij doen er op dit
moment alles aan om al dat gajes, inderdaad wat het verpest voor de echte
vluchtelingen hier in Nederland, het land uit te krijgen. Ik stel voor als de heer Portier de
perfecte oplossing heeft om die mensen wel naar Noord-Afrika terug te brengen, dat hij
die gelijk schriftelijk indient in Den Haag dan. Dank u.
De heer Portier: Voorzitter, één ding daarover. De verantwoordelijke VVD-bewindslieden
zijn niet eens in staat om een onderhoud te krijgen bij de verantwoordelijken van,
bijvoorbeeld, de Marokkaanse regering, voor een aantal van hun onderdanen, dus laten
we ‘…’ gewoon dit echt ook daar gebeurt.
De voorzitter: Oké, ik heb u beiden gehoord. Ik denk dat we moeten waken voor het
aanzien van de Dordtse politiek en dat we het ook vooral moeten houden bij de Dordtse
politiek. We kunnen best praten over een oproep richting het kabinet, maar laten we
niet het hele Rijksbeleid hier ter discussie stellen. Dat was de SP. Dan stel ik voor dat we
naar de VSP gaan. Het woord is aan de heer Wisker. Gaat uw gang.
De heer Wisker: Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, de Verenigde Senioren Partij is van
mening dat, hoe schrijnend deze situatie ook is, het geen probleem is dat thuishoort in
de Dordtse gemeenteraad. Als we als Dordtse gemeenteraad een positie innemen om al
het leed op deze aardbodem op onze schouders te moeten nemen, dan gaan we het wel
heel erg druk krijgen. Verder teken ik daarbij aan dat er niet alleen in Griekenland
kampen zijn, dus over de hele wereld is er genoeg leed. Maar wij vinden dat geen zaak
voor de Dordtse raad. Zonder onze ogen te sluiten voor de buitenwereld, zijn wij van
mening dat de Dordtse gemeenteraad zich dient te beperken tot het besturen van deze
stad en alles wat daarbij komt kijken. Om die reden zullen wij deze motie, hoe
sympathiek, dan ook niet steunen. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u zeer. Er is een interruptie op u aan de kant van de heer Burakçin.
Gaat uw gang.
De heer Burakçin: Voorzitter, even kort op de reactie dat het geen lokale
aangelegenheid is, dat er in de Tweede Kamer gesproken moet worden hierover. Dat
klopt, voorzitter, alleen je hoort ook wel eens, tenminste, dat is ook een veelgehoorde
klacht lokaal, dat vaak beslissingen worden genomen waar lokale uitvoering op zit en
dat we daar eigenlijk weinig over gehoord worden. Vindt de VSP dan niet dat dit
eigenlijk ook een kans is om, als het bijvoorbeeld gaat in de uitvoeringstaken zoals wij
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dit blok moeten gaan uitvoeren, dat we op voorhand eigenlijk mee kunnen geven aan
het kabinet: er is genoeg draagvlak, dus u kunt daar ook ‘…’. Hoe ziet u dat?
De heer Wisker: De VSP ziet dat als volgt, mijnheer Burakçin. Als wij geroepen worden
om ergens aan mee te doen, dan kunnen we dat altijd afwegen. Maar wij staan niet
vooraan in de rij om al die, al het leed van de wereld naar Dordrecht te brengen.
De heer Burakçin: Precies, maar dat begrijp ik, alleen mijn vraag was anders. Dat u dus
vooraf eigenlijk iets kan meegeven aan de Tweede Kamer omdat er gemeentelijke taken
zijn die uitgevoerd moeten worden en dat de regering daar rekening mee kan houden.
Hoe ziet u dat?
De heer Wisker: Wij zijn er voor dat de gemeente Dordrecht zijn gemeentelijke taken
uitvoert. Mocht het kabinet een beroep op ons doen, dan kunnen we altijd heroverwegen
maar niet aan de voorkant.
De heer Burakçin: Oké. Goed, ik krijg geen antwoord op mijn vraag.
De heer Wisker: Ik heb mijn best gedaan.
De voorzitter: Het is in ieder geval niet het antwoord wat u graag had willen horen.
De heer Wisker: Dank u wel.
De voorzitter: Dan ga ik naar de Partij van de Arbeid toe. Tenminste, ik ga ervan uit dat
de heer Wisker klaar was met zijn inbreng. Dan ga ik naar de Partij van de Arbeid. De
heer Van Verk, gaat uw gang.
De heer Van Verk: Dank u, voorzitter. Voorzitter, wanneer mensen in nood een beroep
doen op andere mensen, dan zal de PvdA nooit en te nimmer nee zeggen. Mensen in
nood, mensen die in schrijnende omstandigheden zitten, dien je te helpen. Dus wat dat
betreft krijgt deze motie volop de steun van onze partij. Voorzitter, ik vind het jammer
dat in de discussie er door een aantal mensen verdachtmakingen worden gedaan over
de status van deze kinderen als zouden het geen weeskinderen zijn. Deze kinderen
komen uit verschrikkelijke omstandigheden waar duizenden slachtoffers zijn gevallen,
waar heel goed hun ouders bij kunnen zetten. Het past niet dat raadsleden van de
gemeenteraad van Dordrecht op voorhand de verdachtmaking uitspreken dat deze
kinderen wel een hele familie achter zich zullen hebben die vervolgens wel zal volgen.
Trouwens, al zou dat zo zijn, dan zouden ze nog welkom dienen te zijn, want ook deze
mensen komen uit schrijnende omstandigheden. Ik vind het schandalig dat mensen dit
in de mond durven te nemen. Daar wou ik het bij laten, voorzitter.
De voorzitter: Interruptie, de heer Van der Net. Ik denk dat we echt moeten waken dat
we elkaars inbreng dat we die kwalificeren. Laten we ieders inbreng respecteren en
kijken wat het uiteindelijk doet. De heer Van der Net.
De heer Van Verk: Voorzitter, even ter interruptie op u, want u reageert nu op mij. Ik
kwalificeer dergelijke inbreng wanneer die op deze wijze wordt gebracht, wanneer een
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groep van mensen al op voorhand verdacht wordt gemaakt van: er zullen wel hele
trossen achteraankomen. Ik vind dat verwerpelijk en dat is een moreel oordeel dat ik
hier durf te vellen.
De voorzitter: Goed. De heer Van der Net.
De heer Van der Net: Voorzitter, waarvan akte. Maar ook de heer Van Verk weet
helemaal niets van die kinderen. Hij weet niet precies of ze echt wees zijn, of ze echt
vluchtelingen zijn. Ik vind het leven in de wereld ook heel erg. In Brazilië is het ook heel
erg. Maar we gaan niet de hele wereld redden. Ik wilde toch nog eventjes ingaan op een
eerdere opmerking van de heer Van Verk over die 3 miljoen die wij overhouden op de
jeugdhulpverlening. Dan begint de heer Van Verk wel steeds meer op Sinterklaas te
lijken, maar het geld dan op die manier dan weer te gaan uitdelen terwijl het eigenlijk
geld is voor de Dordtenaren en voor de Dordtse kinderen, dan denk ik weer: dat is weer
de echte Partij van de Arbeid die gewoon het gemeenschapsgeld weer gaat uitdelen aan
Jan en alleman. Daar past de VVD voor. U mag allerlei dingen dan zeggen als
‘verwerpelijk’, mijnheer Van Verk. Ik bedoel, onze mening is gewoon heel duidelijk en
wij gaan niet mee in dit soort spelletjes van GroenLinks. Dat was hem, voorzitter.
De heer Van Verk: Voorzitter, ik wil daar toch op reageren. Want, A) de kwalificatie van
Sinterklaas die werp ik ver van mij. Of die daar ook op dit moment gezien serieus zei,
‘…’. Op het moment dat deze kinderen in deze stad wonen, hebben ze gewoon alle
rechten die iedereen in deze stad heeft, zijn het kinderen van deze stad en zijn we net
zo goed gehouden ze te helpen. Daar is ook voldoende geld voor, dus ik snap het
probleem niet. Ook het probleem bij D66 snap ik daarin niet. Maar daarvan constateer ik
dat het sociale gezicht toch iets anders is geworden als het voorheen was. Dat was mijn
bijdrage en mijn reactie hierop.
De voorzitter: Dank u zeer. Ik zie nog een interruptie van de heer Portier. Is dat een
interruptie op de heer Van Verk?
De heer Portier: Nee, het is eigenlijk een reactie op de heer Van der Net.
De voorzitter: Zullen we dat maar niet doen? U heeft al zoveel op elkaar gereageerd.
Dan gaan we naar, de heer Polat heeft nog een interruptie. Is dat op de heer Van Verk?
De heer Polat: Ja.
De voorzitter: Gaat uw gang.
De heer Polat: De heer Van Verk had een opmerking. Dank u, voorzitter, op wat het
sociale gezicht betreft, mijnheer Van Verk, dat zit wel goed. Wij hebben alleen gevraagd
of het op dit moment, nu het kabinet een besluit heeft genomen om die kinderen daar
op te vangen. We willen graag zien wat dat gaat opleveren, of dat succes heeft. Zo niet,
dan willen wij graag natuurlijk ons sterk voor maken om die kinderen ook hier te gaan
halen, maar dat moet wel via Rijksoverheid, via landelijk en via liever via Brussel dat op
een evenredige manier de lasten worden verdeeld.
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De heer Van Verk: Voorzitter, ik constateer verder geen vragen. Dus ik hou het erbij.
De voorzitter: Dat is uw goed recht. Dan kom ik bij Gewoon Dordt, mevrouw Koene.
Mevrouw Koene: Dank, voorzitter. Wij vinden dat dit niet thuishoort in de lokale politiek.
In Den Haag zijn er afspraken gemaakt met Griekenland om de minderjarige
alleenstaande vluchtelingen te helpen. Pas op het moment dat de vraag komt richting de
gemeentes om een bijdrage te leveren of om te kijken of die iets kunnen doen, dan ben
ik bereid om daar een andere discussie over te voeren. Dus we zullen de motie niet
steunen. Ik wil nog wel even opmerken dat het toch wel weer heerlijk is dat er op één of
andere manier altijd de jeugdhulp er weer in wordt gefietst. Dank u, voorzitter.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan kom ik tot slot bij de Fractie Jager. Mevrouw Jager.
Mevrouw Jager: Dank u wel, voorzitter. ‘…’
De voorzitter: Mevrouw Jager, ik onderbreek u even, want uw geluid is echt heel slecht.
Dat was eerder vanavond beter. Misschien dat u even uw microfoon uit en aan kunt
zetten, dat zou weleens kunnen helpen.
Mevrouw Jager: Oké.
De voorzitter: Kunt u even wat zeggen?
Mevrouw Jager: Is het nu beter?
De voorzitter: Niet heel veel beter.
Mevrouw Jager: Wat raar. ‘…’ Ik hoor ‘…’.
De voorzitter: Het komt heel stoterig over, zal ik maar zeggen. Soms wel, soms niet.
Misschien kunt u even de camera uitzetten, wordt er gesuggereerd en dan even zonder
beeld misschien wel met geluid. Misschien dat dat helpt.
Mevrouw Jager: Is het zo beter?
De voorzitter: Dit is wel beter.
Mevrouw Jager: Oké. ‘…’
De voorzitter: Nee, het is toch niet beter, excuses. Heeft u meerdere programma’s
openstaan, mevrouw Jager?
Mevrouw Jager: Ja.
De voorzitter: Misschien dat u even alle programma’s kunt afsluiten behalve het
programma waar we nu inzitten.
Mevrouw Jager: ‘…’
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De voorzitter: Kunnen wij hier niks aan doen. We wachten eventjes totdat mevrouw
Jager de nodige andere software heeft uitgeschakeld en apparaten.
Mevrouw Jager: We blijven het volhouden.
De voorzitter: Mevrouw Jager, u bent terug en ik kan u veel beter horen, volgens mij.
Mevrouw Jager: Goed zo.
De voorzitter: Het woord is aan u, gaat uw gang.
Mevrouw Jager: Dank u wel. Het is nog niet zoveel jaren geleden dat we hier in
Dordrecht en hele grote groep vluchtelingen hebben opgevangen, zelfs meerdere keren.
Daar was heel veel weerstand tegen. Ik weet dat burgemeester Brok zich er toen heel
erg sterk voor gemaakt heeft en achteraf gezien, die mensen bleven maar een paar
dagen tot maximaal een week en iedereen was weg en een jaar later had niemand het
er meer over. Ook dat gebeurde naar aanleiding van een verzoek van de landelijke
overheid. Ik begrijp de motie zo, dat die alleen behelst dat wanneer de landelijke
overheid het aan ons vraagt, wij gunstig zullen reageren op het feit of we hier een
aantal kinderen tijdelijk op kunnen vangen. Ik zie dit niet als zijnde hele families of wat
dan ook. Ik geloof dat het gaat over kinderen, vluchtelingen in vreselijke
omstandigheden in Griekenland op dit moment moeten leven. Ik schaam me een beetje
als ik sommige mensen tegen elkaar in hoor gaan en daar van alles bij halen dat anders
is dan waar het om gaat: kinderen die het slecht hebben en die verder geen opvang
hebben. Ik denk dat we ons daarop zouden moeten concentreren en niet van: kom maar
hier naartoe met de hele bus, maar als de overheid het vraagt, de landelijke overheid dit
aan ons vraagt nadat ze zelf besloten hebben dat we ze op gaan vangen, dan denk ik
dat we daar gewoon ja op zouden moeten zeggen. Het lijkt me, als ik iedereen zo tegen
elkaar in hoor gaan, alsof we de afgelopen periode niets geleerd hebben met ons allen,
terwijl we toch zelf gemerkt hebben hoe kwetsbaar we met z’n allen kunnen zijn, denk ik
dat het … God, ik ben niet altijd blij dat ik de laatste ben, maar deze keer toevallig wel,
dat het toch wel een beetje een gotspe is als we zo over andere mensen die het moeilijk
hebben kunnen praten terwijl we zelf nog in de, ik hoop, de naweeën zitten van een toch
wel ontzettend moeilijke periode voor ons allemaal. Het zal u niet verbazen dat ik de
motie dan ook van ganser harte zal steunen.
De voorzitter: Dank u wel voor uw termijn, mevrouw Jager. Even voor de duidelijkheid,
de motie spreekt inderdaad uit dat de staatssecretaris op de medewerking van
Dordrecht kan rekenen wanneer zij besluiten tot het bieden van asiel, maar vraagt ook
het college om een beroep te doen op de staatssecretaris haar ruimhartige medewerking
te verlenen. Dus het is wel iets breder dan u hem zojuist samenvatte. Mevrouw Koene
heeft nog een interruptie. Gaat uw gang.
Mevrouw Koene: Dat was wat ik wilde zeggen. Dus dank daarvoor.
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De voorzitter: Excuus. Heb ik u de woorden uit de mond genomen. Zijn er nog andere
interrupties? Dat is niet het geval. Dan wil ik overgaan naar de eerste termijn van …
Wel, de heer Polat, interruptie op mevrouw Jager.
De heer Polat: Voorzitter, nee, ik heb geen interruptie op mevrouw Jager. Ik wilde een
reactie geven op de motie zelf. Maar dat zal wel in het tweede termijn worden.
De voorzitter: Ik denk dat dat beter is, want dan is daar nog wel ruimte voor. Misschien
dat de wethouder nog wat daarop kan toevoegen. Dan geef ik die graag de gelegenheid.
Wethouder Heijkoop.
De heer Heijkoop: Voorzitter, dank u wel. Een gepolariseerde discussie, landelijk maar
ook in uw raad. Toch wel een stevig debat waarin de standpunten heel stevig worden
ingenomen en men elkaar ook echt niet zal kunnen overtuigen. Een stevig debat dat wel
echt landelijk thuishoort. Het college is echt nadrukkelijk ook het eens met degenen die
aangeven dat het een landelijke bevoegdheid is, een landelijke verantwoordelijkheid,
ook in relatie tot Europa. Wij hebben eerder in de beantwoording van de artikel 40vragen vorige maand ook aangegeven dat als landelijk wordt besloten om deze kinderen
op te vangen, dat wij dan zeker bereid zijn om onze verantwoordelijkheid daarin te
nemen. Dat is ook echt wel het standpunt van het college. Als u de motie aanneemt,
dan zal het college een keurige brief opstellen gericht aan de staatssecretaris en aan de
Tweede Kamer waarin het standpunt van uw raad zal worden verwoord en op die manier
zullen wij dan uitvoering geven aan de motie. Maar wij vinden dit echt heel nadrukkelijk
een landelijk vraagstuk dat daar ook geagendeerd dient te worden. Tot zover, voorzitter.
De voorzitter: Dank u zeer. Ik zie nog een interruptie vanuit de kant van de heer
Burakçin. Gaat uw gang.
De heer Burakçin: Dank, voorzitter. Even over de reactie van de wethouder dat het
inderdaad een landelijke aangelegenheid is waarover besloten moet worden. Dat snap ik
en dat heb ik ook in mijn woordvoering te kennen gegeven. Alleen, voorzitter, er is
gewoon heel veel kritiek op het landelijke besluit. Ik heb tijdens mijn woordvoering heb
ik al aangehaald vandaag in Trouw, zo’n kop en met name over een CDA-wethouder die
dus nu flink heeft aangekaart dat de Tweede Kamer dit plan moet herzien en zich moet
scharen achter het plan, achter de oproep van hulporganisaties. Hoe ziet deze
wethouder, nota bene ook een CDA-wethouder, dit voor zich? Heeft hij ook een mailtje
ontvangen van die CDA-wethouder uit Noord-Holland?
De heer Heijkoop: Voorzitter, er is kritiek op het landelijk beleid. Natuurlijk, wij lezen
allemaal de krant. Die kritiek moet ook zeker verwoord worden in de Tweede Kamer,
vanuit de Tweede Kamer, in een controlerende en kaderstellende rol richting het
kabinet. Dat is de rol van de Kamer en dat is niet onze rol. Ik verwoord hier het
standpunt van het Dordtse college. Dat ik van CDA-huize ben, dat klopt, maar mijn
mening als CDA-wethouder is in zijn geheel niet relevant in deze. Op uw vraag of ik
persoonlijk benaderd ben. Ik heb ook contacten binnen de partij. De mensen waarover u
spreekt, die ken ik ook. Daar spreek ik ook geregeld mee. Maar voor het debat wat u
vandaag in uw raad voert en ook het standpunt van het college, is mijn mening niet zo
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relevant. Wel het standpunt, wel de mening van het college en standpunt van het
college en dat we bij deze naar voren willen brengen.
De voorzitter: Dank u zeer. De heer Burakçin tot slot.
De heer Burakçin: Nog een laatste vraag, voorzitter. Over de landelijke aangelegenheid,
dat begrijp ik, maar dan wil ik nog een laatste vraag indienen: ziet de wethouder, naast
inderdaad dat dit een landelijke aangelegenheid is, nog andere struikelblokken om die
kinderen bijvoorbeeld niet binnen onze gemeente op te kunnen vangen?
De heer Heijkoop: Voorzitter, als het kabinet besluit om deze 500 kinderen op te
vangen, dan zullen wij als Dordrecht daar ook onze verantwoordelijkheid in nemen en
dan zijn daar geen belemmeringen in ten opzichte van andere vraagstukken op dit vlak.
We zullen dat dan ook gewoon doen. Maar dat is echt aan het kabinet.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan kijk ik, dat was de inbreng vanuit de kant van het
college, waarvoor dank. Dan kijk ik rond of er nog behoefte is aan een tweede termijn in
de raad. Ik had de heer Polat net al eventjes in beeld zien komen, maar ik denk dat het
nodige wel gewisseld is over dit dossier. De heer Polat, gaat uw gang.
De heer Polat: Voorzitter, wij hebben heel veel argumenten voorbij zien komen over de
motie en over landelijk beleid, over Europa. We hebben gezegd dat wij als D66 zeker
voor de opvang zijn zolang er dekking is. Als wij moeten gaan geloven dat GroenLinks
met enkele voorstellen komt waarbij dat inmiddels ondersteuning krijgt, ik hoor de
woorden van mevrouw Nijhof dat het via een gemeentelijke fonds is, dan zijn wij bereid
om de motie te ondersteunen voor die 100, 500 richting GroenLinks.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan kom ik bij de heer Burakçin die had nog kort het woord
gevraagd.
De heer Burakçin: Nog even kort, voorzitter. Ondanks dat we dus niet over de
besluitvorming over deze kwestie gaan, denken wij hiermee een belangrijke signaal
richting het kabinet te geven om zijn besluit te herzien. De oproep om deze kinderen in
Nederland op te vangen wordt steeds luider binnen de samenleving. Dus er is voldoende
draagvlak hiervoor. Hoe symbolisch dit ook door sommige partijen wordt gezien, zijn wij
van mening dat we alleen al vanwege de medemenselijkheid en humaniteit onze stem
hier te laten horen. Heel kort nog eventjes over de VVD en de PVV die dus eigenlijk de
misbruikkaart trokken in hun woordvoeringen. Als er achteraf blijkt, voorzitter, dat een
klein percentage hier misbruik van maakt, betekent dat nog steeds niet dat die kinderen
geen steun nodig hebben. Daarnaast hebben we nog steeds te maken met internationale
rechten en verdragen die ons verplichten om die hulp aan de kinderen te bieden. Dat
was hem, voorzitter.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan is er nog een termijn aangemeld van de kant van
mevrouw Koene. Gaat uw gang.
Mevrouw Koene: Ik wil alleen maar even reageren op de heer Burakçin, omdat ...
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De voorzitter: Dat mag ook.
Mevrouw Koene: Want in feite, door zijn uitspraak die die net doet, word ik dus door
hem weggezet als niet menselijk et cetera. Daar reageer ik even op, want het hoort hier
niet, het is een landelijke discussie en ik heb aangegeven dat op het moment dat er een
oproep wordt gedaan aan de gemeente, dat we het er dan over gaan hebben hier. Tot
die tijd ben ik gewoon net zo menselijk of onmenselijk als altijd. Dank u wel.
De heer Burakçin: Als ik heel kort weer mag reageren, volgens mij heb ik die woorden
niet in mijn mond genomen, dus daar neem ik ook afstand van.
De voorzitter: Dank. Als er verder geen behoefte is vanuit de raad aan een tweede
termijn, dan gaan we, denk ik, over tot stemming. Ik kijk nog even of er behoefte is aan
stemverklaringen. Het is wel duidelijk gebleken uit de bijdragen wat de stemmen zouden
gaan worden. Ik zie in ieder geval de ChristenUnie/SGP, maar ik zie de heer Van der Net
in beeld. Gaat uw gang, mijnheer Van der Net.
De heer Van der Net: Voorzitter, het is duidelijk waar wij voor staan. Wij zijn gekozen in
de Dordtse raad om voor de Dordtse burgers te zorgen en niet voor het leed in de hele
wereld. Wij duiden dit echt als een deugmotie en wij zouden zeer teleurgesteld zijn als
de Dordtse raad deze motie gaat aannemen. Dan is het duidelijk wie er in ieder geval
echt voor de Dordtenaren opkomt. Dank u.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan de heer De Looze, ChristenUnie/SGP, een
stemverklaring.
De heer De Looze: Voorzitter, dank u wel. Wij steunen de essentie van deze motie
omdat deze stevig is ingebed in de Nederlandse cultuur en de bijbelse zorg voor wezen.
Dank u wel.
De voorzitter: Dank u zeer. De heer Wisker, VSP.
De heer Wisker: Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, we hebben, alle argumenten aan
horende blijven wij van mening dat het een zaak is van de landelijke politiek, maar
zullen we toch deze motie, omdat hij zo sympathiek is, gaan steunen.
De voorzitter: Oké. Dan de heer Portier.
De heer Portier: Voorzitter, we kunnen niet het leed van de hele wereld op ons nemen,
maar een deel van het leed en met name het vluchtelingenprobleem, wordt ook vanuit
het Westen veroorzaakt door bijvoorbeeld invallen in Libië, invallen in Irak, steun aan
jihadisten in Syrië, steun aan jihadisten in Afghanistan. Dus laten we dan alsjeblieft ook
bereid zijn om een deel van de gevolgen te dragen. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u zeer. Mevrouw Van Eck, Beter voor Dordt.
Mevrouw Van Eck: Dank u wel, voorzitter. Wij kunnen in ieder geval de motie niet
ondersteunen maar willen we zeker aangeven, zoals ik ook al eerder heb gezegd, dat als
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de vraag vanuit de staatssecretaris komt, dat wij verwachten dat het college daar een
positieve draai aan geeft en dan zullen wij daar zeker ook ons steentje aan bijdragen.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan zijn de stemverklaringen op en dan gaan we stemmen.
Als u voor de motie bent, dan zegt u ‘voor’, en als u tegen bent, zegt u ‘tegen’. Ik begin
met stemmen bij mevrouw Jager.
Mevrouw Jager: Ik ben voor de motie.
De voorzitter: Dank u zeer, luid en duidelijk. De heer Van der Klaauw, Beter voor Dordt..
De heer Van der Klaauw: Tegen.
De voorzitter: De heer Soy.
De heer Soy: Humanitair voor, procedureel tegen, dus tegen.
De voorzitter: Dank u wel. De heer Van der Graaf.
De heer Van der Graaf: Tegen.
De voorzitter: De heer Van Eck, mevrouw Van Eck, excuus.
Mevrouw Van Eck: Potverdorie. Tegen, voorzitter.
De voorzitter: Nee, is mijn fout. Tegen. De heer Schalken.
De heer Schalken: Tegen.
De voorzitter: Dank u zeer. De heer Gündogdu.
De heer Gündogdu: Tegen.
De voorzitter: Mevrouw Nijhof.
Mevrouw Nijhof: Tegen.
De voorzitter: De heer De Boer.
De heer De Boer: Ik ga mee met de woorden van mijn collega mijnheer Soy en ik stem
uiteindelijk ook tegen.
De voorzitter: Dank u zeer. De heer De Looze, ChristenUnie/SGP.
De heer De Looze: Voor.
De voorzitter: De heer Veldman.
De heer Veldman: Voor.
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De voorzitter: De heer Boersma.
De heer Boersma: Voor.
De voorzitter: Mevrouw Klein-Hendriks.
Mevrouw Klein-Hendriks: Voor.
De voorzitter: Mevrouw Koene.
Mevrouw Koene: Tegen.
De voorzitter: De heer Portier.
De heer Portier: Voor.
De voorzitter: De heer Van Verk.
De heer Van Verk: Voor.
De voorzitter: Voor. De heer Van der Net van de VVD.
De heer Van der Net: Tegen.
De voorzitter: De heer Noldus.
De heer Noldus: Tegen.
De voorzitter: De heer Merx.
De heer Merx: Tegen.
De voorzitter: Tegen. De heer Den Heijer.
De heer Den Heijer: Tegen.
De voorzitter: Tegen. De heer Kwaak.
De heer Kwaak: Tegen.
De voorzitter: Tegen. Dan mevrouw Rutten van de PVV.
Mevrouw Rutten-Alberts: Tegen.
De voorzitter: Tegen. De heer Van Leeuwen.
De heer Van Leeuwen: Tegen.
De voorzitter: Tegen. De heer Helweg.
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De heer Helweg: Tegen.
De voorzitter: Tegen. Mevrouw Van Benschop.
Mevrouw Van Benschop: Voor.
De voorzitter: Voor. Mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger: Voor.
De voorzitter: De heer De Lijster.
De heer De Lijster: Voor.
De voorzitter: De heer Burakçin.
De heer Burakçin: Voor.
De voorzitter: Dan mevrouw Van der Ham van de CDA-fractie.
Mevrouw Van der Ham: Voor.
De voorzitter: De heer Van der Kruijff.
De heer Van der Kruijff: Voor.
De voorzitter: Mevrouw Weerts.
Mevrouw Weerts: Voor.
De voorzitter: De heer Oostenrijk.
De heer Oostenrijk: Voor.
De voorzitter: Mevrouw Stolk van de VSP.
Mevrouw Stolk: Voor.
De voorzitter: De heer Wisker.
De heer Wisker: Voor.
De heer Van Leeuwen: Oh God.
De voorzitter: Mijnheer Van Leeuwen, u mag het beeld uitzetten, hoor.
De heer Van Leeuwen: Sorry.
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De voorzitter: God heeft er ook niet zo gek veel mee te maken. De heer Bosuguy van
D66.
De heer Bosuguy: Voor.
De voorzitter: Voor. De heer Tiebosch.
De heer Tiebosch: Voor.
De voorzitter: Voor. De heer Polat.
De heer Polat: Voor.
De voorzitter: Voor. De heer Loekemeijer.
De heer Loekemeijer: Voor.
De voorzitter: Dank u zeer. Motie is aangenomen, 21 stemmen voor en 17 stemmen
tegen. Tegen waren de fracties Beter voor Dordt, Gewoon Dordt, fractie VVD en de PVV
en de overige fracties waren voor. Daarmee is de motie aangenomen. We zijn bij het
einde van de vergadering gekomen. Ik wil u allemaal goede nachtrust toewensen en ook
in deze bijzondere tijd: blijf gezond. De vergadering is gesloten. We zien elkaar weer
volgende maand.
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