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1. Opening en vaststellen agenda, mededelingen
De voorzitter: Goedenavond allemaal, hartelijk welkom bij de tweede
raadsvergadering via Teams. Dit keer een beknopte hamerraad, ik hoop dat u allen

een rustige recesperiode heeft gehad. Hoewel het wat beter gaat rondom het
coronavirus in Nederland moeten we met elkaar duidelijk alert blijven. Het virus is
nog niet weg en dat betekent dat ook wij nog niet fysiek bij elkaar kunnen komen en
daarom digitaal vergaderen. Fijn dat u er weer bij bent vanavond. Ik heb een
afmelding ontvangen van mevrouw Stevens van de Partij van de Arbeid. Het gaat
gelukkig iets beter met haar, maar ze moet nog wel rustig aan doen. Dus ik start nu
met een aanwezigheidsrondje, ik zie dat nog niet iedereen er is, maar wel bijna
iedereen. Ik doe het aanwezigheidsrondje in volgorde van hoe we normaal gesproken
in de raadszaal zitten. Dat is dus vanuit mijn plek gezien van links naar rechts. Ik
noem uw naam en ik verzoek u dan even uw geluid en beeld aan te zetten, zodat we
kunnen zien en horen dat u aanwezig bent. Om het niet al te lang te laten duren wil
ik u vragen om uw microfoon en camera vast aan te zetten als u bijna aan de beurt
bent. Na het aanwezig melden wil ik u verzoeken om dan uw camera en microfoon
weer uit te doen. Ik ga beginnen en dan begin ik bij wethouder Sleeking.
De heer Sleeking: Present.
De voorzitter: Ik zag hem nog even niet, maar ik hoorde hem duidelijk. Dan
wethouder Burggraaf.
De heer Burggraaf: Aanwezig.
De voorzitter: Aanwezig. Wethouder Stam.
De heer Stam: Aanwezig.
De voorzitter: Aanwezig. Dan kom ik bij de raadsleden. Dan begin ik bij mevrouw
Jager.
Mevrouw Jager: Aanwezig.
De voorzitter: De heer Van der Klaauw. De heer Van der Klaauw blijft stil, dan melden
we die vooralsnog als niet aanwezig. Dan kom ik bij de heer Soy.
De heer Soy: Aanwezig.
De voorzitter: De heer Soy is aanwezig. Dan de heer Van der Graaf.
De heer Van der Graaf: Aanwezig.
De voorzitter: Aanwezig. Mevrouw Van Eck.
Mevrouw Van Eck: Aanwezig.
De voorzitter: Aanwezig, luid en duidelijk. De heer Schalken-den Hartog.
De heer Schalken-den Hartog: Aanwezig.
De voorzitter: Die is ook aanwezig. De heer Gündogdu.
De heer Gündogdu: Present.

De voorzitter: Present. Mevrouw Nijhof van Beter voor Dordt.
Mevrouw Nijhof: Present.
De voorzitter: Present. De heer De Boer van Beter voor Dordt. Die is er nog niet in
ieder geval. Melden we die ook even als afwezig vooralsnog. Dan kom ik bij de heer
De Looze van de ChristenUnie-SGP-fractie. De heer De Looze is nog niet aanwezig.
Dan de heer Veldman. Ook niet aanwezig. Dan kom ik bij de heer Boersma.
De heer Boersma: Ja hoor, ik ben er, voorzitter.
De voorzitter: Ik hoor u. De heer Boersma is aanwezig. Dan kom ik bij mevrouw
Klein-Hendriks.
Mevrouw Klein-Hendriks: Ik ben ook aanwezig.
De voorzitter: Ook aanwezig. Dan mevrouw Koene.
Mevrouw Koene: Ja, ik ben ook aanwezig.
De voorzitter: U bent aanwezig. Ik had u fysiek al gezien, maar nu ook digitaal. Dan
de heer Portier.
De heer Portier: Present.
De voorzitter: Present. Dan de heer Van Verk.
De heer Van Verk: Aanwezig.
De voorzitter: Die hadden we ook al even gezien. Mevrouw Stevens is afwezig. Dan
de heer Van der Net.
De heer Van der Net: Ik ben aanwezig, voorzitter.
De voorzitter: Luid en duidelijk aanwezig. De heer Noldus.
De heer Noldus: Ja voorzitter, aanwezig.
De voorzitter: Aanwezig. Dank u zeer. Dan de heer Merx.
De heer Merx: Aanwezig.
De voorzitter: De heer Merx is aanwezig. Dan de heer Den Heijer.
De heer Den Heijer: Aanwezig, voorzitter.
De voorzitter: Aanwezig. Dan de heer Kwaak.
De heer Kwaak: Aanwezig, voorzitter.
De voorzitter: Helder, dank. Dan mevrouw Rutten van de PVV-fractie.
Mevrouw Rutten: Present.

De voorzitter: Aanwezig. Dan de heer Van Leeuwen.
De heer Van Leeuwen: Aanwezig.
De voorzitter: Duidelijk, aanwezig. De heer Helweg. De heer Helweg. Is wel ingelogd.
Mijnheer Helweg, we horen u nog niet. De heer Helweg is wel ingelogd, maar we
horen hem niet. Daar maken we even een notitie van. Dan ga ik naar mevrouw Van
Benschop.
Mevrouw Van Benschop: Aanwezig.
De voorzitter: Aanwezig. Mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger: Aanwezig.
De voorzitter: Aanwezig en ook in beeld. Dan de heer De Lijster van GroenLinks.
De heer De Lijster: Aanwezig.
De voorzitter: Aanwezig. De heer Burakçin.
De heer Burakçin: Aanwezig.
De voorzitter: Ook aanwezig. Dan kom ik bij de CDA-fractie, mevrouw Van der Ham.
Mevrouw Van der Ham: Present.
De voorzitter: Mevrouw Van der Ham is aanwezig. De heer Van der Kruijff.
De heer Van der Kruijff: Voorzitter, aanwezig.
De voorzitter: Aanwezig en in beeld. Dan mevrouw Weerts.
Mevrouw Weerts: Present.
De voorzitter: Present. De heer Oostenrijk, die heb ik al wel even gezien.
De heer Oostenrijk: Aanwezig.
De voorzitter: Aanwezig, ja. Mevrouw Stolk.
Mevrouw Stolk: Aanwezig.
De voorzitter: Aanwezig. Welkom. Dan de heer Wisker.
De heer Wisker: Eveneens aanwezig.
De voorzitter: Eveneens aanwezig. De heer Bosuguy.
De heer Bosuguy: Present.
De voorzitter: Aanwezig. De heer Tiebosch van D66.

De heer Tiebosch: Present, voorzitter.
De voorzitter: Aanwezig. De heer Polat.
De heer Polat: Aanwezig.
De voorzitter: Aanwezig. En dan de heer Loekemeijer.
De heer Loekemeijer: Aanwezig.
De voorzitter: Hartelijk dank. Dan kijk ik nog even. De heer Helweg die is nu ook uit
het lijstje verdwenen. Mijnheer Helweg, bent u er toevallig? Is niet aanwezig. Nou, we
hebben in ieder geval ruim voldoende raadsleden aanwezig om besluiten te kunnen
nemen, dus ik ga verder. Wat ik trouwens nog ben vergeten is een tweetal
wethouders, excuus daarvoor. Wethouder Van der Linden, bent u aanwezig?
De heer Van der Linden: Ik ben aanwezig, dank u wel.
De voorzitter: Is aanwezig. En wethouder Heijkoop?
De heer Heijkoop: Present.
De voorzitter: Present. Naast mij zit de griffier, die hadden we allemaal al even
gezien.
Mevrouw Wepster: Ook present.
De voorzitter: Uiteraard op anderhalve meter, tenminste. Hartelijk welkom nogmaals.
Ik constateer dat we met voldoende raadsleden aanwezig zijn om besluiten te kunnen
nemen. Net als tijdens de vorige vergadering verzoek ik u gebruik te maken van de
chatfunctie als u het woord wilt hebben. Ik kijk dan wanneer ik u zo snel mogelijk
daarna het woord kan geven.
2. Vaststellen van de notulen van de commissievergaderingen van 24 en 31
maart en van de commissie Grote projecten van 7 april 2020
De voorzitter: Ik kom bij punt twee van de agenda, het vaststellen van de notulen
van de commissievergaderingen van 24 en 31 maart en van de commissie Grote
projecten van 7 april 2020. Ik kijk even in de vergaderchat of er behoefte is om op
die notulen te reageren. Ik zie niets hierover in de chat verschijnen. Dan concludeer
ik dat iedereen het eens is met deze notulen en dan stellen we deze bij deze vast.
HAMERSTUKKEN
De voorzitter: Dan zijn we aangekomen bij de hamerstukken. Ik loop ze zoals
gewoonlijk één voor één langs en dan zijn stemverklaringen mogelijk. Als u een
stemverklaring heeft is het weer het verzoek om dit even aan te geven in de chat en
dan krijgt u van mij het woord. Uiteraard is het dan het verzoek om uw verklaring wel
zoals gebruikelijk kort te houden. Ik zie een aantal mensen die het al aangeven. De
heer Helweg is present, alleen het geluid werkt niet, zegt hij daarbij. Maar goed, dat
moeten we dan even technisch bekijken.

3. Vaststellen bestemmingsplan 2e herziening Krispijn, locatie Patersweg fase
2
De voorzitter: Ik kom bij agendapunt drie, dat is het vaststellen van het
bestemmingsplan tweede herziening Krispijn, locatie Paterswege fase 2. Ik begreep
dat mevrouw Klein-Hendriks namens de ChristenUnie-SGP-fractie daar een
stemverklaring over heeft. Ik wil u graag het woord geven.
Mevrouw Klein-Hendriks: Dank u wel, voorzitter. De ChristenUnie-SGP stemt in met
dit punt, maar vraagt wel aandacht voor de groene invulling van het binnengebied
van de bouwblokken aan de Patersweg, ondanks dat een tuinbestemming daar
ontbreekt. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u zeer. Volgens mij, ik zie verder in de chat geen verzoeken om
andere stemverklaringen, dus dan is dit hamerstuk, dit voorstel aangenomen met
inachtneming van hetgeen daarover is gezegd door de ChristenUnie-SGP-fractie.
4. Vaststellen Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke
verordening Dordrecht, 14e wijziging
De voorzitter: Agendapunt vier, vaststellen verordening tot wijziging van de APV
Dordrecht, veertiende wijziging. Ik zie daar in de chat geen verzoeken voor een
stemverklaring, dus die stellen we vast.
5. Herzien subsidiebeleidskader en intrekken subsidiekader kleine subsidies
De voorzitter: Dan kom ik bij agendapunt vijf, herziening subsidiebeleidskader en
intrekken subsidiekader kleine subsidies. Daarvoor geef ik het woord graag aan de
heer Portier, die een stemverklaring heeft.
De heer Portier: Voorzitter, heel kort. Van het huidige subsidiekader van de kleine
subsidies dat werd vastgesteld hebben wij grote twijfels bij de werkbaarheid van
allerlei verenigingen die daar allerlei projecten in zouden moeten bedenken en die
geen steun kregen voor structurele financiering. Dus wij zijn erg blij dat het nu wordt
ingetrokken en kunnen daarom met blijdschap instemmen met dit voorstel.
De voorzitter: Dank u zeer. Blijdschap kunnen we in deze tijden wel gebruiken, dus
dat is mooi. Daarmee is het voorstel ook vastgesteld.
6. Vaststelling eerste herziening Chw bestemmingsplan DK IV.
De voorzitter: Dan kom ik bij agendapunt zes, vaststelling eerste herziening Chw
bestemmingsplan DK, Dordtse Kil 4. Ik zie daar geen stemverklaringen bij, dus die
kunnen we ook vaststellen.
STUKKEN TER KENNISNAME
7. Raadsinformatiebrief over Plan van aanpak communicatie naar aanleiding
van rekenkameronderzoek
8. Raadsinformatiebrief over Jaarverslag 2019 van de Adviescommissie voor de
bezwaarschriften

9. Raadsinformatiebrief over Uitwerkingsovereenkomst Ruimtelijke Economie
10.Raadsinformatiebrief over Huis van Stad en regio, resultaat prijsvraag en
verder proces
11.Raadsinformatiebrief over Implementatie WvGGZ
12.Raadsinformatiebrief over Monitor Bouwende Stad 2020
De voorzitter: Dan zijn we aangekomen bij de stukken ter kennisname. De vraag is of
u de agendapunten zeven tot en met twaalf ter kennisgeving kunt aannemen. Dan zie
ik in ieder geval dat de heer Portier een punt wil maken bij agendapunt zeven. Gaat
uw gang.
De heer Portier: Voorzitter, het gaat om het onderzoek van de rekenkamer naar de
communicatie. We hebben al wat vragen gesteld over de grote aantallen
medewerkers die ingezet worden voor die communicatie. Maar één punt wil ik er nu
uitlichten en dat is het feit dat de rekenkamer aangeeft dat de meeste Dordtenaren
heel graag met e-mail willen communiceren, dat wordt het meest genoemd als
gewenste communicatiemechanisme. Maar het college wil daar op dit moment nog
niet aan. Terwijl bijvoorbeeld de sociale dienst ‘…’ al wel een e-mailadres heeft, dus
daar zullen we graag later nog op terug komen. Dat was het.
De voorzitter: Dank u zeer voor deze opmerking. Ik zag nog een opmerking van de
kant van de heer Gündogdu bij punt tien, dat is de raadsinformatiebrief over Huis van
Stad en Regio en het resultaat van de prijsvraag en het verdere proces. Het woord is
aan de heer Gündogdu. Gaat uw gang.
De heer Gündogdu: Voorzitter, dank u wel. Even een korte opmerking hierover.
Bedankt vanuit het college dat we deze brief hebben gekregen. Wat in ieder geval
ook de coronacrisis ons heeft geleerd: dat we anders omgaan met de ruimte. Wij
willen graag ook de ruimte die we in het Huis van Stad en regio ter beschikking willen
stellen voor de ambtelijke organisatie – wat in het verdere proces nog uitgewerkt
moet worden – graag op korte termijn bespreken met het college en met de
betreffende portefeuillehouder. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u zeer. Ik ga ervan uit dat de portefeuillehouder dat goed heeft
gehoord. Ik zie verder geen opmerkingen bij de stukken ter kennisname, dus die
kunnen we dan wat mij betreft ter kennisgeving aan …
De heer Portier: Voorzitter?
De voorzitter: U heeft nog wel een punt. De heer Portier, gaat uw gang.
De heer Portier: Even over het Huis van de Stad en regio. Daar hebben we een aantal
prachtige ontwerpen gezien, waarvan de jury er één heeft uitgekozen. Ik denk dat we
even heel goed moeten kijken naar de post, gezien alle bezuinigingen als gevolg van
de coronacrisis waar we voor staan: hoe we dit verder op gaan pakken. Daarnaast
hadden wij twijfels bij aan de ene kant de bibliotheek en de VVV, of entree
verplaatsen naar het Huis van Stad en regio, terwijl we dan tegelijkertijd misschien

weer elders in de stad ruimte moet zoeken voor de ambtenaren die we daar eigenlijk
zouden willen hebben. Daar wou ik het bij laten.
De voorzitter: Waarvan akte. Dank u zeer. Verder zie ik geen opmerkingen, dus dan
zou ik de stukken ter kennisname ter kennisgeving willen aannemen. Dan zijn we
alweer bij het eind van deze hamerraad gekomen. De commissievergaderingen zullen
zo meteen starten, dus ik verzoek u dan allemaal naar uw betreffende
commissievergadering te gaan. Als ik u niet meer zie dan wens ik u een plezierige
avond en we zien elkaar in ieder geval tijdens de raadsvergadering van 26 mei. Ik
sluit deze vergadering, dank u zeer.

