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Portefeuillehouders: wethouder P. Sleeking, wethouder M. Burggraaf, wethouder M.
Stam, wethouder R. van der Linden, wethouder P. Heijkoop
1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter: Geachte leden van de gemeenteraad, de vergadering is geopend. Welkom
terug allemaal, want het is lang geleden dat we elkaar in zo’n soort setting, ja, het is
aangepast ten opzichte van normaal, maar dat we in een fysieke vergadering bijeen zijn
geweest. De eerste fysieke vergadering van de gemeenteraad van Dordrecht na
drieënhalve maand. En het is toch wel heel fijn, mag ik wel zeggen, om u allemaal
persoonlijk weer te zien. We zijn bijna helemaal compleet. Niet helemaal, maar wel wil ik
even specifiek ook mevrouw Stevens noemen. Die zit helemaal op de achterste rij,
misschien kun je even zwaaien? Want mevrouw Stevens is toch wel buitengewoon stevig
geraakt door het coronavirus, maar we zijn ontzettend blij dat u weer in ons midden
bent, hartstikke goed. Ik heb voor vandaag afmeldingen ontvangen van mevrouw Jager
en van de drie leden van de PVV-fractie en van de heer Jonathan de Lijster, die heeft
zich vandaag ziek gemeld. Althans, die vertoonde een paar klachten waarvan we met
elkaar zeiden: het is toch verstandig om dan niet hier te komen. En ik heb begrepen dat
de heer De Looze er nu wel is, maar halverwege de middag straks even andere
bezigheden heeft en daarna zich weer bij ons voegt. Welkom ook aan de …
De heer Schalken: Voorzitter.
De voorzitter: Ja, gaat uw gang, de heer Schalken.
De heer Schalken: Ik gaf u net aan dat de heer Soy onderweg is.
De voorzitter: Dat is ook zo, excuus. De heer Soy is onderweg, dus die voegt zich zo
meteen ook bij ons en die zit dan hier op de tweede rij achter mevrouw Nijhof. Welkom
ook aan de geïnteresseerden en de pers die via de livestream meekijken. Helaas is het
vanwege de RIVM-normen en dergelijke niet mogelijk dat zij in de raadzaal aanwezig
kunnen zijn. We begrijpen goed dat het volgen op afstand, en met name ook voor de
pers natuurlijk, niet de gewenste situatie is, maar we hopen ook echter op ieders begrip
dat het, ja, dat nood wet breekt en dat het even niet anders kan, dat we bij de digitale
vergaderingen natuurlijk ook de pers niet fysiek aanwezig hebben en dat dit toch wel
weer dan een suboptimale variant is. Alvorens we verdergaan met de vergadering … O,
wat ik trouwens heb vergeten te zeggen, ik heb net de pers genoemd en de
geïnteresseerden, maar de collegeleden zijn wel degelijk in het gebouw aanwezig. Voor
hen is een faciliteit ingericht beneden in de Kennedyzaal en in een aantal andere zalen
waar zij de vergadering ook mee kunnen kijken. En als zij het woord voeren in hun
eerste of tweede termijn, dan komen ze individueel hier naar boven om vanaf hier ook u
te woord te kunnen staan en vragen te kunnen beantwoorden. Ook aan hen welkom.
Ook voor hen geldt dat het natuurlijk niet optimaal is dat ze niet te gast kunnen zijn bij
de raadsvergadering. Alvorens we verdergaan, wil ik eerst graag met u een moment
stilstaan bij de gevolgen van het coronavirus, en daar ga ik even bij staan. De impact
van het coronavirus op de samenleving in zijn geheel, en zeker ook in Dordrecht, is
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groot, enorm groot zelfs. Iedereen heeft er wel mee te maken gehad en voelt of voelde,
maar voelt soms nog steeds de gevolgen. Kinderen mochten niet naar school, mochten
niet sporten. Ouders moesten veelal vanuit huis werken en kinderen thuis met
schoolwerk begeleiden. Ondernemers konden en kunnen niet of alleen aangepast
ondernemen, en sommigen verloren zelfs hun baan of hun bedrijf. Ouderen mochten
niet of minder bezocht worden. En mensen vanuit meerdere beroepsgroepen hebben
extra hard gewerkt. Maar bovenal, het is natuurlijk een gezondheidscrisis. Mensen zijn
ziek geworden, heel veel mensen zijn ziek geworden, en ook op een akelige manier. En
er zijn natuurlijk ook mensen overleden. In Dordrecht zijn er tenminste 59 stadsgenoten
overleden als gevolg van het coronavirus. Al met al teveel om op te noemen eigenlijk,
en ik vergeet ook nog zaken. Bijvoorbeeld de omstandigheden waar soms mensen ziek
zijn geweest of zijn komen te overlijden, en het feit dat hun naasten, nabestaanden, op
een vreemde of soms helemaal niet op een goede manier afscheid konden nemen. En
ondanks dat deze periode ook goede elementen heeft gehad, de verbroedering in de
samenleving was groter dan daarvoor, denk ik, overheerst toch het verdriet. En het
virus heeft veel verdriet en leed teweeggebracht. En ik denk dat het goed is dat we ook
in de gemeenteraad van Dordrecht daar bij stilstaan. En ik wil u graag vragen om te
gaan staan, om samen met elkaar een minuut stilte in acht te nemen voor al hetgene
wat door het coronavirus is veroorzaakt.
De voorzitter: Dank u wel, gaat u zitten. Geachte leden van de raad, we kunnen bijna
over naar de orde van deze vergadering. Maar graag sta ik ook nog even stil bij een
heugelijk feit, namelijk het feit dat ons raadslid Den Heijer vader is geworden van
dochter Rosie. Hij zit daar op de perstribune inmiddels, maar ik denk dat het fantastisch
is dat dit blije wondertje ook weer onderdeel uitmaakt van onze raadsvruchten. Dus
mooi nieuws, we hebben begrepen dat alles goed gaat en we wensen jullie heel veel
geluk met zijn drietjes. En natuurlijk komen de griffier, mevrouw Wepster, en ik, graag
binnenkort Rosie bewonderen. En ik heb begrepen dat je vannacht ook een kort nachtje
hebt gehad, net zoals ik. We gaan kijken wat dat met de orde van de vergadering doet.
En wellicht is het u opgevallen, geachte leden van de raad, dat u op nieuwe stoelen zit.
De stoelen zijn geselecteerd met behulp van input van een aantal van u, die
verschillende stoelen hebben getest. Hartelijk dank daarvoor. Ik hoop dat de stoelen niet
zo lekker zitten dat de vergaderingen nog langer duren, maar ik hoop in ieder geval dat
u er vele mooie, boeiende en plezierige uren op kunt doorbrengen. Dan wil ik straks nog
iets zeggen over de speciale manier waarop we hier bij elkaar zijn, de setting, maar ik
wil eerst graag overgaan naar het vaststellen van de agenda. En ik heb begrepen dat de
ChristenUnie/SGP-fractie, samen met GroenLinks en SP een motie hebben bij de
Structuurvisie. Ik kijk even naar de heer Veldman. Klopt dat?
De heer Veldman: Ja, voorzitter, dat klopt. En mevrouw Klein-Hendriks zal daarover het
woord voeren indien nodig.
De voorzitter: Oké. Nou, dan komt dat straks aan de orde, maar dan stel ik voor dat de
Structuurvisie, die staat nu als hamerstuk op de agenda, punt 6, en als daar een motie
bij komt dan maken we daar een bespreekstuk van en gaan we het eigenlijk alleen over
die motie met elkaar hebben. En ik stel voor dat we dat agendapunt 6 dan behandelen
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na agendapunt 38, als laatste agendapunt op de agenda. Kunt u daarmee instemmen?
Dat is het geval. Mevrouw Koene, u heeft nog een opmerking bij de agenda?
Mevrouw Koene: Ja.
De voorzitter: Gaat uw gang.
Mevrouw Koene: Ik heb namelijk samen met mevrouw Van Benschop collega’s benaderd
om het Hof van Nederland van de agenda te halen. En eigenlijk zitten we een beetje met
een dilemma, want op het moment dat we nu dat voorstel gaan doen, dan gaat dat het
niet halen. En we hebben inmiddels ook een amendement, dus het wordt nogal een
ingewikkeld verhaal. Maar uiteindelijk het doel van ons was, omdat het … wij willen een
extra verzoek doen, dus wij gaan dat dus maar doen bij de bespreking van dat punt.
Alleen, het lastige was dus van als je een motie indient, dan is het na het voorstel. En
als amendement kan je het eigenlijk niet, want amendement verandert het voorstel wat
er ligt, maar niet zeg maar dat het uitgebreider is. Dus vandaar dat we even niet zo
goed wisten wat we ermee moesten. Maar laat het maar dan op de agenda staan, en
dan hopen we op de medewerking zeg maar van onze collega’s.
De voorzitter: Ja, bij het vaststellen van de agenda kunt u inderdaad het in stemming
brengen om het eraf te halen. Als u denkt dat dat het niet haalt, ja, dan zou u het ook
niet kunnen doen. Dan zou u natuurlijk een motie of een amendement kunnen indienen,
maar u kunt natuurlijk ook proberen een toezegging van het college op zo’n punt te
krijgen. Nou, laten we dat dan bij punt 35 zien. Kan ik dan verder met uw goedvinden
de agenda zo vaststellen? Dat is het geval. En dan voordat we verdergaan, toch nog
even een opmerking over de setting waarin we nu met elkaar zitten. Er is alles op alles
gezet, door de griffie met name, maar ook door anderen, om in onze eigen vergaderzaal
met elkaar te kunnen vergaderen binnen de RIVM-normen. En ik wil ook vanaf deze plek
een buitengewoon groot compliment maken aan de griffie, want het ziet er allemaal
buitengewoon goed verzorgd uit. Er is heel veel aandacht aan besteed, en ik denk dat
het toch wel weer mooi is om te zien hoe onze griffie dat heeft opgepakt. Zoals de
opstelling nu is, moet dat als het goed is ook lukken. En het lukt alleen maar als we ons
aan de afspraken en de maatregelen houden, waarbij we ook rekening houden met
elkaar. En de griffier heeft u hierover gemaild. En in verband met die
anderhalvemeterregeling, die toch wel de kern is van de corona-aanpak, laat ik het maar
zo zeggen, is de afspraak ook hier intern om zo min mogelijk te lopen. Dus interrupties
of een dwingend toiletbezoek of een schorsing dat maakt dat we lopen misschien niet
helemaal kunnen voorkomen, maar ik verzoek u ook in dat geval rekening te houden
met elkaar en zoveel mogelijk gezond verstand te gebruiken. Zo kunnen we denk ik
samen met elkaar een goede fysieke raadsvergadering hebben. En ik zal ook even
halverwege de middag kijken of er behoefte is aan een schorsing bijvoorbeeld. En zoals
u weet, lopen de mensen van de catering en ook van de griffie niet rond. En mocht u
een motie of amendement willen indienen, dan kan dat alleen digitaal rechtstreeks via
de griffier. En als het goed is, heeft u allemaal gezien dat er een mooi mandje voorop
uw desk staat. Daar zit van alles in, versnaperingen, drank, er zit zelfs een eigen
kurkentrekker, of hoe heet zo’n ding, een flessending zit er in, flesopener zit er in.
Kurkentrekker gaat wat ver. En er zitten ook wat hygiënische apparaten en spray en
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doekjes in, dus als het goed is, bent u helemaal voorzien. En het is bedoeld om stel nu
dat u straks het woord toch voert en misschien even wilt wisselen, als u geen
fractievoorzitter bent, met de fractievoorzitter bijvoorbeeld, dan kunt u gewoon het hele
mandje meenemen en dat is dan de gedachte die er achter zit, dan komt alles goed.
Nou, dan weet u even hoe het zit. Als u vragen heeft, dan hoor ik het wel. Het is
misschien een beetje schools, maar het is toch de manier denk ik waarop we met elkaar
een goede vergadering kunnen hebben.
2. Vaststellen van de notulen van de commissievergaderingen van 21 april, 12
mei, 19 mei en 3 juni 2020
De voorzitter: Dan wil ik doorgaan met punt 2 op de agenda, dat is het vaststellen van
de notulen van de commissievergaderingen. En dat waren natuurlijk allemaal digitale …
of grotendeels digitale vergaderingen. En ook daarvoor vanaf deze plek wat mij betreft
echt een compliment, ook naar de griffie, maar ook naar u allemaal en naar de
commissieleden, want er is de afgelopen maanden toch wel heel erg veel flexibiliteit
getoond door iedereen om de vergaderingen toch zoveel mogelijk doorgang te kunnen
laten vinden. En dat is wel een compliment waard. Ik kijk even rond. De notulen van de
vergaderingen van 21 april, 12 mei, 19 mei en 3 juni, kunnen we die zo vaststellen, of
zijn er naar aanleiding van die notulen nog vragen of opmerkingen? Zo niet, dan stellen
we die vast.
BENOEMINGEN/AANWIJZINGEN
3. Benoeming van mevrouw N. van der Veen tot commissielid
De voorzitter: En dan kom ik bij punt 3 op de agenda. Dat is de benoeming van
mevrouw Van der Veen tot commissielid. En de fractie Gewoon Dordt heeft mevrouw
Ndedi van der Veen voorgedragen als commissielid van onze raad. En dat is fijn, want
daarmee is het aantal commissieleden van de Gewoon Dordt-fractie weer compleet. En
ik kijk even rond of u kunt instemmen met de benoeming van mevrouw Van der Veen.
Dat is het geval. Dank u wel. Dan kijk ik nu of mevrouw Van der Veen in de buurt is. Als
het goed is wel, daar is ze, heel goed. Dan ga ik staan, en ik verzoek u ook te gaan
staan. Ik verzoek iedereen te gaan staan, ook mevrouw Van der Veen zelf. U gaat de
belofte afleggen. Welkom in deze raadzaal, zeker in deze hele bijzondere tijd in deze
bijzondere omstandigheden. Fijn dat u de commissieleden komt versterken, en ook de
fractie van Gewoon Dordt. We doen die belofte even op een gepaste afstand, passend bij
hoe we hier nu bij elkaar zijn. En nou, ik ga de tekst voorlezen en dan hoop ik dat u
daarna zegt: 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.
Mevrouw Van der Veen: Dat verklaar en beloof ik.
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De voorzitter: Dan wil ik u vanaf deze plek heel hartelijk feliciteren met deze mooie
benoeming, en daar krijgt u vast een applaus voor vanuit de zaal. Gaat u zitten.
Mevrouw Van der Veen, komt u nog even terug, want hier voor mij staat ook nog iets. Ik
weet niet wat erin zit, maar het zal wel iets zijn waar je een kurkentrekker voor nodig
hebt, schat ik zo in. En dat is van uw eigen fractie. En aangezien er niet gelopen of zo
min mogelijk gelopen mag worden, mag ik namens uw fractie dit aan u overhandigen.
Nogmaals gefeliciteerd en heel veel succes. Ja, beste mensen, normaal gesproken
schorsen we natuurlijk even de vergadering ter felicitatie, maar vanwege de benodigde
afstand en het voorkomen van loopbewegingen doen we dat dan nu maar niet. Maar ik
weet zeker dat ik mevrouw Van der Veen namens iedereen heb gefeliciteerd.
HAMERSTUKKEN
4. Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage
behorend bij raadsvoorstel vaststellen GREX Amstelwijck (RIS 2582104)
De voorzitter: Dan zijn we nu aangekomen bij de hamerstukken. En zoals altijd loop ik
die één voor één langs, waarbij agendapunt 6 een bespreekstuk is geworden, zoals
zojuist vastgesteld. Ik begin bij 4, bekrachtigen van de door het college opgelegde
geheimhouding van de bijlage behorend bij het raadsvoorstel vaststellen GREX
Amstelwijck. Zijn daar stemverklaringen? Dat is niet het geval, stellen we die vast.
5. Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage
behorend bij raadsvoorstel vaststellen uitwerking actualisatie plan Essenhof
(RIS 2576371)
De voorzitter: Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de
bijlage behorende bij het raadsvoorstel vaststellen uitwerking actualisatie plan Essenhof.
Geen stemverklaringen? 6 is een bespreekstuk.
7. Beschikbaar stellen van een Voorbereidingskrediet ontwikkeling locatie Karel
Doormanweg 4-8 (2576375)
De voorzitter: 7, beschikbaar stellen van een Voorbereidingskrediet ontwikkeling locatie
Karel Doormanweg 4-8. Geen stemverklaringen.
8. Intrekken vorige verordening klankbordgesprekken burgemeester en raad
Gemeente Dordrecht (2582749)
De voorzitter: 8, intrekken vorige verordening klankbordgesprekken burgemeester en
raad Gemeente Dordrecht. Geen stemverklaringen, is akkoord.
9. Actualiseren bestuurlijke planner 2020 (juni 2020) (2578637)
De voorzitter: 9, actualiseren bestuurlijke planner 2020. Is akkoord.
10.Instemmen met Dordt Academy (2582609)

6

De voorzitter: 10, instemmen met Dordt Academy. Dat is een bijzonder hamerstuk. De
commissie Bestuur en Middelen heeft besloten dat dit onderwerp doorkan als hamerstuk
naar de raad, maar de leden willen er, begreep ik, toch wel wat over zeggen. Dus ik
begin bij de heer Schalken, gaat uw gang.
De heer Schalken: Ja, voorzitter, dank u wel. De Dordt Academy. Voor Beter voor Dordt
een mijlpaal, waar we hier in de gemeenteraad in ieder geval even kort bij stil moeten
staan. In 2018 rond deze tijd werd gesproken over de CHE die zich wellicht wilde gaan
vestigen. Vanuit Beter voor Dordt waren we daar toen kritisch op, onder andere
vanwege de beperkte toevoeging aan het onderwijsaanbod en de afhankelijkheid van die
ene onderwijsaanbieder. Wat nu voorligt, is een prachtige kans om als stad met een
breed hbo-onderwijsaanbod en diverse aanbieders veel meer jongeren een kans te
bieden om hun studie na de middelbare school in Dordrecht voort te zetten. Met deze
ontwikkeling vullen we de ambitie in met betrekking tot meer hbo-onderwijs, die
aansluit bij de vraag naar goed gekwalificeerde medewerkers voor de bedrijven in onze
stad en regio. In de commissie hadden wij ook één kanttekening gemaakt, en die wilde
ik hier ook noemen, en dat was het feit dat het nu al op voorhand als gemeente
uitspreken bereid te zijn verdere huursuppletie te doen als dat nodig is, wij op dit
moment te voorbarig vinden. Dat was hij.
De voorzitter: Hartelijk dank. Ik kreeg een paar signalen dat dit wel een lange
stemverklaring was, nee, er is afgesproken dat alle fracties één minuut krijgen voor wat
betreft dit agendapunt. Ik kijk even naar de VVD-fractie. Wie voert het woord? De heer
Den Heijer. Ja, dan kunt u naar de interruptiemicrofoon aan de zijkant lopen. Er zijn er
voor het achterste gedeelte twee, hiervoor zijn er ook twee, en er is nog een
loopmicrofoon voor het middengedeelte, die achterin circuleert. En als die gebruikt
wordt, dan moet hij even worden schoongemaakt na gebruik. De heer Den Heijer, gaat
uw gang.
De heer Den Heijer: Ja, ik ben geen boze inwoner, dames en heren. We sluiten ons
voornamelijk bij de stemverklaring voor Beter voor Dordt. Ook de VVD ziet dit als een
gigantisch grote en mooie stap voor Dordrecht en deze omgeving. En nou, laten we even
toespitsen op wat bij ons met name in de commissie naar voren is gekomen, ook het
financiële gedeelte lijkt adequaat geregeld. De partijen met wie we deze Academy voor
elkaar willen krijgen, zijn ook risicodragend bij het aanvragen van de lening. Ze zullen
ook hun handtekening onder deze lening zetten. Dat samen met de toezegging om een
betere vertaalslag te maken van dit verhaal naar een bruisende binnenstad, dus een
levendige stad met hoger onderwijs, met alles erop en eraan voor jongeren, met die
verzekering stemt de VVD met erg veel enthousiasme in voor het voorstel. Dank u wel,
voorzitter.
De voorzitter: Dank u zeer. Die microfoon was wel te verstaan, maar wel zachtjes.
Misschien dat daar nog even door de techniek naar kan worden gekeken, of misschien
dat we iets dichter bij moeten gaan staan. CDA-fractie. De heer Van der Kruijff, gaat uw
gang.
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De heer Van der Kruijff: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het CDA is apetrots dat het
met de Dordt Academy lukt om het hoger beroepsonderwijs in deze omvang naar
Dordrecht te halen. Geweldig nieuws voor stad, maar ook voor onze regio, laten we dat
niet vergeten. We vinden het ook fantastisch dat het bedrijfsleven, de
onderwijsinstellingen zelf, de provincie en ook het Rijk mee willen investeren. Daaruit
blijkt dat zij er ook voluit in geloven dat het een succes gaat worden. En tenslotte willen
we ook wel onze complimenten maken aan wethouder Heijkoop. Het klinkt een beetje
gemakkelijk, je eigen wethouder, maar toch: wij horen uit het veld dat hij er enorm op
persoonlijke titel aan getrokken heeft en dat hij toch wel het verschil heeft gemaakt om
dit te laten lukken. En met resultaat. Het CDA is daar super blij mee.
De voorzitter: Dank u zeer. D66, de heer Polat.
De heer Polat: Dank, voorzitter. Wij zijn ook blij met de komst van Dordrecht Academy.
Wij vinden het echt een aanvulling voor onderwijs in Dordrecht. Wij willen wel even
meegeven dat wij een HBO Drechtsteden hebben en dat de samenwerking met HBO
Drechtsteden toch wel uitgediept zou moeten worden, zodat er in ieder geval ook een rol
is voor HBO Drechtsteden in Dordrecht met Dordrecht Academy. Dank u.
De voorzitter: Hartelijk dank. GroenLinks, mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger: Ja, voorzitter, dank u wel. Namens de heer De Lijster, die de
woordvoering ook heeft gevoerd tijdens de commissie. Wij van GroenLinks vinden het
belangrijk dat wij in onze stad een onderwijsaanbod hebben wat aansluit op de behoefte
van onze inwoners. We zijn dan ook blij met de komst van de Dordrechtse Academie die
op deze behoefte aansluit. Een initiatief wat door de arbeidsmarkt en meerdere
onderwijspartijen gedragen wordt. Dat doet ons als GroenLinks goed om te horen, want
dat is nogal wat. En er wordt ook behoorlijk wat aan ons gevraagd, namelijk een
renteloze lening van tien miljoen euro, en om circa zes miljoen subsidie beschikbaar te
stellen. GroenLinks stemt in met het besluit wat voor ons ligt, maar we hebben wel een
aantal punten die we mee willen geven aan de wethouder. Laten we inzetten om de
penvoerder, de Hogeschool Rotterdam, zo min mogelijk gebruik te laten maken van
deze lening, gezien de gezonde economische situatie van de Hogeschool Rotterdam. We
snappen dat de hogeschool zekerheid wil van ons als gemeente, maar als het niet nodig
is, is het niet nodig. Laten we daar ook actief op sturen. We blijven erbij dat een dubbele
financiële check bij zulke grote projecten geen kwaad kan. Zoals eerder aangegeven,
wordt er behoorlijk wat van ons gevraagd. Wij kijken dan ook uit naar de komst van
Dordrecht Academy.
De voorzitter: Hartelijk dank. Dan ga ik naar de ChristenUnie/SGP-fractie. De heer De
Looze.
De heer De Looze: Even kijken hoor.
De voorzitter: Hij doet het hoor. U hoeft er niet aan te komen. Behalve als hij wat laag
staat, dan kan hij misschien … U kunt nog een stapje omlaag. Ja, heel goed.
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De heer De Looze: Voorzitter, eindelijk. Eindelijk krijgen we een hogeschool in onze
stad, en daar zijn we heel blij mee. En dat heeft lang geduurd, maar nu eindelijk lijkt het
van de grond te komen. Net heeft mijn collega van GroenLinks al veel wijze woorden
over de financiën gezegd. En daar wil ik ook aan toevoegen dat ik blij ben dat de
wethouder ook heeft toegezegd dat ook de partners, en dan met name Hogeschool
Rotterdam, risicodragend is en ook de kar wil trekken. Super, we gaan door.
De voorzitter: Dank u zeer. De PVV-fractie is niet aanwezig. De SP-fractie, even kijken,
waar bent u? Daar bent u. De heer Portier, gaat uw gang.
De heer Portier: Voorzitter, ik zal het kort houden. Veel te lang hebben wij echt een
belangrijk stuk beroepsonderwijs gemist, buiten dan de HBO Drechtsteden. Dus we zijn
heel blij dat dat weer terugkomt in onze stad. En we hopen dat het bijdraagt aan de
positie van Dordrecht, ook voor het behouden van haar jongeren. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u zeer. VSP, mevrouw Stolk.
Mevrouw Stolk: Ja, voorzitter, ook de VSP is ontzettend blij met deze hogeschool. Wij
sluiten ons aan bij de woorden van Beter voor Dordt en de heer Van der Kruijff. En we
willen toch nog even benadrukken: alle lof aan het ambtenarenapparaat en de
wethouder, die hier enorm op persoonlijke titel heeft voor geknokt.
De voorzitter: Dank u zeer. Partij van de Arbeid, de heer Van Verk. Ja, wethouders
knokken natuurlijk nooit op persoonlijke titel hè, die knokken namens het college. Maar
af en toe compliment kan nooit weg. De heer Van Verk, gaat uw gang.
De heer Van Verk: Dank u, voorzitter. Na twintig jaar zijn wij doodgewoon blij en sluiten
we ons aan bij alle positieve woorden die gezegd zijn.
De voorzitter: Dank u zeer. Gewoon Dordt, mevrouw Koene.
Mevrouw Koene: Dank, voorzitter. Wij zullen instemmen, omdat hoger onderwijs
belangrijk is voor de stad. Het heeft voor ons wel een beetje een nare bijsmaak
tegelijkertijd, omdat opleidingen in principe bekostigd worden vanuit het Rijk, en
Dordrecht hier dus een hoop geld in steekt. Dus dat kan je op twee manieren bekijken.
Laten we vooral zorgen dat het positief gaat uitpakken. En de renteloze lening die
verstrekt wordt, ja, daar hebben wij nog meer moeite mee. Maar goed, het is geschied
en ik ga dat in mijn eentje niet tegenhouden. Maar ik hoop wel dat het een klein beetje
effect heeft als een precedentwerking.
De voorzitter: Dank u zeer. Daarmee hebben we punt 10 gehad en is er ook akkoord op
gegeven met hetgeen daarover is gezegd.
11.Vaststellen Jaarstukken 2019 (2574774)
De voorzitter: Dan kom ik bij punt 11, vaststellen Jaarstukken 2019. Zijn daar nog
stemverklaringen bij? Dat is niet het geval. 12, beschikbaar stellen krediet inzake
Prognose Egalisatiereserve parkeervoorzieningen 2020.
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Mevrouw Kruger: Voorzitter.
De voorzitter: Ja, gaat uw gang, mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger: Ik had bij, het gaat allemaal zo snel, vaststellen Jaarstukken 2019 had
ik nog een stemverklaring. Mag dat nog?
De voorzitter: Nou, vooruit dan maar.
Mevrouw Kruger: Dank u wel. Wij gaan akkoord met de jaarstukken, maar zoals we
tijdens de bespreking al hebben aangegeven zijn er veel groene vinkjes. Die suggereren
alsof we veel voor elkaar hebben. Zeker wordt opgesomd wat we doen, maar niet wat de
effectiviteit is van dit alles, bijvoorbeeld bij het versterken van de wijkeconomie. Er
wordt genoemd wat er gebeurt, maar niet of dit werkelijk heeft geleid tot verstrekking.
En als advies willen wij dan ook meegeven om dit bij de volgende jaarstukken wel te
vermelden, zodat wij een duidelijke afweging kunnen maken of genomen maatregelen
daadwerkelijk effect hebben gehad. Dank u wel.
De voorzitter: Hartelijk dank.
12.Beschikbaar stellen van krediet inzake Prognose Egalisatiereserve
parkeervoorzieningen 2020 (2582107)
De voorzitter: Dan, even kijken, het beschikbaar stellen krediet inzake Prognose
Egalisatiereserve parkeervoorzieningen 2020. Die had ik al gehad, zijn daar nog
stemverklaringen bij? Zo niet, stellen we die vast.
13.Beschikbaar stellen van krediet en vaststellen GREX Amstelwijck (2582104)
De voorzitter: 13, beschikbaar stellen van krediet en vaststellen GREX Amstelwijck.
Akkoord.
14.Vaststellen Uitwerking actualisatie plan Essenhof (2576371)
De voorzitter: En tot slot uitwerking actualisatie plan Essenhof. Ik begreep dat er een
stemverklaring is van Gewoon Dordt. Mevrouw Koene, gaat uw gang.
Mevrouw Koene: Nou, niet zozeer van Gewoon Dordt. Ik heb de vergadering over de
Essenhof voorgezeten, die openbaar heeft plaatsgevonden. En we hebben vorige week in
de besloten vergadering afgesproken dat ik daarom namens de hele raad een
stemverklaring afleg. En die luidt als volgt: wij hechten veel waarde aan een openbare
en transparante besluitvorming van de raad. Vanwege de geheimhouding op de bijlage
waar het raadsvoorstel naar verwijst, maken wij middels deze stemverklaring graag
duidelijk waar wij mee instemmen. We stemmen in met het voorstel om zogenaamde
stille crematies onder eigen regie en verantwoordelijkheid van Essenhof uit te besteden
aan andere crematoria. We stemmen in met de voorgestelde aanpassingen en
optimalisatie van de bedrijfsvoering en personele bezetting van Essenhof. We stemmen
in met het inrichten van een verzorgingsruimte voor overledenen. We stemmen in met
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het verder onderzoeken en uitwerken van een scenario waarin de samenwerking met
marktpartijen wordt gezocht en waarin wordt geïnvesteerd in de relatie met de klant, de
entourage, de kwaliteit van de organisatie en nieuwe productvormen, welke de
dienstverlening verbeteren. En tot slot worden wij graag, zoals toegezegd door de
wethouder, over een jaar geïnformeerd over de voortgang van deze ontwikkeling. Dank
u wel.
De voorzitter: Dank u zeer. Verder geen stemverklaringen dan, vermoed ik, als u
namens een ieder heeft gesproken. Dank u wel. Dan hebben we de hamerstukken
gehad.
STUKKEN TER KENNISNAME
15.Raadsinformatiebrief over Corona-maatregelen (9 juni 2020) (2582113)
16.Raadsinformatiebrief over Corona-maatregelen (2 juni 2020) (2578643)
17.Raadsinformatiebrief over Corona-maatregelen (26 mei 2020) (2576384)
18.Raadsinformatiebrief over Corona-maatregelen (19 mei 2020) (2574270)
19.Raadsinformatiebrief over Corona-maatregelen (12 mei 2020) (2571692)
20.Raadsinformatiebrief over Corona-maatregelen (5 mei 2020) (2568951)
21.Raadsinformatiebrief over Corona-maatregelen (28 april 2020) (2566345)
22.Raadsinformatiebrief over Corona-maatregelen (21 april 2020) (2564339)
23.Raadsinformatiebrief over aanwijzen deel top 25 gemeentelijke monumenten
(2574266)
24.Raadsinformatiebrief over Stand van zaken herontwikkeling Colijnstraat, Van
Kinsbergenstraat en Speeltuinvereniging Wielwijk (2574273)
25.Raadsinformatiebrief over Uitkomsten gesprekstafel dierenbeleid 2020
(2576386)
26.Raadsinformatiebrief over Starterslening Dordrecht (2578659)
27.Raadsinformatiebrief over planologische ontwikkeling Oudland (2546653)
28.Raadsinformatiebrief over Bestemmingsplan verbrede reikwijdte Amstelwijck
2020 (2582644)
De voorzitter: En dan zijn we bij de stukken ter kennisname. Dat zijn er, even kijken, de
punten 15 tot en met 28. Ik kijk even rond of we die zo ter kennis kunnen nemen. Er
zijn geen opmerkingen meer over.
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STUKKEN TER BESPREKING
29.Vaststellen Kadernota 2021 (2578604)
De voorzitter: Dan kom ik bij het eerste bespreekpunt en dat is de Kadernota 2021.
Vandaag staan alleen de algemene beschouwingen centraal, zoals besproken, en dat is
tevens de eerste termijn van de raad en van het college. En de afspraak is dat iedere
fractie zeven minuten spreektijd heeft. Dat is exclusief interrupties. En iedere wethouder
heeft vijf minuten in eerste termijn, behalve de wethouder van financiën, die heeft
dubbele spreektijd, tien minuten. En bijzonder is dit keer dat ik ook moet verzoeken uw
algemene beschouwing vanaf uw eigen zitplaats te doen. We zijn gewend om dat vanaf
hier te doen, maar dat geeft extra loopbewegingen, en we verzoeken dat dus toch vanaf
de stoel te doen. Overigens, u bent dan wel goed ook in beeld. Voor wat betreft
eventuele interrupties het volgende. Personen die aan de raadstafel zitten, kunnen de
microfoon op tafel gebruiken. Voor de personen in de binnenring, ik zei het net, zijn er
twee interruptiemicrofoons hiervoor en is er nog een loopmicrofoon. En voor de mensen
achterin zijn er twee interruptiemicrofoons, u heeft ze net al even gezien. En de afspraak
is dat als u geïnterrumpeerd heeft, de microfoon ook even wordt schoongemaakt met
deze mooie doekjes. Even kijken, nee, dat hebben we allemaal gehad. We gebruiken
daarbij de gebruikelijke spreekvolgorde bij P&C-stukken, en dat is eerst de grootste
oppositiepartij, dan de grootste coalitiepartij en dan werken we zo de rij af. Nog even
goed voor u om te weten, ook omdat het college heeft verzocht … u heeft het college
verzocht om ook inhoudelijk te reageren, zo goed en zo kwaad als dat kan al, op uw
eigen eerste termijn, hebben we afgesproken dat we nu beginnen met de eerste termijn
van de raad, dat we dan, afhankelijk van de tijd die we hebben, nog een aantal andere
stukken doen, en dat we na de maaltijdpauze om acht uur beginnen met de eerste
termijn van het college als reactie op de algemene beschouwingen vanuit de raad. Dus
ik hoop dat u daarmee akkoord bent, maar dan hebben we volgens mij zoveel mogelijk
aan iedereen recht gedaan. Zoals ik zei, we beginnen bij de grootste oppositiepartij. Dat
betekent dat ik het woord ga geven aan de heer Polat van D66. Gaat uw gang.
Mevrouw Kruger: Voorzitter.
De voorzitter: Ja, mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger: Nog even één vraag. Er zullen ook moties en amendementen zijn.
Worden we geacht die naar voren te brengen, of worden die opgehaald?
De voorzitter: Nee, nee, nee, nee. Nee, de moties en amendementen mogen dus
inderdaad in deze termijn worden ingediend, het liefst zoveel mogelijk. En die kunnen
dus digitaal worden ingediend bij de griffier.
Mevrouw Kruger: Digitaal, oké.
De voorzitter: Ja. Dat is de bedoeling. De heer Polat, gaat uw gang.
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De heer Polat: Dank u, voorzitter. Voorzitter, vandaag bespreken wij met elkaar de
Kadernota en de doorwerking daarvan voor de stad Dordrecht. Hoewel alles langzaam
weer op gang komt, blijft het voor iedereen een hele onzekere tijd. Daarom is het juist
nu zo belangrijk dat het college de inwoners van Dordrecht een duidelijk
toekomstperspectief biedt. Voorzitter, de D66 staat voor onderwijs en innovatie,
kansengelijkheid, inzetten van Enecogelden in het verdienvermogen van de stad en
gedifferentieerd bouwen. Onderwijs en innovatie. D66, een partij met hart voor
onderwijs is blij met de komst van Dordrecht Academy. Wij willen de wethouder
complimenteren voor dit succes. Inzet van de reguliere middelen, samen met hoger
onderwijs, geeft de stad meer elan en bedrijvigheid. Inwoners en ondernemers krijgen
mogelijkheden om te innoveren, hun positie te verbeteren en waarde toe te kennen aan
hun stad en de maatschappij. D66 gelooft namelijk in de kracht van mensen en de
toekomst van technologie. Dat zien we bijvoorbeeld nu bij Biesboschhal, waar burgers,
start-ups en scale-ups samenkomen voor de toekomst van onze stad op tal van
technologische en maatschappelijke uitdagingen. Maar het college zwijgt. Innovatie
komt niet één keer voor in de Kadernota. Daarom dienen we de motie Innovatie voor
duurzame groei in. Kansengelijkheid. Voorzitter, de coronacrisis veroorzaakt in
achterstandswijken een exponentiële groei van problemen als onderwijsachterstand,
armoede, huiselijk geweld, werkloosheid en mogelijk ondermijnende criminaliteit. De
tweedeling in de maatschappij en de kansenongelijkheid nemen toe, aldus vijftien
burgemeesters vorige week in de krant. D66 heeft op al die punten eerder aan de bel
getrokken, want de toename van kansenongelijkheid is al een tijd gaande. Uit een
onderzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is gebleken dat
de kloof tussen leerlingen van hoog- en laagopgeleide ouders steeds groter wordt. Dat
wil zeggen dat de kinderen geboren in een achterstandswijk met 3-0 achterstand
beginnen aan hun leven. En dat moet stoppen. Iedereen in dit land is gelijk en niet de
één meer gelijk dan de ander. Daarom dien we de motie Kinderen zijn onze toekomst in.
Voorzitter, de wereld is opgeschrikt door wat er in de VS is gebeurd met George Floyd.
De nasleep van zijn dood heeft veel losgemaakt in de wereld, ook in Nederland, ook in
Dordt. Het raakt ons allemaal. Vorig jaar heeft D66 de motie ingediend voor gelijke
kansen voor alle Dordtenaren. Die motie is door de raad aangenomen, dank daarvoor.
Begin van het jaar zou de gemeente het Charter Diversiteit samen met vele
belanghebbenden in de stad ondertekenen. Door corona is dat helaas niet doorgegaan.
Graag willen we van de wethouder weten of de ondertekening op korte termijn plaats
kan vinden. Wij willen een inclusieve stad zijn waar iedereen zich niet alleen
geaccepteerd voelt en gelijke kansen krijgt, maar ook kan bijdragen aan onze stad.
Daarom vragen we naast een ondertekening van Charter Diversiteit ook werk te maken
van een stevig antidiscriminatiebeleid met SMART doelstellingen. Dank, VVD. We
verzoeken het college voor het einde van het jaar met beleid daarvoor te komen en de
raad hierover te informeren. Eneco. Voorzitter, verkoop van Eneco heeft ons veel geld
opgeleverd. Slim investeren van dat geld is cruciaal voor de toekomstige generaties van
Dordrecht. Nu het geld lukraak uitgeven, past niet in onze strategie. Wij hebben vorig
jaar de wethouder gevraagd het geld in het verdienvermogen van onze stad te
investeren. Hij heeft toegezegd met uitgewerkte business cases te komen, zodat we
kunnen zien waarom is gekozen voor die investering naast andere alternatieven, wat de
kosten nu en de langetermijnbaten straks zijn. Tot heden hebben we nog geen business
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case mogen zien. Wel zien we een substantieel deel van die gelden in de Kadernota
gereserveerd voor bepaalde uitgaven waar we geen inzicht in hebben. Daar zijn we niet
blij mee. We verwachten voor de begroting goed onderbouwde business cases van het
college voordat we überhaupt hiermee akkoord gaan. Dat geldt ook voor de toekomstige
investeringen van de Enecogelden. Bouwen. Voorzitter, om als stad te groeien, is het
bouwen van betaalbare woningen nodig. Daar zijn we het allemaal over eens. De vraag
is alleen: wat gaan we bouwen en waar gaan we bouwen? De toegenomen segregatie
tussen verschillende wijken baart D66 zorgen. Verschillende onderzoeken laten zien dat
gemengde wijken dynamischer en leefbaarder zijn dan homogene wijken. D66 is dan
ook groot voorstander van gedifferentieerd bouwen. Dat het college moeite heeft om
daar invulling aan te geven, is duidelijk geworden bij Amstelwijck. Aan de rand worden
sociale koopwoningen gepland om de discussie in de kiem te smoren. Wij vragen het
college met klem hier in hun planvoorraad rekening mee te houden. Verder willen we
het college als kader meegeven dat de bouw energiezuiniger moet worden en rekening
houdt met extremere weersomstandigheden. Zet daarbij vooral in op circulair bouwen.
Wij willen daarnaast dat onze groene gebieden groen blijven.
De voorzitter: Bij interruptie, ik zag de heer Merx aanstalten maken. Gaat uw gang.
De heer Merx: Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb in mijn iBabs nog niet de moties staan
zal ik maar zeggen die u zojuist heeft aangekondigd. Misschien klopt dat.
De heer Polat: Dat klopt.
De heer Merx: Dus ik weet niet wat daar in staat, dus daar kan ik nog geen oordeel over
hebben, maar ik heb zo’n vermoeden dat er wel geld naartoe moet. U beroept zich op
onderzoeken waarin staat dat bijvoorbeeld gedifferentieerde wijken veel leefbaarder zijn
dan een homogene wijk. Daarmee is bijvoorbeeld De Hoven veel minder leefbaar, zegt
u, dan bijvoorbeeld een Wielwijk of een Crabbehof. Ik waag dat te betwijfelen, maar
goed, ik wil graag de onderzoeken dan kennis van nemen. En u zegt daarbij dat, nou ja,
goed, we moeten dus gaan investeren ook in de jeugd, neem ik aan. Ik neem aan dat u
niet zomaar een luchtballonnetje oplaat zonder daar verder een plan bij te hebben. Maar
dat gaan we zien. Waar dit college voor gekozen heeft en waar wij ook erg achter staan,
omdat we namelijk zelf meegeschreven hebben aan dat coalitieprogramma, is dat we
veel meer inwoners moeten hebben met draagkracht. En waarom hebben we dat nodig?
Niet omdat we het nou zo belangrijk vinden dat er heel veel rijke mensen in de stad
wonen, maar wel omdat we het zo belangrijk vinden dat deze rijke mensen een bijdrage
leveren aan de stad, waardoor we onze sociale voorzieningen en andere voorzieningen
op peil kunnen houden. Als u en andere partijen elke wijk en elke dubbele woning wil
afwaarderen, tussen aanhalingstekens, naar een woning waar sociale huurwoningen of
anderszins, dan krijgen wij niet die draagkracht in deze stad die we heel hard nodig
hebben om die mensen die het heel hard nodig hebben te kunnen ondersteunen,
adequaat te kunnen ondersteunen. Wat is daarop uw reactie?
De heer Polat: Voorzitter, wij zijn niet tegen rijke mensen die in onze stad komen
wonen. Integendeel, wij heten ze welkom. Waar wij voor gaan, is dat wij graag
gemengde wijken willen hebben, waar gewoonweg dynamischer en leefbaarder is. Wat is
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er gewoonweg mis mee dat er gewoonweg in een bepaalde wijk, dat er gewoonweg
studenten en ouderen en rijken en wat minder kapitaalkrachtige mensen met elkaar
samenwerken, of samenleven voor Dordrecht? Stel nou eens voor dat wij gewoonweg
niet bouwen voor de studenten, voor de jongeren, dat die gewoonweg vertrekken naar
andere steden, omdat ze gewoonweg hier geen woning kunnen krijgen. Daar moeten we
voor gaan waken. En wij moeten gewoon kijken van hoe we gewoon gezamenlijk zo’n
woningvoorraad kunnen creëren voor iedereen in de stad, niet alleen voor de rijken,
maar voor iedereen.
De heer Merx: Maar voorzitter, bij interruptie, het is toch zo op dit moment dat we heel
veel, laat ik dan zeggen heterogene wijken hebben, waar heel veel verschillende
groepen bij elkaar wonen, en dat we relatief weinig homogene wijken hebben zoals
bijvoorbeeld Stevenshof of De Hoven, zoals ik zojuist genoemd heb. Dat zijn er niet
zoveel. En ik denk dat het zo belangrijk is voor onze stad om uw wensen te kunnen
invullen, om de droom van u werkelijkheid te kunnen maken, dat we mensen met geld
nodig hebben die deze voorzieningen gaan bijdragen. Dat is sociaal beleid. Niet de
woningvoorraad die we nu hebben, wat we willen bouwen, zeggen: nee, maar daar moet
veel meer sociale woningbouw, want daar hebben we op zichzelf genoeg van. En voor
die mensen die nu in Dordrecht wonen, en we zien het op de begroting, we zien het de
komende jaren, we komen echt heel veel geld tekort. En we moeten zorgen dat we juist
doorgaan met het bouwen en juist doorgaan met ook het bouwen in het duurdere
segment, om al uw wensen en die van ons te kunnen waarmaken.
De heer Polat: Voorzitter, we zijn niet tegen bouwen, we hebben het al gezegd, we
willen graag bouwen. Het punt is: wij willen gewoon bouwen, zodat er gewoonweg ook
voor iedereen ruimte is, niet alleen voor de rijken, maar ook voor iedereen. En dat
betekent gewoon dat daar gewoonweg wijken moeten komen, een heterogene wijk,
waar u het over heeft, waarbij dus iedereen kans en ruimte heeft om zijn of haar leven
in Dordrecht in te kunnen vullen. En als we dan gewoon zeggen: ja, we moeten
homogene wijken hebben, dat zie ik dan gewoonweg wijken waar je dus gewoonweg als
normale burger in Dordrecht gewoonweg niet zo vaak langs komt en als je toch erbij
kunt, of in de wijk geraakt, op de een of andere manier, dat je dan zegt: ja, waar ben ik
eigenlijk in beland? Dat moeten we niet hebben, en dat is eigenlijk wat onze partij wil.
De heer Merx: Goed, voorzitter, laatste poging.
De voorzitter: Kort hoor, want ik denk niet dat u tot elkaar gaat komen. Maar kort nog
eventjes.
De heer Merx: Nee, ik vrees het ook niet, maar dan ben ik graag geïnteresseerd waar
D66 het geld vandaan gaat halen om al onze voorzieningen ook in de toekomst te
kunnen blijven betalen.
De heer Polat: Voorzitter, het doel is om te groeien naar 140.000 man, dat hebben we
gewoon allemaal in de Groeiagenda vastgelegd. De voorzieningen zijn gewoonweg van
een stad van 140.000 man, dus wij moeten gewoon bouwen. En bouwen, daar zijn we
niet tegen, we willen graag bouwen, alleen het moet gewoon gedifferentieerd worden, er
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moet gewoon ruimte zijn voor iedereen. En dan komt gewoonweg ook de inkomstenkant
gewoon op gang. Dank u.
De voorzitter: Dank u zeer. Was u ook klaar met uw termijn, mijnheer Polat? Nee. Gaat
u verder. Tegen mevrouw Kruger zeg ik: mijnheer Polat bedoelde man en vrouw hoor. Ik
zag u kijken, ja, ik zag het. U had het over 140.000 man, maar u bedoelt man en
vrouw. Ja, gaat u verder.
De heer Polat: Dank u. Voorzitter, de Kadernota in deze huidige vorm is omgeven met
veel onzekerheden. Het is noch vis, noch vlees. We kijken dan ook met veel
belangstelling uit naar uitwerking in de begroting, waarbij ook de corona-effecten zijn
opgenomen. Wel willen we het college meegeven dat D66 niet zit te wachten op
lastenverzwaring voor de minder kapitaalkrachtige burgers, of op toepassen van de
kaasschaafmethode op het sociaal domein.
De heer …: Voorzitter.
De voorzitter: Mijnheer Polat, zou u in de microfoon willen spreken? Want het is achterin
moeilijk te verstaan. Misschien wilt u de laatste twee zinnen nog even herhalen, dan
krijgt u van mij wat extra tijd, maar wel even in de microfoon spreken graag.
De heer Polat: Oké. Wel willen we het college meegeven dat D66 niet zit te wachten op
lastenverzwaring voor de minder bedeelde kapitaalkrachtige burger, of toepassen van de
kaasschaafmethode op sociaal domein om alles dekkend te krijgen. We wachten op
heldere keuzes die onze inkomenspositie gaan versterken en door gericht te sturen op
het verdienvermogen van onze stad versnellen van de energietransitie, voorkomen van
de energiearmoede en meer mensen aan het werk te helpen.
De voorzitter: Bij interruptie, de heer Van der Net. Gaat uw gang.
De heer Van der Net: Ja, voorzitter, dank. Ja, als ik het weer zo begrijp, is het grote
nivelleringsfeest weer begonnen bij D66. Ik bedoel van iedereen die maar net boven de
middenklasse hangt, moet alles weer gaan betalen voor de mensen die daaronder zitten.
We hebben al veel regelingen voor mensen die het moeilijk hebben, kwijtscheldingen, en
dergelijke. Zullen we nou niet gewoon afspreken dat we de lasten gewoon inderdaad wel
eerlijk verdelen, maar dat we dan wel ook de rekening bij iedereen neer gaan leggen, en
niet alleen bij degenen die uiteindelijk iets meer verdienen? Vindt u dat ook niet
eerlijker?
De heer Polat: Nou, waar D66 voor gaat, is natuurlijk dat de minder kapitaalkrachtige
burger natuurlijk heel veel problemen zal ondervinden om het te gaan betalen. Dan
moeten we gewoonweg, daar komen dan weer kwijtscheldingen, wat dan ook. Laten we
gewoon ervoor zorgen dat die mensen gewoonweg in ieder geval de kans krijgen om
aan hun verplichtingen te kunnen voldoen, zonder dat wij gewoonweg de
lastenverzwaringen zo verhogen dat zij gewoonweg toch moeten terugvallen op
bepaalde instrumenten zoals kwijtschelden. Dus liever, helemaal mee eens, liever dat
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iedereen gewoon bijdraagt, maar niet zo hoog dat gewoonweg die mensen het niet
kunnen betalen. Dat hebben we ook bij energiearmoede, dat moet ook niet gebeuren.
De heer Portier: Voorzitter.
De voorzitter: De heer Portier, bij interruptie.
De heer Portier: Ja, waarschijnlijk vanuit een tegengestelde insteek als de heer Van der
Net. U zegt dat we niet de lasten moeten verhogen voor de mensen met geringe
inkomens. Bent u dan ook tegen de voorgenomen verhoging van de reinigingsheffing en
afvalstoffenheffing, zoals die in de Kadernota staat?
De heer Polat: Nou, wij hebben gewoonweg voor de … Wij zijn niet tegen die heffingen,
omdat het gewoonweg, dat dat ook, omdat wij investeren in de toekomst van de stad.
Dat hebben we ook in ons verkiezingsprogramma opgenomen, om daarmee in ieder
geval ruimte te creëren, zodat wij klimaat duurzaam kunnen omgaan.
De voorzitter: Dank u zeer. Was dat uw betoog? Nee, nog niet. Moet u even de
microfoon weer aanzetten en in de microfoon spreken, als u nog doorgaat. Dank u wel.
De heer Polat: Als laatste, voorzitter, de raad heeft de Cultuurnota vastgesteld. In de
Kadernota was de afspraak om de noodzakelijke middelen te vinden. Het college schuift
dit nu door naar de begroting. D66 vindt dit niet oké. Daarom dienen we het
amendement Vorming reserve Cultuurnota in. Dank.
De voorzitter: Dank u zeer. En ik verzoek u, want we hebben die amendementen en die
moties nog niet, om dat dan ook even digitaal bij de griffier te doen, zoals afgesproken.
Dank u wel.
De heer Van Verk: Voorzitter.
De voorzitter: Nog een interruptie van de heer Van Verk. Gaat uw gang.
De heer Van Verk: Ja, de heer Polat maakt zich met twee zinnen af van het
amendement Vorming reserve Cultuurnota. Maar begrijp ik het nou goed dat D66 geld
wat bedoelt is voor het investeren in de exploitatie wil gaan stoppen?
De voorzitter: Graag in de microfoon, de heer Polat.
De heer Polat: Dank, voorzitter. De Cultuurnota hebben we vastgesteld en we hebben
daar gezien dat er gewoonweg op dit moment in de Kadernota of in de begroting, dat
daar gewoonweg nog niks is opgenomen. Dat vinden we gewoon jammer, want dit is
natuurlijk een kans om met de cultuur een verschil te kunnen maken in de stad. En dan
zien wij dat er gewoonweg een substantieel bedrag voor de programmering van Hof van
Nederland is gereserveerd, en daar zouden we gewoon graag een deel van dat geld
willen inzetten voor Cultuurnota, ja.
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De heer Van Verk: Voorzitter, daar zit misschien nou juist de pijn. Als ik uw
amendement lees, dan zegt u: we hebben 1,4 miljoen in de spaarpot zitten voor het
Hof, of voor het Hofkwartier, en daar gaan we bijna negen ton daarvoor besteden, voor
de uitvoering van de Cultuurnota gedurende vier jaar. Dat is exploitatie. En vervolgens
zegt u ook van de rest van de reserve blijft dan nog beschikbaar voor het Hof van
Holland. Met andere woorden: de vijf ton die overblijft, die kunnen we dan nog alsnog
stoppen in het Hof van Holland.
De heer Polat: Ja, precies, zo is het.
De heer Van Verk: Dan is de pot leeg, maar dat geld is toch investeringsgeld? Dat is
toch geen geld om in de exploitatie te stoppen?
De heer Polat: Nou, ook.
De heer Van Verk: Nee, niet ook. Het is of investeren, dat is eenmalig uitgeven en dan is
je spaarpot leeg, dan is het klaar, of je wil het in de exploitatie doen, maar dan moet je
zorgen dat het ook een continu proces is, dat je daar na vier jaar, in 2024, voortgang
aan kan geven. Want ik neem aan dat we, en dat geloof ik dat dat bijna raadsbreed is,
dat de Cultuurnota werd onderschreven voor 220.000 euro, maar ja, we hebben even
geen geld. Dat betekent dan toch gewoon dat je dat dan even uitstelt totdat er wel
middelen zijn? We weten nog niet wat de meicirculaire heeft gedaan, we weten nog niet
wat er nog op ons afkomt, zowel in positieve als negatieve zin.
De heer Polat: Nou, voorzitter, ik kan het bedrag, dan kunnen we een programma
maken voor vier jaar tijd en daar kunnen we gewoon dat inzetten als wat wij ook
voorstellen. Probeer gewoon wat van dat geld van negen ton te investeren in die nieuwe
Cultuurnota, en wacht totdat gewoonweg de meicirculaire of welke manier dan ook geld
beschikbaar komt, daar zijn we best wel te laat mee. We hebben gewoonweg nu een
pot, en dat vinden wij beter besteed aan cultuur dan op dit moment in programmering
van Hof van Nederland.
De heer Van Verk: Voorzitter, ik geef het op.
De voorzitter: Daarmee hebben we de eerste termijn van D66 gehad. Ik begreep van de
griffier dat u dus één motie en één amendement heeft. Die motie die … Twee moties en
één amendement. En wij hebben alleen het amendement. Dus die twee moties hebben
wij nog niet in het systeem. Dan ga ik naar de fractie Beter voor Dordt, de heer
Schalken. Gaat uw gang.
De heer Schalken: Ja, voorzitter, dank u wel. Collega’s, wethouders op afstand,
ambtelijke organisatie en andere geïnteresseerden, het is mooi dat we hier nu vandaag
weer fysiek met elkaar kunnen vergaderen, al is het met deze aangepaste setting. Het is
ook goed om iedereen weer te zien. Een woord van dank, zoals de burgemeester dat
ook al aangaf, richting de griffie en de ondersteuners die dit fysiek vergaderen mogelijk
hebben gemaakt. En richting de ambtelijke organisatie dank voor alle inspanningen om
te komen tot deze overzichtelijke Kadernota. Namens Beter voor Dordt wil ik eerst
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stilstaan bij iedereen die getroffen is door deze coronacrisis. Heel veel sterkte aan al die
mensen die dierbaren zijn verloren, en ook sterkte en beterschap voor iedereen die zelf
of in de directe omgeving te maken heeft met corona.
De heer Merx: Voorzitter.
De voorzitter: Bij interruptie, de heer Merx.
De heer Merx: Ja, ik gun Beter voor Dordt enorm de spreektijd, maar de klok was nog
niet aangezet, dus er moet denk ik een minuut of tweeënhalf nu vanaf.
De voorzitter: Nou, dit is wel heel streng. Het geeft een indicatie. Gaat u verder. We
zullen bij mijnheer Merx ook even extra strikt opletten zo meteen. Gaat u verder,
mijnheer Schalken.
De heer Schalken: Ja, voorzitter, ik pak de draad weer op. Naast alle professionals
hebben ook heel veel Dordtenaren, bedrijven en organisaties zich dienstbaar en vaak
ook vrijwillig ingezet voor iedereen die hulp nodig had. En hopelijk heeft het ook nieuwe
verbindingen voor de lange termijn opgeleverd. Dit had het jaar met activiteiten en
feesten moeten zijn voor alle Dordtenaren, naast de jaarlijkse evenementen en ook
bijvoorbeeld dit jaar Dordt in Stoom, waren vele Dordtenaren ook in straten en wijken
evenementen aan het organiseren in het kader van Dordt 800 jaar stad. Beter voor
Dordt hoopt echt dat al die geplande activiteiten alsnog zullen plaatsvinden wanneer het
weer veilig kan, en dat we dat dan ook koppelen aan onze betrokkenheid bij de Dordtse
samenleving en de vrijheid waarin we dit mogen vieren. Want dat is de laatste weken
ook weer een actueel onderwerp. We hebben hier in deze raadzaal artikel 1 niet voor
niets een prominente plaats gegeven. Goed om dit ook mee te nemen in de
voorbereiding van de herdenking van de eerste vrije Statenvergadering in Dordrecht.
Dat is in 2022 450 jaar geleden. Ik ga naar de algemene beschouwingen. We blikken
terug en we kijken vooruit.
De heer Van Verk: Voorzitter.
De voorzitter: Bij interruptie, de heer Van Verk.
De heer Van Verk: Ik hoor de heer Schalken vol optimisme zeggen dat we binnenkort
schijnbaar die feestjes wel kunnen geven, maar wat nu als blijkt dat de komende jaren
we nog te maken hebben met een coronavirus en dus niet op veilige afstand, of op de
manier waarop we die feesten zouden willen geven, kunnen vieren? Hoe kijkt u daar
tegenaan? Dan gaan ze gewoon niet door?
De heer Schalken: Ja, voorzitter, als ik daarop mag
en optimistisch te blijven, en volgens mij gaf ik ook
veilig mogelijk is, dat we dat willen gaan vieren. En
manier, wellicht in aangepaste vorm, maar volgend
alles voorbij laten gaan.
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reageren, ik probeer vooral positief
duidelijk aan dat wanneer het weer
hopelijk kan dat al op een bepaalde
jaar. Het zou jammer zijn als we

De heer Van Verk: Nou, voorzitter, ik waardeer het optimisme van de heer Schalken en
ik wou dat ik het kon delen, maar als ik de deskundigen hoor op televisie, dan moet ik
toch vaststellen dat we de komende jaren wellicht nog aan dat virus vastzitten. Dus
willen we uitstellen tot sint-juttemis? Of hoe kijkt u daar nu tegenaan? 800 jaar Dordt is
dit jaar, en over drie jaar is het 803 jaar, dat ga je toch niet meer vieren?
De heer Schalken: Ja, voorzitter, toch hoop ik dat we met elkaar vooral ook positief en
optimistisch kunnen blijven. En zeker, wat u aangeeft, mijnheer Van Verk, het moet
allemaal wel veilig kunnen, en wellicht zal het wat langer duren, maar wat ons betreft
gaan we in ieder geval wel wanneer het kan en veilig kan, invulling geven aan al die
activiteiten die mensen hebben voorbereid. En wellicht zal dat in wat aangepaste vorm
zijn. Als het goed is, wil ik weer terug naar de algemene beschouwingen. Met deze
Kadernota weten we waar we nu staan en weten we welke opgaven en uitdagingen er
zijn voor de komende periode. Wat we ook weten, is dat de effecten van de meicirculaire
nog verwerkt moeten worden en er heel veel onzekerheden zijn door de mogelijke
effecten van de coronacrisis. Ik wil met u een aantal speerpunten van Beter voor Dordt
langslopen. En dan begin ik met schoon, heel en veilig. Niet alleen voor ons, maar ook
steeds meer collega’s maken zich hier sterk voor. En dat stemt ons goed. Of het nu gaat
over de veiligheid op straat, de kwaliteit van de openbare orde, openbare ruimte, of de
mate waarin onze stad schoon is. Zwerfafval en dumpingen geven immers grote
irritaties in onze stad. Op veel plekken wordt afval, huisraad en andere zaken naast
containers en op andere plekken gedumpt. Er zijn gelukkig diverse acties al gevoerd, en
er zijn ook nieuwe acties gepland om dit aan te blijven pakken. Denk hier bijvoorbeeld
aan de extra inzet in Dordt West, recent nog een grote schoonmaakactie, waarbij de
bewoners al hun gewone en grof afval konden aanbieden.
De heer Merx: Voorzitter, voorzitter.
De voorzitter: Bij interruptie, de heer Merx.
De heer Merx: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, helemaal eens met de heer Schalken dat
het ongelofelijk belangrijk is om dat zwerfafval aan te pakken, de rattenplaag in
Crabbehof waar we mee te maken hebben gehad en misschien nog wel steeds mee te
maken hebben, allerlei dumpingen die overal plaatsvinden. En Beter voor Dordt heeft al
een paar jaar hier echt heel veel aandacht voor gevraagd, volgens mij zelfs moties ook
voor ingediend. Maar wat hebben we nu bereikt?
De heer Schalken: Ja, voorzitter, als ik daarop mag aanvullen, zijn er zeker ook door de
extra aanpak en de extra aandacht die ervoor is, de afgelopen jaren ook enorm veel
initiatieven geweest in de wijken. Noem bijvoorbeeld in de wijk Crabbehof, Roger
Wagemans. Kort geleden waren we in de Stadspolders, waar ook een aantal mensen
delen van de wijk schoon houden. En ik denk dat het vooral een kwestie is van
volhouden. En daar wilde ik vooral even op doorgaan. Maar ik wacht de interruptie even
af.
De voorzitter: Ja, u was een interruptie nog aan het beantwoorden. Dat is bij dezen
gebeurd dan. Mevrouw Kruger, gaat uw gang.

20

Mevrouw Kruger: Ja, excuus, ik was iets te snel. Omdat, ja, u geeft denk ik toch niet
echt een vraag op wat de heer Merx vraagt. Want mijn vraag zou ook zijn: wat hebben
we bereikt? Want u noemt dan alleen op alle initiatieven die zijn ontstaan om nog meer
vuil op te ruimen, maar mijn ervaring is ook dat eigenlijk de dumpingen alleen maar
toenemen. Dagelijks maak ik gebruik van Fixi om aan te geven dat er weer een zooi bij
mij op de straat ligt. Dus in die zin, ja, wat hebben we bereikt met al dat zwerfafval
opruimen?
De heer Schalken: Ja, voorzitter, en dat is het puntje waar ik eigenlijk ook in mijn
woordvoering naartoe wilde gaan, wat hebben we bereikt? Volgens mij hebben we met
elkaar in ieder geval een stukje meer bewustwording gecreëerd. En er zijn ook een
aantal locaties en mogelijkheden bij gekomen waar mensen ook afval kwijt kunnen,
zoals de adoptiebakken die er zijn en goed gebruikt en gewaardeerd worden in de
straten. Maar ook, ondanks dat, en dan wil ik weer terug naar mijn woordvoering, is het
vooral een gedragsprobleem. En we moeten de komende tijd zeker blijven inzetten op
die preventieve maatregelen, maar wat Beter voor Dordt betreft, is het naast
communicatie en voorlichting ook van belang, wat we eerder aangaven, om naast die
preventie ook nog extra te gaan handhaven. En we hopen dat daar ook richting de
begroting toe extra middelen voor komen.
De heer Van Verk: Voorzitter.
De voorzitter: Bij interruptie, de heer Van Verk.
De heer Van Verk: Ik vind het prachtig dat de heer Schalken roept dat we weer moeten
gaan handhaven. Het probleem is dat de dader meestal op het kerkhof ligt, bij het
zwerfvuil. Maar los daarvan, het feit dat u zegt dat we meer bewustwording hebben
gecreëerd, dat waag ik toch te betwijfelen. Ik woon zelf in de binnenstad, zoals u weet,
en ik ga regelmatig, rij ik daar door de wijken. En ik zie bijna dagelijks rotzooi,
vuilniszakken, plastic afval, noem maar op, dat is één. En twee, wij kregen onlangs een
bericht binnen van een bewoner aan de Blekersdijk, die ons wist te vertellen dat de plek
waar dat prachtige hotel zou komen, waar nog steeds niet aan gebouwd wordt, op dit
moment bezaaid ligt met menselijk afval en met bierblikjes en met andere rotzooi,
zoveel dat daar inmiddels ook een rattenplaag gaande is. Dus zou het niet beter zijn dat
naast handhaven gewoon de rotzooi wordt opgeruimd?
De heer Schalken: Volgens mij, voorzitter, slaat de heer Van Verk de spijker op zijn kop
en moeten we zeker dat ook met elkaar blijven doen. En daarom is het ook van belang
om met elkaar die bewustwordingsacties en dat soort zaken zeker ook voort te zetten en
mensen ook blijven te wijzen op het feit dat wanneer ze iets zien, dat ze dat kunnen
melden via zo’n Fixi-app. Want ik moet, en dat zult u waarschijnlijk ook met me eens
zijn, dat er echt snel wordt gehandeld op het moment dat je zo’n melding maakt, want
ik heb daar echt goede ervaringen mee, en ik hoop u ook.
De heer Van Verk: Nou, ik moet u helaas teleurstellen. Ik heb een keer gemeld dat er
heel veel rotzooi lag in de Bleijenhoek, en ik kreeg van HVC te horen dat ze dat over drie
dagen wel een keer zouden ophalen.
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De heer Merx: Voorzitter, nog één …
De voorzitter: De heer Merx.
De heer Merx: Want ik voel erg met de heer Schalken mee hoor, dat we er echt werk
van moeten maken en misschien wel meer dan we nu gedaan hebben. Wij hebben met
de bewustwording bereikt dat we heel wat vrijwilligers met prikstokken zien rondlopen
hè, ik heb het zelf ook nog vorig jaar gedaan, hele goede acties, mensen melden het.
Maar als ik over de Wantijdijk fiets, en ik kom daar bij dat bruggetje bij het Wantijbad,
dan zie ik daar een gemeentelijke vuilnisbak staan die overloopt van de rotzooi en waar
heel de dijk vol ligt met troep. Dus steek hand in eigen boezem, ga eerst als gemeente
goed aan de slag om die vuilnisbakken regelmatig te legen. Want dat nodigt uit om te
zorgen dat de rotzooi op de plek komt waar het thuishoort, en dat is in de prullenbak.
Dus misschien moeten we iets verder erover nadenken om echte resultaten te gaan
bereiken op dit vlak, dus als u dat wil, wij denken graag, en volgens mij ook de PvdA en
anderen, met u mee om dit probleem nou eens een keer goed aan te pakken.
De heer Veldman: Voorzitter.
De voorzitter: De heer Veldman.
De heer Veldman: Ja, ik denk dat iedereen hier in deze raadzaal wel doordrongen is van
het feit dat Beter voor Dordt een punt aanstipt waar iedereen wel achter kan staan.
Alleen, het punt wat ik eigenlijk graag zou willen maken, en dan ben ik wel benieuwd of
de heer Schalken daar nog iets meer over kan zeggen, dat is die bewustwording. Want
voor mijn gevoel is inmiddels de ene helft van de stad zich bewust van de troep van de
andere helft van de stad en hebben we ontzettend veel mensen gemobiliseerd van de
officiële diensten, of van de niet-officiële diensten, en mensen die zich er privé voor
inzetten, die allerlei troep aan het opruimen zijn, wat ik ongelofelijk waardeer, maar de
kunst is nou juist om de mensen die de troep op straat gooien op de een of andere
manier te bereiken. En ik ben dus wel benieuwd, want Beter voor Dordt maakt hier
steeds een punt van, en ik ben het daar op zich mee eens, maar hoe krijg je nou die
mensen die het op straat gooien aan hun verstand? Want wat de heer Merx noemt van
ja, die bak is vol, maar dan denk ik: al is die bak honderd dagen vol, dan gooi je het nog
steeds niet op de dijk, dan neem je het maar mee naar huis. Toch?
De heer Schalken: Ja, voorzitter, in reactie op de interrupties kan ik alleen maar
aangeven dat wij uiteraard heel blij zijn dat iedereen zich ervan bewust is dat we
allemaal wel een steentje moeten bijdragen en dat je op een gegeven moment ook een
keer naar de volgende stap moet gaan. En dat is waarom wij ook aangeven, vorig jaar
hebben we dat al bij de begroting volgens mij aangevraagd, van goh, kunnen we niet
eens kijken dat er een speciaal uitgerust team vanuit HVC wordt ingezet om meer
speciaal te handhaven op juist de troep op straat? Daar is toen niet voor gekozen, maar
wellicht is daar dit jaar en richting de begroting wel ruimte en draagvlak voor om dat te
doen, om te kijken of we die volgende stap kunnen maken om naast al die preventieve
maatregelen, waarvan ik ook echt hoop dat we dat met zijn allen blijven uitdragen, niet
inderdaad maar één keer per jaar met een opruimingsactie, maar gewoon wekelijks, als

22

je een keer met de hond maakt, een ommetje maakt, eens een zakje mee te nemen en
de troep die je tegenkomt op te ruimen. Dus ik hoop ook echt dat dit iets is wat we met
elkaar delen en met elkaar oppakken, en wellicht ook een oproep richting het college en
richting de wethouder van laten we ook kijken hoe we naast die preventieve
maatregelen toch ook weer het handhaven, ja, strikter kunnen oppakken, omdat het
inderdaad, een gedragsverandering krijg je niet altijd alleen maar met preventieve
maatregelen. Ik wil het eigenlijk hierbij laten, ik weet niet …
De voorzitter: Gaat u verder hoor met uw betoog.
De heer Schalken: Ja. Ik wil naar het parkeerprobleem in een aantal wijken, volgens mij
ook iets wat we regelmatig met elkaar bespreken. We hebben het er al jaren over. Deze
periode hebben we zelfs geld gereserveerd voor de aanpak van parkeerproblemen in de
Oudelandshoek. We zijn nu twee jaar verder, en voor zover ons bekend, ligt er nog geen
plan tot realisatie van een aantal extra parkeerplaatsen daar. Wat Beter voor Dordt
betreft is het hoog tijd om die parkeerproblemen ook nu echt op te lossen. Een oproep
aan de wethouder om hier vaart in te krijgen. Ik weet dat hij ermee aan de gang is
gegaan, maar het loopt nu al een twee jaar. Het zou wel mooi zijn dat we nu echt tot
een concreet plan komen. Ik wil naar sport. De afgelopen periode was er veel onrust op
het dossier sport, maar het lijkt nu wat rustiger te worden. Beter voor Dordt is van
mening dat de herijking van de sportparkenvisie een juiste keuze is. Verenigingen
hebben gelukkig ook kenbaar gemaakt mee te willen praten en hebben dat ook al
gedaan middels bijeenkomsten die zijn georganiseerd. En een aantal positieve
ontwikkelingen zijn er ook. Zo komt er een kunstgras bij Emma, daar wordt over
gesproken, de ontwikkelingen van een nieuw onderkomen voor voetbalvereniging
Dubbeldam schijnen nu positief te lopen, de herinrichting en de upgrading van het
Movado-terrein en ook in deze Kadernota een voorstel om een kunstgrasveld op de
Krommedijk aan te leggen. Een wens van de verenigingen om met name daar ook de
capaciteit voor de trainingen te vergroten. Met betrekking tot onderwijs …
De voorzitter: Bij interruptie, de heer Van Verk. Gaat uw gang.
De heer Van Verk: Voorzitter, ik hoor u het succes van de Schenkeldijk naar zich
toetrekken als zijnde een prachtige overwinning van, terwijl we toch moeten vaststellen
dat het eigenlijk een grote blamage is. Want de sportparkenvisie van 2015 en alle
voorgestelde maatregelen daarin zijn gewoon van tafel gegaan. En het blijft gewoon
zoals het was. Hoe kunt u dat nou een succes noemen voor uzelf?
De heer Schalken: Ja, voorzitter, als ik daarop mag reageren. Ik heb het helemaal niet
over een succes, ik geef aan juist dat het eigenlijk een trieste situatie is geweest en dat
het fijn is dat het nu in een rustiger vaarwater komt en dat er nu ook wat positieve
ontwikkelingen zijn. Ik wil absoluut niet van een succes spreken, want het is inderdaad,
met name voor die verenigingen en voor al die sporters echt heel vervelend dat dit
allemaal al zo lang en vervelend dossier hier is in deze raad.
De heer Van Verk: Maar voorzitter, daar was uw eigen wethouder toch verantwoordelijk
voor?
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De heer Schalken: Ja, voorzitter, maar volgens mij neemt niet alleen onze wethouder
een besluit over, maar zijn we hier vooral als raad ook een partij in geweest die
rollebollend daarover met elkaar in gesprek zijn geweest.
De heer Van Verk: Ja, helder. En voorzitter, daar houden we van …
De voorzitter: Mijnheer Van Verk, ik had u nog niet het woord gegeven. De heer
Schalken was nog antwoord aan het geven. Gaat uw gang.
De heer Schalken: Ja, voorzitter, misschien wil de heer Van Verk mij graag het
boetekleed aan laten trekken. En volgens mij moeten wij dat boetekleed allemaal
aantrekken, hebben wij op dit dossier met elkaar een lange tijd vooral heel veel onrust
gehad en ben ik blij dat het nu rustig is en dat we nu langzaam moeten gaan werken
aan het herstel van het vertrouwen. Dat is volgens mij wat ik ook nu letterlijk aangeef,
en dat er gelukkig ook wat positieve ontwikkelingen zijn. Niets meer als dat heb ik
gezegd. Ik heb zeker niet aangegeven dat we het hier nu over een succesdossier
hebben.
De voorzitter: Tot slot, de heer Van Verk, u had nog een interruptie?
De heer Van Verk: Ja, voorzitter, ik stel vast dat met name de starre houding van de
coalitiepartijen ertoe leidde dat dit een hoop onrust en gedoe gaf en dat dat niet te
wijten is aan de raad als zodanig. Ik voel me daar absoluut niet verantwoordelijk voor.
Wij hebben voortdurend gehamerd op een goede afwikkeling van dat dossier en de
coalitie bleef hardnekkig vasthouden aan een bedrag, waardoor de zaak vastliep. Dus als
er een boetekleed moet worden aangetrokken, mijnheer Schalken, dan moet u dat toch
vooral zelf doen.
De heer Schalken: Ja, voorzitter, misschien een laatste reactie. We zijn er volgens mij,
als meerderheid van de raad nemen we besluiten en dat hebben we de afgelopen
periode op het dossier sport niet goed kunnen doen. Volgens mij kan ik dat zeker zo
stellen, maar ben ik daarom zeker blij dat er nu rust op het dossier komt. En laten we
hopen dat we weer met positieve ontwikkelingen, dat er ook weer meer vertrouwen
komt vanuit de verenigingen.
De voorzitter: Mevrouw Stolk, gaat uw gang.
Mevrouw Stolk: Ja, voorzitter, ik wil me ook aansluiten bij de woorden die de heer Van
Verk net aangeeft. Het boetekleed ligt toch echt bij de fractie ook van Beter voor Dordt,
die heel star in dit dossier is geweest. En u kunt heel blij zijn dat er nu rust gecreëerd is.
Maar wat wij nu zo graag eens willen, dat er eens een paal de grond in gaat en dat er
een oplossing komt voor die clubs. En kijk zelf gewoon eens in de spiegel en naar uw
eigen wethouders.
De heer Schalken: Ja, voorzitter, volgens mij heb ik ook al aangegeven dat wij vooral
blij zijn dat er nu ook positieve ontwikkelingen zijn en dat we daarmee ook hopen dat er
ook snel een paal de grond in kan. Want ik gaf volgens mij net aan dat ook bij
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voetbalvereniging Dubbeldam er nu uiteindelijk gelukkig positieve gesprekken zijn, die
wellicht kunnen leiden tot het feit dat er dadelijk een besluit genomen kan worden en
dat de paal de grond in kan. Dus ik denk dat we allemaal graag hetzelfde willen.
De voorzitter: Oké, ik denk dat over dit onderwerp wel voldoende is gezegd voor nu.
Vervolgt u uw betoog, heer Schalken.
De heer Schalken: Ja, voorzitter, ik wil naar het onderwijs en de arbeidsmarkt. We
hebben het net al aan de orde gehad, we zijn natuurlijk vanuit Beter voor Dordt blij met
de komst van die Dordrecht Academy. Het is natuurlijk een prachtige kans om er een
breed hbo-onderwijsaanbod en de diverse aanbieders nog veel meer jongeren een kans
te geven om in Dordrecht een studie na de middelbare school te volgen. En ook voor het
bedrijfsleven, omdat zij medewerkers kunnen aantrekken met een opleiding die aansluit
bij hun behoefte. Misschien kort, en dat heb ik de stemverklaring bij agendapunt 10 met
de Dordrecht Academy niet genoemd, dat we ook hopen dat een aantal onderdelen
wellicht ook in het centrum kunnen worden gesitueerd, net zoals de pabo die ook in het
centrum is. Dat is leuk voor de studenten en ook leuk voor de levendige binnenstad.
Mevrouw Kruger: Voorzitter.
De voorzitter: Mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger: Ja, ik ben benieuwd waarom de heer Schalken zo graag wil dat
studenten hier in de binnenstad naar school zouden gaan? Want als ik zie bijvoorbeeld
waar ze nu zitten, op het Leerpark, het is drie keer rollen en je zit in de binnenstad. Dus
ik snap niet zo goed waarom dat dan hier per se in de binnenstad een hogeschool moet
komen.
De heer Schalken: Ja, voorzitter, over het Leerpark kan ik voldoende meepraten, want
daar woon ik zelf. Daar is het inderdaad heel gezellig levendig, normaal gesproken, als
het geen coronaperiode is. Maar je ziet ook dat in het centrum de aanwezigheid van de
hbo die daar nu is, dat die ook een stukje levendigheid creëert in de binnenstad. En het
zou natuurlijk hartstikke leuk zijn en een mooie plek zijn om ook daar wat meer
onderdelen te kunnen laten … te kunnen bieden, zodat je wat meer reuring ook in de
binnenstad krijgt. Want volgens mij is dat ook één van de punten die we bij de levendige
binnenstad ook altijd hebben aangegeven, van als we een stad zijn met meer studenten,
met meer jongeren, is dat ook goed en positief voor de levendigheid van de binnenstad.
Mevrouw Kruger: Voorzitter, als ik hier nog even op mag reageren?
De voorzitter: Mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger: Ja, ik denk dat er al heel veel opleidingen en aanvullende opleidingen
gegeven worden in de Inholland, waar u op duidt. Maar waar het mij om gaat, is
waarom moeten er nog meer schoolmogelijkheden zijn als er voldoende ruimte is op het
Leerpark? Want we moeten iets bieden in de binnenstad, waardoor studenten ook naar
de binnenstad komen. Die hoeven niet alleen voor het leren of studeren hierheen te
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komen, ze moeten hier hun dingen kunnen doen hè. Ik weet niet, mijnheer Den Heijer
kan dat altijd prachtig vertellen over bruisende binnenstad en wat er al niet te doen is.
Nou, het uitgaansleven, bioscopen, noem alles maar op. En dat is goed voor studenten.
En dan nogmaals, als zij in het Leerpark op school zijn of studeren en ze hebben iets
nodig, dan is het drie keer rollen en je bent in de binnenstad, dus …
De voorzitter: Het is toch wat, dat GroenLinks reclame zit te maken voor de VVD hier,
het is toch wat.
De heer Schalken: Ja, fantastisch, zeker. Volgens mij is het zo dat op het moment dat er
ook meer onderwijsaanbod in het centrum is, dat ze wanneer ze tussen de middag een
broodje gaan halen, of na schooltijd nog even nakletsen, dat het ook positief kan zijn
voor de binnenstad. En daarom hebben wij ook eerder aangegeven dat het ook mooi zou
zijn wanneer er ook enkele onderdelen wellicht ook in het centrum kunnen worden
gesitueerd.
De heer Van Verk: Voorzitter.
De voorzitter: De heer Van Verk.
De heer Van Verk: Begrijp ik nou goed dat de heer Schalken pleit voor faciliteiten in de
binnenstad, terwijl we een spiksplinterduur gebouw gaan neerzetten op het Leerpark?
Dat is toch een beetje raar?
De heer Schalken: Nou, volgens mij heb ik ook eerder in de commissie al aangegeven,
voorzitter, dat wij het vooral ook ondersteunen dat die opleidingen ook vooral in het
Leerpark worden gesitueerd, maar dat niet iedere opleiding echt direct verbonden is aan
alles wat met techniek te maken heeft, en het daarom ook mooi en een aanvulling zou
kunnen zijn om wellicht ook leegstaande ruimte die we nu hebben in het centrum, ook
te gebruiken voor een onderwijsaanbod.
De heer Van Verk: Nee, voorzitter, dat is mijn punt niet. Ik vraag de heer Schalken of
het logisch is, wanneer je een spiksplinternieuw en duur gebouw neerzet wat voorziet in
voldoende faciliteiten voor de Dordtse Academy, dat je dan ook nog eens een keer
leegstaande panden in de binnenstad gaat bestemmen voor onderwijs. Ik kan u
vertellen dat ik zelf aan de zuidrand van deze stad onderwijs heb genoten, en ik wist de
weg naar de binnenstad uitstekend te vinden.
Mevrouw Koene: Voorzitter, zal ik daar volgens nog …
De voorzitter: Ik hoorde niet echt een vraag, dus ik denk dat mijnheer Schalken daar
straks op kan reageren. Mevrouw Koene, gaat uw gang.
Mevrouw Koene: Ja, voorzitter, dank. Want soms is er ineens het unieke moment dat ik
het eens ben met de heer Schalken, en dat is nu. Het is wel degelijk van belang, vind ik
ook, dat bepaalde opleidingen die mensgericht zijn ook zeg maar, dat die in de
binnenstad plaatsvinden. En er blijft genoeg over voor op het Leerpark te huisvesten.
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De heer Schalken: Ja, voorzitter, ik kan daarop reageren. En inderdaad, in aanvulling op
wat mevrouw Koene aangeeft, hoeft het een het ander niet uit te sluiten. Want volgens
mij, zoals we ook kunnen lezen, is het ook een groeiscenario, waarbij we starten met
een aantal opleidingen die wellicht in de loop van de jaren uitgebreid worden, en het zou
hartstikke mooi zijn als je de goede combinatie kunt maken.
De voorzitter: Mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger: Ja, voorzitter, ik vind dat een leuk idee hoor. Aan de andere kant, als
we kijken naar gewoon het dossier, dan moeten we alles op alles gaan zetten toch ook,
met alle leuke aanbiedingen, om het aantal leerlingen of studenten te halen die op het
Leerpark nodig zijn, of die daar kunnen zijn. Ja, als we dan ook al meteen gaan
beginnen van laten we het dan een beetje vooral verspreiden, dan ben ik bang dat we
risico lopen op het Leerpark.
De heer Schalken: Ja, voorzitter, wat mij betreft gaan we geen risico lopen op het
Leerpark, zeker geen onnodig risico lopen, maar volgens mij waren er ook al prognoses
die redelijk positief waren op dit moment voor de leerlingenaantallen. En wellicht biedt
dat een kans voor de toekomst. En volgens mij zeg ik niet dat we nu al gelijk de boel
moeten verdelen, maar wel zou ik graag willen aangeven dat er ook gekeken wordt naar
wellicht mogelijkheden in de binnenstad, als dat past.
De voorzitter: Mooi, dank u wel. Vervolgt u uw betoog, mijnheer Schalken.
De heer Schalken: Ja, voorzitter, een stukje over het wonen en het bouwen, want er
wordt gelukkig goed gebouwd in onze stad, en er ligt ook een voorraad aan plannen om
kwalitatief goede woningen te realiseren. Of we de ambitie halen is natuurlijk niet zeker,
maar de ambitie nastreven moeten we zeker volhouden. Want wat Beter voor Dordt
betreft, noem ik vandaag nogmaals dat wat ons betreft de bouwopgave binnenstedelijk
wordt opgelost en onze polders groen blijven. Beter voor Dordt ondersteunt de beweging
op het sociaal domein, om de regionale solidariteit los te laten en lokaal meer de regie
te krijgen over de kosten en de inhoud. Het blijft belangrijk te kijken naar de overhead
en de uitvoeringskosten, omdat steeds ook maar weer vanuit landelijk onderzoek blijkt
dat deze dertig procent tot ook vaak wel meer bedraagt van het gehele budget. Dat
moet gewoonweg omlaag, om iedereen die dat nodig heeft ook van de noodzakelijke
ondersteuning te blijven voorzien. Voorzitter, in de commissie komen we terug, want ik
zie dat het bijna tijd is, op de knelpunten en de beleidswensen. Kort nog even met
betrekking tot de Enecogelden, zijn we het eens met het voorstel wat nu voorligt en ook
de nadere uitwerking richting de begroting verder nog met elkaar te bediscussiëren. En
wij hebben op dit moment geen moties en amendementen, want er zijn nu ook nog
zoveel onzekerheden richting de begroting. En we hopen in ieder geval dat er voldoende
ruimte blijft en komt voor de knelpunten en de beleidswensen. Hier wil ik het bij laten.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan ga ik naar GroenLinks, mevrouw Kruger. Gaat uw gang.
Mevrouw Kruger: Voorzitter, in dit debat stellen we de kaders vast waar we het komend
jaar, de komende jaren, mee aan de slag gaan. En daarbij gaat het enerzijds om de
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speelruimte die we hebben en de grenzen aan onze mogelijkheden, en anderzijds om de
richting waarin we willen gaan en de prioriteiten die we willen stellen. Corona laat twee
belangrijke dingen nog eens duidelijk zien. Eén, het moet anders. De samenleving, de
natuur, de mensen aan de onderkant, kleine bedrijven, zij zijn te kwetsbaar. En twee,
het kan anders. Binnen korte tijd is het beleid van de overheid ingrijpend veranderd en
tegelijkertijd zijn heel snel bottom-up allerlei initiatieven opgekomen die getuigen van
solidariteit, creativiteit en omschakelvermogen. Ook wordt er terecht veel geschreven
over hoe we het momentum van deze crisis kunnen en moeten benutten om te komen
tot een meer solidaire, minder ongelijke en meer duurzame samenleving. En dat zijn de
waarden waar GroenLinks zich altijd heel sterk voor heeft gemaakt en zal blijven maken.
Wat betekent dit voor de kaders die wij nu stellen? Natuurlijk, er is veel onzekerheid
over extra uitgaven wegens corona en over de compensatie daarvoor door het Rijk. We
kunnen niet alleen schuiven met middelen binnen en tussen beleidsprogramma’s die we
hebben, we hebben ook een gigantisch weerstandsvermogen als we de Enecogelden
meerekenen als reserve, wat ze dan ook zijn. Natuurlijk moeten we daar zorgvuldig mee
omgaan. Compensatie van het dividendverlies is vanzelfsprekend, al willen we nog wel
kritisch kijken naar hoe dat wordt gerealiseerd. Want reserves zijn voor het opvangen
van tegenslagen, calamiteiten, onvoorziene maar noodzakelijke uitgaven. Het wordt tijd
de bakens te verzetten. Is corona geen calamiteit? Is de dreigende kaalslag in het
sociaal domein geen calamiteit? En is de klimaatproblematiek niet een uitdaging die
moet worden aangepakt? We moeten inzetten op de verlichting van de lasten voor lage
inkomens, bedrijvigheid die snel richting circulaire economie gaat, bouwen naar behoefte
en evenwicht in en met de natuur.
De voorzitter: Bij interruptie, de heer Van der Net.
De heer Van der Net: Nou ja, ik sloeg een beetje aan op de kaalslag in het sociale
domein, terwijl we met zijn allen hier vaststellen dat er elk jaar meer geld naartoe gaat.
Dus dan vind ik het woord kaalslag van het sociale domein eigenlijk niet gepast. En ik
wil toch wel eventjes vragen aan mevrouw Kruger wat zij daar nu van denkt. Hoe komt
ze dan op kaalslag?
Mevrouw Kruger: Ja, dank u wel voor deze vraag, mijnheer Van der Net. Ja, kaalslag, ja,
dat is wel een beetje een heel heftig woord, denk ik. Mijnheer Merx zit ook direct ja te
knikken. Waar het wel om gaat, is dat er nog steeds gekeken gaat worden hoe we op
het sociaal domein kunnen bezuinigen, terwijl er ook geconstateerd is dat we mogelijk
meer gebruik moeten gaan maken van het sociaal domein. En hoe gaan we dat dan
verder inzetten? In plaats van dat er gekeken wordt naar effectiviteit, zoals wij ook vaak
aangeven, worden er soms gewoon, ja, bepaalde diensten gewoon geschrapt.
De heer Van der Net: Ja, voorzitter, wat ik nu begrijp van mevrouw Kruger, is ze zegt
nu: ja, er is geen kaalslag …
Mevrouw Kruger: Nee, dat zeg ik niet.
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De heer Van der Net: Er wordt bezuinigd. Terwijl ik nog een keer ga benadrukken dat er
elk jaar gewoon flink veel geld bij moet. Dus ook dat kan ik niet rijmen met de
werkelijkheid.
Mevrouw Kruger: Nou ja, goed, er moet steeds meer geld bij, omdat er ook steeds meer
geld komt en omdat we het niet goed organiseren, omdat we door blijven gaan op de
oude voet. En er wordt wel degelijk bezuinigd, want bijvoorbeeld binnen de zorg op
allerlei terreinen wordt er in plaats van dat iemand nog vier keer per week een
begeleider over de vloer krijgt, wordt dat nog maar twee keer per week. En op die
manier probeert men de benodigde hulp te beperken, waardoor ze dan kunnen inzetten,
waardoor dat meer verspreidt. Dus dat is een bepaalde bezuiniging voor wat er
uitgegeven kan worden.
De voorzitter: Dank u wel. Dan nog een interruptie van de heer Schalken.
De heer Schalken: Ja, voorzitter, ook even aanhakend op de kaalslag, ik gaf in mijn
bijdrage aan vooral dat gekeken moet worden waar we vooral de overhead kunnen
beperken. Want dat kan waarschijnlijk betekenen dat er meer geld blijft voor degene die
dat nodig heeft, en dat er minder geld gaat naar die uitvoeringskosten. Wat vindt u
daarvan? Want dan kunnen we misschien binnen het budget blijven waar de heer Van
der Net het ook over heeft.
Mevrouw Kruger: Nou, mijnheer Schalken, hartelijk dank voor deze vraag. Want
inderdaad, de overhead beperken, dat is misschien ook wel een beetje waardoor
GroenLinks in ieder geval regionaal wil blijven werken op het sociaal domein, om dan
met elkaar de overhead zo klein mogelijk te houden. Maar dat bedoelt u niet, denk ik,
want u zit driftig nee te schudden.
De heer Schalken: Voorzitter, sorry, ik nam net een hapje van mijn appel.
De voorzitter: Dat kan de beste overkomen.
De heer Schalken: Ik denk dat het goed is om het hier in de commissie nog over te
hebben.
Mevrouw Kruger: Kijk uit dat u er niet in stikt.
De voorzitter: Zullen we het hier dan bij laten maar even? Ja. Gaat u verder, mevrouw
Kruger.
Mevrouw Kruger: Dank u wel. Waarom zouden de Enecogelden alleen moeten worden
gebruikt voor business cases in de financiële zin van het woord? We zijn geen bedrijf.
Het gaat ons primair om de maatschappelijke baten van wat we doen, een betere
leefomgeving en een betere toekomst voor onze inwoners. In het fysieke domein gaat
het, u zult het niet verwachten van ons, maar om leven in en met de natuur. Dat
betekent: waar we bouwen doen we dat natuurinclusief en circulair. We verbinden
natuur om haar robuuster, klimaatadaptiever en ecologisch functioneler te maken. Denk
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aan het Wantij, van begin tot het eind. Het blijft ons ook gaan om bouwen naar
behoefte, en dat zal nu betekenen verschuiving van duur naar betaalbaar. En we gaan
voor duurzaamheid, bijvoorbeeld door versnelling warmtetransitie en het terugdringen
van het autogebruik. We steunen het duurzaamheidsfonds om de energietransitie voor
iedereen betaalbaar te maken.
De heer Merx: Voorzitter.
De voorzitter: De heer Merx.
De heer Merx: Dank u wel, voorzitter. Ja, prachtige wensen.
Mevrouw Kruger: Ja hè.
De heer Merx: Maar ze moeten wel betaald worden.
Mevrouw Kruger: Dat klopt.
De heer Merx: En vandaar denk ik dat het college, maar daar kan de wethouder een
beter antwoord op geven dan ik, ook kiest om die Enecomiddelen renderend in te zetten,
zodat we uw wensen en die van ons, misschien moeten we er nog even kritisch naar
kijken of we ze allemaal kunnen verwezenlijken, maar in ieder geval die ook in de
toekomst in de exploitatie kunnen blijven betalen.
Mevrouw Kruger: Maar als u het heeft over renderend inzetten, dan bedoelt u?
De heer Merx: Dan bedoel ik dat het geld wat wij inzetten, zich in de toekomst
terugbetaalt. Ik noem u een klein voorbeeldje, daar gaan we straks nog lekker over
discussiëren met elkaar. Bijvoorbeeld Amstelwijck, daar willen we bouwen, daar moeten
we bouwen, daar moeten ook voorzieningen worden getroffen om daar te kunnen
bouwen, zoals bijvoorbeeld zo’n geluidsscherm. Dat kost geld, dat is niet voor niks. En
die mensen die daar straks komen wonen, die gaan bijdragen op allerlei manieren aan
onze maatschappij. We krijgen meer uit de pot van het Rijk, als het een beetje wil
vlotten, deze mensen gaan OZB betalen, waar we allemaal wat vrolijker van worden. En
van dat geld kunnen we dan vervolgens weer de wensen die we hier met elkaar delen,
waar we een meerderheid voor vinden met elkaar, verwezenlijken.
Mevrouw Kruger: Ja, voorzitter, ik was al bang dat het daar op uit zou draaien, want ja,
zo kan je hem inschieten, maar het kan natuurlijk ook zijn dat je dan inderdaad die
Enecogelden rendabel maakt, maar om huizen, woningen van mensen met kleinere
inkomens, hoe noem je dat, energieneutraler te maken, waardoor zij meer geld
overhouden en ook kunnen gaan consumeren in de stad en een goede bijdrage aan de
economie kunnen doen. Dus in die zin, de inwoners van Dordrecht zelf kunnen baat
hebben bij een betere besteding van die Enecogelden aan het energieneutraler maken
van hun woning.
De voorzitter: Dank u wel. De heer Merx nog.
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De heer Merx: Ja, laatste vraag, voorzitter, maar ik neem aan dat u ook in de Kadernota
heeft gekeken naar de getalletjes die zich laten zien in de komende jaren. En die zien er
in mijn ogen behoorlijk negatief uit. Dus volgens mij moeten we zorgen dat we als
gemeente eerst orde op zaken stellen en zorgen dat we in de plus komen. En als we dat
voor elkaar hebben gekregen, dan kunnen we weer eens gaan nadenken over investeren
in energieneutraal. Nou ja, ik ben er helemaal niet op tegen, daar gaat het mij niet om.
Het gaat er mij om dat we eerst orde op zaken stellen en het geld verstandig investeren,
om vervolgens de wensen zoals u die ook uit hè, waar we best met elkaar misschien wel
een heel eind over eens kunnen worden, om die ook te kunnen betalen. Maar deze
gelden, die eenmalige gelden, die moeten we denk ik voor de hele stad rendabel maken
en niet voor een beperkt deel van de stad.
Mevrouw Kruger: Ja, mijnheer Merx, inderdaad voor de hele stad. En als u dan zegt: in
de komende jaren gaan we in de min leven, daarom heb ik in het begin ook al genoemd:
we zullen eens wat meer, andere scherpe keuzes moeten gaan maken en wat meer
schuiven misschien met gelden in plaats van het naar zoals we gewend waren in te
zetten, maar door te blijven inzetten. En ja, daar zullen wij waarschijnlijk andere keuzes
in maken. Want hoe leuk wij ook, er werd net gezegd van samen gezellig GroenLinks en
de VVD, dit soort zaken zullen we toch altijd in de toekomst denk ik wel blijven
verschillen.
De voorzitter: Oké, gaat u verder.
De heer Veldman: Voorzitter.
Mevrouw Kruger: Je weet het nooit, maar goed.
De voorzitter: Nog een interruptie … Beste mensen, interruptie van de heer Veldman,
gaat uw gang.
De heer Veldman: Ja, voorzitter, de heer Merx was mij in die zin net voor met een
interruptie, maar ik ben wel benieuwd, want om dan even ook in de woorden van
GroenLinks te spreken, van hoe zo’n duurzaam financieel beleid er dan uitziet hè. Want
ik neem aan dat u ook duurzaam financieel beleid zou willen voeren.
Mevrouw Kruger: Ja, ja, ja.
De heer Veldman: Ja, wat dus in mijn optiek wel betekent, en daar stem ik wel in met
de heer Merx, dat je dus op langere termijn, richting de toekomst, een beleid met elkaar
voert waarin het onderaan de streep in ieder geval klopt, en de keuzes die je maakt,
uiteraard kun je daar politiek met elkaar van gedachten over verschillen, maar u noemt
ook, nou, misschien moeten we her en der wat minder doen. Ik heb uw voorstellen op
dat punt nog niet helder. Dus ik ben wel benieuwd.
Mevrouw Kruger: Nee, dat klopt. Ik heb ook nu niet zo’n voorstel om het her en der wat
minder te doen. Ik heb wel natuurlijk zat ideeën over dingen die her en der wat minder
zouden kunnen, maar ik bedoel, dan zitten we hier vanavond nog, of die we in ieder
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geval anders kunnen doen. Ja, dat zitten we toch, maar dan niet alleen door mij. Maar ik
denk dat er ook nog wel gedurende de middag en de avond wat zaken voorbij komen,
waarop ik dan aan kan geven waarop we het anders of minder zouden willen doen.
De voorzitter: Nou, dat gaan we dan even afwachten, dank u wel.
Mevrouw Kruger: Gaan we meemaken.
De voorzitter: Vervolgt u uw betoog, mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger: Oké, dank u wel. Voorzitter, dan nu cultuur uiteraard. De cultuursector
is de sector geweest die zich als één van de eerste heeft aangepast aan de crisis, en
heeft zo ook weer bewezen met creatieve geesten, inlevingsvermogen en
inpassingsvermogen ten dienste te staan van ons allemaal. Dit gezegd hebbende, en
wetend dat de cultuursector een belangrijk aandeel heeft in onze economie, vindt
GroenLinks het onverteerbaar dat er nu een cultuurbeleid ligt met vele mogelijkheden,
maar dat deze mogelijkheden op dit moment bijna onmogelijk worden, omdat er
vooralsnog geen cent extra wordt uitgetrokken. We investeren niet in de toekomst. En
daarom, voorzitter, dienen wij samen met D66 een amendement in die in ieder geval in
de komende vier jaar een bepaalde financiële impuls geeft om kunst en cultuur meer
mogelijk te maken. Ja, ik denk: ik wacht even, want ik dacht: daar komt een interruptie.
Ja, fijn.
De voorzitter: Mensen, voordat het iets te gezellig wordt, er kijken ook nog mensen met
ons mee. Mevrouw Kruger heeft het woord, maar er is een interruptie van de heer Van
Verk. Gaat uw gang.
De heer Van Verk: Ik begrijp dat dat hetzelfde amendement is als de Vorming reserve
Cultuurnota?
Mevrouw Kruger: Ja, ik geloof dat D66 vergeten was ons te noemen.
De heer Van Verk: Dus u gaat ook investeringsgeld inzetten voor de exploitatie?
Mevrouw Kruger: Ja, in die zin voor de exploitatie, voor het mogelijk maken van allerlei
initiatieven die ontstaan binnen de cultuursector.
De heer Van Verk: Ja, dat is prachtig. En dan over vier jaar?
Mevrouw Kruger: Ja. Ik denk dat we de komende vier jaar, ik zeg ook: dat wordt een
middel om in ieder geval dingen mogelijk te gaan maken. En in die vier jaar gaan we
ook kijken of er elders geld vandaan te halen is om die cultuursector wat beter neer te
zeggen. Zoals het ook eigenlijk in de Kadernota staat: nu hebben we niks, maar we
gaan wel zoeken hè, want het is niet zo dat men een heel ambitieus cultuurbeleid heeft
neergezet om het vervolgens in de prullenbak of in de kast te leggen, want dat doen we
al, ik geloof tien jaar, dat we iedere keer iets van plan zijn en er nooit iets mee gaan
doen. Dus vandaar ons idee om dat middels dit geld, wat we gezocht hebben en
gevonden hebben en als voorstel doen om het daarvoor te gebruiken.
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De voorzitter: Mevrouw Kruger, even vraagje voor de zekerheid: dat is amendement A1
die al door D66 is ingediend hè? Die dient u mede in.
Mevrouw Kruger: Ja, klopt. Daar staan we niet op hè?
De voorzitter: Want uw naam staat daar niet op, nee.
Mevrouw Kruger: Slordig.
De voorzitter: Maar dat zullen we dan erbij vermelden.
Mevrouw Kruger: Dank u wel.
De voorzitter: Gaat u verder.
De heer Van Verk: Dat betekent dus dat u geld wat voor de investering is, gaat stoppen
in de exploitatie. Ik neem toch aan dat dat geld ooit gereserveerd is met een doel? Dat
gaan we dan niet meer doen?
Mevrouw Kruger: Het was het reservegeld voor het Hof. En er wordt nu nog eenmalig
een bedrag van 500.000 euro, geloof ik, gevoteerd. Maar of we dat nodig vinden, dat
komt later nog wel aan de orde. Maar dat blijft in ieder geval gereserveerd. En volgens
mij is het Hof dan op dat moment klaar en zou dat geld dus terug kunnen stromen naar
de algemene middelen. En dan zeggen wij: nou, in plaats van dat je dat dan zo terug
laat stromen, gebruik het dan voor het cultuurbeleid.
De heer Van Verk: Ik vind dat een interessante vraag voor de wethouder, want zo diep
zit ik niet in het dossier. Tweede vraag is van, en daar zegt u van ja, er blijft dan nog
vijf ton over. Dat bent u bereid om te besteden aan het Hof van Holland om het museum
op te pimpen?
Mevrouw Kruger: Nee, dat zeg ik net, daar gaan we het straks nog over hebben, en dan
kunt u horen van wat wij vinden of dat wel of niet nodig is. En mocht het niet nodig zijn,
dan kan het geld misschien ook nog naar cultuur of zoiets dergelijks.
De heer Van Verk: Maar dan kunt u toch deze motie niet indienen waar gewoon staat
dat het geld gereserveerd blijft? Het resterend bedrag, ik citeer …
Mevrouw Kruger: Het is een amendement, overigens.
De heer Van Verk: Het amendement, ja. Het resterende bedrag in deze reserve
beschikbaar blijft voor het museum Hof van Nederland. Dan zegt u toch feitelijk: die vijf
ton, die kunnen we dus gaan besteden aan het Hof van Holland?
Mevrouw Kruger: Nee, het blijft beschikbaar. Maar of we dat gaan doen, dat is toch een
tweede?
De heer Van Verk: Ah, dit is een woordspelletje, daar ga ik verder niet in mee.
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Mevrouw Kruger: U begint het spelletje, niet ik. Het is maar hoe je het interpreteert, ja.
Het is niet bedoeld in ieder geval om nu al te zeggen van dat het daarheen gaat. Het
blijft beschikbaar voor.
De heer Van Verk: Voorzitter, als er een voorstel ligt om dat geld te besteden en u
neemt in een amendement op dat dat geld daarvoor beschikbaar blijft, dan is één en
één, is twee, en dan is het logischerwijs dat de wethouder zegt van nou, ik heb nog geld
om het te besteden, punt.
Mevrouw Kruger: Oké, als u dat zo heeft en als de wethouder dat concludeert en we met
zijn allen concluderen dat dat zo is, dan moeten we daar misschien nog eens over na
gaan denken als blijkt dat het in de discussie anders gaat lopen.
De heer Van Verk: Maar die wethouder kan dat ook gewoon concluderen, want het wordt
met name bestemd voor het museum Hof van Nederland. Dat staat gewoon in de tekst.
Mevrouw Kruger: Ja, dat is uw interpretatie, u legt het op deze manier uit. Ik leg het
anders uit, en dan is het aan de wethouder hoe hij het uitlegt. En als dat niet
overeenkomst met mijn bedoeling, dan zullen we dat moeten veranderen. Hé, hoe is hij?
De voorzitter: Goed, dank u wel, dat was de heer Van Verk. De heer Schalken zat al een
tijdje te wachten. Of gaat u hetzelfde zeggen? Dat weet ik niet.
De heer Schalken: Nee, dank u wel. Ja, maar volgens mij was mijn collega ook al eerder
met de interruptie, maar oké. Ja, even nog rondom die bestedingen voor de
Cultuurnota, zoals hij volgens mij nog vastgesteld moet worden. Ik ben het helemaal
eens met mevrouw Kruger, dat er zeker ook middelen gevonden moeten worden om ook
uitvoering te geven aan die nieuwe Cultuurnota. Maar zoals de heer Van Verk ook
aangaf, is volgens mij waar u het geld nu vandaan wilt halen, niet de manier om dat te
vinden. En daarom hebben wij vanuit Beter voor Dordt, en dat was ook iets wat we
graag in de commissie wilden doen, maar dat kan ik hier nu alvast inkoppen, vinden wij
het vooral van belang om richting die begroting toch te kijken of je structureel die
middelen kunt vinden om inderdaad invulling te geven aan die uitvoeringsnota van de
Cultuurnota, en het niet te dekken met incidentele middelen, die waarschijnlijk al een
ander doel hebben.
Mevrouw Kruger: Nou, voorzitter, mag ik daar nog even een korte reactie op geven?
Want ik denk dat het ook weer een verkeerde interpretatie is dat wij zeggen dat dat
kosten zijn die … nou, sorry, de financiële middelen, dat die dekkend zouden zijn voor
bepaalde opgaven. Het is om een start te maken met bepaalde zaken. En dan moet er
zeker nog structureel geld gevonden worden. Dus als u daar de voorzet voor kan geven,
en wij vinden dat prachtig, daar sluiten we ons bij aan. En misschien kunnen we nog
helpen zoeken naar nog meer geld, dus geweldig.
De voorzitter: Dank u zeer. De heer Veldman. Ja, gaat uw gang, mijnheer Schalken nog.
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De heer Schalken: Voordat onze woorden anders geïnterpreteerd worden, wij vinden dus
niet dat dat geld wat nu in die investering zit voor het Hof, dat dat gebruikt moet
worden voor de Cultuurnota. Maar vanuit Beter voor Dordt vinden we het wel belangrijk,
en willen we zeker ook de opdracht meegeven om richting de begroting toe ook
middelen te vinden om uitvoering te geven aan die Cultuurnota, zoals het ook in de
Kadernota staat omschreven.
Mevrouw Kruger: Het was mij duidelijk, voorzitter, dat de heer Schalken een andere
interpretatie heeft en gewoon dit geld niet wil besteden aan cultuur.
De voorzitter: Oké. Ik zou willen voorstellen dat we de interrupties, want het wordt
anders echt ook niet meer te volgen voor de mensen die meekijken, dat we de
interrupties echt gericht doen op degene die het woord voert, en daar ook een concrete
vraag aan verbinden. De heer Veldman, kunt u daar het goede voorbeeld in geven?
De heer Veldman: Ik zal mijn best doen. U legt de lat wel hoog, zo vlak voordat ik moet
gaan springen. Maar voorzitter, ik had wel een vraag, in ieder geval aan mevrouw
Kruger, dus dat punt gaat dan in ieder geval goed. Kijk, ik vind mevrouw Kruger veel te
negatief over het cultuurbeleid. Want ze doet net alsof daar helemaal geen geld naartoe
gaat, terwijl er negentien miljoen per jaar naar cultuur gaat. Nou, en dan kunnen we
best nog discussiëren of dat niet negentien en half, of negentien komma twee, of weet ik
veel, negentien komma zoveel, of achttien en half zou moeten zijn, dat is allemaal tot
uw dienst, maar graag iets positievere teksten had ik van GroenLinks op dat punt
verwacht. En dan vind ik ook dat we, als we dan net dat debatje hebben gehad van we
moeten ook duurzaam financieel beleid voeren, en dat u zegt: nou, misschien komen we
nog eens met een voorstel waar het een onsje minder kan, dat u dan zegt: nou, maar
binnen die negentien miljoen vinden wij tweeënhalve ton om dat en dat mogelijk te
maken. Dat zou ik dan wel een constructieve vinden.
Mevrouw Kruger: Ja, voorzitter, als het mag, ik vind dat een heel leuk voorstel, en ik
ben helemaal niet negatief over het cultuurbeleid. Ik ben hartstikke blij dat het er
uiteindelijk ligt. Maar ik wil toch voorkomen dat we net als landelijk in gaan steken op
dat we gaan herverdelen, en bijvoorbeeld, zoals het landelijk nu is, dat een Scapino
Ballet gewoon opzij geschoven wordt voor nieuwe initiatieven. En wij hebben hier ook in
Dordrecht heel veel nieuwe initiatieven. En als we dan gaan zeggen: dan moet dat maar
van nou ja, weet je, dan sluiten we de deuren voor de helft van het Dordrechts Museum,
want dat is één hele grote culturele subsidienemer, ja, ik wou slurper, dat vind ik zo’n
naar woord, -nemer, ik bedoel, ja, oké, dan moet dat maar zo. Nee, dan moet dat niet
zo. Er moet gewoon extra geld naar cultuur. En hoe we het ook wenden of keren,
cultuur is ook een economische component, en daar zullen we heel veel baat bij hebben
als we dat doen.
De heer Veldman: Maar voorzitter, even dan in tweede instantie. Kijk, mevrouw Kruger
moet niet net doen alsof als je extra geld bij cultuur doet, dat het dan een soort uit de
lucht komt. Dat geld, dat had anders ingezet geweest voor sport, of groen in de stad,
duurzaamheid, of onderwijs, of wat dan ook. Dus laten we wel eerlijk zijn: je kunt die
twee ton, of welk bedrag dan ook, je kunt het maar één keer uitgeven.
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Mevrouw Kruger: Dat klopt. En u geeft nu precies de dingen waar ik het ook aan uit zou
willen geven, dus daar zou ik het niet vandaan halen. Maar er is ook nog iets van een,
ja, moeten we het dan over die brug gaan hebben, die misschien toch nog wel iets
minder kan, of andere zaken van dat soort zaken? Dus laten we met zijn allen gewoon
gaan zoeken. En het is niet, u moet niet doen alsof ik dan geld uit de lucht, was het
maar zo’n feest, dat we een boompje neer konden zetten en daar het geld vandaan
kunnen halen. We kunnen een begroting wel op een andere manier gaan schrijven, want
een begroting is ook maar, ja, verdeeld geld en ja.
De heer Van der Kruijff: Voorzitter.
De voorzitter: De heer Van der Kruijff en na die interruptie zou ik eigenlijk mevrouw
Kruger willen verzoeken om haar termijn af te maken, en dan kijken we wat er daarna
nog aan vragen ligt. De heer Van der Kruijff, gaat uw gang.
De heer Van der Kruijff: Nog één opmerking. Ik hoor mevrouw Kruger pleiten voor meer
geld voor cultuur, ik hoor mijnheer Schalken zich nog daarbij aansluiten. Juist deze
Kadernota stelt voor om die beleidswensen vooruit te schuiven, en natuurlijk mag je nu
wel wat politiek vuurwerk vooraf geven hoor, maar om die beleidswensen en die keuzes
daarin vooruit te schuiven in het proces richting het najaar. Want we horen allemaal nu
cultuur, net kwam sport al voorbij, met sporthallen en sportparken, moet ook van alles.
Ik kan u vertellen dat het ook niet gratis zal zijn. Net kwam de zorg al voorbij, daar
lopen de kosten ook op. Ik weet dat GroenLinks daar ook niet graag op bezuinigt, daar
vindt u ons aan uw zijde. Maar daar gaat het allemaal wel om natuurlijk. Dus het is wat
eendimensionaal om nu op één punt geld te vragen, hoe graag je het vanuit je hart ook
zou willen, maar volgens mij moeten we straks integraal de afweging over al die
domeinen willen maken, en misschien af en toe met pijn in ons hart ergens toch iets
minder dan als je het apart bekijkt, zou willen. En dat hoor ik bij een aantal soms een
beetje te eendimensionaal. Ik zou dat meer in de volle breedte willen afwegen, gewoon
de komende maanden met elkaar, zoals de Kadernota voorstelt.
Mevrouw Kruger: Ja, voorzitter, ja, mijnheer Van der Kruijff, het CDA, die is altijd voor
integraliteit. Ik denk wij ook, en heel veel partijen. Maar iedereen heeft toch zo zijn
voorkeuren en ja, noem het stokpaardjes of favorieten. En bij ons is dat op dit moment
ook cultuur. En dan het kleine bedrag van 220 voor één jaar en misschien nog de
komende vier jaar. We hebben iets gevonden waar we het uit kunnen halen, kunt u het
niet mee eens zijn, nou, dan wordt dit amendement niet aangenomen. En misschien dat
de anderen het ook een goed idee vinden. Zo ligt het.
De voorzitter: Dank u zeer. Wat mij betreft vervolgt u nu uw betoog en kijken we aan
het eind van uw termijn of er nog vragen zijn overgebleven. Gaat uw gang.
Mevrouw Kruger: Oké. Voorzitter, ja, nog een heel klein stukje over dat cultuur. Wij
vragen het college de verbindende factor te zijn tussen de verschillende domeinen en
gebruik te maken van de culturele sector, en vooral gebruik te maken van jonge
initiatiefnemers, zoals bij Stichting Spoorzone. Voorzitter, Dordrecht, een stad waar je
toe doet. We willen een sociale, inclusieve samenleving zijn waar iedereen tot zijn recht
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komt. Het maakt niet uit met welke culturele achtergrond, sekse, leeftijd, talenten en
beperkingen, iedereen neemt op een gelijkwaardige manier deel aan de maatschappij.
De ambitie van ons allen zou moeten zijn dat Dordrecht een leefbare en vitale stad is en
blijft. Wij zijn van mening dat diversiteit en inclusie ons allen aangaat en dat daarom
een collectieve inzet van de raad van belang is voor het gesprek met de stad. Daarom
dienen wij de motie Dordrecht een stad waar je er toe doet in, waarbij we alle fracties
verzoeken deel te nemen aan een raadsbrede werkgroep om dit gesprek met de stad te
voeren. De coronacrisis laat zien dat het anders kan en anders moet, en brengt ook veel
onzekerheden met zich mee, vooral voor degenen die het al moeilijk hebben, hadden of
net redden. Werkloosheid, eenzaamheid, bestaansonzekerheid, en je kan zo doorgaan.
Voor het college is er dan ook een nieuwe uitdaging ontstaan om deze mogelijke
problemen op tijd te signaleren en op tijd met oplossingen te komen. Voorzitter, ik rond
af. Ook al is de toekomst op vele terreinen onzeker, laten we blijven investeren in deze
toekomst, waarbij we ons baseren op juiste en volledige informatie, ook als dit betekent
dat we scherpe en andere politieke keuzes zullen moeten maken. Laten we keuzes
maken die niet alleen nu, maar ook volgend jaar, over tien jaar of verder in de toekomst
bijdragen aan een gezonde, leefbare samenleving, waar iedereen kan en mag meedoen,
waarbij we zaken aan elkaar verbinden, samenwerken waar het kan en pionieren als het
nodig is. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u zeer. Ik kijk even rond. Er zijn verder geen vragen aan u. Dan ga
ik naar de VVD-fractie. Het woord is aan de heer Merx, gaat uw gang.
De heer Merx: Dank u wel, voorzitter. In mijn algemene beschouwingen wil ik ingaan op
drie punten: volle kracht vooruit op Dordrecht 2030, de Enecomiddelen rendabel
investeren en keuzes maken op weg naar de begroting 2021. Volle kracht vooruit op
Dordrecht 2030. Juist in deze tijd, waarin we van het een op het andere moment in een
recessie zijn beland, is het belangrijk koersvast te zijn, daadkracht te tonen en vol gas
door te gaan op dit thema. Want, voorzitter, we hebben gezien wat het doet als je
ambitie hebt, erin gelooft, dat uitstraalt en daad bij het woord voegt. Dan gaan ook
andere investeerders en medeoverheden in je stad en in je regio geloven, en die durven
dan ook mee te investeren. Niet voor niets krijgen, en dan krijgen tussen
aanhalingstekens, we een hbo, zijn de bedrijventerreinen in trek, hebben we voor de
coronacrisis reeds de vierduizend banen al bereikt en ontvangen we 22,5 miljoen uit de
Regio Deal voor de Drechtsteden en Gorinchem. Complimenten. Gelukkig zien we nu ook
de huizenbouw toenemen en hebben we eindelijk na twee jaren een visie op cultuur en
een startnotitie op de sportparken. Bovendien hebben we laten zien dat de gemeente
zeer adequaat reageert op onvoorziene omstandigheden. De intelligente lockdown was
nauwelijks een feit, of de belastingen werden uitgesteld, precario 2019 niet geheven, in
nauw overleg met ondernemers en horeca gekeken naar wat mogelijk is binnen de
beperkingen en zijn de terrassen gelukkig uitgebreid. En ook, voorzitter, de regelingen
werden door de SDD razendsnel uitgevoerd. Ik hoor nu nog steeds regelmatig
complimenten daarover en ik sluit me daar wederom graag bij aan. Dikke
complimenten. En voorzitter, deze crisis maakt het volmaken van onze ambitie meer
dan noodzakelijk. Ook nu zal blijken dat onze regio minder veerkrachtig is dan vele
andere regio’s, en vaak als eerste de klappen vangt en als laatste profiteert van een
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oplevende economie. En het helpt dan niet als volgens de krant een lid van het college
zegt dat twee grote bedrijven de binnenstad willen verlaten. Afgezien van het feit dat dit
een broodjeaapverhaal blijkt te zijn, is het college niet de woordvoerder van die
bedrijven, en draagt het al helemaal niet bij aan het vertrouwen en de daadkracht die
we moeten uitstralen. Voorzitter, op dit punt dus volle kracht vooruit en niet verschrikt
als een konijn in de koplampen gaan zitten kijken. De stad heeft een daadkrachtig en
vooruitstrevend bestuur nodig, dat verstandig investeert en niet doemdenkt. Voorzitter,
het tweede punt, de Enecomiddelen rendabel investeren. Voorzitter, het gaat hard met
die Enecomiddelen. De inkt van het dagafschrift waarop staat dat 368 miljoen is
bijgeschreven, is net van de deurmat, en nu al is er nog maar, tussen aanhalingstekens,
186 miljoen over. Bijna tweehonderd miljoen zijn dus al bestemd. Overigens wel met
onze steun, zoals net ook al in de interruptie gemeld. Nu de exploitatie onder druk staat,
en dat is nog zwak uitgedrukt, is de drang nauwelijks te weerstaan toch enkele tonnen
of miljoenen uit die Enecomiddelen in de exploitatie te stoppen. Voorzitter, wat de VVD
betreft gaan we dat dus niet doen. Structurele problemen los je niet op met incidentele
middelen. Dat is problemen voor je uit schuiven en over een aantal jaar zijn de
problemen voor onze opvolgers en de burgers dan helemaal niet meer te overzien. De
VVD houdt dus vast aan het afwegingskader dat we vorig jaar hebben vastgesteld. Voor
beleidswensen die niet heel concreet en meetbaar bijdragen aan de Groeiagenda, en die
niet passen in het afgesproken kader, ja, daar moeten dan maar andere zaken voor
sneuvelen. Het is niet anders. Voorzitter, ik kom al tot het derde punt, het gaat hard.
Keuzes maken op weg naar de begroting. De meerjarenraming ziet er slecht uit. Voor je
het weet zijn we een artikel 12-gemeente en mogen we eerst met onze bonnetjes naar
het Provinciehuis. Dat is geen prettig vooruitzicht. Nou ja, als ik alle wensen hier hoor,
dan gaat het heel hard, mijnheer Van Verk. Maar goed, we moeten dat probleem
aanpakken. Het gaat ongeveer, en dat klinkt heel weinig, één procent van de totale
begroting die we jaarlijks zouden moeten bezuinigen om weer op nul uit te komen. Dat
lijkt niet veel, maar omdat bijna de gehele begroting vaststaat, blijft er niet veel over
om in te snijden zonder de afspraken bijvoorbeeld met GR’en geweld aan te doen. Het
college is duidelijk: de tijd van makkelijk bezuinigen ligt achter ons, kaasschaven is niet
meer mogelijk en, zoals ook al door D66 is aangegeven, de trukendoos is leeg. Het gaat
dus nu op pijnlijke keuzes aankomen, en daar moeten we ook niet voor weglopen. Het
college vraagt van ons richtinggevende uitspraken waar men mee aan de slag kan op
weg naar de begroting 2021. Voorzitter, wij zullen een aantal richtinggevende
uitspraken doen. De eerste is: vol gas op de Groeiagenda en daar geen cent op
bezuinigen. Geen Enecomiddelen stoppen in exploitatieproblemen, denk eens na over
één procent bezuinigen op elk begrotingsonderdeel, en ook op de ondersteuning van de
raad, dus ook zelf snijden in ons eigen vlees. Keuzes maken en sommige zaken
misschien ook niet meer doen. En waar denken we dan aan? Nou, waar zijn we wettelijk
niet toe verplicht? Nou, kijk eens welke keuzes we daarin kunnen maken, of we dat nog
doen en of we dat nog dezelfde omvang doen. Projecten et cetera waarvan niet objectief
aantoonbaar vaststaat dat die bijdragen aan de visie, de gewenste output en outcome,
moeten we misschien maar durven te staken. Wensdenken is misschien … moeten we
misschien maar eens mee stoppen. Nieuwe beleidswensen pas invullen als we weer op
nul zitten, en dan alleen als er binnen dat domein geld is. Dus nieuw beleid en daarvoor
oud beleid inleveren, keuzes maken. Ondanks een goed functionerende Sociale Dienst
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Drechtsteden druk blijven houden op de Drechtsteden. Dat is verreweg de grootste
kostenpost waarop we maar moeilijk grip blijken te krijgen en het Rijk nog niet
toeschietelijk lijkt te zijn in het bijpassen van voldoende middelen. Ik zie dat ook niet
snel gebeuren nadat het Rijk miljarden heeft uitgegeven aan de coronamaatregelen. Een
publieke waarde voor de VVD is dat mensen moeten worden geprikkeld zelf de regie te
pakken en zo snel mogelijk niet meer of minder afhankelijk te zijn van de overheid.
Meer dan dertig bedrijven voeren taken uit in de dagbesteding. Vijftig bedrijven voeren
individuele begeleiding uit. Voorzitter, ik vraag me dan af waarvan die prikkel om
mensen zelfstandig te laten worden, moet komen. Zoals vandaag ook door de NZA is
aangegeven, en ook vorige week nog in een SER-advies, de zorg is teveel een
verdienmodel geworden. En ik vraag me af waar die bedrijven dan, die dertig en die
vijftig bedrijven voor vechten, want die vechten om de markt en de klanten, en die
willen misschien wel, het is een gewaagde uitspraak, misschien willen die helemaal geen
zelfredzame mensen, maar gewoon geld verdienen.
De voorzitter: Mijnheer Merx, komt u tot een afronding? Want uw tijd zit erop.
De heer Merx: Ja, ik ben er. Dus ik heb nog zes regels. Het zijn wel lange. We hebben
om die reden ook geen moties ingediend. Natuurlijk hebben we wensen en de
allerbelangrijkste heb ik verwoord: vol doorgaan op de Groeiagenda, gas erop. Andere
moties en amendementen zullen we bezien of ze inhoudelijk onze steun kunnen dragen
en hoe dat uitwerkt in de exploitatie. Voorzitter, daar laat ik het bij.
De heer Schalken: Voorzitter.
De voorzitter: Dank u zeer. Interruptie van de heer Schalken.
De heer Schalken: Ja, dank u wel. De heer Merx had het over om te kijken of je op ieder
beleidsterrein één procent zou kunnen bezuinigen. En dan ben ik weleens benieuwd naar
waar de VVD die één procent dan ziet op die verschillende domeinen, als we even kijken
op fysiek, sociaal en op de andere zaken.
De heer Merx: Ja, voorzitter, ik heb daar vooral een kader bij aangegeven. Als mijnheer
Schalken mij vraagt om precies aan te geven op welke posten dat zal zijn. Kijk, waar we
het al vaker in deze raad over hebben gehad, is dat we veel SMART’er moeten zijn in
wat we willen bereiken voor de stad, en dat we dat ook zo concreet mogelijk toetsbaar
moeten maken. We hebben zelfs moties raadsbreed ervoor aangenomen en daar zijn we
ook naar op weg. Maar nog te vaak, en we hebben het er ook bijvoorbeeld over gehad in
de Cultuurnota, kan ik niet bepalen wanneer we succesvol zijn. We kunnen er geld in
blijven pompen, maar wanneer we nou iets bereikt hebben, is mij volstrekt onduidelijk.
En daar moeten we met elkaar scherper in zijn. En als dat niet bereikt gaat worden, als
we niet heldere keuzes daarin maken, ja, dan moeten we er misschien ook gewoon mee
stoppen en dan moeten we die zaken die niet aantoonbaar bijdragen aan het doel wat
we bereikt hebben, en dat doel zo concreet mogelijk meetbaar kunnen vormgeven, dan
moeten we zeggen: nou, kennelijk niet succesvol.
De heer Portier: Voorzitter.
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De voorzitter: Gaat uw gang. Mijnheer Schalken wou eerst nog even de interruptie
afmaken.
De heer Schalken: Ja, even kort als reactie op de reactie van de heer Merx, dat ik het
nog weinig SMART vind.
De voorzitter: Dank. De heer Portier.
De heer Portier: Ja, een paar jaar geleden hebben we heel veel aandacht gevraagd voor
de enorme kosten, zal ik maar zeggen, voor het inhuren van allerlei experts,
deskundigen, uitbesteding et cetera. Er kan geen beleidsdossier voorbij komen of er zijn
wel een aantal mensen ingehuurd om daar een plasje over te laten doen. Bent u ook
bereid om te kijken naar een norm voor maximale inhuur bij de gemeente, als vorm van
bezuiniging?
De heer Merx: Nou ja, mijnheer Portier, op dit moment ben ik naar zo ongeveer alles
bereid om te kijken wat we kunnen doen. Ik zal niet zeggen dat we het alles zullen
doen, maar te kijken slaan we nooit af. En ik weet dat externen gewoon ongelofelijk veel
geld kosten, en liever doen we dat gewoon met de eigen mensen, want die weten
tenminste waar ze het over hebben, omdat ze hier werkzaam zijn in de stad en vaak
ook, althans, dat mag ik hopen, wonen in deze stad.
De heer Portier: Voorzitter.
De voorzitter: De heer Portier.
De heer Portier: Misschien dat ik samen met de heer Merx dan tot een amendement kan
komen, om hier richting aan te geven.
De heer Merx: Nou, laten we eerst even kijken wat de begroting gaat brengen, en dan
gaan we daar verder over praten.
De voorzitter: Dan de heer Soy, bij interruptie.
De heer Soy: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik kan bepaalde woorden van de heer Merx niet
zo goed rijmen. Aan de ene kant zegt hij: de tijd van de ouderwetse kaasschaaf is
voorbij, maar tegelijkertijd stelt hij voor om één procent op alle beleidsterreinen te gaan
bezuinigen, zonder dat je weet wat dat gaat doen. Wat doet één procent bij het ene
project ten opzicht van één procent van de ander? Bij de ene kan je wel in een knelpunt
komen en bij een ander weer niet. Dus ik vind dit eigenlijk gebrek aan visie en gewoon
heel kort door de bocht één procent bezuinigen, terwijl we toch de kaasschaaf niet
gebruiken. Hoe rijmt hij dat met elkaar?
De heer Merx: Nou, dat rijmt ongelofelijk goed met elkaar, mijnheer Soy, en ik zal het u
uitleggen waarom. Al je naar de begroting kijkt en datgene wat we tekort gaan komen,
dan komt dat ongeveer neer op één procent van onze totale begroting. En wat ik zeg, is
dat we keuzes moeten maken, keuzes om die één procent zeg maar in te vullen. En die
keuzes is dus niet kaasschaven en een beetje minder op dit en een beetje minder op dat
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project, en een beetje minder zus, maar gewoon keuzes maken in wat doen we wel en
wat doen we niet. En we streven met deze stad een aantal doelstellingen na,
bijvoorbeeld een leefbare stad, een veilige stad, we willen een sportieve stad. En wat
zijn dan onze doelstellingen die we daarin nastreven, en wat gaan we daarvoor doen en
in welke mate draagt dat bij? Die projecten, en ik heb het over projecten, die niet
bijdragen of niet aantoonbaar bijdragen, of waar we gewoon niet eens van kunnen
meten of ze überhaupt bijdragen, daar moet je heel kritisch naar kijken en zeggen: daar
stoppen we mee. En dan gaan we niet een klein beetje minder op dat project doen, nee,
dat project stoppen we gewoon.
De voorzitter: De heer Soy.
De heer Soy: Ja, voorzitter, nu zegt de heer Merx iets heel anders, dat we er wel
inhoudelijk naar moeten kijken en dat we moeten afstraffen op het meetbaar zijn of niet
meetbaar zijn. Ja, sommige projecten die dragen wel degelijk bij aan een betere stad,
maar zijn moeilijk te meten. Dus ik volg de heer Merx niet. Aan de ene kant zegt hij: we
gaan één procent op alle beleidsterreinen bezuinigen, denk daarover na. En nu gaan we
het op inhoud beoordelen. Dus ja, ik volg hem gewoon eerlijk gezegd niet.
De heer Merx: Nou ja, in reactie, voorzitter, ik zal straks de heer Soy een kopie geven
van mijn woordvoering, dan kan hij nalezen dat ik precies hetzelfde heb gezegd zojuist
als dat ik daarstraks voor heb gelezen. Ja, en dat u mij niet volgt, daar volg ik u niet in.
Dus daar gaan we elkaar niet ontmoeten. Volgens mij ben ik glashelder in hoe ik het
voorstel. Dus ja, ik snap niet dat u mij niet volgt, maar daar zal wel ergens iets tussen
zitten.
De voorzitter: Oké, oké, oké. Dan gaan we nu naar de heer Van Verk, die al een tijdje
klaar zat. Dan kom ik daarna bij de heer Gündogdu.
De heer Van Verk: Ja, voorzitter. Voorzitter, je kan merken dat de heer Merx een oude
rot in het vak is. Hij bewijst lippendienst aan de woorden pijnlijke keuzes maken en
bezuinigingen, dat deden we in 2015, dat deden we in 2010, dat deden we in 2007, we
hebben nogal wat bezuinigingsrondes achter de rug gehad in deze afgelopen jaren, en
het werden altijd pijnlijke keuzes genoemd. En dan hoor ik hem een rijtje opnoemen
waar ik, en dat ben ik wel een beetje met de heer Soy eens, weinig nieuws onder de
zon. Een beetje keuzes maken in de vorm van éénprocentregeling, waarin je dan wel
projecten benoemt, nieuw voor oud, drukken op de gemeenschappelijke regeling
Drechtsteden. Maar wat ik niet hoor van de heer Merx, is: als we niet kunnen drukken,
en dat staat in de memo die we hebben ontvangen van het college, dat eigenlijk de
dienstverlening voor de burgers grote schade oploopt als we daar nog verder op
bezuinigen, zouden we dan de inkomens wel moeten verhogen, de inkomsten, dus de
OZB? En dan daaraan gekoppeld de opmerking van de heer Van der Net dat hij zegt dat
de lasten eerlijk verdeeld moeten worden. Hoe beschrijft u een eerlijke verdeling van die
lasten?
De heer Merx: Nou ja, dat is in ieder geval niet, zoals de heer Van der Net dat bedoeld
heeft en gezegd heeft ook, dat degenen net boven modaal, of net iets meer verdienen,
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maar de volledige rekening gepresenteerd krijgen, en degenen die eronder zitten,
daarvan volledig profiteren. En wat de heer Van der Net gezegd heeft, is: we moeten die
lasten op een eerlijke manier verdelen. En wat een eerlijke is, dat is dan de volgende.
Als u zegt: ja, welke maatregelen hebben we dan …
De heer Van Verk: Nee, voorzitter, bij interruptie, dat is nou juist mijn vraag: wat is nou
eerlijk verdelen?
De heer Merx: Nou, dat is dus niet de lasten bij de mensen neerleggen, volledig de
lasten bij de mensen neerleggen die in deze stad wonen en die per ongeluk, of
misschien wel door heel hard te werken en heel hard te hebben gestudeerd, gelukkig
een eigen inkomen hebben en daar misschien ook wel leuke dingen van kunnen doen.
De lasten van alle wensen die wij hier met elkaar uitspreken en die hier al uitgesproken
zijn en die straks nog uitgesproken gaan worden, volledig neerleggen bij mensen die
geld verdienen, door bijvoorbeeld de OZB maar weer eens lekker te gaan verhogen, en
dat weer kwijt te schelden voor mensen die weer lager in de inkomens zitten, daar
passen wij voor.
De heer Van Verk: Maar als ik u vraag van als u dan eerlijk verdelen, als we dat dan
benoemen als de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten, dan kunt u daar wel in
meegaan? U vindt niet dat mensen die relatief weinig verdienen, trouwens, we heffen
geen inkomstenbelasting, we heffen OZB, dus een woning met weinig waarde, dus
minder belasting hoeft te betalen als een dikke villa van een paar miljoen.
De heer Merx: Ja, dat klopt, en wat is uw vraag?
De heer Van Verk: Nou, of eerlijk verdelen dus de zwaarste lasten bij de sterkste
schouders.
De heer Merx: Ja, op zich ben ik daar niet helemaal zeker niet op tegen. Sterker nog,
wat ik zojuist ook in de interruptie heb gezegd, maar er zijn grenzen, mijnheer. U kijkt
nu heel blij op, maar er zijn wel grenzen aan. Want ik vind niet dat we door nivelleren
en maar constant bepaalde dingen veel duurder te maken voor mensen met een hoger
inkomen, dat vind ik niet passen. Daarom pleiten wij er ook voor om te zorgen dat we in
deze stad veel meer mensen met een hoger inkomen hebben, die bijdragen aan deze
stad. En dat vinden wij de weg. En daarom zeg ik ook: volle kracht vooruit op 2030. Die
groeiambitie, die moeten wij met elkaar gewoon gaan verwezenlijken. Dat maakt onze
stad draagkrachtiger en dat maakt dat wij de voorzieningen die wij belangrijk vinden
met elkaar, ook kunnen blijven betalen.
De voorzitter: Oké, dank u wel. De heer Gündogdu, bij interruptie.
De heer Gündogdu: Voorzitter, dank u wel. Even zo. Toch een vraag aan mijnheer Merx.
Het is zojuist ook gesteld door een aantal collega’s, maar ik wil het even verder
definiëren. Want u geeft terecht aan: de kaasschaafmethode, dan wel methode waarbij
we … vastzetten … het college meegeven dat ze concreet met voorstellen komen. Maar
ik ben even benieuwd vanuit uw kaderstellende rol. Wij gaan straks, over een aantal
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weken zitten we in commissies bij elkaar, dan gaan we met elkaar in conclaaf over de
richting die we meegeven aan het college om het uit te werken in de begroting. Maar
welke punten gaat u concreet dan in die commissies inbrengen, zodat wij daar met u,
met uw fractie in debat over kunnen gaan? Want u heeft een aantal grote lijnen heeft u
uitgezet, maar ik wil even concreet weten. Bijvoorbeeld, als we het hebben over
afvalstoffenheffing, zegt het college, nou wij gaan richting de 3,1 procent verhogen voor
2021. Maar zou u bijvoorbeeld willen voorstellen, over een week of twee in de
commissie, dat dat 6 procent zou moeten zijn? Ik ben even op zoek naar concreet
definieerbare voorstellen wat u vanuit uw fractie wilt meegeven aan het college om het
vervolgens in de begroting uit te werken.
De heer Merx: Ja, ik, voorzitter, ik ben even blijven hangen bij die 6 procent, daar
schrok ik gewoon van. En ik … Nee, wat wij bijvoorbeeld op het afvalstoffen gezegd
hebben is, en wat we al vaker ook een pleidooi voor gehouden hebben, nu, we leven, ik
meen, maar vergeef me, 1 tot 1,5 miljoen per jaar schelden we kwijt aan
afvalstoffenheffing. Voor mensen die ook gewoon bijdragen aan de afvalhoop van deze
stad. Voor die mensen is er weinig prikkel om op een goede manier met hun afval om te
gaan, want ze betalen er niet voor. Ik vind dat wij met deze stad, en daar heeft ook de
heer Kuhlmann een warm pleidooi voor gehouden, toch maar eens gewoon te kijken, en
straks komt er een voorstel van het college, naar dat afvalstoffenbeleid. Ik vind sowieso
niet dat wij maar dat omhoog moeten gaan doen, omdat er ook andere keuzes mogelijk
zijn. Er is een keuze mogelijk, bijvoorbeeld de oorzaak is, we geven veel te veel, gooien
we weg bij het restafval, dat zorgt dat wij steeds meer moeten betalen, en de kosten
van de HVC zijn omhooggegaan. Dat zijn twee redenen waarom de kosten van afval zijn
gestegen. Wij moeten kijken met elkaar naar een andere manier van
afvalstoffeninzameling, waarbij degene die, en dan komt de sterkste schouders, maar
misschien de meest belastende schouders zal ik het dan maar noemen, ja de meeste die
de meeste troep maakt, die mag er toch ook voor betalen.
De heer Polat: Ja, u geeft een heel lang antwoord op mijn vraag. Misschien niet een
gewenst antwoord. Maar ik wil dan specifiek even de vinger op de zere plek leggen. Over
twee weken gaan we met elkaar in debat in commissies, over concretisering van de
voorstellen die u het college wilt meegeven. Wat gaat u dan concreet aanstippen op die
avonden? Want dit is een voorbeeld wat ik aangeef, het college stelt nu voor in de
Kadernota om 3,1 procent de afvalstoffenheffing te verhogen. We gaan met elkaar nog
in debat, straks, en allicht wordt dat 5, 6 procent, ik noem maar even een cijfer. Maar
zijn dit nou concrete punten wat u nog met elkaar of met ons gaat delen? Want ik ben
even zoekende, u geeft een aantal grote lijnen maar specifiek inhoudelijk over
programma’s, projecten waarvan u zegt, nou daar wil ik dit gaan hanteren, daar blijft
eigenlijk ver van buiten. Maar u, hetgeen wat u meegeeft, wordt straks in de begroting
uitgewerkt. Dus ik ben even aan het zoeken naar, wat geeft u dan het college concreet
mee? Of wacht u eerst af op hetgeen wat het college straks met de begroting vervolgens
bij ons op tafel legt, en zeggen wij dan ja en amen? Ja, ja, dat weet ik niet.
De heer Merx: Voorzitter, nou, wat betreft het zoekende verkeer ik in goed gezelschap,
want ook uw fractievoorzitter heb ik niet echt heel concrete dingen horen noemen
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waarvan wij dan het geld vandaan gaan halen, hoe we dat gat gaan dichten met elkaar.
Ik heb wel, denk ik, hele concrete richtsnoeren meegegeven hoe wij ernaar kijken. En
dat is ons toetsingskader als er straks allerlei voorstellen komen, waarvan wij geld uit
moet geven. Het lijkt mij heel klip en klaar dat wij zeggen, jongens, we moeten eerst,
de eerste opgave is, zorgen dat we weer op nul komen. Dat gat wat we nu zien op de
begroting, jaar in, jaar uit, en daar heb ik uw fractie en u ook niet over gehoord
overigens, niet over gehoord hoe we dat gat gaan invullen. En daarvoor doe ik een
aantal voorstellen, en ik ben benieuwd wat de anderen daarvan vinden. Ik bedoel, ik heb
de wijsheid niet in pacht, ik kom er dichtbij, maar ik heb de wijsheid niet in pacht om
precies aan te geven, nou dat onderdeel van de begroting, of dat en dat programma, …
De voorzitter: Oké, dank u wel.
De heer Polat: Nee, nee, nee.
De heer Merx: Dat en dat project moet wel of niet.
De voorzitter: Dank u wel. U verwijt elkaar een klein beetje dat u allebei langdradig
bent.
De heer Merx: Ja.
De voorzitter: Het klopt wel, het klopt allebei. Mevrouw Koene, gaat uw gang. Die kan
een zeer beknopte vraag stellen, dat weet ik zeker.
Mevrouw Koene: Zeker weten, ik hoor namelijk graag, want ik hoor de heer Merx klagen
over marktwerking, dus daar wil ik nog een klein beetje tekst op?
De heer Merx: Ja, en dat gaat met name over de vijftig bedrijven in de individuele … Ik
denk namelijk dat er nog steeds marktwerking kan zijn als je dat op een andere manier
misschien gaat aanbesteden, en als dat kan. En dat je je misschien beperkt tot drie of
vier bedrijven, die dit voor je gaan uitvoeren. In plaats van, iedereen die wil die doet het
en die stuurt de rekening op. Want er zit totaal geen prikkel, en dat is mijn angst, en dat
is ook wat ik lees als ik de artikelen van de Nederlandse Zorgautoriteit lees of ook het
SER-advies, het is een verdienmodel geworden. Nou vind ik een verdienmodel, vind ik
op zich, zijn wij als VVD niet op tegen. Maar wel als het gaat over de rug van onze
bewoners en op kosten van de gemeenschap. Wij zijn als eerste in charge om goed te
letten op onze middelen. En vandaar dat ik zeg, kijk daar eens goed naar of dat niet op
een andere manier te organiseren is.
De heer Portier: Voorzitter?
De voorzitter: Mijnheer Portier.
De heer Portier: Ja, een van de plekken waar ook dat verdienmodel een rol speelt, is
bijvoorbeeld in de wijkteams, waar heel veel organisaties ingehuurd worden. Ik heb wel
eens vaker voorgesteld van, kijk eens of je die mensen niet direct in gemeentelijke
dienst kan nemen, wat ook heel veel uitspaart. Wat zegt u daar dan bijvoorbeeld van?
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De heer Merx: Nou ja, ik heb ooit een keer gezegd in deze raad, mijnheer Portier, en
toen kreeg ik zo ongeveer de hele raad over me heen, dat we het nou op zo’n laag
niveau in de wijk hebben georganiseerd, dat ieder kind met een trillend lipje naar binnen
wordt getrokken en behandeld wordt met een rugzak. En toen kreeg ik de hele raad …
Kijk, mevrouw Kruger begint nu al rode vlekken te krijgen. Of we ze in dienst moeten
nemen, dat vraag ik me af. Maar we moeten wel goed kijken naar, zijn we niet
doorgeschoten met elkaar in het verlenen van de zorg? En ik zeg, daarmee pleit ik er
dus niet voor dat degene die zorg nodig heeft, dat niet moet krijgen, natuurlijk moet die
dat krijgen. Alleen moeten we daar gewoon met elkaar eens een keer goed en
verstandig naar kijken. Nou, lees het NZA-advies, dat gaat overigens wel over de
medische zorg. Maar ik sluit niet uit dat dat in het sociaal domein hetzelfde laken en pak
is.
Mevrouw Kruger: Voorzitter?
De heer Portier: Voorzitter?
De voorzitter: Mijnheer Portier nog een laatste interruptie.
De heer Portier: Ja, ik denk dat het zeker zo is dat als je in jeugd- en wijkteams zeg
maar mensen hebt zitten die ook weer omzet moeten genereren voor hun organisaties,
dat dat soms tot overhulp kan leiden, of tot zwaardere hulp dan nodig is. Dus ja,
misschien vinden we onszelf ook op dit punt weer, dat wordt nog wat.
De voorzitter: Mevrouw Kruger, gaat uw gang.
Mevrouw Kruger: Ja voorzitter, ja dank u wel. Ja, ik vind het zo jammer dat de heer
Merx, dat doet de VVD iedere keer, om dan te zeggen, ieder kind met een trillend lipje
naar binnen haalt. Want dat is juist niet wat er gebeurt in die sociale wijkteams. Het
gaat er meer … Ik ben het met u eens dat er gekeken moet gaan worden naar hoe hulp
geboden gaat worden en of er niet overbodig hulp geboden gaat worden, dus meer aan
de voorkant hulp geboden gaat worden. Maar om dat nu altijd zo ridicuul weg te zetten,
vind ik jammer, want daardoor krijgt niet ieder kind … Want juist dat kind met dat
trillende lipje kan misschien heel erg veel hulp nodig hebben. Dus ik zou het fijn vinden
als u in de toekomst daar iets minder ridicuul over doet, want het is wel duidelijk hoe u
erin staat.
De heer Merx: Ik heb … Deze discussie, ik krijg ik een soort van déjà vu, maar dat heb
ik zelf ook uitgelokt, daar ben ik me van bewust. Maar ik probeer het punt helder te
maken. En natuurlijk, kinderen die zorg nodig hebben moeten dat gewoon krijgen.
Alleen moeten we wel secuur zijn, maar ik val in herhalingen, over of elk kind ook die
volle omvang in zorg nodig heeft.
De voorzitter: Oké, tot slot mijnheer Van Verk. En dan gaan we de termijn van de VVD
afronden.
De heer Van Verk: Nee, ik zie er vanaf de voorzitter.
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De voorzitter: Kijk, heel goed, u bent aan pauze toe. Wat mij betreft gaan we even
schorsen, laten we zeggen tot tien voor half vijf, dat is bijna tien minuten. Ik wil u
verzoeken om toch zoveel mogelijk te blijven zitten, maar als u toch eventjes behoefte
heeft om de benen te strekken, dan wel van het sanitair gebruik te maken, houdt vooral
rekening met elkaar. Er zijn meer uitgangen en ingangen dan normaal, dus u kunt
allerlei kanten op. Ga niet allemaal tegelijkertijd dezelfde kant op. Tot straks, de
vergadering is geschorst.
De voorzitter: Oké mensen, neemt u uw plaatsen weer in alstublieft. We gaan weer
verder. De vergadering is heropend. Ja, nog niet iedereen is er maar we gaan wel verder
want het is ruim tien over half vijf. Ik verzoek om stilte. De vergadering is heropend. En
ik geef het woord aan mijnheer Van der Kruijff, gaat uw gang. De enige die het woord
heeft is de heer Van der Kruijff, gaat uw gang.
De heer Van der Kruijff: Ja, dank u wel voorzitter. Voorzitter, deze Kadernota geeft
eigenlijk inhoudelijk heel weinig kader. Samengevat, we stellen keuzes over
beleidswensen en eventuele bezuinigingen uit naar het najaar, we stellen keuze over de
besteding van de Enecomiljoenen uit tot het najaar, met twee uitzonderingen over een
aantal cruciale reserves, en voor 2021 honoreren we een lijstje van acht onontkoombare
knelpunten. Nou, dat is het kader. En eigenlijk, uit bovenstaande blijkt vrij weinig
strategisch inhoudelijk denken waar je naartoe wil. En daarom delen we als CDA graag
onze strategische opvatting met u. En wij zien drie thema’s waarop we volgens ons
extra aan de bak moeten om de uitdagingen waar we als stad voor staan de komende
jaren het hoofd te bieden. De eerste is dat we willen vormgeven aan een sociale
Groeiagenda, met focus op onderwijs en verbinding, ik ga straks op alle punten in. De
tweede, dat we onverminderd willen investeren in woningbouw en energietransitie, en
daar hoorde ik gelukkig al meerdere partijen over. En de derde is dat we nadrukkelijker
denken te moeten doorpakken op het gebied van mobiliteit. Ik zal op elk kort ingaan.
Sociale Groeiagenda. Voorzitter, de Groeiagenda die we kennen, blijft in zijn uitleg af en
toe wat eenzijdig hangen in aantallen te realiseren woningen en banen. Hoe essentieel
ook, en dat we erachter staan is ook duidelijk. Maar het geeft ook het risico dat het een
losgezongen doel op zichzelf gaat worden. Het hogere doel, het is al een paar keer
gezegd, is de verdiencapaciteit van de stad te verbeteren. En dat doe je ook door te
investeren in onderwijs en ontwikkeling van de hier nu wonende Dordtenaren, hoe je die
kunt optillen naar een betere verdiencapaciteit en betere kansen op de arbeidsmarkt.
Dat leidt voor werkgevers tot een aantrekkelijker vestigingsklimaat, het leidt tot een
aantal lagere uitkeringen, het rendeert op vele fronten. En daarom pleiten wij voor het
uitwerken van zo’n Groeiagenda, zo’n sociale Groeiagenda. En ook inzichtelijk te maken,
dat wordt vaak gezegd, hoe die investeringen renderen, investering in onderwijs,
arbeidsparticipatie en de verdiencapaciteit van deze stad. En de vraag aan de raad is,
wilt u daar met ons aan de slag? Voor alle duidelijkheid, de sociale Groeiagenda gaat
niet over of we wel of niet moeten bezuinigen in het sociale domein. En dan moeten we
even kwijt, afgelopen tijd horen we af en toe wat eenzijdig geduw dat vooral daar het
geld moest vinden. En het verbaast ons positief vandaag van de VVD te horen, dat ze
willen kijken naar verdienmodellen en 1 procent op alle beleidsterreinen, dat vinden we
al een hele verbetering qua denken. Punt twee, woningbouw en energietransitie.

46

Voorzitter, de les uit vorige crisis is dat bij een economische recessie niet de rem op de
woningbouw moet. Dat moet door, ook in de coronacrisis of een daaruit voortvloeiende
economische crisis. Zo nodig met extra financiële impulsen. En die hebben we, die
hebben we gereserveerd vandaag. De woningnood blijft fors, banen staan op de tocht en
het CDA vindt dat we als gemeente alles op alles moeten zetten om dat te lijf te gaan
door woningbouwprojecten eerder versneld dan vertraagd door te zetten. We zijn
daarom blij dat er bijvoorbeeld ook middelen worden vrijgemaakt voor startersleningen.
De suggestie die we lezen om als gemeente financieel renderend te participeren in de
tijdelijke woonvoorzieningen op het Leerpark, spreekt ons wel aan. En die ontwikkeling
bleek overigens binnen één jaar te doen. Dat is wat we nodig hebben. En wat het CDA
betreft doen we nog zo’n snel project. Bijvoorbeeld op het Maasterras, of wellicht weet u
een andere plaats? En de vraag aan het college is, kan dat? En aan de raad, steunt u dit
idee?
De heer Schalken: Voorzitter?
De voorzitter: Mijnheer Schalken.
De heer Schalken: Even een korte interruptie, want de heer Van der Kruijff die verwees
naar het plan, dat is volgens mij 2F, is dat bij de Stadswerven, voor die tijdelijke
woningen voor …
De heer Van der Kruijff: Op het Leerpark.
De heer Schalken: Ja het Leerpark, sorry, het Leerpark, die tijdelijke voorziening voor
starters en voor studenten. Bent u het wel ook met ons eens, en dat is vooral ook het
geluid wat je nu hoort, dat het wel ook zorgvuldig aangevlogen moet worden? We willen
snelheid maken, maar als je nu merkt dat ook bij dit project er eigenlijk weinig inspraak
en samenspraak is met de omgeving, is dat wel een aandachtspunt wat we ook moeten
meegeven volgens Beter voor Dordt.
De heer Van der Kruijff: Voorzitter, ik ben het sowieso met u eens dat het zorgvuldig
moet, dat woord zal iedereen onderstrepen. Vervolgens willen we ook dat het snel moet.
En ja, we merken met elkaar wel eens, als iets snel moet, en het moet ook zorgvuldig,
dat het elkaar wel eens een beetje wil bijten. Maar laten we daar met elkaar wel de
goede balans in vinden, dat ben ik zeer met u eens.
De heer Veldman: Voorzitter, even op dit punt als het mag?
De voorzitter: Mijnheer Veldman.
De heer Veldman: Want ik hoor de heer Van der Kruijff positieve woorden over die
investering bij het Leerpark. En op zichzelf steunen wij het idee dat de gemeente geld
investeert op een of andere rendabele manier, maar hiervoor, voor dit specifieke
voorbeeld, geldt wel een beetje bij mij of bij onze fractie, dat als het te mooi lijkt om
waar te zijn, dat het het dan misschien ook is. En ik ben wel benieuwd hoe de heer Van
der Kruijff daartegen aankijkt? Omdat we, en dat las ik ook in de stukken van de
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Kadernota, als we weer toe gaan naar een meer actiever grondbeleid … Ik kan me nog
de discussies van een jaar of acht goed herinneren, dat we met elkaar bij de brokken
zaten, en tegen elkaar zeiden van, hoe is dit ooit gegaan en hoe hebben we hier ooit
mee kunnen instemmen? Dus daar zit wel wat huiver bij mij, dat we niet die kant
opgaan, en iets gaan financieren waarvan we denken rendement te halen maar
waarvoor dat eigenlijk niet geldt.
De heer Van der Kruijff: Ja voorzitter, ja je hebt meerdere uitspraken. Je kunt zeggen,
iets wat te mooi is om waar te zijn, zal dat ook wel zijn. Een andere uitspraak is ook wel
eens dat de eenvoudige oplossingen zo dicht voor je neus liggen dat je eroverheen kijkt.
Ja, ze zijn allebei waar. We denken dat dit een eenvoudige oplossing is. Ik denk dat het
ook verantwoord is als wij als gemeente maatschappelijk verantwoord investeren waar
we zien dat we heel veel woningen op korte termijn nodig hebben, en daarmee ook
energie en ook geld erin steken. En u heeft helemaal gelijk dat je dat goed moet
checken, of dat inderdaad allemaal wel klopt en geen wensdenken is qua rendement.
Natuurlijk is dat een terechte vraag. Aan de andere kant, investeren zonder risico
bestaat niet. En je kunt het op een spaarrekening zetten, en dan moet je tegenwoordig
geld bijbetalen. Ik geloof als gemeente nog net niet, maar wij als consumenten wel, als
je boven het miljoen uitkomt. Kom ik niet.
De voorzitter: Nu over het spaargeld van een miljoen is dat inderdaad.
De heer Van der Kruijff: Ja, ja.
De voorzitter: Ik weet niet of dat de gemiddelde Dordtenaar betreft.
De heer Van der Kruijff: Nou, voor we daar zijn, ja.
De voorzitter: Mijnheer Van Verk zat nog met zijn vinger bij de knop? Nee, niet? Gaat u
verder mijnheer Van der Kruijff.
De heer Van der Kruijff: Goed, maar hetzelfde idee geldt voor de energietransitie. Ook
daar lezen we in de Kadernota de suggestie om gemeentelijk kapitaal renderend te
maken door Stedin te ondersteunen bij het invullen van hun investeringsbehoefte voor
de energietransitie. Het idee spreekt ons aan, natuurlijk heeft dat dezelfde vraag als
waar de heer Veldman net over begon, van rendeert dat nou echt? Maar het is niet
alleen het financieel rendement wat ons aantrekt, wij denken dat het ook goed is om
samenwerkend met Stedin in Dordt koploper te worden met een toekomstige energie
infrastructuur. En als je het over verdiencapaciteit hebt, los van het rendement op je
investering van Stedin, denken wij dat het ook rendeert in het aantrekkelijk zijn voor
vestiging van bedrijven, van nieuwe inwoners, en daarmee kansen geeft op banen en
opleidingen op het Leerpark, en uiteraard helpt het ook nog in onze
duurzaamheidsambitie. Wat wil je nog meer? Wij zien alleen maar plussen. Naast een
eventueel financieel risico, dat snap ik. Daarom bespreken wij graag na het zomerreces
in de raadscommissie, of we dit in gang zouden kunnen zetten. En de vraag aan het
college is, ziet die kans om een eerste uitwerking op papier te zetten? Waar we het dan
over kunnen hebben. En uiteraard de vraag aan de raad, wilt u hier met ons voortvarend
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mee aan de slag? Want de energietransitie is een lokale verantwoordelijkheid, en die
verdient het echt stevig aan de orde te komen in onze lokale raad. En af en toe hebben
wij wel een beetje het gevoel dat het iets te veel wordt overgelaten aan de regionaal
coördinerend portefeuillehouder. Het mag wel iets steviger op onze commissie Fysiek
agenda. Wij zijn blij dat er middelen worden vrijgemaakt voor duurzaamheidsleningen,
om mensen ook met een krappere beurs te kunnen laten beginnen met
energiebesparende maatregelen. Ook goed voor de portemonnee, ook goed voor het
milieu. Het laatste punt van de drie overigens, voorzitter, is …
Mevrouw Koene: Voorzitter?
De voorzitter: Mevrouw Koene, bij interruptie.
Mevrouw Koene: Ja, dank. Even over die duurzaamheidsleningen. Want ik ben daar een
beetje naar op zoek geweest. Er staat namelijk in de Kadernota, staat er vier keer een
nul. En ik vroeg me af of de heer Van der Kruijff wel heeft kunnen ontdekken waar dan
die beleidswens uit gefinancierd wordt?
De heer Van der Kruijff: Nou, hij stond nog niet geformuleerd als beleidswens geloof ik,
ja ik weet eigenlijk niet of die geformuleerd staat, maar er stond de suggestie Stedin en
er stond startersleningen en … Nee sorry, ik haal er twee door elkaar, het ging over
startersleningen en het ging over duurzaamheidsleningen. En dat geld zou geloof ik
gevonden worden uit een revolverend fonds wat we ooit voor de paalrotproblemen,
funderingsproblematiek hebben besteed, wat ondertussen weer terugvloeit naar de
gemeente, wat je zou kunnen her inzetten voor deze leningen. En of er ergens vier keer
nul staat, maar uit mijn hoofd ging het over een miljoen, maar ik zeg dat voorzichtig uit
mijn hoofd.
Mevrouw Koene: Ja voorzitter, het klopt, dat is twee keer een miljoen, voor
startersleningen en voor de duurzaamheidsleningen. Maar ja, ik vond het gewoon
onlogisch dat er vier keer nul stond, terwijl ik ook inderdaad heb kunnen lezen dat het
uit dat funderingsherstel verhaal komt. Maar ik vroeg me dus af, nou ja zeg maar, of u
dat misschien wist? Ik ga het dadelijk nog vragen hoor, dus misschien dat we het dan
samen kunnen aanhoren?
De heer Van der Kruijff: Ja, zo is het. Nou, het was in ieder geval mijn indruk,
voorzitter. En los daarvan, mochten we het geld niet hebben, volgens mij kunnen we
ook als gemeente ongeveer tegen 0 procent lenen, dus zelfs op die manier zou je het
kunnen financieren. Want uiteindelijk is het geld wat ook weer terugkomt naar de
gemeente.
De voorzitter: Dank. U had nog een interruptie van mijnheer Polat.
De heer Polat: Ja voorzitter, dank. Mijn vraag is, er wordt voor beide leidingen,
starterslening en duurzaamheidslening, wordt er 1 miljoen uitgetrokken. We zijn best
wel een grote stad, vindt u dat dan voldoende om de uitdagingen aan te kunnen gaan?
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De heer Van der Kruijff: Dat vind ik moeilijk te voorzien. Met startersleningen is het
eerder al geprobeerd, toen kregen we het geld niet eens op. Begreep ik in het verleden,
heb ik de portefeuillehouder hoorde vertellen. Dus ik weet het echt niet. Ik vind het in
ieder geval een mooie start en een mooi begin. En zoals ik net al zei, als je tekort zou
komen, zou je volgens mij zelfs als gemeente geld kunnen lenen bij de staat of bij de
BNG of waar ook allemaal, tegen ongeveer 0 procent rente. Het is geld wat terugkomt
naar ons.
De voorzitter: Gaat u verder, mijnheer Van der Kruijff.
De heer Van der Kruijff: Ik ga verder. Voorzitter, het derde punt, want ik had het gehad
over de woningbouw en over de, wat was de eerste ook alweer, de sociale Groeiagenda,
is mobiliteit. Daar heb ik het iets korter over. Wat we zien …
De heer Veldman: Voorzitter, nog even over dat punt van de regionale energiestrategie,
want ik zie dat de heer Van der Kruijff naar het volgende blokje gaat, als het mag? Ja,
want ik zat daar nog even op te kauwen, overdrachtelijk bedoeld, want gaat u dan in de
komende Drechtraad bijvoorbeeld voorstellen om dat ook maar in de lokale raden te
bespreken? Want ik snap uw wens, en ik zou hier graag ook wel eens een keer wat
dieper over ingaan. En ik heb zelf het idee dat volgens mij de Drechtsteden of de
Drechtraad op punt helemaal niet bevoegd is. Maar hoe ziet u … Hoe stelt u zich dat
voor? Want als we alleen een zienswijze of zo gaan doen, dan vraag ik me af hoeveel zin
dat dan heeft?
De heer Van der Kruijff: Nou ja, we hebben natuurlijk ooit besproken dat het ruimtelijk
economisch domein teruggaat naar de lokale gemeente, en geen bevoegdheid meer is
van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden, en daarmee ook niet van de
Drechtraad. Dat we nog wel een coördinerend portefeuillehouder hebben, mevrouw Van
Dongen uit Zwijndrecht, die overigens enorm goed haar doet en masseert hierop, geen
kwaad woord daarover. Maar daar hoort ook bij, als het ruimtelijk economisch terrein
teruggaat naar de lokale bevoegden, oftewel dit college en deze gemeenteraad, dat we
het hier ook wel op onze agenda moeten zetten. En ik constateer dat we dat af en toe
wel doen, maar niet in die mate dat we zeg maar de regionale energietransitie strategie
ik zeggen, waar mevrouw Van Dongen mee bezig is, op de agenda hebben. En ik zie dat
er allerlei inspraaksessies zijn waar we digitaal aan mee kunnen gaan doen. En ik weet
niet wie van u dat doet, wellicht een enkele, maar ik vind het dus zo’n belangrijk
onderwerp dat je zegt, dat hoor je hier gewoon op de lokale agenda te agenderen en
ook met je lokale portefeuillehouder te bespreken. En dat was toen ook een van de
conclusies toen we zeiden, het ruimtelijk economisch terrein gaat terug naar de
gemeente. En ik constateer dat we dat voor woningbouw een ruimtelijk ontwikkeling wel
redelijk op de agenda hebben georganiseerd met elkaar, maar dat voor het
energievraagstuk we dat een stuk minder doen, en daar moet het ook voor gebeuren.
De voorzitter: Mijnheer Polat nog.
De heer Polat: Ja voorzitter, dank. Nou, de regionale energiestrategieën komen voort uit
de wens van het Rijk om maar alle regio’s een bepaalde taak op te leggen van, ja jullie
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moeten zoveel energie opwekken voor 2030. En dat is in de regio, wordt dat gewoonweg
min of meer vastgesteld. Maar bent u ook met mij eens dat we gewoonweg, dat er ook
vanuit Dordrecht zelf eigenlijk een bepaalde mate van activiteiten ontwikkeld moeten
gaan worden voor energietransitie en voor alle andere onderwerpen, die onafhankelijk
van de RES vorm moeten gaan krijgen?
De heer Van der Kruijff: Nou ja, u maakt er nu een tegenstelling van die ik niet
probeerde te verwoorden. Natuurlijk moeten we samen optrekken in de regio, dat is ook
de vraag vanuit het Rijk en dat moeten we met elkaar doen. En het is goed dat we een
coördinerend portefeuillehouder hebben. En ja, daarnaast moeten we het hier lokaal
goed op de agenda hebben zodat onze portefeuillehouder, de heer Van der Linden, in
overleg met mevrouw Van Dongen, daar goede op elkaar afgestemde afspraken over
kan maken. Als wij hier met warmtenetten aan de slag gaan, is dat wel handig als we
dat afstemmen met de omliggende gemeenten, qua infrastructuur om maar eens wat te
noemen. En zo zijn er nog wel een paar.
De heer Polat: Ja, voorzitter, dat ben ik helemaal met u eens, dat er gewoonweg
afstemming nodig is met verschillende partijen, vooral in de regio. Maar er zijn van de
doelstelling, die zijn gewoon van bovenaf wordt het door het Rijk wordt dat gewoon
opgesteld. En wat we dan … En wat wij gewoonweg in Dordrecht nodig hebben, of wat
dan ook, dat wij bijvoorbeeld verduurzaming vanuit de eigen optiek, we hebben
natuurlijk ook de lening hebben we voor in te leveren, ‘…’ van het college. Want ik wil
gewoonweg een eigen rol voor Dordrecht zien dan dat, of u daar ook inziet, dan
onafhankelijk van de regionale energiestrategieën die daar gewoonweg op een heel
ander niveau spelen.
De heer Van der Kruijff: Ik vermoed dat ik het met u eens ben. En met een hele lichte
aarzeling, alsof je je zou willen afzetten tegen de regio, en daar gaat het me niet om.
Maar ik ben het helemaal met u eens dat we het hier lokaal goed op de agenda moeten
hebben, kijken wat we voor Dordt kunnen doen. Wat het voor de mensen betekent in
hun portemonnee, wanneer ze van het gas af moeten ja of nee, hoe ze kunnen
verduurzamen in kader van isolatie, hoe we het qua opleidingen op het Leerpark gaan
doen? Het is een vrij complexe plaat en die moeten we agenderen.
De heer Polat: Precies, dat bedoel ik.
De heer Van der Kruijff: Nou, dan zijn we het eens.
De voorzitter: Gaat u verder met het derde blokje.
De heer Van der Kruijff: Ja, het derde blokje voorzitter, ik probeer het nog een keer,
ging over mobiliteit. Wat we de laatste tijd zien, niet in het laatst ook door de
veranderingen vanwege corona, dat de fiets en de e-bike populairder zijn dan ooit. En
dat komt goed uit want Dordt had de ambitie, of heeft de ambitie moet ik zeggen, een
aantrekkelijke fietsstad te zijn. En wij denken dat we dit momentum moeten pakken en
nu steviger moeten doorpakken op het aanleggen van snelle en aantrekkelijke
fietsroutes. Dat is al het plan. Maar pak het momentum, zowel tussen buitenwijken en
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de binnenstad, als vanuit Dordrecht naar de omliggende gemeenten. En wij zouden
graag die realisatie versnellen. Een vraag ook daar aan de raad en het college is, of we
bereid zijn daar die versnelling en die intensivering met elkaar op te pakken? Voorzitter,
dat was onze strategische inbreng. Een paar concrete punten aan het eind nog even. Wij
stemmen in om geld vrij te maken voor de acht genoemde knelpunten. We zijn het eens
met de voorstellen over de Enecomiljoenen, hoe daarmee om te gaan. We zijn het eens
om over de beleidsmensen in het najaar te gaan praten, we hebben dus geen moties en
amendementen op het moment met beleidswensen, want die gaan we in de toekomst
doen. Natuurlijk hebben we wel beleidswensen, want die vraag die komt er altijd, maar
conform uw voorstel bespreken we die in het najaar. En er komen vast onderwerpen
voorbij als, hoe krijgen we de gif treinen uit Dordt, hoe gaan we om met
seniorenhuisvesting, hoe moet het met doorzetten van de Dordtpas, hoe zit het met
respijtzorg en de mantelzorgers, hoe krijgen we de leegstand omlaag, hoe moet het op
sportparken, met sporthallen, met cultuur, met sociaal? En als laatste wil ik toch maar
noemen, want anders zou u hem missen, hoe gaat het verder met de kermis?
De voorzitter: Maar over al die punten gaan we het dus nu niet hebben. Dank voor uw
inbreng. Dan ga ik naar de SP-fractie, mijnheer Portier, gaat uw gang.
De heer Portier: Voorzitter, de coronacrisis heeft wereldwijd de ongelijkheden vergroot,
flexwerkers verloren hun baan, werkers in een ziekenhuis moesten vele overuren
draaien, waardoor ze in de komende jaren hun toeslagen dreigen kwijt te raken. In de
thuiszorg en de verpleeghuizen moesten vele mensen onbeschermd hun werk doen. Het
virus trof alle lagen van de samenleving, maar naar verhouding werden kwetsbare en
arme mensen nog meer getroffen. Als raad, als volksvertegenwoordigers, hebben we
taak om juist in deze tijd zoveel mogelijk de bevolking te ontzien, met name de mensen
met weinig geld. Tegelijkertijd staan we de komende jaren voor grote uitdagingen, ook
met de al jaren voorspelde tekorten op de begroting die eraan komen. Die er ook al aan
zouden komen zonder de gevolgen van het virus. Daarom zijn we als SP om te beginnen
tegenstander van het opnieuw extra verhogen van de gemeentelijke heffingen, die met
name de hardwerkende bevolking treffen, die geen hoog inkomen hebben maar wel te
veel verdienen om in aanmerking te komen voor kwijtschelding. Het gemeentelijk beleid
is er niet in geslaagd om de hoeveelheid restafval terug te brengen. Dat leidt tot hogere
kosten die nu één op één bij de burgers worden neergelegd door een forse extra
verhoging van de afvalstoffenheffingen. Diverse partijen hebben al aandacht gevraagd
voor het dreigende verlies van winkels of horecagelegenheden …
De heer Schalken: Voorzitter?
De heer Portier: Die onze stad willen verlaten of de tent definitief willen sluiten.
De voorzitter: Bij interruptie, mijnheer Schalken.
De heer Schalken: Toch even kort op dat vorige puntje. Want u wilt liever inderdaad niet
die afvalstoffenheffing verhogen. Aan u de vraag is, hoe u dat gat dan wil dichten? Wilt u
dan mensen die veel verdienen daar meer voor laten betalen, of andere mensen nog
minder? Maar dat lijkt me ook niet echt eerlijk.
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De heer Portier: Nou, ik kom op hoe wij dat willen financieren. Overigens kun je naar
mijn idee afvalstoffenheffing niet naar inkomen doen, dus dat valt vanzelf al af als
mogelijkheid. Maar goed, …
De heer Schalken: Voorzitter, als het niet naar inkomen kan, dan betekent het dus
eigenlijk dat iedereen dat moet betalen? En dan komen we weer op dat stukje wat
vanuit de VVD net ook werd aangegeven, over het kwijtscheldingsbeleid. Want dan zou
dat betekenen dat iedereen daaraan mee moet betalen?
De heer Portier: Nee, wij willen de verhoging van de heffing op nul zetten, waar
iedereen van profiteert die niet aan in aanmerking komt voor kwijtschelding. Dus het is
wat dat betreft precies omgekeerd als wat u nu zegt. Dus dan kom ik nu bij het puntje,
hoe gaan we dat betalen? Nou, ik heb het gehad over de horecagelegenheden en de
winkels, die het moeilijk hebben en die zelfs dreigen de deuren te sluiten of de stad te
verlaten. En dit blijkt ook met name te maken te hebben met de enorm hoge huren die
grote vastgoedontwikkelaars in onze stad vragen. En het zijn met name deze grote
vastgoedontwikkelaars die door onze gemeente in de watten worden gelegd. Niet alleen
betaalt de gemeente tonnen per jaar voor promotie van het bezit van deze
vastgoedeigenaren, denk maar aan de jaarlijkse vastgoedbeurs, maar ook betalen ze
een veel lager OZB-tarief dan gemiddeld in Nederland. En hier liggen belangrijke
mogelijkheid om de sterkste schouders de zwaarste lasten te laten dragen. Ik …
De heer Schalken: Maar voorzitter? Even kort een interruptie ook. Maar wilt u nu echt
voorstellen om die vastgoedeigenaren meer belasting te laten betalen, wat ze dan weer
gaan doorberekenen in de huur?
De heer Portier: Nou, het lijkt er sterk op dat de grote vastgoedeigenaren in deze stad
niet gewacht hebben op een OZB-belasting, die zelfs gemiddeld is als in Nederland,
voordat ze hele hoge huren gingen vragen. Ze vragen gewoon de hoogst mogelijke
huren die zij kunnen. En die gaan ze echt niet nog verder verhogen maar ze gaan ze ook
niet verlagen, dus ze vragen gewoon wat ze kunnen. En daaraan verdienen ze zoveel,
dat wij voorstellen inderdaad, ik ga een amendement daarvoor indienen, om ze evenveel
belasting te laten betalen, niet eens meer, evenveel belasting te laten betalen als
gemiddeld in de rest van Nederland. Daar kunt u toch niet tegen zijn, mijnheer
Schalken? Goed, nou dit heb ik dan bij deze toegelicht aan de hand van de interventie.
Dan wat betreft de investering van de Enecogelden. Wat ons betreft is dat ook een goed
idee om deze in te zetten voor het behalen van de klimaatdoelen, met name door het
energiezuinig maken van bestaande woningen, waarbij ook aandacht besteed moet
worden aan sociale huurwoningen. Als het maar even kan moeten daarmee ook de
totale woonlasten van de mensen in deze woningen omlaag gebracht kunnen worden. En
dat lijkt ons eerlijk gezegd beter dan het geforceerd aardgasvrij maken van bestaande
wijken. Ik denk dat we daar heel voorzichtig mee moeten zijn, met de afweging daar
tussen kosten en effect op het klimaat. Als SP worden er door de rechtse partijen, waar
ik in dit geval even ook maar de BVD nu toe reken, weggezet als potverteerders. In
realiteit blijkt dat gemeenten waar de SP mee bestuurt vaak financieel prima te draaien.
Misschien dat we iets minder de neiging hebben om enthousiast te worden van allerlei
prestigeprojecten. Dat zal straks niet alleen blijken bij de discussie over het
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voorgestelde om weer tonnen te gooien in de bodemloze put van het Hof van Nederland,
maar ook dien ik een amendement in om niet meer heel veel geld uit te besteden aan
praten over beleid, het verkopen van het beleid, maar voor het beperken van de kosten
van communicatie. Daarnaast ben ik voornemens om een amendement in te dienen voor
het beperken van externe inhuur, waarvan ik inmiddels begrijp dat die ook op de steun
van de VVD moet kunnen rekenen. Voorzitter, als gemeente hebben we beperkte
mogelijkheden om de gevolgen van de problemen, veroorzaakt door het mondiale
kapitalistische systeem, zoals armoede, werkloosheid, sociale onrechtvaardigheid en
afbraak van de zorg, op te vangen. Maar dat moet ons niet tegenhouden om ook hier op
het lokale niveau zo rechtvaardig mogelijk beleid te voeren.
De voorzitter: Dank u zeer. Twee amendementen, dat klopt?
De heer Portier: Dat klopt, derde die komt later. Want die wil ik ook graag samen met
de VVD indienen als dat kan.
De voorzitter: Er zit wel een soort liefde tussen links en de VVD vandaag hè? Dat valt
wel op. Ik weet niet wat u allemaal heeft gedaan in die coronatijd, mijnheer Merx, maar
er komt van alles moois naar voren. Dank u wel. Dan gaan we door naar de volgende,
dat is de ChristenUnie/SGP-fractie, mijnheer Veldman, gaat uw gang.
De heer Veldman: Ja voorzitter, dank. Voorzitter, we hebben vandaag de algemene
beschouwing over de Kadernota, daarmee zeg ik niks nieuws, en dat staat niet los van
het coronavirus dat Dordrecht, Nederland en de wereld al enkele maanden in haar ban
heeft. En ik wil deze algemene beschouwing aangrijpen om daar toch enkele reflecties
op te geven. Voorzitter, zo’n coronacrisis geeft namelijk aanleiding tot zo’n reflectie. Dat
doen we denk ik in algemene zin te weinig. Vermoedelijk kunnen we de effecten van de
crisis op het maatschappelijk leven pas met enige tijdsafstand werkelijk duiden. En
daarom is wat ik nu wil gaan doen enigszins delicaat maar ik doe het toch, omdat we tot
nu toe alleen in deze raad op vrij technische wijze over de coronacrisis hebben
gesproken, over de maatregelen en of die al dan niet verstandig zijn et cetera. Maar
meer in beschouwende zin hebben we dat nog niet gedaan en wij vonden het als fractie
goed om dat nu toch te doen. Voorzitter, enkele gedachten die bij ons en bij mij naar
voren kwamen, en dat is het volgende, het idee dat we zelf bepalen hoe ons leven en
hoe onze stad eruitziet, dat heeft wel een forse knauw gekregen. We hebben ook
ervaren hoe waardevol fysieke nabijheid en samenzijn is. Zelf ervaar ik dat als stevige
kritiek op doorgeslagen individualiteit. Ook trokken we erop uit, het buitengebied in, en
beleefden het landschap op ons eiland en de natuur intenser, onder een hemel die veel
helderder was dan normaal. Veel rumoer en verplichtingen vervielen, hoewel dat voor
raadsleden in mindere mate gold, maar we krijgen ruimte om na te denken over wat
echt belangrijk is in ons leven. Ook hebben we gezien hoe ontzettend springlevend de
maatschappij is, met tal van vooral kerkelijke vrijwilligers rondom Licht voor Dordt als
voorbeeld, ook horecaondernemers en kerken die samen maaltijden hebben gekookt,
georganiseerd, gefinancierd voor eenzamen en ouderen. En dat laat zich allemaal niet
vanaf bovenaf organiseren, dat gebeurt gewoon. En daar zijn wij ontzettend blij,
dankbaar en ook wel een beetje trots op. Voorzitter, voor veel van onze stadsgenoten
lijkt de crisis inmiddels alweer enige tijd achter te liggen. Voor veel anderen is dat echter
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nog lang niet zo. Zij hebben dierbaren verloren, u heeft het daarnet zelf gezegd
mijnheer de voorzitter, 59 in Dordrecht, en zij zijn zelf misschien nog ziek of vragen zich
af hoe het virus de medemenselijkheid letterlijk op afstand heeft kunnen plaatsen. Hoe
kon dat gebeuren? De coronacrisis is nog niet over, maar gaat ontegenzeggelijk wel een
andere fase in. Voorzitter, de crisis geeft veel te denken over onze manier van doen, wie
we zijn, waar we naartoe gaan. Op iedereen, groot of klein, jong of oud, heeft deze
periode een enorme indruk gemaakt. En daarom de volgende vraag, wil het college het
denkproces opstarten op welke manier deze periode blijvend herinnerd kan worden in
onze stad? Een tastbare herinnering aan een blijvende indruk. Voorzitter, tot zover mijn
tekst over corona. Dan wil ik nu ingaan op de Kadernota zelf. Voorzitter, wij beoordelen
zo’n document steeds vanuit ons streven het goede te zoeken voor de stad, vanuit
geloof, hoop en liefde in God, waarbij we de bijbel als leidraad trachten te gebruiken. En
voorzitter, bij de Kadernota is er traditioneel gezien veel aandacht voor de financiën, en
ook onze fractie kijkt daar scherp naar. Want gezonde financiën dragen bij aan een
toekomstbestendige en duurzame stad, ik heb het zojuist al gezegd, en wat mij betreft
is ook dat rentmeesterschap. Voorzitter, de vermogenspositie van onze stad is redelijk
solide en dat is mooi. Maar de reguliere exploitatie, en dan zeg ik niks nieuws, staat
blijvend onder druk en dat herhalen we jaar op jaar op jaar. En wat mij opviel is dat de
Kadernota daarbij vooral naar het Rijk wijst, maar we moeten ook eerlijk naar onszelf
durven kijken. Want de Kadernota kon alleen sluitend worden gemaakt door een aantal
ingrepen in bijvoorbeeld indexaties, maar de rek is er nu echt wel uit. Er is geen ruimte
voor structurele extra lasten, terwijl er wel beleidswensen bij blijven komen, die op
zichzelf ook legitiem zijn, maar we moeten durven kijken waar we het dan een onsje
minder doen. Voorzitter, er is heel voorzichtig door de wethouder Financiën een voorzet
gemaakt hoe het een onsje minder zou kunnen. Maar we vragen de wethouder Financiën
toch meer regie op te nemen. Graag een reactie op dat punt want we kunnen niet
verwachten dat raad en college in een gezamenlijk moment van wijsheid opeens
besluiten een paar miljoen vrij te spelen. Zo’n moment komt er alleen als daarop wordt
aangestuurd, en dat kan wat ons betreft een tandje krachtiger. Voorzitter, dan kom ik
op de Enecomiddelen.
De heer Van Verk: Voorzitter?
De heer Veldman: De lijnen …
De voorzitter: Bij interruptie, mijnheer Van Verk.
De heer Van Verk: Ik hoor de heer Veldman veel zeggen over de financiën, en de
zorgelijkheid daaromheen. Maar in tegenstelling tot de heer Merx, die gewoon aangeeft
waarin hij denkt bezuinigingen te kunnen vinden, hoor ik de heer Veldman niet verder
komen dan wat algemeenheden. Zou hij zelf kunnen aangeven waaraan hij denkt die
toevallige miljoenen op te halen?
De heer Veldman: Nou voorzitter, dank voor de vraag, daag me niet uit zou ik zeggen.
Nee, kijk wat de heer Merx daarover zegt, in algemene zin steun ik dat betoog. Kijk, we
moeten ook realistisch zijn, de begroting van onze stad loopt om en nabij de half
miljard. Dat is ongelooflijk veel geld, en het tekort waar we tegenaan kijken is een paar
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miljoen. Dus we moeten dat ook een beetje in perspectief durven zien. Dus zo’n 1
procent redenering, ik had hem zelf bedacht kunnen hebben, laat ik dat zeggen. En aan
de andere kant, en dat heb ik vorig jaar bij de Kadernota gezegd, toen we hebben
ingestemd met de Dordtpas, toen werd al aangegeven dat we dat eigenlijk niet konden
betalen. En heeft onze fractie, en wij hebben daar wel voorgetekend in het
coalitieakkoord, dat zeg ik er ook eerlijk bij, maar onze fractie heeft toen al aangegeven
van, is het nou wijs om dat soort investeringen die gewoon vier jaar lang gaan drukken
op de exploitatie, om dat te doen? Dus voorzitter, dat op dat punt. Dan kom ik op de
Enecomiddelen, en wat ons betreft zijn de lijnen die in de Kadernota daar worden
geschetst heel helder. En wat ons betreft ook in lijn met eerdere woordvoeringen vanuit
onze fractie. Want het Enecogeld dat eenmalig is, mag wat ons betreft niet consumptief
worden ingezet, maar moet worden gebruikt om onze stad structureel beter te maken,
en daarmee ook betaalbaarder. Ik wil wel waken voor te veel rendementsdenken bij de
overheid, maar we moeten aan de andere kant ook nuchter vaststellen dat het geld
slechts één keer kan worden uitgegeven, en we hebben de kip met de gouden eieren nu
eenmaal echt verkocht. En de reserveringen die nu worden gemaakt, kunnen overigens
wel op onze steun rekenen. Voorzitter, dan nog ten aanzien van het grondbeleid. Ik heb
daar net in een debatje met de heer Van der Kruijff al het een en ander over gezegd.
Wat mij betreft is het positief om geld te gebruiken om het vliegwiel op te starten, meer
bouwambities mogelijk te maken bijvoorbeeld. Maar wij zien het wel als risicovol om
echt heel actief grondbeleid te gaan voeren, omdat we daarmee ook wat ons betreft toch
grote risico’s zouden kunnen gaan lopen. En ik heb al even gewezen op de afboekingen
van een jaar of zeven, acht geleden. En nou ja, ten aanzien daarvan vinden we dus die
investering in dat joint venture op het Leerpark, hebben we op voorhand nog niet de
handen voor op elkaar. Wel de investering in Stedin, daarin zien wij wel wat meer logica.
Voorzitter, dan ook met een oog op de klok, nog een drietal specifieke punten die ik uit
de Kadernota haal. Helemaal achter het initiatief om meer kinderen een zwemdiploma te
laten halen. Dan ten aanzien van de woningbouwplannen, die beginnen nu echt vorm te
krijgen. En ik herhaal nog maar eens wat onze fractie eerder zei, het gaat echt om
kwaliteit, kwaliteit en kwaliteit, en de kwantiteit moet daarmee hand in hand gaan. We
roepen echt op om ruimte te blijven geven aan mensen, zowel in de openbare groene
ruimte wat ons betreft, maar ook in het vierkante meters woonoppervlak. Want we zien
veel plannen langskomen met wel toch wel erg kleine woningen. Voorzitter, dan een
punt wat u aangaat, we zagen wat tekst over de seksbedrijven in Dordrecht. En naast de
vele vragen die daarover te stellen zijn, die ik nu niet zal noemen, maar is deze branche
ongelooflijk kwetsbaar voor uitbuiting, misstanden en criminaliteit. En wij ondersteunen
het college volledig in de grote inzet op toezicht en handhaving, maar willen ook een
punt breken over preventie en nazorg. Wij vragen het college aandacht te hebben voor
vrouwen die uit die branche willen stappen, en vragen hoe het staat met aanpak en
uitstapprogramma? Voorzitter, onze vragen zijn denk ik helder. We willen eerst deze
onder de aandacht brengen en een reactie van het college op dat punt afwachten,
voordat wij moties overwegen. Tot slot, voorzitter, ik begon ermee dat de coronacrisis
het maakbaarheidsdenken een terecht forse knauw heeft gegeven. Tegelijkertijd mogen
we er zeker van zijn dat onze inspanningen het goede te zoeken voor onze stad
gezegend zullen worden en niet tevergeefs zijn. Vanuit dat besef wensen we college en
ambtelijke organisatie alle goeds bij het verder uitwerken van de Kadernota.
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De heer Van Verk: Voorzitter.
Mevrouw Kruger: Voorzitter?
De voorzitter: Mijnheer Van Verk.
De heer Van Verk: Voorzitter, een paar vragen. In de eerste plaats voor wat betreft het
pleidooi rondom de seksbranches en vrouwen die willen uitstappen. Ik denk dat de heer
Veldman mensen bedoelt, want er zijn ook mannen werkzaam in die tak van sport, dus
laten we het wat dat betreft algemeen houden. Maar dat is even opmerking terzijde. De
heer Veldman zegt van, je zou eens kritisch moeten kijken naar projecten zoals de
Dordtpas, waarvan je weet dat ze over een aantal jaren aflopen. En ik heb begrepen uit
de memo van de wethouder van Financiën, dat we eigenlijk zo’n 3 miljoen aan uitgaven
doen die in 2022 aflopen omdat dan deze collegeperiode gestopt is. Dat is nog niet
helemaal dekkend voor de 4, 4,5 miljoen die we nodig hebben, maar dat schiet wel
lekker op. Zou u kunnen aangeven of eigenlijk al die projecten dan moeten stoppen?
Bijvoorbeeld de Dordtpas, het gratis openbaar vervoer 65-plus en zo zijn er nog wel een
aantal die substantieel geld opleveren. En de tweede vraag, ik zal hem er gelijk
achteraan doen, u heeft het over het actieve grondbeleid en we hebben inderdaad in
2012, ‘13, hebben we fors afgeboekt, ik geloof 63 miljoen uit mijn hoofd. Maar ik heb de
indruk dat in de huidige tijd we eigenlijk ook weer zouden kunnen opboeken want
volgens mij worden de grondprijzen weer behoorlijk omhooggegaan, gezien de
ontwikkelingen op de woningmarkt. Dus is dat nou werkelijk zo’n drama?
De heer Veldman: Voorzitter, ten aanzien van die eerste vraag. Kijk, gratis openbaar
vervoer en de Dordtpas staan niet in het programma van de ChristenUnie/SGP als na te
streven doelen. Dat is afgesproken in het coalitieakkoord, daar loop ik ook helemaal niet
voor weg, dat is voor deze periode afgesproken. Maar ik denk dat er naast deze punten
meer elementen uit onze begroting worden bekostigd, waarvan je je wel kunt afvragen,
als je dan moet gaan kijken naar bezuinigingsvarianten, en als je dan de vraag stelt,
waar staat de overheid nou als eerste voor aan de lat? Dan zijn dat wel elementen, ik
denk dat we daar ook eerlijk in moeten zijn, die op zo’n lijst zouden moeten komen. Ik
zeg niet dat we er dan mee moeten stoppen, maar het moet wel op die lijst, dat lijkt me
helder. Dan ten aanzien van die tweede vraag, kijk, ik moet eerlijk zeggen dat ik al een
tijdje lang niet meer in de commissie Fysiek de presentaties over het grondbedrijf heb
meegekregen, dus ik doe het even zonder die kennis. Ik ga ervan uit dat het college op
een goede manier de grondwaardes meeneemt. Maar ik heb wel geleerd van die vorige
keer dat we dat in ieder geval toen toch wel als vrij dramatisch hebben ervaren. Dat er
ongeveer 76, 80 miljoen is afgeboekt, dat er heel veel projecten substantieel zijn
aangepast in een periode dat dat moest, maar waarvan je achteraf kan afvragen
misschien ook, hebben we er helemaal goed aan gedaan? Daarom vond ik, ik geloof het
pleidooi van de heer Van der Kruijff of iemand anders, ik weet niet wie het zei, wel goed,
van ja, we moeten in deze periode wel gewoon doorgaan met die ambitie. En ik denk dat
de woningbouwambitie, maar wel op een goede manier zeg ik er gelijk bij, dat dat zeker
in zo’n economische crisis heel belangrijk is, om daar gewoon op door te gaan. Ook om
de bedrijven in de stad, de kleine en de ook wat grotere aannemers, om die aan het
werk te houden. Maar als er één iemand verhuist, er komt een enorme keten aan
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uitgaven achteraan, daar profiteren allerlei bedrijven in onze regio van, volgens mij is
dat alleen maar goed.
Mevrouw Kruger: Voorzitter?
De voorzitter: Mevrouw Kruger, gaat uw gang.
Mevrouw Kruger: Ja, dank u wel. Ja, ik heb twee vragen omdat ik, u praatte aan het
eind nogal snel om toch te zeggen wat u wilde zeggen, en de tijd is beperkt. De eerste
vraag, u had het over kleine woningen die nu wel heel erg klein gaan worden. Ik weet
niet goed wat u daaronder verstaat?
De heer Veldman: Ja, misschien was ik iets te snel, voorzitter, dat krijg je. Nee, wat wij
zien, en daar zit misschien ook een bepaalde logica in, maar de plannen die we langs
krijgen, er zitten best veel woningen in van zeg maar 50, 60 vierkante meter. En we
vragen ons af, als je zeg maar op de langere termijn kijkt naar wat bouw je nou in de
stad, en waar hebben mensen echt behoefte aan, dan lijkt het ons klein.
Mevrouw Kruger: Oké, maar volgens mij, maar misschien heeft u iets anders gelezen in
die plannen, is dat vooral ook voor jongerenhuisvesting en voor alleenstaanden. En daar
is grote behoefte aan in de stad. En ja, dan is 60 tot 70 vierkante meter is zelfs nog
groot. 40 vierkante meter tot 50 zou al voldoende zijn. Maar goed, dat is dan waar we
het dan nog over moeten …
De heer Veldman: Nou, ik ontken helemaal niet dat er een bepaalde behoefte is, alleen
ik zie … Kijk, de woningmarkt, er wordt altijd gezegd alsof de woningmarkt een markt is
zoals bakkers een markt hebben voor brood, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Als u
ontevreden bent over uw bakker, dan gaat u naar een andere bakker, en dan is het
klaar. Maar bij woningen is het zo, je koopt wat er is.
Mevrouw Kruger: Nou ja, of je gaat, sorry voorzitter dat ik interrumpeer, maar of je kijkt
naar wat de behoefte is en daar ga je naar bouwen, bouwen naar behoefte. En er is
gewoon veel, een grote behoefte aan huisvesting voor jongeren en voor alleenstaanden.
De heer Veldman: Ja, nou ja voorzitter, ja dit is een discussie die we denk ik al een jaar
of drie met elkaar voeren,
Mevrouw Kruger: Zeker.
De heer Veldman: Die behoefte is er. Ik constateer ook dat onze stad een ongelooflijk
grote voorraad relatief wat kleinere en relatief wat goedkopere woningen heeft. En dat
er ook een grote behoefte, ik zeg niet alleen, maar ook een grote behoefte is aan wat
grotere woningen, die wat ruimer zijn opgezet, voor gewoon gezinnen of misschien
mensen die net iets vrijer willen wonen. En dat we zoveel mogelijk, als dat kan, in een
woningbouwprogramma tegemoet moeten komen aan beide wensen. Maar dat de inzet
is om die grotere woningen te bouwen, zodat er ook wat kleinere woningen vrij worden
gespeeld. Want er zijn ook heel veel mensen die misschien de kinderen uit huis, die
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denken van, nou, wat moet ik eigenlijk met dit huis, et cetera, en dan komen die huizen
weer vrij. Dus …
Mevrouw Kruger: Dus behoefte aan kleinere woningen.
De heer Veldman: Het is denk ik iets minder zwart-wit dan u het doet voorkomen.
De heer Polat: Voorzitter?
Mevrouw Kruger: Oké, en dan had ik nog één vraag, dat ging even over de prostitutie.
Ik kon niet goed volgen wat u nu zei over van dat de vrouwen, of laat ik het in de heer
Van Verk zijn woorden benoemen, de mensen die daarin zitten, ten alle tijden met een
crimineel beroep bezig zijn? Maar ik heb dat niet goed kunnen volgen?
De heer Veldman: Dat heb ik niet gezegd. Ik heb alleen gezegd dat wat ons betreft er
veel morele vragen te stellen zijn over deze branche, maar dat ik dat op dit moment niet
doe. En dat ik het college alleen heb gevraagd om ons informatie te verschaffen over
hoe het gaat met controle, aanpak en ook op het punt van het uitstappen, waar de heer
… Waar daarnet terecht op werd gezegd, nou dat het mannen en vrouwen kunnen zijn,
helemaal fantastisch. Dus dat heb ik willen zeggen.
Mevrouw Kruger: Oké, nee maar u …
De heer Veldman: Dus ik weet niet, ik zie even uw vraag niet verder?
Mevrouw Kruger: Nee, nou ik wilde daar even verduidelijking op, omdat er namelijk ook
vrouwen en mannen zijn die in deze branche zitten en het gewoon als beroep hebben.
Dus …
De heer Veldman: Ja, maar u kunt denk ik ook niet weglopen voor, en dat is gewoon
een feit, dat die branche an sich wel heel kwetsbaar is voor uitbuiting, mensenhandel en
wat iets meer zij.
Mevrouw Kruger: Dat nog …
De heer Veldman: Daar moet u uw ogen niet voor sluiten.
Mevrouw Kruger: Daar sluit ik absoluut mijn ogen niet, nee, maar dat andere bestaat
ook.
De voorzitter: Oké. Ja, mijnheer Polat, gaat uw gang.
De heer Polat: Ja, dank voorzitter. Ik heb een vraag aan de heer Veldman, u hebt
geschetst dat u gewoon grotere woningen wil hebben, als ik het dan zo hoor. U wilt
alleen het duurdere woningsegment hebben, of zie ik het verkeerd? Of wilt u ook meer
gedifferentieerd wat meer gemengd?
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De heer Veldman: Nou ja, voorzitter, ja ik zei hier net al het een en ander over, dit
debatje hebben we nu denk ik een jaar of drie. Volgens mij willen … In ieder geval onze
fractie wil uiteindelijk een stad waarin voor verschillende doelgroepen voldoende
woningen zijn. En als we de analyse op onze stad loslaten, dan zie je nu dat er relatief
gezien veel goedkope woningen in onze stad zijn, dat er veel vraag is naar wat grotere
woningen. En de gedachte achter de aanpak die wij ondersteunen is, bouw wat grotere
woningen zodat mensen kunnen verhuizen van een kleine woning naar een grote
woning, ontstaat een verhuisketen, en dan komen er ook kleinere woningen vrij. Laat
onverlet, en dat is in allerlei plannen nu ook aan de orde, dat er ook een best wel forse
aantallen overigens, wat kleinere woningen bijkomen. Dus het is niet, dat probeer ik net
ook duidelijk te maken naar mevrouw Kruger, dat het niet zo zwart-wit is als wel eens
wordt voorgesteld in deze raad. Er wordt voor denk ik bijna elke woningklasse of
woningtype, woningzoekende, hoe je het ook wil noemen, wel bijgebouwd.
De heer Portier: Voorzitter?
De heer Van Verk: Voorzitter?
De voorzitter: Nee, mijnheer Polat was eerst nog, tweede interruptie.
De heer Polat: Ja, dat begrijp ik. Er wordt op dit moment best wel veel woningen
gebouwd. Er wordt er ook best wel veel in de planning al bekeken. Maar waar ik mij
vooral zorgen over maak, is dat er gewoonweg, dat al die woningen, dat daar
gewoonweg het niet in bepaalde wijken gebeurt. Wij hebben gewoon een Amstelwijck,
daar hebben wij gewoon nog een aparte. We hebben Stadswerven, dat is gewoonweg
een aparte wijk. Dus de heterogeniteit van die wijken, die zijn gewoonweg, die is er niet.
Er is een bepaalde mate van segregatie. Hoe kijkt u daar tegenaan?
De heer Veldman: Ja voorzitter, ik weet niet of de heer Polat daar gelijk in heeft.
Volgens mij gaan we zo meteen een voorstel voor Amstelwijck bespreken waarin het
college ook voorstelt om relatief wat voordeliger koopwoningen nog aan die wijk toe te
voegen. Ja, en het gaat mij ook om het totaal van de stad. Ik heb zelf tien jaar lang met
ongelooflijk veel plezier in Krispijn gewoond. Er wonen heel veel verschillende mensen,
er staan inderdaad verschillende huizen. Maar ik heb ook moeten constateren dat, en
dat is misschien hetzelfde als met voetbalclubs, dat weet ik niet precies hoe dat werkt,
daar ben ik helemaal geen verstand van, maar als de ene familie van A houdt, en de
andere familie houdt van B, dan kun je ze nog honderd jaar naast elkaar laten wonen,
maar dan, dat worden niet per se direct vrienden. En dat hoeft ook niet. En zolang ze als
goede buur met elkaar omgaan is het oké.
De heer Polat: Nou …
De voorzitter: Ten slotte mijnheer Polat.
De heer Polat: Daar ben ik helemaal mee eens, ze hoeven natuurlijk geen vrienden te
zijn. Maar waar het om gaat is natuurlijk dat er een bepaalde mate van de leefbaarheid,
dat het gewoonweg interessant kan zijn. U zegt wel, ik heb in Krispijn gewoond, ik weet
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ongeveer hoe het allemaal daar zit. Ik hoef niet geen vrienden te zijn maar ik heb
gewoon kennis kunnen nemen van hoe in zo’n gemengde wijk aan toe gaat. Nou, dat
bedoel ik ermee van, hoe kun je gewoonweg als Dordtenaren met elkaar gewoonweg in
een gemixte manier samen naar een toekomst gaan? En dat is dus in feite waar ik op
doel van, hoe kijkt u tegen segregatie aan? Omdat er is toch een verdeling van bepaalde
wijken.
De heer Veldman: Ja, maar ik bekijk het liever op stadsniveau. En volgens mij hebben
wij helemaal niet meer de luxe om de stad opnieuw te ontwerpen. Er zijn bepaalde
wijken met een historie, en ja of je het nou leuk vindt of niet, die is er. En we plussen nu
in een woningbouwprogramma her en der bij waarvan we denken dat het op dit moment
verstandig is. En onze fractie heeft steeds aangegeven, laten we dat zo kwalitatief als
mogelijk doen, zodat we er niet over vijftig jaar spijt van hebben.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan nog een laatste interruptie van mijnheer Portier, en dan
gaan we naar de volgende fractie. Gaat uw gang.
De heer Portier: Ja voorzitter, ik denk dat er inderdaad een behoefte bestaat, ook aan
kleinere woningen voor alleenstaanden of voor starters. Ik heb zelf met veel plezier
jarenlang in een woning van 29 vierkante meter gewoond. Maar als ik de heer Veldman
hoor over de behoefte aan grotere woningen, is dat voor hem dan ook per definitie de
behoefte aan duurdere woningen? Erkent hij niet dat er ook zeg maar in de sociale
huursector woningen nodig zijn voor mensen met wat grotere gezinnen, mensen die
behoefte hebben aan een tuin? Terwijl je de laatste jaren ziet dat overal waar sociale
huurwoningen, als ze überhaupt nog gepland worden, dat het vaak alleen maar een
appartementen zijn.
De heer Veldman: Ja voorzitter, ik val volgens mij erg in herhaling. Ik probeer een
pleidooi te houden, en volgens mij steun ik daar ook het college in, dat we
woningbouwprogramma doen wat aan heel veel behoeftes tegemoetkomt. En wat ook
rekening houdt met datgene wat er in de stad al is. En waarin we constateren dat onze
stad enige mate van, nou ja, disbalans heeft in de woningvoorraad. En dat je kunt
proberen met nieuwe woningen daar verandering in aan te brengen. En dan word ik
vanuit diverse kanten, en dat is helemaal prima hoor, daar loop ik niet voor weg, krijg ik
vragen of word ik onder vuur genomen over één element, heeft u dan niet vergeten dat?
Nee, volgens mij hebben we dat niet vergeten, dat zit er gewoon in. En als de heer
Portier zegt, nou, vierkante meters gaat niet alleen over prijs, helemaal eens. Er zijn ook
mensen die meer ruimte nodig hebben, die niet een enorm grote beurs hebben. Maar in
algemene zin, en dan kom ik weer op het pleidooi wat de heer Merx ook heeft
gehouden, om de voorzieningen op sociaal gebied, op cultureel gebied, op sportief
gebied, op wat voor gebied al niet, in deze stad overeind te houden, zullen we mensen
moeten aantrekken die een bepaalde financiële draagkracht hebben. Dat is helemaal
geen schande, maar we moeten er ook niet voor weglopen. Want anders, en dan hebben
we een hele andere discussie, dan wordt het stevig bezuinigen in al die sectoren.
De voorzitter: Oké. Dank u zeer. Dan gaan we naar de VSP-fractie, mevrouw Stolk, gaat
uw gang.
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Mevrouw Stolk: Ja voorzitter, dank. Ik wil de heer Veldman even complimenteren met
zijn bespiegeling op de coronacrisis. Ik zou het zelf niet beter hebben kunnen doen.
Voorzitter, we bespreken vandaag de Kadernota 2021. Het kan verkeren, zei Bredero,
het jaar 2020 begon vrolijk, hoopgevend. De laagste werkeloosheid ooit in Nederland,
en een begrotingsoverschot dat geen enkel land binnen de EU werd geëvenaard. En toen
kwam er een vuiltje in de lucht, namelijk het coronavirus. Net als de gedichten van
Bredero, het begint vrolijk maar het eindigt altijd triest. Zoals wij allemaal hebben
meegemaakt is er een pandemie ontstaan met ongekende gevolgen voor de bevolking
en voor de economie. Lockdowns op alle continenten die een terugval van de economie
voorspellen, die gelijk of nog erger zal zijn dan de crash uit de jaren ‘30. En volgens het
IMF en andere instituten kan een tweede coronagolf het economische drama alleen maar
verdiepen. Dit huidige college heeft in de afgelopen jaren heel veel onverwachte
tegenslagen moeten verwerken, en opvangen. Denk daarbij aan de stikstof- en de PFASproblematiek, en nu daarbovenop de coronacrisis. In tijden van nood kunnen
bestuurders laten zien of zij ook bij slecht weer het schip in een veilige haven kunnen
krijgen. De huidige regering munt uit in daadkrachtige maatregelen, zowel op het gebied
van bestrijden van de epidemie, alsook het financieel tegemoetkomen van getroffen
ondernemers. Uit de Kadernota 2021 kunnen wij vernemen of het collegebestuur in
Dordrecht wel of niet daadkrachtig kan optreden in tijden van crisis, of dat zij gewoon
doorgaat op de ingeslagen wegen van voor de coronacrisis. Het laatste is helaas het
geval. Het huidige college gaat gewoon door met de Groeistrategie 2030. En wat ook
opvalt in deze Kadernota, dat het uitblinkt in onzekerheden, en veranderingen waarvan
men geen notie heeft wat het allemaal gaat kosten. Ook de meicirculaire die wij
afgelopen vrijdag pas hebben gekregen, die ik helaas niet goed heb door kunnen nemen,
geeft duidelijk aan dat de Groeistrategie van dit college ernstige vertragingen oploopt in
het bouwen van woningen. Tot op heden zijn er, in tweeënhalf jaar tijd slechts 1054
woningen gebouwd, nieuwe woningen gerealiseerd. Met aftrek van de gesloopte sociale
woningbouwprojecten zijn er qua saldo dus geen of uiterst weinig woningen bijgekomen.
Ook de voorziene teruglopende gelden in het gemeentefonds voor Dordrecht voor de
komende jaren en de lagere OZB van niet-gerealiseerde woningbouw, bevestigt het
gevoel en vermoeden van de VSP dat de begroting de komende jaren substantiële
tekorten gaat laten zien. Ik ben blij dat de heer Merx dat ook al een beetje min of meer
in zijn woordvoering aangaf. Het is moeilijk om de gevolgen van de coronacrisis nu
financieel goed in te schatten. Maar 10 miljoen op een begroting van bijna 6 miljoen lijkt
wat weinig. Maar door deze reservering zit Dordrecht gelijk op een weerstandsvermogen
van 1. Met alle onzekerheid in deze tijd komen er meer tegenvallers en zal naar de
mening van de VSP het weerstandsvermogen vermoedelijk onder de 1 komen, en
moeten dus veel maatregelen worden genomen. Waarom zit de Groeiagenda van dit
college zo in beton gegoten? Waarom vasthouden aan extreem hoge aantallen
woningen, en waarom juist dure woningen? Pas dit plan aan, er komt werkeloosheid en
onzekerheid aan. Mensen maken straks pas op de plaats en kopen geen dure woning.
Waarom moet Dordrecht gaan investeren in Stedin? De heer Merx gaf dat aan dat hij
juist blij is met Stedin. Er zijn in Nederland drie netwerkbedrijven, Stedin, Alliander en
Enexis. Laat hen met elkaar concurreren. Uit onderzoek blijkt dat deze netwerkbedrijven
zich gaan gedragen als de bouwcorporaties, verkopen dus dit bedrijf, in plaats van erin
investeren. De opbrengst van de 9,0 procent aandelen van de Stedin, kan Dordrecht
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zeker zoveel opleveren als de Enecoaandelen. Het college is bereid 30 miljoen
boeterente te gaan betalen uit Enecogelden, om de dure leningen met de hoge rente
versneld af te lossen. Hoe bestaat het dat Dordrecht na jaren van lage
rentepercentages, en ik heb dat al eens eerder aangegeven bij de algemene
beschouwingen van de begroting, waar zelfs wordt betaald aan regeringen als zij
leningen afnemen, Dordrecht nog steeds opgezadeld met zulke dergelijke leningen? Het
rentevoordeel dat wij hierbij halen is slechts 1,9 miljoen, terwijl de Enecodividenden 6
miljoen waren. De VSP wil dit onderdeel een keer uitgelegd zien. Het lijkt erop dat het
college op dit aspect heeft zitten slapen de afgelopen jaren. Voorzitter, bezuinigingen in
tijden van crisis is onverstandig, zeker als het ten koste gaat van de kwetsbare groepen
en onze ouderen in de samenleving. Verhogen van gemeentebelasting in tijden van
crisis is tevens ongewenst. De VSP adviseert de tekorten op de Wmo, Jeugdzorg en
andere gemeenten gedelegeerde taken op kwalitatieve wijze te blijven uitvoeren, maar
de oplopende tekorten op het bordje te leggen bij de centrale overheid. Dit in navolging
van andere gemeenten die dezelfde aanpak voorstaan. In een tijd met zoveel
onzekerheden …
De heer Van Verk: Voorzitter?
Mevrouw Stolk: Moet Dordrecht … Mag ik even mijn zin afmaken?
De voorzitter: Ja, maakt uw zin af.
Mevrouw Stolk: Moet Dordrecht geen financiële verplichtingen aangaan die niet echt
noodzakelijk zijn.
De voorzitter: Punt.
Mevrouw Stolk: Punt.
De voorzitter: Bij interruptie, mijnheer Van Verk.
De heer Van Verk: Voorzitter, begrijp ik nu dat mevrouw Stolk van de VSP pleit om het
model Zwijndrecht na te volgen? Dus te zeggen van, nou, wij hebben een tekort in het
sociaal domein en die leggen we bij de ander neer en we hebben daarom geen sluitende
begroting? Want u weet ook hoe het afgelopen is met Zwijndrecht hè?
Mevrouw Stolk: Ja, ja, ik weet zeker hoe het afgelopen is in Zwijndrecht. Alleen de VNG
die vraagt nu volgens mij 8 miljard aan het Rijk. Amsterdam, Breda, Rotterdam, gaan
niet bezuinigen op het sociaal domein. En we weten allemaal, ik heb … Want ik
verwachtte deze vraag, dus ik heb me erop voorbereid, centraliseren levert een
bezuiniging op. Decentraliseren, dat betekent dat je dichter naar de inwoners gaat. Maar
door te decentraliseren en het over de brug te gooien van het kabinet, wat een aantal
jaren geleden is gebeurd, met een korting erop van 25 procent. Terwijl we, als we het
bij het Rijk hadden gelaten, hadden we een aantal boekhouders gehad wat nu over
allerlei gemeentes verdeeld is, dus alle gemeentes zitten in Nederland met hetzelfde

63

probleem. En dat moet u toch wel aanspreken, mijnheer Van Verk, als Partij van de
Arbeid?
De heer Van Verk: Dat we allemaal met hetzelfde probleem zitten, nou dat spreekt mij
niet echt aan. Ik moet u zeggen, ik had liever het probleem niet gehad. Maar wat u zegt
is, we gaan het geld dus in rekening brengen bij het Rijk, en het Rijk zegt niet. En
vervolgens blijven we met een tekort zitten en gebeurt er wat er in Zwijndrecht is
gebeurd, die krijgen gewoon een dikke taakstelling opgelegd, waar vervolgens bezuinigd
werd op een aantal essentiële zaken, sport, kinderopvang en dat soort zaken, dat is iets
wat ik zeker niet wens. U ook niet, maar u geeft ook geen alternatief behalve dan dat
het op het bordje van het Rijk wordt gelegd, wat dus niet werkt.
Mevrouw Stolk: Ja, dat zegt u nou, maar zelfs de VNG geeft aan, om 8 miljard op te
halen, ja leg het mij dan maar uit, als de VNG dat aangeeft, wij willen 8 miljard van het
Rijk. Amsterdam doet daarin mee, Rotterdam doet daarin mee, Breda doet daarin mee,
ja ik kan me dan niet voorstellen dat u dan zegt, als Partij van de Arbeid, ja daar doen
wij niet aan mee. Waar is dan uw sociale hart?
De heer Van Verk: Ja, er is volgens mij een verschil tussen een gesprek voeren met het
Rijk om structurele lasten die je als gemeente hebt, om daar extra geld voor te
verwerven. Een lobby daarvoor te voeren, wat het VNG doet, en die voeren dat gesprek
uitgebreid en langdurig. En misschien zal er op een gegeven moment wel iets uitkomen.
Dan wat u wil, namelijk, alsjeblieft Rijk, hier heb je de rekening en wij hebben een nietsluitende begroting. Daar zit echt een essentieel verschil in. En het is niet sociaal, als u
het daar dan over heeft, om met een niet-sluitende begroting te werken om vervolgens
vanuit de provincie of het Rijk een taakstelling te krijgen, een aanwijzing te krijgen, met
de boodschap, u zorgt maar dat die sluitend wordt, het maakt ons niet uit hoe, en je
vervolgens op allerlei kosten moet gaan knijpen en nauwelijks keuzes hebt. Volgens mij
ben je dan verkeerd bezig.
Mevrouw Stolk: Nou voorzitter, dat is een politieke opvatting die u heeft en die heb ik
heb, alleen als je kijkt naar … En dat hebben wij al jarenlang achter elkaar aangegeven,
en ik ben blij dat meerdere partijen, zeker vanuit de coalitie zeggen van, het potje raakt
leeg en we zullen iets moeten doen. En u weet, op het sociale domein vallen de grootste
gaten, dus laten we maar eens een keer roepen naar Den Haag dat het op deze manier
niet kan. En ja …
De heer Van der Net: Voorzitter?
Mevrouw Stolk: Daar mag u van mening van verschillen maar ik denk daar zo over, of
de VSP denkt daar zo over.
De heer Van Verk: Voorzitter?
De voorzitter: Heel kort, mijnheer Van Verk nog en dan naar mijnheer Van der Net.
De heer Van Verk: Ik … Ja, dank u.
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De voorzitter: Mijnheer Van der Net, kunt u hem uitdoen? Ja?
De heer Van Verk: Ja, wij komen inderdaad geen stap dichter bij elkaar, in die
opvatting, dus ik kom er dadelijk nog in mijn woordvoering op terug mevrouw Stolk, die
kunt u …
De voorzitter: Nou, die willen we straks graag horen. We gaan naar mijnheer Van der
Net, interruptie.
De heer Van der Net: Ja, nou, de hele discussie van, we krijgen niet genoeg geld vanuit
Den Haag, dus we gaan lobbyen in een Den Haag. Ik heb vorig jaar, heb ik bij de
Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden een heel lijstje opgevraagd van nietwettelijke taken. En ook hier in Dordrecht geven we nog steeds meer geld uit dan dat
we wettelijk verplicht zijn. Dus als u gaat bedelen in Den Haag, mevrouw Stolk, zullen
ze zeggen, maar u geeft gewoon zelf nog steeds meer geld uit. Dus waarom zouden wij
dan u daarbij gaan helpen?
Mevrouw Stolk: Maar voorzitter, ik ben blij dat de heer Van der Net dit aanhaalt. De
meeste in de commissie van het sociale domein weten dat wij al jarenlang vragen, geef
nou eens een briefje, maak eens een A4’tje met de wettelijke taken en de niet-wettelijke
taken, zodat wij kunnen slepen, zodat wij kunnen schrappen. Maar tot nu toe, tot nu
toe, mijnheer Van der Net, krijgen wij dat lijstje niet.
De heer Van der Net: Voorzitter? Misschien moet mevrouw Stolk dan nog maar eens een
keertje bij mij langskomen, dan leg ik haar uit hoe je dat doet.
Mevrouw Stolk: Prima.
De heer Van der Net: Je stuurt gewoon keurig een brief, dat heb ik vorig jaar ook
gedaan. Daar heb ik ook in eerste instantie, heb ik daar een niet op gekregen, en toen
heb ik nog een iets duidelijkere brief geschreven, en toen heb ik gewoon antwoord
gekregen. En ik krijg inderdaad eventjes van mijn fractievoorzitter het lijstje wat ik
vanmorgen ook naar hem gestuurd heb, hier staat alles op wat niet-wettelijk verplicht is
en wat we dus dan ook kunnen schrappen, voordat we gaan bedelen in Den Haag.
Mevrouw Stolk: Nou, voordat we gaan schrappen, ik zal dan eerst dat lijstje eens willen
zien, dan gaan wij eens met elkaar kijken wat wij gaan schrappen, en wat wij willen
schrappen, en vervolgens gaan we dan de rekening opmaken. Maar ik ga niet op
voorhand u al zeggen van … Maar ik ben het er gewoon nog steeds niet mee eens dat
laten we maar zeggen Den Haag alles over de schutting heeft gegooid naar de
gemeentes, de gemeentes bijna allemaal met problemen zitten, dat weet u ook, dat hoef
ik u niet te vertellen. En 25 procent korting, dat kan toch niet goed gaan?
De heer Van der Net: Ja, nou ja, goed, daar moet ik als antwoord op geven dat dat
blijkbaar wel goed gaat, want onze begroting is ook nog steeds op orde hier in
Dordrecht.
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Mevrouw Stolk: Nou.
De heer Van der Net: Nee, en mevrouw Stolk, ja, nogmaals, wij hebben hier gewoon
een aantal zaken die we zowel binnen de Drechtsteden maar ook binnen onze eigen
begroting, die we uitgeven aan het sociale domein, die we niet verplicht zijn om te doen.
Dan is het toch raar om naar Den Haag te gaan zeggen van, we moeten extra geld erbij
hebben want we redden het niet meer? Dan zeg je toch ook vanuit Den Haag krijg je
dan het antwoord gewoon heel simpel van, nou gaat u dan eerst maar eens eventjes
kijken wat u allemaal extra uitgeeft, en als dan de begroting niet klopt, misschien heeft
u dan een punt.
Mevrouw Stolk: Prima. Maar weet je, het gaat bij mijnheer Van der Net altijd over geld.
Dat is altijd zijn rolmodel, geld, geld, geld, hoe betaal je dat, wie betaalt dat. Ja weet je,
die dooddoeners die ken ik nou onderhand wel. Dus we vallen in herhaling. Laten we dat
nou gewoon niet doen, is ook niet interessant hier voor de publieke tribune die erbij zit
…
De voorzitter: Ik hoor het woord herhaling.
Mevrouw Stolk: Of de mensen die zitten te kijken.
De voorzitter: Ik hoor het woord herhaling, daar sla ik altijd direct op aan, dat gaan we
dus niet doen.
Mevrouw Stolk: Goed zo, dat gaan we niet doen.
De voorzitter: Vervolgt u uw betoog.
Mevrouw Stolk: Dank u wel voorzitter. Ik weet even niet meer waar ik gebleven ben, o
ja, bij het punt was ik gebleven, als je niet weet hoe de coronacrisis afloopt, moet je
flexibel kunnen zijn. Wellicht een jaar vertraging accepteren in projecten, en als college
openstaan om eerdere beleidsuitgangspunten te herijken met de stand van zaken na de
coronacrisis. Dat is verstandig en dat is professioneel leiderschap, hetgeen de VSP ook
vraagt van dit huidige college. Kortom voorzitter, de VSP kan zich op dit moment nog
niet vinden in de Kadernota, en is ook niet bereid, als we het dan ook over de
Enecogelden hebben, zonder prudente behandeling van investering in de gemeenteraad,
voor het zomerreces allerlei investeringen vrij te geven voor geluidswallen en dergelijke,
om in aanmerking te komen voor rijkssubsidie. Onder dergelijke druk worden grote
fouten gemaakt. Voorzitter, en ik wil ook nog een compliment geven …
De heer Veldman: Voorzitter, mag ik …
Mevrouw Stolk: Laat ik dat ook even doen.
De voorzitter: Voordat u dat doet, mijnheer Veldman bij interruptie.
De heer Veldman: Ja, voordat u aan het hoofdstuk complimenten begint. Kijk, wat ik
nou aardig vind eigenlijk, is, want dat doen we namelijk ook wel eens anders in deze
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raad, is dat er wel een reservering wordt gemaakt voor grote uitgaven die gewoon op
ons af gaan komen. En dan heb je in ieder geval, als je over de plannen spreekt hier,
dan is het in ieder geval helder dat als je ze goedkeurt, dat er ook budget is. Want de
heer Van der Kruijff die noemde daarnet bijvoorbeeld, om maar even een zijstraat te
noemen, meer investeren in fietspaden. Onze fractie is daar een groot voorstander van.
Maar toen we de nota fietsen hier bespraken en goedkeurden, was er hoegenaamd geen
budget. En dan vind ik deze manier van werken, we reserveren budget, dan bespreken
we de plannen en dan kan het als het goedgekeurd wordt, in ieder geval ook in
uitvoering, toch?
Mevrouw Stolk: Ja, eens. Maar wat ik probeer te zeggen van, ga nou niet te veel
financiële verplichtingen aan, waarvan je op voorhand misschien kan zeggen van, dat je
het niet meer terug kan draaien. Maar als u zegt van, nou ja, we reserveren het maar
we geven het nog niet uit, prima, geen enkel probleem.
De heer Veldman: Nou, zo lees ik het.
Mevrouw Stolk: Ja.
De heer Van Verk: Voorzitter?
De voorzitter: Mijnheer Van Verk.
De heer Van Verk: Ik begrijp mevrouw Stolk niet helemaal. Net zegt ze dat we bij het
Rijk geld moeten gaan halen, en even later zegt ze, ja laten we nou geen geld
reserveren om verzekerd te zijn van een extra bijdrage vanuit het Rijk in de Regio Deal.
Ja, wat wilt u nou eigenlijk?
Mevrouw Stolk: Dat heb ik helemaal niet gezegd mijnheer Van Verk.
De heer Van Verk: U zegt, we moeten geen extra geld reserveren onder druk van
afspraken met het Rijk voor de Regio Deal. U zegt niet letterlijk het woord Regio Deal,
maar u heeft het er wel over.
Mevrouw Stolk: Ja, ik vind niet dat je in tijden van crisis, en ik heb het al een paar keer
aangegeven, we hebben vorig jaar op de begroting of dat jaar daarvoor was dat, hebben
we ook geld uit de algemene reserves gehaald, dat hebben we opgevoerd, als van we
hebben 6 miljoen te verdelen. Ja, dat kwam gewoon uit de algemene reserves. Maar het
potje is op een gegeven moment leeg. En ik vind dat je niet zo snel dingen er nu door
moet drukken, om maar rijksmiddelen binnen te halen, nee, vind ik niet.
De heer Van Verk: Ja voorzitter, dan constateer ik dat er toch een zekere tegenspraak in
het verhaal van mevrouw Stolk zit, want daar waar het Rijk geld beschikbaar wil stellen
voor allerlei projecten, maar zegt van, gemeente, dan zult u ook mee moeten
financieren. Daar zegt u van, nee, dat gaan we vooral niet doen. En daar waar we geld
tekortkomen als gevolg van rijksbeleid, overigens enthousiast omarmd door de
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gemeentes, daarvan zegt u van, ja, daar moeten ze extra voor dokken. Ja, ik begrijp het
niet meer maar goed, het zal vast en zeker aan mij liggen en aan mijn leeftijd.
Mevrouw Stolk: Nou voorzitter, daar doe ik geen uitspraak over. Maar kijk, als je nu die
geluidswal van 13 miljoen erdoor gaat drukken om nog eens een keer 13 miljoen op te
strijken. Ik vind dat we daar eerst eens met elkaar in de gemeenteraad met elkaar over
moeten praten, voordat we ze ja zeggen tegen zoiets. En dat wordt er nu allemaal maar
even doorheen gejast. Ik vind dat niet oké.
De voorzitter: Oké, dank u wel.
Mevrouw Stolk: Voorzitter, en ik heb nog even een complimentje uit de Kadernota. Wij
zijn ontzettend blij, en dat gaf de heer Veldman ook al aan, dat er 45 duizend euro
beschikbaar wordt gesteld voor de pilot, ieder kind een zwemdiploma. Tot zover even
voor de eerste termijn, voorzitter.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan gaan we naar de Partij van de Arbeid, mijnheer Van
Verk.
De heer Van Verk: Dank u, voorzitter. Voor ons ligt de Kadernota 2021, een bijzondere
sobere Kadernota opgesteld in een bijzondere tijd. Deze bijzondere tijd laat zich ook op
een bijzondere prestatie zien, ook van dit college waarvoor wij hen in ieder geval willen
complimenteren. In het bijzonder wethouder Burggraaf en burgemeester Kolff hebben
zich laten zien als betrokken bestuurders met oog voor de belangen van iedereen.
Voorzitter, de Kadernota kenmerkt zich in een soberheid en houdt een
winstwaarschuwing voor de toekomst in. Het sociaal domein zal de komende maanden
alleen maar meer tijd en aandacht vergen. Preventief werken draagt bij aan
kostenbesparing, maar dit zal pas zichtbaar worden in een volgende periode. Dat neemt
niet weg dat wij van mening zijn dat het schrappen van de geldadviseurs, zoals nu
voorgesteld in de Drechtraad, bijzonder onverstandig is. Wij zijn met het college van
mening dat deze maatregelen gerepareerd dienen te worden, waartoe wij een motie
indienen om dat nu al duidelijk te maken, dat de continuïteit te waarborgen. Voorzitter,
een belangrijk deel van de oorzaak van de tekorten is mede terug te voeren op de
achterblijvende woningbouw. Het aantal gerealiseerde woningen had nu halverwege de
termijn op zo’n tweeduizend woningen moeten liggen. Nu al is duidelijk dat we in 2022
vooral vierduizend woningen op papier hebben, de zogenaamde planvoorraad. Maar in
plannen wonen geen mensen, en dat kan nog wel drie jaar duren voordat de plannen
omgezet worden in concrete woningen. Op zichzelf levert dat reden tot zorg op, omdat
op deze wijze de financiële problemen alleen maar groter dreigen te worden. De PvdA is
dan ook van mening dat er veel meer spoed moet worden gezet bij de planvorming en
uitvoering. Wij roepen het college op in een motie om de planvorming sneller ter hand te
nemen en zo spoedig mogelijk duidelijk te maken waar de overige zevenduizend
woningen gebouwd gaan worden. Dit kan voor bouwers en kopers aantrekkelijk worden
om in te schrijven op de plannen. Voor bouwers kan het ontwikkelen van grote
bouwstromen van belang zijn, voor kopers kan dat de prijs drukken. Voorzitter, de
reden waarom wij aandringen op spoed is niet alleen een financiële overweging, er
speelt ook een volkshuisvestelijk aspect mee. Wij zien een oplopende woningnood in de

68

sociale sector, waarbij vooral jongeren nog nauwelijks kans hebben zich te vestigen.
Daarnaast onderkennen wij de woningnood bij de middeninkomens. Het bouwen van
duurdere woningen zal de doorstroming op gang moeten brengen, en het evenwicht in
de stad langzaam herstellen. Tegelijkertijd zal er sociale woningbouw moeten worden
toegevoegd. Wat dat betreft vragen wij ons af hoe het …
Mevrouw Stolk: Voorzitter?
De heer Van Verk: Hoe het op dit moment staat met de nieuwe Woonvisie?
De voorzitter: Bij interruptie, mevrouw Stolk.
Mevrouw Stolk: Ja voorzitter, ik hoor de heer Van Verk zeggen, de middeninkomens en
de hoge inkomens. Maar hoe kijkt u er nou tegenaan, ik heb dat al in mijn woordvoering
gezegd, er komt een … Er wordt een crisis voorspeld of een crash wat zijn weerga niet
kent uit de jaren ‘30. Hoe kijkt u dan aan met de aankomende werkeloosheid? Die
huizen zullen toch ook een keer verkocht moet worden? Hoe ziet u dat?
De heer Van Verk: Nou ja, voorzitter, mevrouw Stolk haalde een aantal van naam grote
organisaties aan, zoals het IMF et cetera. Diezelfde organisaties raden vooral aan
anticyclisch te gaan plannen. Anticyclisch te investeren. Dat wil zeggen dat er juist in
deze tijd van recessie de overheid grote investeringen moet maken om juist die
werkloosheid tegen te gaan. Dus wat dat betreft denk ik dat deze recessie, in
tegenstelling tot de vorige recessie waarin er geknepen werd, er juist enorm
geïnvesteerd moet gaan worden door Rijk, provincie en gemeente.
De voorzitter: Gaat u verder.
De heer Van Verk: Dank u. Voorzitter, het is daarbij een groot schandaal dat er inwoners
in deze stad zijn die schaamteloos durven te roepen dat zij geen sociale woningbouw in
hun buurt wensen. Dit vanwege de mogelijke overlast en de waardevermindering van
hun bezit. Schandalig, omdat zij niet schijnen te beseffen dat mensen in sociale
woningbouw gewone mensen zijn die op een eerlijke manier hun boterham verdienen.
Zij verdienen die als politieagent, beveiliger, of zijn werkzaam in de zorg. U weet wel,
die mensen waarvoor we een paar maanden geleden stonden te applaudisseren. Nu
worden ze weggezet alsof het de aso’s van onze samenleving zijn. Ook binnen kringen
van het college stelt men in de discussie rondom Amstelwijck dat de toevoeging van
sociale woningbouw de kwaliteit van het stedenbouwkundig plan zal aantasten.
De heer Merx: Voorzitter?
De voorzitter: Bij interruptie, mijnheer Merx.
De heer Merx: Ja, mevrouw Koene en ik keken elkaar al een beetje aan zo van, waar
heeft hij het over? Want wie of wat zet deze mensen weg als asociaal en … Dus.
De heer Van Verk: Als u bij de plannen van, hoe heet het, het … Oudland, Oudland, het
oude OMC-terrein. De bewoners in die omgeving hebben onder andere gepleit tegen
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sociale woningbouw, met als reden, mogelijke overlast en waardevermindering. En zo
zullen er meer groepen in de samenleving zijn die op die manier tegen deze mensen
aankijken, volstrekt ten onrechte.
De heer Merx: Voorzitter? Bij interruptie en bij suggestie eigenlijk meer. Misschien
moeten we ook maar stoppen met het noemen van woningbouw, dure woon, sociaal of
wat dan ook want je bouwt voor je doelgroepen. En niemand kan er volgens mij, ook
niet in Oudland, maar goed, bezwaar tegen hebben dat daar politieagenten, verplegers,
leraren, mensen van die doelgroep zouden gaan wonen of in welke buurt dan ook. Maar
goed, dat was maar misschien een suggestie om het anders te noemen. Want bij sociale
woningbouw heb je vaak de connectie om het zo maar even te noemen, en vergeef me
deze uitdrukking, toch maar een beetje bij de tokkies. En dat, dat is de connectie die
heel veel mensen maken als het gaat over sociale woningbouw.
De heer Van Verk: Ja.
De heer Merx: En dat veroorzaken wij zelf ook door dat maar constant te benadrukken.
De heer Van Verk: Ja, dus ik probeer dat nu recht te zetten door vast te stellen dat
waarschijnlijk 90 procent, 100 procent misschien wel van die mensen gewoon een baan
hebben zoals u en ik, en gewoon een normaal leven voeren. Voorzitter, ik ga verder, ook
binnen kringen van het college stelt men in de discussie rondom Amstelwijck dat
toevoeging van sociale woningbouw de kwaliteit van het stedenbouwkundig plan zal
aantasten. In wezen eenzelfde soort gedachtegang als die van de eerdergenoemde
inwoners. Klaarblijkelijk is het college vergeten dat juist de sociale woningbouw soms
erkende architectonische juweeltjes heeft opgeleverd. Denk daarbij niet alleen aan
Amsterdam Zuid van de architect Berlage en tuindorpen in verschillende steden. Ook in
Dordrecht zijn het Noorderkwartier en delen van Krispijn en Dordt Zuid voorbeelden van
toenmalige architectonische vernieuwing. Met andere woorden, ook sociale woningbouw
kan zijn architectonische waarde hebben en juist schoonheid als positieve waarde
toevoegen aan een buurt. Voorzitter …
De heer Veld: Voorzitter, mag ik … Want dit vind ik echt heel interessant.
De voorzitter: Mijnheer Veldman.
De heer Veldman: Nou, want ik zou graag …
De voorzitter: Ik ga op het puntje van mijn stoel zitten.
De heer Veldman: Ik zou graag, want ik vind de discussie over schoonheid en
architectuur en zo, dat moeten we meer voeren wat mij betreft. Maar daarom hoop ik
eigenlijk ook op uw steun om in de commissie Grote Projecten nog eens een zwieper te
geven aan zeg maar die thema’s, die we zouden bespreken, over hoe moet het er nou
uitzien op hoofdlijnen? En daar hoort dit wat mij betreft bij. Dus ondersteuning van dat
pleidooi.
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De heer Van Verk: Dank u, mijnheer Veldman. En ik zou u graag ondersteunen in dat
streven om die discussie weer op gang te brengen, die ligt al veel te lang stil. Voorzitter,
eerder hebben wij vastgesteld dat bewoners van sociale woningbouw gewone mensen
zijn. Tegelijkertijd verzorgt deze woningbouw ook een belangrijke functie in het
huisvesten van kwetsbare groepen. Kwetsbare groepen kenmerken zich wat ons betreft
door een levenswijze die lang niet door iedereen wordt gedeeld, laat staan wordt
aanvaard. Niettemin hebben ook deze mensen recht op een zelfstandig bestaan.
Huisvesting vormt daarbij een basisbehoefte. Concentratie van kwetsbare groepen zal
echter de leefbaarheid van die wijken kunnen aantasten. Op dit moment zien wij dit
proces nadrukkelijk gaande in deze stad. Om dit het hoofd te kunnen bieden is spreiding
over de gehele stad noodzakelijk. Dit element betekent wat ons betreft dat er
toevoeging van sociale woningbouw en sociale voorzieningen vooral in die wijken moet
plaatsvinden waar dat nu is achtergebleven, of nog niet aanwezig is. Dat dit ongetwijfeld
tot maatschappelijk verzet zal leiden, beseffen wij ook. Dat wij als gehele raad en
college hier niet voor moeten wijken, zal ook duidelijk zijn. Dat vergt moed van juist die
partijen die geneigd zijn de grofgebekte kiezers tegemoet te komen. Voorzitter, de
komende tijd wordt er een economische recessie van een omvang, zoals wij die niet
eerder hebben gezien. Om deze crisis het hoofd te bieden, adviseren deskundigen om
anticyclus te investeren. Zij adviseren om investeringsplannen naar voren te halen. Wij
zouden er goed aan doen om de Enecomiddelen nu al zo veel mogelijk te bestemmen
voor de uitvoering van plannen. Onrendabele toppen in die plannen kunnen wellicht
deels worden afgedekt, juist door deze middelen. Wij denken hierbij onder meer aan een
actief grondbeleid en korting op grondprijzen ten behoeve van sociale woningbouw. Op
deze wijze veronderstellen wij de woningbouw te kunnen stimuleren, die de broodnodige
spreiding te bewerkstelligen en de woningnood op termijn te lenigen. Voorzitter, dat
neemt niet weg dat er een aantal structurele financiële problemen blijven bestaan.
Vooral het sociaal domein blijft daarbij een zorgenkind. Vooral veroorzaakt door de open
einde regelingen maar misschien nog wel meer door de inrichting van deze zorg. Wij
willen pleiten voor een structuurwijziging. De zorg moet daarbij vooral een zaak zijn van
de lokale politiek, werken zonder schotten voor iedereen, met als basis één plan voor
het gezin, opgesteld door één regisseur die werkt in dienst van één zorgorganisatie. De
inkoop moet daarbij veel meer vraaggericht worden. Tot slot, voorzitter, vraagt het
college onze opvatting over de memo bezuinigingen. Die mede moet bijdragen aan een
gezondere financiële huishouding. Feitelijk liggen er drie keuzes voor, namelijk uitgaven
verlagen, inkomsten verhogen, of aankloppen bij het Rijk. De laatste optie vinden wij in
geen geval, zoals u begrijpt, een optie die we moeten doen, want een gemeente met
zoveel miljoenen op de spaarbank is als een miljonair die bijstand gaat vragen. Dat
neemt uiteraard niet weg dat wij een lobby in de richting van het Rijk voor meer
structurele middelen, zeker voor het sociaal domein, ook door ons ondersteund wordt.
Bezuinigen is een optie die nu daadwerkelijk ten koste zal gaan van dienstverlening aan
onze burgers in welke vorm dan ook, en dat vinden we eigenlijk geen optie meer. Blijft
over, de inkomsten verhogen. De meest effectieve manier is het aantal inwoners in een
rap tempo vergroten. Daarnaast blijft natuurlijk de mogelijkheid om de OZB te
verhogen. Dit laatste is niet de meeste …
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De voorzitter: Mijnheer Van Verk, mijnheer Van Verk, komt u een beetje tot een
afronding want …
De heer Van Verk: Dit is mijn laatste zin, voorzitter.
De voorzitter: Heel goed.
De heer Van Verk: Dit laatste is niet de meest aantrekkelijke optie, maar onvermijdelijk
wanneer we aantrekkelijk willen blijven voor iedereen, om in deze stad te wonen. Dat
was het voorzitter.
De voorzitter: Alsof ik het had aangevoeld, dat u bijna op het …
De heer Portier: Voorzitter?
De voorzitter: Tegen het einde aan zat van uw termijn. Mijnheer Portier, gaat uw gang.
De heer Portier: Ja, even over die OZB-verhoging. Denkt u dan aan de OZB voor
woningbezitters, of denkt u ook aan de OZB voor vastgoedeigenaren?
De heer Van Verk: Voor beiden. En als vastgoedeigenaren inderdaad sterk achterlopen
op de woningbezitters, dan moet daar eens kritisch naar gekeken worden. Dat ben ik
volledig met u eens.
De heer Portier: Dank u wel, dat wordt weer een goede samenwerking.
De voorzitter: Mijnheer Van Verk, even voor de duidelijkheid, u heeft twee moties bij de
Kadernota? Dat klopt hè?
De heer Van Verk: Ja, die moties, en die moties zijn inmiddels al in iBabs, en die zijn al
getekend en wel …
De voorzitter: Ja, nee maar het zijn er dus twee, voor de duidelijkheid?
De heer Van Verk: Ja.
De voorzitter: Ja. Dank u zeer. Dan gaan we naar de inbreng van de fractie Gewoon
Dordt. Mevrouw Koene, ga uw gang.
Mevrouw Koene: Dank voorzitter. Laat ik ook eens een keer beginnen met het maken
van een compliment. Op de website van Dordrecht kunnen bewoners lezen wat de
Kadernota inhoudt, en worden ze ook naar doorverwezen. Het is mooi om te zien dat de
communicatie dus echt steeds duidelijker wordt, en wat betreft de leesbaarheid en de
informatie vanuit de gemeente steeds toegankelijker is. Voorzitter, we hebben er deze
keer voor gekozen om in onze algemene beschouwingen ook algemeen te beschouwen.
Gewoon wat onderwerpen waar we het regelmatig over hebben langslopen, en dit keer
alleen geen beeld bij de tekst. Er is door onze Wesley wel een mooie presentatie
gemaakt, en die houden jullie tegoed op een ander moment. Uiterlijk bij de
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begrotingsbehandeling, dus dat blijft nog even spannend. Voorzitter, ik had het net even
over de communicatie vanuit de gemeente, dat die dus steeds toegankelijker wordt, en
dit telt overigens alleen als er gecommuniceerd wordt. En dat schijnt soms nog best wel
eens lastig te zijn. Nog steeds worden mensen in de stad verrast door maatregelen die
van invloed zijn op hun directe leefomgeving. Ja, nou ja goed, daar kan je een aantal
voorbeelden bij bedenken waarschijnlijk. En hoe kan het nou dat er steeds beterschap
wordt beloofd op dat punt, en die belofte dus niet wordt nagekomen? Inwoners voelen
zich hierdoor niet serieus genomen. En dat geldt ook voor diverse participatietrajecten
waar mensen verwachten dat hun inbreng wordt meegenomen en er een terugkoppeling
plaatsvindt van de resultaten, dat is ook niet altijd zo. Gewoon Dordt vraagt dus
nogmaals om verbetering. Mensen echt invloed geven op plannen in hun buurt, en dat
kan alleen als ze vroegtijdig worden geïnformeerd over de plannen die er zijn, of
waaraan gewerkt gaat worden. Ook ondernemers willen graag weten waar ze aan toe
zijn, of wat er …
De heer Van Verk: Voorzitter?
De voorzitter: Mijnheer Van Verk.
De heer Van Verk: Nou, ik hoor mevrouw Koene een warm pleidooi houden om mensen
te betrekken bij allerlei planmakerij in een vroeg stadium, en dat hoor ik wel meer
partijen doen. En bij mij dringt dat … Bij mij komt langzaam de vraag op, prachtig, maar
hoe voorkomen we daarin het nimby-effect? Oftewel, leuk die plannen maar niet in mijn
achtertuin.
Mevrouw Koene: Nou ja, voorzitter, ik ben het vergelijk met de heer Van Verk eens, dat
het ook nog wel eens een keer zo is, ik bedoel recentelijk hebben we daar ook nog een
bijvoorbeeld van, van als het te dichtbij komt, dan willen we het niet, dat moet je
natuurlijk zien te voorkomen. Maar er zijn ook genoeg situaties waar het meer in
algemene zin gaat om het betrekken van mensen, ook voor plannen, als er in de buurt
wat veranderd moet worden. En ja, wij denken dat het dan toch wel verstandig is, om
daar gewoon in een vroeger stadium over te gaan communiceren. Soms heb ik wel eens
het idee dat dingen niet vroeg gecommuniceerd worden om discussie te voorkomen, of
omdat het dan lastig wordt. En dat moeten we zien te voorkomen. Dus dat is eigenlijk
een beetje … Eens dus met het nimby-gebeuren, maar wel dat er, nou ja, gewoon
mensen eerder betrokken worden. En neem nou bijvoorbeeld Huis van Stad en Regio, ik
bedoel dat gaat allemaal heel veel inhouden, of als te zijner tijd het Stadskantoor
gesloopt moet gaan worden, dat heeft een heleboel impact. En we hebben bijvoorbeeld
over dat Huis van Stad en Regio, hebben we toen der tijd Spui Safari gehad, hebben een
heleboel mensen aan meegedaan. Uiteindelijk komt daar wat uit, een aantal ideeën, en
eigenlijk wordt daar niks mee gedaan. En daar gaat het zo’n beetje om. Mijnheer Van
Verk is er nog niet helemaal uit.
De voorzitter: Gaat u dan maar verder. O.
De heer Van Verk: Nou, volgens mij schetst mevrouw Koene precies het dilemma. Als je
mensen in een vroegtijdig stadium betrekt, dan organiseer je misschien ook wel gelijk
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de teleurstelling, omdat in een later stadium zaken dan toch gewijzigd moeten worden,
onder druk van wat voor omstandigheid dan ook. Dus ik vind het heel lastig. Ik begrijp
wat u bedoelt, en voor een deel kan ik het onderschrijven, maar ik vind er ook een paar
kantjes aan zitten die ik minder aantrekkelijk vind.
Mevrouw Koene: Ja, dat … Ik kan me daar helemaal in vinden, wat de heer Van Verk
zegt. Ik denk dat het wel aardig is om misschien hier eens een keer een leuke discussie
met elkaar over te voeren want ja, het zit natuurlijk toch een beetje op het randje van,
hoe ga je met je inwoners om? En inderdaad, je kan het niet altijd iedereen naar de zin
maken, dat is ook een punt.
De heer Merx: Voorzitter?
Mevrouw Koene: Dus die teleurstelling, die, ja, nou ja, die kan je dan ook niet altijd
voorkomen.
De voorzitter: Dank u. Naar mijnheer Merx.
De heer Merx: Ja, want ik bedenk me net dat we een paar maanden geleden, hebben we
een discussie gehad over de communicatie zeg maar van de gemeente, daar kwamen
precies dit soort zaken aan de orde. Er lag toen een voorstel van het college hoe
daarmee om te gaan. En toen heeft de wethouder een plan van aanpak gestuurd. Nou
ja, goed, in ieder geval stond er de titel plan van aanpak op. En dat is geruisloos door de
raad gegaan. En dat hebben we met zijn allen vastgesteld. Dus dat is wel een dingetje
waar we dan misschien met elkaar ook wel alerter op moeten zijn, dat als er een plan
komt, en het gaat juist over dit soort communicatie, over betrokkenheid van de burgers,
en wanneer nou wel, wanneer niet, en dan wat voor kaders geef je mee als mensen in
willen spreken, of mee mogen denken of mee moeten denken? Ja, die kans hebben we
eigenlijk wel een beetje gehad bedenk ik mij. Maar ja, of we moeten dat plan nog eens
een keertje naar boven halen en zeggen, dat hebben we toen vastgesteld, laten we het
er toch nog eens een keer over hebben met elkaar.
Mevrouw Koene: Nou, altijd goed om daar natuurlijk nog een keer over te hebben. Maar
het is natuurlijk … Ik zit even drie dingen tegelijk te denken, dus dan kost het altijd bij
mij even wat meer moeite om het te ordenen. Even nog die ene opmerking die u als
eerste maakte?
De heer Merx: Nou, dat was dat we een plan van aanpak destijds in de raad hebben
gehad, en eigenlijk als hamerstuk door is gegaan.
Mevrouw Koene: Ja. Nee, dat klopt. Maar ik ben het echt even kwijt hoe ik daar precies
… Ik ga daar zo meteen anders nog wel even op reageren. Maar het is zo dat zo’n plan
dan gemaakt wordt, maar het is denk ik ook zo dat we natuurlijk steeds beloftes horen,
dat er beterschap komt, en daar gaat het eigenlijk om. Dus we hebben wel mooie
plannen, er worden dingen toegezegd, maar uiteindelijk, er daar zitten we zelf bij, maar
uiteindelijk is het dan toch zo dat er dan weer blijkt dat er mensen weer verrast worden.
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Mevrouw Kruger: Voorzitter?
Mevrouw Koene: Dus waar zit nou die schakel zeg maar, zodat we dat kunnen
voorkomen? Dat is een beetje waar ik naar op zoek ben, daarom kom ik er ook niet zo
uit.
De voorzitter: Mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger: Ja voorzitter, ja ik wil mevrouw Koene eigenlijk bedanken voor dit
onderwerp, want het blijkt nu dus ook weer toch wel te spelen. Want ook wij maken
vaak mee dat er dan wel ergens iets aan de hand is. Ik heb nu bijvoorbeeld het Leen
Bakker terrein daarachter, en daar gaat dan gebouwd worden, en dan komen mensen
daar toevallig achter, er wordt dan een informatieavond gegeven, maar je moet continu
erachteraan lopen om op tijd je informatie te krijgen. En dat is … En ik snap wat de heer
Van Verk zegt, not in my backyard, dat nimby-effect, maar daar hoeven we toch niet
bang voor te zijn? Ik bedoel, dan kan je bijna niks meer doen. En wij luisteren naar de
inwoners, en als dan iemand het niet wil, ja dan gaan we daarover in discussie. Maar je
moet wel in ieder geval mensen meenemen. En er bestaat ook nog zoiets als
verwachtingsmanagement, dus dat je mensen waarschuwt van, als je gouden kranen
wil, ja dan moet je ergens anders aankloppen. Maar dat je kranen wil, daar kunnen we
het over hebben, ja, Amstelwijck, ja.
Mevrouw Koene: Ja, precies.
Mevrouw Kruger: Dus ik ben helemaal blij dat u dit onderwerp aanroert. En ik denk dat
het zeker goed is om dat nog eens een keer tegen het licht te houden, en ook te zien
wat voor procedures er dan gelopen moeten worden.
Mevrouw Koene: Ja, precies voorzitter. Ik bedoel dat verwachtingsmanagement, dat is
denk ik misschien wel het goede woord. Ondanks dat het toch wel een beetje een
containerbegrip is. Maar laten we daar dan even nu op houden.
De voorzitter: Oké, dank u wel. Was u klaar met uw betoog? Volgens mij nog niet toch?
Mevrouw Koene: Nee, nee.
De voorzitter: Nee, gaat u verder.
Mevrouw Koene: Ik was gebleven bij, dat ook ondernemers graag willen weten waar ze
aan toe zijn als er in hun buurt iets in de planning staat. Want nog regelmatig gebeurt
het dat ze geconfronteerd worden met zaken die hun bedrijfsvoering belemmeren, en
dat kan gaan om wegafsluitingen of wegwerkzaamheden, waardoor hun zaak niet of
slecht bereikbaar is. En dan wordt er dus altijd in eerste instantie geschermd met, dat
het ondernemersrisico is. En dat is natuurlijk waar, dat er altijd een bepaalde mate van
ondernemersrisico in zit, maar dat kent natuurlijk wel zijn grenzen. Er zijn voorbeelden
van straten die diverse malen open zijn geweest, en wat buiten de macht ligt van de
ondernemers. En ook zo af en toe wordt er wel eens een vergunning afgegeven met alle
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gevolgen van dien, als die onterecht blijkt te zijn. En nog steeds is er geen goede
regeling om hen te compenseren. En omdat deze problematiek te ingewikkeld is voor
een motie, gaan we met Gewoon Dordt een initiatiefvoorstel uitwerken dat de
zogenaamde nadeelcompensatie helder en vlot regelt. Het moet best mogelijk zijn
namelijk, want als we kijken hoe het nu gaat en hoe er is geacteerd rond de
coronamaatregelen, en bijvoorbeeld ook de souplesse om de horeca meer ruimte te
bieden voor de terrassen, ja, nou ja goed, dat is oké. Maar er moet ook zonder
groepsdruk natuurlijk voor individuele ondernemers, moet het ook goed geregeld zijn.
Voorzitter, Eneco komt regelmatig voorbij, en we zijn het met de VVD eens dat je geen
structurele lasten uit incidenteel geld moet betalen. We hebben wel eens in de
commissie met elkaar over gehad, dat je een gedeelte van het geld eventueel zou
kunnen gebruiken om duurzaamheidsleningen te verstrekken zeg maar, en daar een
revolverend fonds voor te vormen. En nu lazen we in de Kadernota bij de beleidswensen
dat hier een fonds voor wordt gevormd. Maar we lezen niks over het terugontvangen,
over de terugontvangen leningen van de funderingen, en de hoogte daarvan. We zien bij
de beleidswensen op zich vier keer een nul staan, terwijl er dus wel dekking is. Maar wat
houdt dat overschot funderingsleningen dan in? En ja, wellicht kunnen we die dan
namelijk ook nog voor iets anders gebruiken? Ook even wat beschouwend over de
monumenten in de stad. Gemeente heeft vaak forse kritiek op eigenaren van een
monument, en kan ook star zijn als er een monument aangepast … Of dat er wordt
gevraagd een monument aan te passen. En tegelijkertijd is het juist de gemeente zelf
die zo nu en dan voorstelt om een monument aan te tasten. Een paar jaar terug was er
de wens vanuit de gemeente om een gat te maken in de monumentale Visbrug, dat
hebben we gelukkig kunnen voorkomen. En nu stelt het college bij monde van dezelfde
wethouder voor om een gat te maken in de kraanbaan. Voor mij blijft het vooral een
hoop oud ijzer, maar als je het laat staan omdat het van monumentale waarde is, dan
blijf je er af of je gaat minder star om met anderen die iets aan een monument willen
wijzigen. In het verlengde hiervan benadrukt Gewoon Dordt ook, het geldt niet alleen
voor monumenten maar ook voor ander vastgoed in het bezit van de gemeente, het nog
steeds gebeurt dat het onderhoud ondermaats is. En het lijkt zelfs wel dat als er te veel
onderhoud aan zit te komen, het pand snel verkocht moet worden om er geen euro in te
hoeven steken. En wij horen graag of de wethouder vindt dat de gemeente een
voorbeeldrol heeft naar de stad, en hoe die dan ingevuld gaat worden? Voorzitter, aan
het begin van deze vergadering, ik heb nog heel even, is Ndedi Van der Veen
geïnstalleerd als ons nieuw commissielid. Zelf heeft ze op de social media aangegeven
zich onder andere in te gaan zetten voor de horeca, de muziek- en
evenementenbranche, en voor mensen die niet binnen de heersende maatschappelijke
norm passen waarvan hun stem niet altijd vertegenwoordigd wordt. Ze past daardoor
sowieso natuurlijk heel goed bij Gewoond Dordt. Wat ze niet noemt, maar wat voor haar
vanzelfsprekend is, is dat zij zich ook in gaat zetten voor jongerenhuisvesting, en dat er
voor jongeren wat te beleven is in de stad. Het is goed dat de Dordrecht Academy veel
jongeren de mogelijkheid gaat bieden om hier opleiding niveau 5 te doen, ofwel een
korte hbo. Nog mooier als ze ook hier kunnen wonen als ze hier studeren. En nog
mooier is het dan, dat ook gelijk voor de jongeren die al lang en breed in de stad wonen,
er uitzicht komt op een huis en dat ze niet tot dik in de 20 bij hun ouders thuis moet
blijven wonen. Afsluitend voorzitter, natuurlijk komen er wat moties en amendementen
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waar wij nog van moeten bekijken of we er voor of tegen stemmen, maar in grote lijnen
zijn wij het eens met deze Kadernota en kunnen we hem steunen. Niet met alles, en
daarbij willen we benadrukken dat je best ergens mee in kan stemmen, ook al is dat het
geval. Er is namelijk veel meer waar we het wel mee eens zijn dat niet. En ik vind niet
dat je dan daarom een hele Kadernota neer moet sabelen. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u zeer. Ook perfect binnen de tijd, want het was één seconde, heeft
u echt geoefend volgens mij thuis voor de spiegel?
Mevrouw Koene: Nou voorzitter, ik zal het u eerlijk vertellen, ik heb hem vanmiddag
zitten te maken. Dus, goed hè?
De voorzitter: Ja, geweldig. Complimenten. We zijn toch al complimenteus vandaag, die
kan er ook nog bij. Dan hebben we in principe de aanwezige fracties gehad. Mevrouw
Jager is niet aanwezig, en die heeft verzocht aan de griffier om haar inbreng mondeling
hier voor te dragen. Nou, dat hebben toegestaan, dat kan ook overigens juridisch. Dus
daar kunt u kennis van nemen. Dat is verder prima, maar u kunt daar dus de griffier
natuurlijk zoals u begrijpt niet op bevragen. Dus ze kan ook niet stemmen, zo is het wel
geregeld in de Gemeentewet. Dus ik wil kort de griffier de gelegenheid geven om de
inbreng van mevrouw Jager hier voor te dragen.
Mevrouw Wepster: Ja, dank u wel voorzitter. Zoals u zegt, zal ik inderdaad namens
mevrouw Jager haar inbreng bij deze algemene beschouwingen voorlezen. Zij heeft mij
haar algemene beschouwingen gemaild en die heb ik nu voor me. Geachte voorzitter,
collega raadsleden en allen die deze raadszitting volgen via het liveverslag. It was the
best of times, it was the worst of times, zo begint A Tale of Two Cities van Charles
Dickens. Het was de beste der tijden, het was de ergste der tijden. Iets dat we ook in
onze huidige tijd zouden kunnen zeggen. Ook binnen onze stad. Kadernota in tijden van
corona, een lastig gegeven. Aan de ene kant plannen maken, die aan de andere kant
onder je voeten weggeslagen kunnen worden. Omdat de omvang van het financieel
effect, lees strop, vanwege de coronacrisis nog helemaal niet duidelijk is, maar mevrouw
Jager doet even net alsof er in 2021 financieel niets achter de crisis weg kan komen, dat
niet gedekt zou kunnen worden uit de 10 miljoen die het college daarvoor uit het
weerstandsvermogen wil reserveren. Dan nog komen bij mevrouw Jager een hoop
vragen en opmerkingen naar boven tijdens het lezen van de nota. Tijdens de presentatie
over de Kadernota werd ons duidelijk te verstaan gegeven dat de gemeenteraad alleen
invloed heeft bij de beleidswensen. Omdat het alleen daar gaat om volledig vrije keuze
na politieke besluitvorming. Thuis zouden we zeggen, na aftrek van alle vaste lasten
blijft er maar een klein stukje vrij besteedbaar inkomen over. En het eens worden over
hoe dat stukje vrij inkomen te besteden, is in een gezin met opgroeiende kinderen, op
zeker net zoveel gedoe als in een gemeenteraad. Iedereen wil wat anders, dat snapt
mevrouw Jager. Maar hoe je dan bij de uitvoering van beleidswensen niet verder wil
komen dan twee keer 45 duizend euro voor een pilot schoolzwemmen, en 125 duizend
euro voor projecten in de eenzaamheidsbestrijding, verbaast haar toch. Het overige dat
bij dit onderwerp genoemd wordt, is geld dat ter beschikking gesteld wordt om leningen
te financieren voor een revolverend fonds startersleningen, en voor verduurzaming van
particuliere woningen, en voor het zuidelijk stationsgebied. De bijdrage van de
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gemeente daarin moet nu 3,2 miljoen euro worden, straks meer. Voor de nog maar
kortgeleden aangenomen Cultuurnota heeft het college nog geen stuiver over, wegens
de financiële situatie. Dat kun je niet doen. Eerst doen alsof corona niet meespeelt en
dan bij cultuur ineens wel. Je kunt niet over een jaar of wat eens gaan kijken of we ook
echt iets met de net aangenomen nota kunnen gaan doen. En wat het zuidelijk
stationsgebied betreft, betwijfel ik ernstig of een dergelijk stadsontwikkelingsproject wel
thuishoort bij de beleidswensen. Het gevoel van mevrouw Jager zegt dat het onjuist is
om dat hieronder te scharen. Er valt hieraan namelijk niets te beïnvloeden door de
gemeenteraad. En nu we het toch hebben over het zuidelijk stationsgebied, daar bevindt
zich ook Hospice De Patio, die niet van de gemeente is maar wel door de
nieuwbouwplannen daar weg moet. Je kunt koudweg zeggen, ons een zorg, daar gaan
we niet over. Of, zo ik ook al gehoord heb, stervende mensen moeten gewoon thuis
verzorgd kunnen worden. Ik begrijp dat degene die zo denken dat stukken beter vinden.
Maar het is echt een slecht idee als het om een alleenstaande gaat. Dan is een huiselijke
omgeving met 24 uur per dag niemand beschikbaar die je helpt, veel menselijker en
geeft meer afleiding. En dat lijkt mevrouw Jager echt beter voor iemand in de laatste
levensfase dan veelal alleen thuis je einde af te moeten wachten. Er wordt door de
stichting die de hospice beheert gezocht naar een andere plek, maar dat is nog niet
eenvoudig. Naar de mening van mevrouw Jager heeft de gemeente moreel de plicht
hier, indien nodig en gewenst, een helpende hand toe te steken bij het zoeken naar een
locatie. Zij heeft een aantal mensen gekend die er in hun laatste weken genoten
hebben, van de zorg en aandacht die ze thuis niet hadden kunnen krijgen. Iedereen die
dat nodig heeft moet die kunnen krijgen. Als er nieuwbouw moet komen daar, en de
hospice daar niet meer past, dan ergens anders in de stad. In een rustige omgeving en
goed bereikbaar voor bezoek. Tot slot, de opbrengst van de verkoop van de
Enecoaandelen. Uit alle gesprekken en debatten over de verkoop zijn mevrouw Jager
twee toezeggingen van de wethouder bijgebleven. Het jaarlijks verlies aan dividend zal
worden gecompenseerd, en de opbrengst zal ten goede komen aan de gehele bevolking
van Dordrecht. De nota vermeldt inderdaad de compensatie van 6 miljoen aan dividend.
Graag ziet mevrouw Jager hierbij vermeld dat het hier om een jaarlijkse compensatie
gaat. Verder lijkt haar een geluidscherm van 21 miljoen niet echt iets waar de hele
Dordtse bevolking beter van wordt. Het argument dat die investering ervoor zorgt dat er
meer welvarende mensen in Dordt zullen komen wonen, en dat dat de Dordtse
bevolking ten goede komt, is een vlieger die bij haar niet opgaat. Er worden gewoon 21
miljoen van die Enecogelden afgeroomd voor een geluidscherm. En dat hadden we zo
niet afgesproken. Wat is dan wel iets waar de hele bevolking iets aan heeft? Rotterdam
bijvoorbeeld investeert 233 miljoen in zeven groenprojecten, verspreid over de stad.
Wat heeft Dordrecht ervoor over voor verduurzaming door vergroening? Mevrouw Jager
heeft het niet kunnen ontdekken. Er zijn diverse burgerinitiatieven die in de komende
jaren gerealiseerd zouden kunnen worden. Voorbeeldje? Die punttrek waar we een paar
jaar geleden allemaal zo enthousiast over waren. Er waren zelfs al een paar locaties
uitgezocht, maar daarna, grote stilte. Mevrouw Jager heeft er eentje bezocht in ZuidDuitsland, en kan het plezier en gelach van de jeugd nog zo in haar herinneringen
terughalen, daar zou je ze eens een plezier mee doen. Maar waar mevrouw Jager heel
blij mee is, is dat het eindelijk tot het college lijkt doorgedrongen te zijn dat het bouwen
van gedifferentieerde buurten en wijken loont. En dat in plaats van 15 procent sociale
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woningbouw waar zij menigmaal om gevraagd heeft, en waar haar toenmalige
fractiegenoot Ronald en zij, tig moties hebben ingediend die het nooit haalden, het nu
waarachtig op sommige plaatsen zelfs 30 procent geworden is, maar verder? A Tale of
Two Cities is een verhaal van tegenstellingen. Het Parijs van de revolutie en het Londen
van de schijnbare kalme welvaart. Een wereldberoemd verhaal van verlossing en
mededogen. Mededogen met anderen. Een grote daad stellen die hen, en daar ook
jezelf, verlost. Van je eigen egoïsme. Het lijkt er helaas op dat deze tegenstelling nog
steeds bestaat in één Dordrecht. En ook met deze Kadernota wordt er zelfs geen begin
gemaakt om daar iets aan te veranderen. Mevrouw Jager dankt de griffier die haar
aanbood haar woordvoering voor haar uit te spreken. Zij kan vandaag geen moties of
amendementen indienen, en dat ook niet samen met anderen doen. Mocht iemand haar
iets willen vragen, mail of app haar, of stel je vraag tijdens de commissiebehandeling
van de Kadernota. Of bij de debatraad op 14 juli, de dag van de Franse Revolutie.
Mevrouw Jager hoopt van ganser harte bij die vergadering wel te kunnen zijn. Blijf
gezond.
De voorzitter: Dank. Nou, wethouder Van der Linden zit beneden mij al te appen, dat
het eigenlijk uw maidenspeech was, griffier. Ja. Dus dan krijgt de griffier toch nog een
welverdiend applausje. En dat is ook een mooi moment denk ik om de vergadering te
schorsen. We zien elkaar weer om acht uur en dan beginnen we met de eerste termijn
van het college. Dank u wel en geniet van de maaltijd.
De voorzitter: Geachte leden van de raad. Ja. Geachte leden van de raad, we zijn weer
begonnen. De vergadering is heropend. Bij de volgende hamerslag. Zo, daar is die. Ja,
sommige hebben de zomer al in de bol, maar we moeten nog even aan het werk met
elkaar. Eerste termijn van de raad inzake de Kadernota 2021 is geweest. En dat
betekent dat we nu aan zijn gekomen bij de eerste termijn van het college. En zoals
gebruikelijk eerst de wethouder Financiën, het woord is aan wethouder Burggraaf. En ik
verzoek iedereen om zoveel mogelijk stilte, zodat hij goed gehoord kan worden. Het
woord is aan wethouder Burggraaf, gaat uw gang.
De heer Burggraaf: Ja, dank u wel voorzitter. Ja voorzitter, een Kadernota in een hele
bijzondere tijd. Als ik eraan terugdenk, dan doet het me denken aan een marathon met
heel veel tussensprinten, van vier maanden lang. Waarbij je de acute corona-effecten
als gemeente wil opvangen, waar veel medewerkers vanuit huis, of eigenlijk alle
medewerkers vanuit huis werken, en daar natuurlijk ook tegelijkertijd hun leven hebben.
En continu schakelen tussen in eerste instantie korte termijn, maar ook de lange termijn
niet uit het oog te verliezen. En dan stemt het trots om te zien dat dat beide in de
afgelopen vier maanden in Dordrecht is gelukt. Waar veel gemeenten geen complete
Kadernota hebben op dit moment, is dat hier in Dordrecht wel gelukt. En als je kijkt
naar hoe op korte termijn die corona-effecten tegelijkertijd ook in een
handelingsperspectief in de organisatie is vertaald, dan is ook die korte termijn gelukt.
Dus de complimenten die ik uit de raad heb gehoord, breng ik graag over aan de
medewerkers van financiën, die dit werk allemaal voor elkaar hebben gekregen. En
richting Van Verk, uw complimenten, die draag ik ook graag over naar de medewerkers
van Dort Onderneemt. Maar ook de Omgevingsdienst, die op een gegeven moment toen
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inderdaad in twee weken tijd de tijdelijke terrasvergunningen zijn verleend, waarbij er
snel is gehandeld maar ook zorgvuldig. Alle stappen die normaal bij een vergunning
gedaan worden, zijn daar ook doorlopen, dus alle belangen zijn gewogen. En
medewerkers van de Omgevingsdienst, die hebben hun vrije dag op vrijdag toen
ingeleverd om toch nog snel die vergunningen te verstrekken. Dus deze tijd richting
GroenLinks, ChristenUnie/SGP, VVD, Beter voor Dordt, maakt ook wel weer hele
bijzondere dingen los. Veel creativiteit, innovatieve energieke samenwerking, en ja
eigenlijk ongekende kracht van doorpakken en aanpakken van bewoners en bedrijven,
maar ook in de eigen organisatie. En hier moeten we zeker op doorbouwen, na deze
periode. Onder andere met het programma, Samen maken we de stad, want er is wel
gebleken dat we zoveel meer kunnen als we gewoon doorpakken. Dan de financiën, ja
voorzitter, de kille cijfers die liegen er niet om. Er is een tekort van 2,4 miljoen voor
volgend jaar. En met de meicirculaire, die heeft u donderdag ontvangen, tenminste de
vertaling naar de Dordtse situatie, oplopend tot een tekort van 5 miljoen in 2024. En let
wel, die 5 miljoen, dat is inclusief het meerekenen van het vervallen van de 3 miljoen
die in deze periode is ingezet, op de boomziekten onder andere, aanpak boomziekten,
op diverse projecten van cultuur, op de Dordtpas, op het klimaatbestendig vervangen
van asfalt en groen, het programma samen tegen armoede. Die 3 miljoen moet u er
eigenlijk dus nog bij optellen als u die ambities ook wilt vasthouden. En daar zit ook al
de Groeiagenda in verwerkt, een agenda die we begin van deze periode met elkaar
hebben vastgesteld, omdat we de overtuiging hebben dat we daarmee al die mooie
voorzieningen in de stad ook duurzaam in stand kunnen houden en duurzaam financieel
evenwicht kunnen krijgen. Dus bijvoorbeeld richting een aantal opmerkingen van
GroenLinks heb ik gehoord, het is geen keuze om de Groeiagenda te laten lopen. We
hebben geen keuze om niet renderend te investeren. Of als je nieuwe beleidswensen wil,
om dan ook te accepteren dat je nog meer aan de andere kant aan bestaand beleid
moet schrappen, of je inkomsten verder verhogen. Nou, dat klinkt negatief en wat zurig,
het is de realiteit. En tegelijkertijd is de realiteit ook dat we hoog scoren op de
benchmark van financiële soliditeit van gemeenten. De BDO benchmark die u ook heeft
gezien, krijgen we een heel mooi cijfer, het cijfer 10. Ik geloof in de top 3 of de top 5
van gemeentes qua financiële soliditeit. Maar dat is, alles is relatief. Dat is wel in een
poel van gemeenten die allemaal in financiële malaise verkeren. Maar het goede nieuws
is dat het ons tijd geeft. Tijd om tot aan de Kadernota 2022 met elkaar te verkennen op
welke terreinen er nog stappen, allemaal moeilijke, scherpe, vervelende keuzes,
waarschijnlijk allemaal dingen waarvan je zegt, ja dit vinden we belangrijk voor de stad.
Maar ja, wil je een evenwicht krijgen in je begroting, dan zou dat wel eentje kunnen zijn
die je kan schrappen, om dat met elkaar in kaart te brengen. En in de tussentijd zijn
vele gemeentes, en daar sluiten wij in Dordrecht absoluut ook bij aan, een stevige lobby
naar het Rijk aan het voeren. Om bijvoorbeeld de opschalingskorting, die doorgevoerd is
voor gemeentes, omdat er efficiency zou zijn in een aantal gemeentelijke
samenvoegingen, die er uiteindelijk niet van zijn gekomen, om die opschalingskorting
van 1 miljard te schrappen. Dat zou betekenen dat er 10 miljoen voor Dordrecht ruimte
ontstaat. Kijk, je kan dan dat verhaal, kunnen heel veel gemeentes nu voeren omdat
zijn hun gemeente ook de discussie al hebben gehad in de zin van, ja, we moeten die
bibliotheek sluiten, we moeten misschien dat zwembad niet langer openhouden. We
moeten ons beleid tegemoetkoming op het sociaal gebied verder schrappen dan we
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misschien zouden willen omdat we anders niet financieel sluitend kunnen zijn. Die
hebben dat verhaal ook richting het Rijk om te zeggen, kijk, dit zijn die moeilijke keuzes
die we moeten maken, als u niet over de brug komt. En dat huiswerk, die plicht hebben
wij ook om dat ook voor onze gemeente, op zijn minst in kaart te hebben. En laten we
dan met elkaar hopen dat als we dat hebben gedaan, dat we dan een jaar verder zijn,
en dat we dan kunnen profiteren van het feit dat we nu nog zo goed scoren. En al die
andere gemeentes inmiddels bij het Rijk zover zijn gekomen dat daar compensatie
komt. Want wat gaat er nog gebeuren in 2022? Er staat een herijking van het
gemeentefonds op touw, onder andere speelt de discussie over woonplaatsbeginsel
Jeugdzorg. Nou, en er komt natuurlijk een nieuw kabinet, en er wordt ook veel ingezet
op anticyclisch investeren. Verder vraagt dat van ons om vooral vooruit te werken, om
de ambities sterk te hebben, de middelen daarop ook globaal te reserveren en de
kansen te pakken. Dat zie je in deze kadernota terug, dat doen we op de woondeal, 12,5
miljoen; is een flinke bak geld wat je reserveert, maar je krijgt er ook 12,5 miljoen voor
terug om op die groei-agenda opgave in je onrendabele top, in je binnenstedelijke
verbouwingsopgave ook echt aan je ambitie te werken en dan krijg je gewoon 12,5
miljoen van het Rijk erbij om die opgave te gaan doen. Dat zien we op de regiodeal waar
een goede bijdrage wordt geleverd ook op de Dordrecht Academy waar u aan het begin
van deze periode al 5 miljoen had gereserveerd om daar op in te zetten, heel veel geld,
maar omdat u dat zo vroeg al had gedaan zonder dat u wist wat de uitkomst was,
hebben we nu wel een regiodeal die ook een flinke bijdrage eraan gaat leveren. Dus zo’n
manier van werken, dat helpt ons vooruit. Dat brengt me ook bij, tot slot, voorzitter,
een aantal vragen en moties nog vanuit de raad. Daar was de vraag van onder andere
D66, VSP, volgens mij van de Partij van de Arbeid in ieder geval een technische vragen
ronde, betekent dat reserveren van zoveel Eneco-geld dat we het dan ook meteen
hebben uitgegeven, dat er niet een zorgvuldig business case process wordt doorlopen?
Nee, natuurlijk, die gaan we doorlopen. Dus u reserveert geld voor een ambitie en u
geeft het pas uit als u daar een hele scherpe business case, een goed plan, onder heeft
liggen waar een hele goede onderbouwing staat: dit is het maatschappelijk en financieel
rendement voor de stad en daarop kunt u wegen en dat kunt u afwegen, want het klinkt
veel geld, maar u gaat ontdekken dat het toch nog schaars geld is, die vele Enecomiddelen, om die ambities te halen. Dat kunt u dan vervolgens ook goed wegen of wat u
investeert ook echt dat maatschappelijk en financiële rendement oplevert. Richting SP,
D66, GroenLinks, CDA. U zei: we moeten ook op duurzaamheid en energietransitie
investeren. Daarvan zou ik zeggen: laten we vooral werk met werk maken, dus we gaan
heel veel nieuwe woningen neerzetten en als je die vanuit diezelfde duurzaamheids- en
energie ambitie doet, dan dien je meteen twee doelen. Een aantal opmerkingen ook
rondom Stedin van het CDA, waarbij dus VSP zei: kunnen we Stedin niet verkopen als
we daar nog eens een keer wat meer geld naar toe moeten brengen omdat die
gekapitaliseerd moeten worden vanwege al die vele investeringen die zij door die
energietransitie hebben? Simpel antwoord daarvan: dat kan niet. Wettelijk gezien mag
dat niet. Dus dat is geen route. Richting het CDA: ja, we komen in september met een
voorstel uw kant op om dat goed te bespreken. Ook wel een winstwaarschuwing:
dividend, heeft u gezien in de kadernota, is echt met miljoenen ook teruggevallen omdat
die investeringen die nu plaats moet vinden pas later ook in de tarieven weer worden
vergoed. Dus dat is geen winstpakker, zullen we maar zeggen. In het verlengde daarvan
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zullen we ook zeker de discussie waar het gaat om HVC die ook met die energietransitie
te maken heeft, betrekken. Dus dat komt uw kant op.
Mevrouw Stolk: Voorzitter?
De voorzitter: Een interruptie, mevrouw Stolk van de VSP.
Mevrouw Stolk: Voorzitter, ik liet het heel eventjes gaan omdat ik dacht dat we niet
mochten interrumperen, maar dat mag dus wel. De wethouder geeft aan wat de VSP
voorgesteld: zou het niet zo kunnen zijn dat we Stedin eventueel kunnen verkopen? We
hebben natuurlijk een tegenvaller gehad dit jaar en ze kwamen met 1,5 miljoen dividend
terwijl we normaal 5 miljoen dividend hebben. Dus ik heb gezegd: kan je dan Stedin in
eventueel niet verkopen? U zegt: dat mag niet. Kunt u mij uitleggen waarom dat niet
mag?
De heer Burggraaf: Voorzitter, er zitten wettelijke vereisten aan dat het in publieke
handen moet zijn. Natuurlijk, daar zullen we in september ook met u, bij u terugkomen,
kijken we ook scherp naar welk gebied een Stedin zijn diensten verleent. Dan zal je zien
dat daar nog niet iedereen ook aandeelhouder is, dus dat is een andere
verkenningsroute die je ook kan voeren. In theorie zou het natuurlijk het Rijk ook
kunnen zeggen: we nemen het over, maar die intenties die zijn er niet.
Mevrouw Stolk: Voorzitter, mag ik daar een aanvullende vraag op stellen? U zegt: dat
mag niet, want het is publiek. Maar wat ik van heb begrepen is dat Stedin in Duitsland
bezig is met oplaadpalen te plaatsen. Ik heb het in mijn woordvoering ook al
aangegeven dat zij als het ware een beetje de bouwsector achterna gaan en proberen
op die manier winst te gaan maken, maar dat betekent ook dat daar enorme risico’s aan
vast zitten, want kijk naar de tegenvaller van Stedin dit jaar. Normaal krijgen we 5
miljoen dividend en dat is nu maar 1,5 miljoen. Voor hetzelfde geld is dat volgend jaar
een heel ander verhaal. Wat ik daarmee probeer te zeggen is: het geld van Stedin
zouden we dan eventueel best wel goed kunnen gebruiken om de ambities wat dit
college heeft en om gelijk ook de gaten in de begroting te dichten die er de komende
periodes aankomen. Zou je dan niet met elkaar erover na kunnen denken als het toch
gaat vermarkten en volgens mij is de VVD-wethouder daar ook meer voor, dat als het
gaat vermarkten en het gaat risico’s nemen, kan je dan wel met dat geld van Stedin
zoveel risico’s gaan lopen als gemeente?
De heer Burggraaf: Voorzitter, ik maak één opmerking over. Verder denk ik dat het goed
is om in de commissie en in, wat ik zei, september, oktober met elkaar het debat verder
te voeren, maar ter geruststelling: scherp sturen op: wat is de publieke kerntaak van de
onderneming, dat doen wij dagelijks ook richting Stedin, dat is ook de reden dat daar
onder andere de meer commerciële activiteiten inmiddels ook al binnen het bedrijf
verkocht zijn. Maar laten we verder detail-discussie met elkaar in de commissie en in
september voeren als het voorstel met wat meer duiding uw kant op komt.
De voorzitter: Tot slot, mevrouw Stolk.
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Mevrouw Stolk: Voorzitter, ik snap dat wel en ik wil daar zeker nog het debat over
voeren, maar als je dan kijkt bijvoorbeeld dat we pas een convenant of een afspraak
hebben gemaakt met Stedin, en ik weet niet wie die andere partij was, dan denk ik:
weet je, hoeveel zeggenschap heb je daar dan nu nog over? Het gaat mij erom dat als je
met geld van onze belastingbetaler gaat investeren in oplaadpalen in Duitsland, dan
denk ik: dan zijn we toch erg aan het vermarkten.
De heer Burggraaf: Voorzitter, ik kan niet anders dan zeggen dat wij vooral inzetten
richting Stedin vanuit onze aandeelhoudersrol op de publieke kerntaak in Nederland.
Even kijken. We kwamen in het …
Mevrouw Stolk: Voorzitter? Mag ik nog …
De voorzitter: Ja …
Mevrouw Stolk: Ik wil één ding aangeven: ik geef nu aan de wethouder aan, en dat is
ook vanuit je kaderstellende en controlerende rol: duik daar ook zelf gewoon eens in dat
zij echt aan het onderhandelen zijn in Duitsland, ook omdat wij aandeelhouder zijn, het
is geen kritiek in die zin, maar houd daar wel rekening mee dat zij wel dat aan het doen
zijn.
De heer Burggraaf: Dank u wel, voorzitter. Nogmaals, ik heb de oproep, en die
ondersteuning van harte, van mevrouw Stolk gehoord en ondersteun ik dat Stedin zijn
kernactiviteiten in Nederland moet hebben voor, sterker nog, vooral in eigen gebied
waar uiteindelijk hier ook de aandeelhouders zitten omdat dat past bij je publieke rol die
je hebt als deelneming. Even kijken. CDA, Partij van de Arbeid, ChristenUnie/SGP die
nog een opmerking maakten in de zin van: het is goed om ook met die Eneco-middelen
te kijken naar: waar kan je hem nog financieel renderend inzetten? Actief op
grondbeleid, richting woningbouw - ik heb dat Beter voor Dordt ook al eerder in de
commissiebehandeling horen zeggen - zeker ook op bedrijventerreinen waar je in de
vorm van, zoals Partij van de Arbeid zei, zou kunnen kijken naar: hoe kan je daar in de
vorm van erfpacht of iets dergelijks, nou, met de schuifoperaties die er zijn, daar zijn
zeker ook wel business cases op te maken. Ik denk dat het goed is, want ik hoor u ook
goed van: kijk ook goed naar het risicoperspectief, ChristenUnie/SGP, dat we daar ook
met elkaar nog eens goed de discussie over hebben om daar de juiste balans in te
hebben en de juiste beelden met elkaar, want ik proef dat u allen die kant wel op wil,
maar dat we het ook met in een goede risicobewustzijn moeten doen. Ik zie wat roods
knipperen, dus ik moet volgens mij snel gaan. Voorzitter, dan zal ik nog even nog één
proces-opmerking maken. Ik denk VVD, ChristenUnie/SGP die zeggen: we moeten
bezuinigen. We hebben een begroting van 500 miljoen, half miljard en laten we een
soort procesvoorstel doen, geen kaasschaaf maar pak wat je moet bezuinigen,
5.000.000, 1%, en doe daar goede voorstellen op. Ik wil daar nog wel, ik denk ook qua
proces dat het een goede is om dat met elkaar te doorlopen. Ik wil daar nog wel even in
perspectief plaatsen dat slechts 10-20% van zo’n begroting beïnvloedbaar is. Als je dat
bekijkt, dan is die opgave niet 1%, maar die is dan al eerder 5%. Dan wordt hij toch
echt wel weer wat scherper. Dan nog, tot slot, voorzitter, drie punten nog, want er ligt
nog een amendement en een motie. Het amendement van de SP kan ik op voorhand
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zeggen: die past niet bij de kaders die u als raad heeft meegegeven daar waar
afvalstoffenheffing en rioolheffing kostendekkend moeten zijn en de lokale lasten zo laag
als mogelijk. De motie van D66 over innovatiekracht organiseren, een innovatieactieplan, dat is ook een beetje, zoals u ziet, waarom ziet u dat niet terug in de
kadernota? Omdat dat iets is waar we ook voor hebben geïnvesteerd. We hebben in, de
groei-agendabudget wordt nu gebruikt als co-financieringsmiddel om uit de regiodeal
gelden te halen om uiteindelijk innovatielijnen op te zetten. Het is een zeer herkenbaar
en goed geluid van D66 om echt op die innovatiekracht in de, ik zou ook vooral willen
zeggen, in de regio, niet zozeer in de stad maar in onze regio in te investeren en te
doen, dat we daar heel veel uit kunnen halen. Daarvoor kan ik in ieder geval al wel
toezeggen dat we daar ook na de zomer met u een nader uitgewerkt plan kunnen laten
zien hoe we dat in de regio gaan aanpakken op die innovatie-agenda en met veel
concretere lijnen daarin, want ik snap uw vraag dat u zegt: ik zie het nog niet. Er is veel
onder de motorkap en ik denk dat na de zomer een goed moment is om dat ook verder
met u te delen en met elkaar te kijken of daar eventueel nog scherpere kaders aan
moeten worden gegeven. Tot slot, voorzitter, echt tot slot, Gewoon Dordt die nog vroeg:
wethouder, college, vindt u niet dat u het goede voorbeeld moet geven met vastgoed en
het onderhoud ervan? Daar ben ik het volledig met u eens. Dat is ook de reden dat we
vorig jaar in de begroting € 250, of € 300.000 gereserveerd hebben om een
duurzaamheidsscan op al ons vastgoed te doen, om daar vooruit te lopen op wat we van
de markt vragen, namelijk energielabel C en alle investeringen die daarbij zitten. Dus
dat is eentje waar we zeker die voortrekkersrol pakken. Het is niet zo dat we vastgoed
verkopen op het moment dat we te veel onderhoud aan moeten doen. Dat doen we
alleen als er geen beleidsdoel voor is. Het is ook zo dat u heeft vastgelegd in uw kaders
dat vastgoed wat we gaan verkopen niet hetzelfde onderhoudsniveau heeft als het
vastgoed wat we definitief vasthouden. Dus als u daar ook een extra voorbeeldrol zou
willen hebben, dan moet u daarbij de vastgoednota die we eind dit jaar waarschijnlijk
met elkaar zullen bespreken, andere kaders in meegeven.
Mevrouw Koene: Voorzitter?
De voorzitter: Oké, dank u wel. Mevrouw Koene, gaat uw gang.
Mevrouw Koene: Goed, ik doel eigenlijk alleen maar op bijvoorbeeld panden als De Munt
wat dan dus wel in gemeentelijke handen is en verhuurd wordt, dat nu geloof ik niet
meer, maar goed, maar waar het onderhoud dus echt gewoon abominabel slecht is. Ik
vraag me dus af of je dan niet gewoon een goed huisvader moet zijn en moet zorgen dat
het daar dan ook op orde is. We hoeven verder nu niet daar helemaal uitgebreid op in te
gaan, maar het was alleen maar een constatering dat het dus regelmatig gebeurt dat
panden van de gemeente die verhuurd zijn ook niet echt best zijn.
De heer Veldman: Voorzitter?
De voorzitter: De heer Veldman nog.
De heer Veldman: Niet zozeer over het punt wat mevrouw Koene aanstipt, hoewel ik
heb daar op zichzelf wel mee eens ben, maar meer even, ik had gevraagd in mijn
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woordvoering, en de wethouder raakt het wel maar zegt het in die zin niet toe, dat ik
eigenlijk van de wethouder net iets meer regie verwacht op dat proces wat we dan in
zullen moeten met elkaar om toch te kijken van: waar kunnen we die budgetten dan
vinden. De wethouder heeft duidelijk gemaakt dat het geen onaanzienlijke opgave is,
maar dat maakt mijn vraag eigenlijk des te relevanter, want ik waardeer de inzet van de
wethouder, maar tot nu toe heb ik het idee dat het nog vrij vriendelijk allemaal is en ook
wel erg aan de raad wordt gelaten of we er dan iets mee gaan doen ja of nee, terwijl ik
verwacht eigenlijk dan toch op een gegeven moment iets meer positie wellicht omdat we
wel, zeker richting het jaar hierna, denk ik niet aan wat stevige keuzes kunnen ontlopen.
De heer Burggraaf: Voorzitter, ik herken een deel van het beeld dat u schetst en dat zit
hem met name in het feit dat er nu bezuinigingen zitten waar echt een politieke keuze
vereist is. U kunt mij niet vragen als lid van het college om u die politieke keuzes voor u
neer te leggen, want dat is toch uiteindelijk aan de raad en aan uw budgetrecht om
daarin richting te geven. Dat heb ik getracht met het aanleveren van de memo
Bezuinigingsoptie waar ook nog weer eens in kaart is gebracht zowel aan de kostenkant
wat je beïnvloedbare deel van de begroting is als aan je inkomstenkant hoe we nou
verhouden tot onze ozb et cetera. Ik zou toch willen voorstellen om deze discussie dan
even in de commissie met elkaar voort te zetten, om te kijken hoe we dit proces dan
een stap verder kunnen brengen. Want ik, nogmaals, ik heb u goede procesopmerkingen horen maken over: hoe ga je nou binnen je beïnvloedbare deel
systematiek met elkaar afspreken om daar een zoektocht te doen? Nogmaals, ik heb
denk ik de instrumenten inmiddels aan u gegeven om daar met elkaar in de commissie
nog nader over te praten en daar dan goede procesafspraken over te maken over hoe
we dat proces verder doorlopen, want de urgentie die ik net aan het begin ook heb
verwoord, die is er echt tot de kadernota 2022 en eigenlijk moet je dat niet eens willen,
moet je eerder daar al met elkaar beelden bij hebben, dus graag neem ik daar het
voortouw in en de regie om daar op tijd met elkaar te komen, maar dat vraagt ook van
u echt inzet om ook met elkaar een aantal politieke richtingen te geven, want ik pas er
ook voor om eerdere bezuinigingsronden die we hier weleens hebben gehad waar heel
veel is uitgezocht, ik kan me herinneren A-, B-, C-lijsten tot in de kleinste komma aan
toe, dat heel veel tijd kost en waarvan je aan de voorkant eigenlijk al weet dat
tweederde het toch nooit overwogen gaat worden en het allemaal werk voor niks is. Dat
wil ik ook onze organisatie besparen, want dat is allemaal energie die afleidt van die
andere ambitie die we hebben en dat is die groei-agenda 2030.
De voorzitter: Goed, dank u wel. Dat was uw inbreng eerste termijn.
Mevrouw Nijhof: Voorzitter?
De voorzitter: Mevrouw Nijhof. Daar zit u, ja. Gaat uw gang.
Mevrouw Nijhof: U heeft in uw inleiding verteld over de wetswijziging
Woonplaatsbeginsel Jeugdwet. Die is door de coronacrisis inmiddels verlegd naar, die
wetswijziging, naar 2022 in plaats van 1 januari volgend jaar. Heeft u enig idee, heeft u
zich daar überhaupt op voorbereid als het gaat om wat dat gaat betekenen voor het
jeugdbudget? Want dat heeft nogal ingrijpende gevolgen. Zou u daar iets over kunnen

85

zeggen? In principe wordt het nu een jaar uitgesteld, ook in aanloop naar de bespreking
van volgend jaar waar wij rekening moeten houden met de eventuele, het budget wat
daar weer bijkomt of afgaat of wat dan ook.
De heer Burggraaf: Voorzitter, ik zeg u toe dat ik samen met mijn collega, de heer Van
der Linden, die nog veel meer echt op de inhoud daarvan weet, nog bij u op terug kom.
De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we nu over naar wethouder Sleeking en verzoek ik
wethouder Burggraaf weer terug te gaan naar de collega’s. Je kan ook hier ... Via de
achteruitgang. Het is een beetje oneerbiedig en streng. Wethouder Sleeking, het woord
is aan wethouder Sleeking.
De heer Sleeking: Voorzitter, dank u wel. Niet heel veel vragen voor mij, denk ik. Daar
moet ik ook meteen bij zeggen dat de kadernota die we met elkaar bespreken ook een
vrij globaal overzicht geeft gezien alle onzekere factoren die sommigen van u vanmiddag
ook hebben benoemd waarbij we maar moeten afwachten wat nou precies de effecten
gaan worden van de coronacrisis die wij zo langzamerhand hopelijk achter ons laten.
Sommigen van u gaven daar wel een heel zwart scenario bij, ook als het gaat om de
groei-agenda, wat de effecten daarvan zullen zijn, anderen wat kritisch. Wij proberen
toch de koers vast te houden zoals we die met elkaar hebben bepaald als het gaat om
de groei-ambitie en de bouwprogramma’s. Daar hebben sommigen van u dan ook
aandacht voor gevraagd, de Partij van de Arbeid in het amendement, of een motie als
het gaat om anticyclisch plannen, van: moeten we niet een versnelling aanbrengen om
nog eerder dan we nu van plan zijn een totaalbeeld te hebben van de 10.000 woningen
die we willen gaan bouwen? Wij ontraden deze motie. Dordrecht loopt wat ontwikkeling
betreft, de voorbereiding daarvan, landelijk voorop. We hebben alle planologische
instrumenten uit de kast getrokken die er maar te bedenken zijn om die versnelling aan
te brengen, waar de raad ook volledig aan heeft meegewerkt. Alleen al de instelling van
de commissie Grote Projecten draagt daar aan bij, maar ook onze samenwerking met
marktpartijen, het regelmatig overleg met marktpartijen. Want let wel, we moeten onze
ogen niet sluiten en denken dat het allemaal wel vanzelf weer overwaait en vanzelf weer
goed komt, want er zijn natuurlijk wel enkele aspecten die buitengewoon belangrijk zijn
om te blijven monitoren. Wat gebeurt er met de markt? We zitten niet voor niks heel
regelmatig met marktpartijen om tafel om te zien: hoe ontwikkelt die vraag zich? Zijn
daar inderdaad verschuivingen aan te duiden waar wij op moeten reageren als het gaat
om het type woningen? Tot nu toe laat de woningmarkt gelukkig geen grote dip zien. Wij
hopen natuurlijk allemaal dat dat zo blijft. De hele bouwmarkt, bouwproductie, die kan
natuurlijk ook een belangrijke stimulans zijn voor de economische ontwikkeling, voor de
doorstart. Het vergt, die zoektocht naar nieuwe locaties, want we hebben natuurlijk al
een behoorlijke planvoorraad die voor een deel al hard is maar nog niet helemaal, die
vereist ook een zorgvuldige oriëntatie, een afweging, kijken naar haalbaarheid en
ontwikkeling en wat het college betreft is daar op dit moment geen aanleiding tot
verdere versnelling.
Mevrouw Stolk: Voorzitter?
De voorzitter: Interruptie, mevrouw Stolk.
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Mevrouw Stolk: Voorzitter, de heer Sleeking die heeft het anticyclisch bouwen.
Begrijpelijk, want dat voorkomt eigenlijk dat je verder nog een crisis ingaat. Maar bent u
niet bang dat je dadelijk met huizen komt te zitten die onverkoopbaar zijn? Als je kijkt
wat er aangegeven wordt dat er een crisis aankomt die zijn weerga niet kent, en ik wil
niet te negatief daarin zijn, maar ik wil ook wel bij de realiteit blijven. Nu wordt er alles
nog gesubsidieerd vanuit het Rijk door de coronacrisis, maar als je gaat kijken als dat
dadelijk wegvalt, want er is natuurlijk heel veel geïnvesteerd, maar ook de bodem in
Den Haag is bijna bereikt: hoe kijkt u daar dan tegen aan? Bent u niet bang dat je door
de werkloosheid en onzekerheid dadelijk met woningen opgescheept zit die
onverkoopbaar zijn?
De heer Sleeking: Nogmaals, voorzitter, we kunnen natuurlijk met elkaar een enorme
pessimisme gaan uitstralen. Dat gaat ons niet helpen. Positief blijven, optimistisch
blijven, realistisch blijven.
Mevrouw Stolk: Voorzitter?
De heer Sleeking: Ook realistisch blijven.
Mevrouw Stolk: Voorzitter?
De heer Sleeking: Blijven kijken wat er gebeurt. Ik kan u verzekeren: er is geen
ontwikkelaar die huizen gaat bouwen waarvan die al bij voorbaat weet dat die niet
verkocht gaat worden. Dus daarom benadruk ik ook met name het monitoren, het
voortdurend overleg, het afstemmen met marktpartijen om te kijken of we nog steeds
op de goede koers zitten of we deze zo vast kunnen houden. We zitten natuurlijk wat
dat betreft ook aan tafel met provincie, met Rijk, met andere provincies, met andere
partijen, met de corporaties, om gezamenlijk ook die doelstellingen te bereiken. Niet
voor niets doen we ook een beroep op de BZK-middelen, dat miljard waarvan de eerste
tranche waar wij een beroep op gaan doen om in ieder geval een deel van die
onrendabele top, bijvoorbeeld op het project Gezondheidspark te financieren. We maken
daar goede kansen tot nu toe. Vanuit de verstedelijkingsalliantie wordt een groot aantal
projecten ingediend. Dus dat duidt erop dat ook het Rijk het belangrijk vindt dat er een
continue bouwstroom op gang komt. De grootste fout, maar goed, achteraf is dat
makkelijk zeggen, van 10 jaar terug toen we ook in zo’n enorme crisis terecht kwamen,
is dat doen in feite alles tot stilstand kwam, je daardoor ook ziet dat de bouwproductie
in feite stil komt te vallen, het daardoor weer wat langer duurt voordat dat allemaal
weer op gang komt. Nu is het wel zaak, ben je eenmaal begonnen, ben je op stoom,
probeer het dan ook vast te houden en laat niet al te snel weer die dip ontstaan. Zolang
de markt op dit niveau blijft, de rente blijft laag, de vraag naar woningen blijft hoog, de
woningvraag of woningnood, zoals je het ook kunt noemen, is ook nog steeds zeer
actueel, dus er is op dit moment eigenlijk geen enkele aanleiding om te denken dat dit
tot een heel negatief scenario zich gaat ontwikkelen.
De voorzitter: Oké, helder. Dank u wel.
De heer …: Voorzitter?
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De voorzitter: Dat is een helder betoog. Mevrouw Stolk nog een keer?
Mevrouw Stolk: Voorzitter, ik ben bijna al mijn vraag weer kwijt, want u laat de heer
Sleeking zo lang zijn betoog doen. Maar ik wil niet, ik wil niet …
De voorzitter: U stelt een vraag, maar wacht even hoor, mevrouw Stolk. Mevrouw Stolk,
u stelt een vraag aan de heer Sleeking en bij het eerste woord dat hij antwoord geeft,
wilt u alweer het woord. Dat vind ik lastig.
Mevrouw Stolk: Volgens mij waren dat een paar zinnen hoor, voorzitter.
De voorzitter: Even vraag - antwoord, vraag - antwoord.
Mevrouw Stolk: Dat is in uw perspectief. Laat ik het zo zeggen: nee, wij zijn niet
pessimistisch. Niet: laten we juist die groei nastreven wat Dordrecht zo nodig heeft.
Maar ik wil ook realistisch zijn dat als men economen die dat voorspellen, moet je ook
realistisch zijn en de vraag die wij gesteld hebben: waarom zit dat dan zo in beton
gegoten? Tuurlijk moet er gebouwd worden en tuurlijk willen wij ook dat er woningen
komen voor alle inwoners van de stad, wat ons betreft niet alleen in het dure segment.
Het gaat er alleen om: als dat zo gaat gebeuren, dan zou je toch op een gegeven
moment wel aan moeten passen? Ik snap dat je niet pessimistisch wil zijn, maar het is
ook wel een realiteit waar we allemaal voor staan, want deze kadernota zoals die er nu
ligt, die balanceert nu al een beetje op drijfzand. Als het de ene kant opgaat, in de
negatieve kant opgaat, dan ...
De voorzitter: Wethouder Sleeking nog even kort.
De heer Sleeking: Ik snap u. Voor een deel zijn we het denk ik eens. Maar ik merk ook
op dat u in deze raadzaal van de sprekers vanmiddag wel één van de somber gestemde
vertegenwoordigers bent. Laten we met elkaar hopen dat we dat hele sombere scenario
in ieder geval niet zullen gaan bereiken. Maar de aandachtspunten die u aangeeft, die
nemen wij ons wel zeker ter harte.
Mevrouw Stolk: Voorzitter? Ik wil daar toch even op reageren. Ik hoop oprecht, de VSP
hoopt oprecht, dat dat sombere scenario niet gaat plaatsvinden. Maar we spreken elkaar
later als dat wel plaats gaat vinden.
De heer Sleeking: Vanzelfsprekend, voorzitter. Niemand heeft een glazen bol en
niemand weet hoe de wereld er over een jaar uitziet.
De voorzitter: Ik kom tot de conclusie dat u gewoon net verschilt van realiteit. Dat kan,
dat is heel legitiem. De heer Van Verk, u heeft nog een interruptie.
De heer Van Verk: Dank u, voorzitter. Ik hoor de wethouder onze motie ontraden om
een aantal min of meer procedurele zaken, zal ik maar zeggen, terwijl hij vervolgens een
betoog houdt waarin hij pleit om flink door te pakken op de woningbouw. Overigens
helemaal terecht hoor, met dat laatste onderdeel van zijn betoog kan ik het helemaal
eens zijn, maar dan snap ik niet waarom hij onze motie ontraadt die in feite ervoor pleit
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om de bouwlocaties en de bouwplannen te versnellen zodat we na de afloop van deze
periode onmiddellijk met volle vaart door kunnen gaan met de bouw van de overige
woningen, 7000 zijn het er nog. Ik begrijp het niet. Kunt u dat eens uitleggen?
De heer Sleeking: Voorzitter, wij laten niet alleen maar plannen ontwikkelen voor deze
periode. Er komt zeker een doorkijk naar de volgende periode. Of dat al voor de
volledige 10.000 woningen zal zijn, dat durf ik niet te beloven, maar mij wordt verzekerd
dat in dit tempo we straks ook voldoende voorraad zullen hebben om ook in de jaren na
deze raadsperiode door te gaan met die bouwproductie en dat er ook nog wel voldoende
tijd is om dat op een zorgvuldige en afgewogen manier te doen, want als je dingen nu
gaat forceren, dan zal je ook wel eens voor onaangename verrassingen komt te staan,
want je wil daarbij toch wel zoveel mogelijk ook participatie organiseren en de planning
die je met elkaar maakt ook graag met elkaar doet om te zorgen dat het draagvlak dat
we nu in deze raad ook heel breed hebben, dat we dat ook de komende periode blijven
behouden, want ik denk dat dat met de grote ambitie die is uitgesproken en ook
raadsbreed wordt gedeeld, hier en daar op wat nuance na, dat dat een groot goed is en
dat je dat met elkaar ook moet zien vast te houden.
De voorzitter: Oké. De heer Van Verk.
De heer Van Verk: Ik constateer dat wij daarover van mening verschillen. Ik denk dat
we moeten versnellen. Ik ben niet de enige volgens mij, ik heb daar verschillende
fracties vanmiddag voor horen pleiten, dus we zullen wel zien wat de motie tenslotte
gaat doen.
De voorzitter: Dank u zeer. Wethouder Sleeking, gaat u verder.
De heer Sleeking: Voorzitter, nog even reagerend op de bijdrage van de heer Veldman,
ChristenUnie/SGP. Niet voor het eerst maakt hij ook eigenlijk wel een opmerking als het
gaat om kwaliteit hand in hand met kwantiteit. Dat is ook wel iets wat ik verschillende
keren heb benadrukt, dat het getal ook wat mij betreft niet heilig is, dat we ook moeten
blijven kijken wat de effecten daarvan zijn. Wat gebeurt er met de stad? Want het
hoofddoel volgens mij is het versterken van de sociaaleconomische structuur van de
stad en het toevoegen van kwaliteit. We moeten ons ook niet blind staren op de
aantallen, hoewel die nu wel een belangrijk element vormen van de uitgesproken
ambitie.
De heer Van Verk: Voorzitter?
De heer Sleeking: Voorzitter, nog reagerend op nog een paar andere amendementen.
De voorzitter: De heer Van Verk, bij interruptie.
De heer Van Verk: Ik hoor de wethouder zeggen dat we ons niet moeten blindstaren op
de aantallen. Tegelijkertijd liggen er volgens mij meerjarenbegrotingen die gewoon
gebaseerd zijn op 140.000 inwoners. Die zullen we toch ergens moeten huisvesten, of
vergis ik me daar nu erg in?
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De heer Sleeking: Voorzitter, u weet dat wij de groei-agenda en de effecten van de
groei-agenda op een behoedzame manier in de begroting hebben verwerkt. Het is niet
zo dat die volledige groei dat we er vanuit gaan dat we die ook binnen de vastgestelde
periode realiseren en dat we ons al bij voorbaat rijk gerekend hebben. Maar niet voor
niks wordt in onze hele financiële cyclus telkens inzicht gegeven: waar staan we? Wat is
het effect op de financiële prognoses? Lopen we daarmee nog parallel? Lopen we achter,
liever niet, want in dat behoedzame scenario dat willen we wel in ieder geval toch wel
graag behalen.
De heer Van Verk: Voorzitter, dat vind ik een prachtige uitspraak, het behoedzame
scenario. Neemt niet weg dat we net de wethouder van Financiën een verhaal hoorden
vertellen dat we van 2,4 miljoen volgend jaar tot 5 miljoen oplopend in 2024 sowieso
moeten bezuinigen en daar is dan al de 3 miljoen beleidsvenster die in dit jaar deze
periode zijn gerealiseerd van afgetrokken. Mij dunkt: er is wel degelijk een zekere
urgentie om die 140.000 behalen, of we moeten andere maatregelen nemen, maar daar
zijn we geen van allen enthousiast over.
De heer Sleeking: Ik sluit niet uit dat je daarover met elkaar ook later weer te spreken
komt, voorzitter, want als het langs de ene weg niet lukt en je gaat dat scenario niet
behalen, dan zul je toch ook met elkaar bereid moeten zijn om weer tot andere
afwegingen te komen. Zo realistisch ben ik ook wel.
De heer Van der Kruijff: Voorzitter? Past er nog een … Nee?
De voorzitter: De heer Van der Kruijff? Ik zag geen lampje, sorry. De heer Van der
Kruijff.
De heer Van der Kruijff: Dank u wel. Ik heb een vraag: ik hoor de wethouder zeggen:
niet de hele woningbouw-ambitie zit in de begroting. Dat hoor ik eigenlijk voor het eerst.
Ik heb wel eens gehoord overigens dat het niet tegen de volle verwachte verkoopprijs
erin zit, de WOZ-waarde die ken ik wel, maar dat het aantal er niet in zit, is eigenlijk wel
nieuw voor mij. Dan ben ik wel benieuwd welk aantal dan wel in de begroting zit.
De heer Sleeking: Twee dingen. De aantallen die we met elkaar hebben afgesproken om
te gaan bouwen die liggen in onze programma’s vast, maar de financiële effecten, de
meeropbrengst als het gaat om het realiseren van meer inwoners, grotere aantallen
woningen, die hebben we niet voor 100% in de begroting verrekend. Daar hebben we
een behoedzaam scenario opgenomen en mijn collega Burggraaf moet mij maar
corrigeren later als dat nodig is, maar volgens mij, volgens mijn kennis zit dat er
ongeveer voor 30% in. Dus dat is het behoedzame scenario dat we nu hanteren om in
die begroting verder te werken en niet voor de 100%.
De heer Van der Kruijff: Voorzitter, dan heb ik toch wel een vraag. Misschien dat de heer
Burggraaf daar dan iets over kan zeggen.
De heer Sleeking: Ik hoop dat ik gelijk heb hoor, neem me niet kwalijk als het niet zo is.
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De heer Van der Kruijff: Voorzitter? Ik vind dit niet zo’n passende reactie. Ik stel een
serieuze vraag. Het is een belangrijk element in onze meerjarenbegroting dat we groei
hebben in het aantal woningen. Bij mijn weten zit dat aantal erin, zijn we behoedzaam
op de WOZ-waarde die er in staat. Die herken ik wel. Ik hoor u net zeggen: dat getal is
voor mij niet zo heilig. Dan denk ik: voor je het weet is die 10.000 of die 4000 toch een
beetje lager en dan gaat het effect hebben op de begroting. Dan wil ik weten hoe dat zit
in de aantallen.
De heer Sleeking: Volgens mij zitten wij op één lijn.
De voorzitter: Maar ik denk eerlijk gezegd de …
De heer Sleeking: Het is de financiële vertaling die u er ook aan toevoegt waar die
behoedzaamheid inzit.
De voorzitter: Ik denk dat het goed is, wethouder, om voorafgaand aan de
commissiebehandeling hiervan even een memo te hebben waarin dit helder wordt
opgetekend zodat het beeld voor iedereen eenduidig is. Ik denk niet dat het zo zinvol is
om hier nu heel technisch met de wethouders verder op in te gaan. Ik denk dat het goed
is dat dat even helder op papier komt.
De heer Merx: Voorzitter?
De voorzitter: De heer Merx.
De heer Merx: U noemt het heel technisch, ik noem het heel belangrijk.
De voorzitter: Maar daarom zeg ik ook ‘…’.
De heer Merx: Misschien mag ik even uitspreken. Omdat ik de wethouder heel duidelijk
hoor zeggen op de woordvoering van de ChristenUnie/SGP: de getallen zijn niet heilig.
Dat heb ik hem heel duidelijk horen zeggen. Dan begin ik me echt zorgen te maken,
omdat we met deze stad, met deze raad een ambitie hebben afgesproken. Bij mijn
weten hebben we die ambitie nooit verlaten. Als de wethouder hier nu afstand neemt
van die ambitie, dan hebben we een ander probleem.
De voorzitter: Even voordat de wethouder daarop reageert, want dat is een legitieme
vraag. Elke vraag is legitiem. Maar we hadden het net even over de vraag die de heer
Van der Kruijff stelde: voor welk percentage zit nou de resultaten van die woningambitie
verwerkt in de begroting? Ik denk dat het daarvan goed is dat dat even in een helder
memootje naar de raad toe komt zodat u die kennis allemaal heeft voorafgaand aan de
commissiebehandeling. Kunt u daarmee uit de voeten?
De heer Van der Kruijff: Voorzitter, u noemde het percentage maar ook om het aantal
woningen.
De voorzitter: Ja, exact.
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De heer Van der Kruijff: Het aantal woningen en de begrote WOZ-waarde en de
opbrengst die daarbij hoort.
De voorzitter: Exact. En dan komt de vraag van de heer Merx op het punt waar de heer
Sleeking een opmerking maakte en daar geef ik het woord voor aan de heer Sleeking.
De heer Sleeking: Voorzitter, ik neem van de ambitie die we met elkaar hebben
vastgelegd nul afstand. Die ambitie staat en daar gaan we voor, maar we hebben nu al
geconstateerd dat als het gaat om die 4000 woningen die wij in deze collegeperiode
willen realiseren, dat daar nu al een vertraging op zit van een jaar. In zoverre kun je
natuurlijk die getallen wel opschrijven en daarvoor gaan, betekent ook nog niet dat je ze
ook echt binnen die jaren gaat behalen. Dan nogmaals, als je alleen maar naar de cijfers
blijft kijken en niet tegelijkertijd ook naar de kwaliteit die je wilt toevoegen, want het
gaat ook om het toevoegen van kwaliteit aan de stad, volgens mij zijn we dan ook
verkeerd bezig.
De heer Van der Kruijff: Voorzitter, nog een paar opmerkingen over …
De voorzitter: De heer Merx nog een keer. Ja, de heer Merx nog een keer.
De heer Merx: Nog een laatste opmerking: niemand wil geen kwaliteit toevoegen. Dus
dat lijkt me een non-discussie. Maar goed, de heer Van der Kruijff heeft eigenlijk
dezelfde vraag als ik. Niemand is gehouden tot het onmogelijke. Als u alles heeft
gedaan, met vuur uit de sloffen heeft gelopen om die woningen te realiseren, het is net
niet gelukt, gaat niemand u dat kwalijk nemen. Maar als we nu al voor de langere
termijn afstand nemen van die ambitie, daar hebben we dan wel weer problemen mee.
Maar dat hoor ik u niet zeggen.
De heer Sleeking: Dat hoort u mij niet zeggen. Dat is correct. Voorzitter, fractie van de
SP heeft wederom een amendement, geloof ik, ingediend op de communicatie. Wij
vinden dat de SP daar wel heel erg negatief in zit, ook bij de begrotingsbehandeling is
dit volgens mij aan de orde geweest waarin wij twee hoofdlijnen onderscheiden met
elkaar: alles wat te maken heeft met dienstverlening, op welk niveau en met welk
instrument ook, door alle lagen van de organisatie of dat nou de wethouders zijn, de
medewerkers, de projectdirecteuren of de medewerkers daar binnen elk gremium en op
elk niveau vindt communicatie plaats. Anderen hebben daar vandaag ook opmerkingen
gemaakt.
De heer Portier: Voorzitter?
De heer Sleeking: Wil dat zeggen dat het door die inzet altijd 100% goed gaat? Nee, dat
behoeft altijd verbetering. We hebben ook afgesproken dat wij in de loop van dit jaar
enkele reflectiesessies zouden organiseren rondom het thema ‘communicatie’. Daar zijn
verschillende thema’s voor die zich daar voor lenen. Eén daarvan zou kunnen zijn de
hele communicatie rondom de coronacrisis, wel vrij uitgebreid, denk ik. Maar zou
misschien wel een goed thema zijn om te kijken hoe is het nou vanaf het begin af aan
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tot later gelopen en dan met name daar waar het de inbreng van de gemeentelijke
organisatie op lokaal niveau betreft.
De voorzitter: Oké. Interruptie, de heer Portier.
De heer Portier: Voorzitter, ik maak een beetje bezwaar tegen de term ‘negatief’. Je zou
ook kunnen zeggen: goede wijn behoeft geen krans, dus als je met een miljoen euro het
beleid van het gemeentebestuur kan verkopen, dan zou dat voldoende moeten zijn.
De heer Sleeking: Goed, voorzitter. Dat amendement dat zullen wij vanzelfsprekend
ontraden. Ik heb er nog één, denk ik, voorzitter. Dat is het amendement van D66 en
GroenLinks op het cultuurbudget. Met name op het budget van het programma
Hofkwartier. Het programma Hofkwartier is een jaar of 15 geleden denk ik in het leven
geroepen met de start vernieuwing uitbreiding van het Dordrecht Museum. Daar zat ook
de hele herontwikkeling van het Hof, de realisatie van het Hof van Nederland in, de
archieffunctie. Oorspronkelijk zaten daar ook in de Statenschool, zoals je weet, die zou
meegenomen worden en zat daar ook in de Berckepoort. Van het restant uit dat
programma wat aangegeven is in de overzichten die u heeft ontvangen, een kleine 1,5
miljoen, wordt nu voorgesteld, daar komen we straks later op terug, om daar een half
miljoen voor te reserveren voor de doorstart van het museum Hof van Nederland. Dan
blijft er dus om en nabij een miljoen over. Wij zijn niet gewend in deze raad in onze
verhoudingen om geld dat ergens overschiet op die manier meteen weer beschikbaar te
stellen voor andere programma’s, voor andere wensen. Het is inderdaad zo dat dat een
incidenteel budget is, een restant uit het programma Hofkwartier wat oorspronkelijk ook
bedoeld was om als wij iets met de Berckepoort gaan doen, om dat geld daarvoor in te
zetten. Dus vanuit het college zouden wij de indieners van het amendement willen
oproepen, ik vind het buitengewoon plezierig dat u wat dat betreft middelen beschikbaar
wil stellen voor de uitvoering van het cultuurbeleid, maar willen wij u toch voorstellen
om dat de richting de begroting te doen en te kijken of we daar met elkaar wat minder
geld overigens dan u nu voorstelt, want volgens mij liepen die totale wensen uit de
cultuurnota van om en nabij de ton. Dus wat minder dan u nu zou willen voteren, dan
hopen wij dat we daar toch in ieder geval een deel of geheel ergens kunnen gaan
vinden, maar dan zal het resterend bedrag uit het programma van het Hofkwartier ofwel
gekoppeld worden aan de verkoop van de Berckepoort, want wellicht moeten daar nog
aanpassingen aan worden gepleegd, of uiteindelijk terugvloeien naar de Algemene
Middelen.
Mevrouw Kruger: Voorzitter?
De voorzitter: Mevrouw Kruger, gaat uw gang.
Mevrouw Kruger: Voorzitter, dank u wel. Mijnheer Sleeking, dank u voor de uitleg
hiervan, maar ik was sowieso verbaasd dat er nog zoveel in die pot met geld zat,
eigenlijk, want u geeft zelf al, de Statenschool was er in, de Statenschool dat komt
helemaal niet meer ter sprake, dat is afgehandeld. De Berckepoort, als we het daar dan
bij moeten stoppen, dat … Maar ik vind het een bijzondere opmerking als u zegt: wij zijn
niet gewend om dat dan over te hevelen. Nee, dat is nu juist waar we ook in onze
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woordvoering wel, en ik hoor er meerdere dat noemen: laten we nou eens de boel
anders gaan bekijken als dat we gewend zijn en met elkaar kijken hoe we elkaar kunnen
ondersteunen in bepaalde programma’s die we moeten doen. Dus ook al zijn we het niet
gewend om het één en ander over te hevelen, als het over is, zou je kunnen kijken, en
ik zeg niet dat dat, het liefst zou ik dat natuurlijk dan naar de cultuurnota laten gaan,
maar als dat ergens anders voor nodig is, kan dat ook. Dus laten we gewoon eens, het is
tijd voor verandering, eens op een andere manier met geld wat over is of niet meer voor
een bepaald doel nodig is, gaan besteden.
De heer Sleeking: Voorzitter, het zal duidelijk zijn dat ik als wethouder Cultuur zo’n
initiatief natuurlijk positief beoordeel, maar dat ik wel kijk naar de afspraken die we met
elkaar hebben gemaakt als het gaat om incidentele financiering of structurele
financiering, dat geld dat uit het programma overblijft. Maar ik laat het wat dat betreft
aan u, aan de raad over om daar een besluit op te nemen.
De heer Tiebosch: Voorzitter?
De voorzitter: De heer Tiebosch.
De heer Tiebosch: Ik haak ook even op het verhaal van de wethouder en dat hij zegt:
we zijn dat hier niet gewend. Ik ben hier weer sinds januari terug in de raad, maar in
2018 heeft deze raad een nota Reserves en voorzieningen aangenomen. In die
beleidsnota daar staat echt als het gaat over het beleid rondom reserves, het
heroverwegen, dat zeker bij grote financiële fluctuaties in onzekere tijden, dat is nu aan
de gang, dat op dat moment ook integraal met deze raad al die reserves worden
doorgelopen. Dat is één. Twee, op de zorgvuldige manier waarop deze raad die hele
cultuurnota heeft doorgegaan, met name onder leiding van de heer Merx, zijn er toch
twee politieke vragen gesteld. Eén: draagt deze nota voldoende bij aan de groei-agenda
en twee: wanneer we financiële prioriteiten bij de kadernota moeten stellen, welke
onderdelen van de cultuurnota willen fracties dan in stand houden? Daar heb ik met
name me op gericht. Op het moment dat de kadernota dan verschijnt, en u heeft daar in
de commissievergadering eigenlijk al een voorsignaal voor gegeven dat er weinig tot
niets te verwachten valt, dan voel ik dat, vanuit D66 en ook vanuit GroenLinks, voel ik
dat als een uitdaging om dan naar middelen te kijken. Die middelen die zijn er. Ik heb
de technische vragen heb ik gesteld, zeker rondom die SI-reserve, 411 Hofkwartier.
Daar heeft u bij herhaling, zowel bij de begroting 2020 als bij de jaarrekening 2019,
heeft u daar aangegeven dat u in 2023, dus dat is na deze collegeperiode, na deze
raadsperiode, verwacht dat daar nog een ruim 1,3 miljoen dan als eindstand staat. Dat
heb ik bleek technisch na laten vragen of ik op basis van dat verhaal en de claim die u
tussentijds heeft gedaan voor die € 515.000 om daarmee het bedrag van die 4 × €
220.000 aan deze cultuurnota te mogen koppelen. Dan kom ik ook gewoon op het
verhaal wat vanmiddag hier rondging, dat dat structureel niet zou kunnen. Maar deze
cultuurnota is niet structureel, want deze cultuurnota is door de raad op 26 mei
vastgesteld voor de jaren 2020 tot en met 2024. Voor die periode denk ik dat het logisch
is als je op 26 mei als raad met elkaar die cultuurnota vaststelt,
De voorzitter: Mijnheer Tiebosch.
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De heer Tiebosch: Ik probeer alleen nog maar even het laatste stukje.
De voorzitter: Ja, komt u wel tot een vraag, als u wilt. Want dat is de bedoeling van een
interruptie.
De heer Tiebosch: Mijn vraag is dan: op het moment dat het college, wat er in hoofdstuk
6.1 van die cultuurnota staat voor de financiële afweging, als u dat niet aanpast, dan
bent u nog steeds mij aan het uitdagen voor die 4 × 220 en niet voor een ander bedrag.
De voorzitter: De vraag is of dat klopt?
De heer Sleeking: Voorzitter, ik kan de heer Tiebosch alleen maar van harte
complimenteren met deze analyse en daar waardering over uitspreken. Dan is het zoals
het is. Dus daar heb ik niks meer aan toe te voegen. Dan is het aan de raad om daar
met elkaar een afweging over te maken.
De heer Van der Kruijff: Voorzitter?
De voorzitter: De heer Van der Kruijff.
De heer Van der Kruijff: Ik denk ook dat als je naar het proces kijkt, dat de heer
Tiebosch gelijk heeft. Wij hebben als raad dan wel af en toe in de Drechtraad, maar ook
daar zitten leden van ons, wat meer visies vastgesteld, ik denk onder andere ook aan de
visie Sociaal domein. Ook daar hebben we nog geen middelen aan toegekend. Dus ik
hecht er toch nog steeds aan, om als het gaat om het toekennen van middelen dat
integraliteit af te wegen en niet op één onderwerp.
De voorzitter: Goed, dat was uw betoog. Dank u wel.
De heer Veldman: Voorzitter, mag ik even nog een vraag stellen? Want ik weet niet wie
van het college dat doet. Ik heb een vraag gesteld of het college het denkproces wil
opstarten over de manier waarop we de coronacrisis kunnen herdenken en nou is de
heer Sleeking ….
De voorzitter: Daar ga ik wat van zeggen.
De heer Veldman: Oké. Nee, precies, want wethouder Sleeking is soms van dat soort
dingen, maar helder.
De voorzitter: Nee, dit keer niet. Dan kom ik bij wethouder Heijkoop, ik weet niet of hij
al in de buurt is? Dank, wethouder Sleeking. Ik ben benieuwd uit welke ingang of
uitgang wethouder Heijkoop komt. Het gaat gewoon van zijn spreektijd af, hoor. Nee,
dat was een grapje, ‘…’. Dank je. Misschien kan wethouder Van der Linden zijn reis
reeds aanvangen. Oké. Wethouder Heijkoop heeft het woord. Hij heeft zijn feesthemd
aangetrokken, dus het zal vast een vrolijk antwoord zijn. Gaat uw gang.
De heer Heijkoop: Voorzitter, excuus, ik ben mijn jasje thuis vergeten. Voorzitter, deze
kadernota is opgesteld in een tijd waarin de enorme gevolgen van de coronacrisis
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duidelijk worden. Een aantal van u heeft er al bij stilgestaan en ook enkele collega’s
hebben het al benoemd. We zien dat heel de samenleving wordt geraakt, maar met
name onze inwoners die al in een kwetsbare positie verkeerden voor deze crisis, krijgen
nu ook weer de hardste klappen. De volksgezondheidscrisis lijkt misschien nu over zijn
hoogtepunt, de bestaanszekerheidscrisis die gaan we straks in volle omvang zien
opdoemen. Na de zomer, als alle steunpakketten aflopen, zal blijken dat steeds meer
inwoners afhankelijk zullen worden van een uitkering en meer mensen in de problemen
raken door schulden. Er liggen al verwachtingen vanuit de statistische planbureaus en
dergelijke, maar we zien het nu ook al aan binnen onze gemeente gebeuren. Dat vraagt
iets van de landelijke overheid. Zij moeten natuurlijk tot structurele oplossingen komen
samen met de gemeente, want wij zijn als gemeente de eerste overheid. Als eerste
overheid sta je in de frontlinie als het gaat over de zorg en ondersteuning voor je meest
kwetsbare inwoners. Daarom, voorzitter, heeft het college er ook voor gekozen om een
deel van het regionaal bezuinigde bedrag te reserveren om lokaal onze inwoners ook die
bestaanszekerheid te kunnen blijven bieden of in ieder geval daarin te kunnen
ondersteunen. Denk daarbij allereerst aan de adviseurs Geldzaken. De heer Van Verk
heeft daar ook een motie over ingediend, maar wij willen na de zomer eigenlijk met u in
gesprek om ook over andere zaken te praten in het verlengde van het
armoedeprogramma waar het gaat over mensen aan het werk helpen of waar het gaat
over de uitbreiding van de aanpak schulden vroeg signalering en dergelijke. Daarover
gaan we graag met u in gesprek, want wij als college zien dat belang en dat belang
heeft u eerder zelf ook aangegeven. Als het gaat over de motie M4, de motie Geld
Adviseurs, daar willen wij dus ook graag mee verder, zeg ik richting de heer Van Verk en
de rest van de raad, want dat willen we ook graag doen samen met de sociale dienst.
Dat willen we dan wel koppelen aan het armoedeprogramma en ook aan de andere
financiële ondersteuning die wij al bieden vanuit de gemeente aan onze inwoners. Denk
daarbij bijvoorbeeld aan het financieel hulphuis. Dat willen we op een effectieve wijze
doen en dat willen we ook graag doen met de vrijwilligers. Dan is het wel goed om ieder
zijn of haar eigen rol in te laten vervullen. We werken heel goed samen met de
vrijwilligersorganisaties, want zij zijn essentieel waar het gaat over het signaleren van
schulden. Zij kunnen een hele waardevolle rol vervullen ook waar het gaat over het
stabiliseren na schulden en in het tussenliggende traject zit er ook een professioneel
element in waar het gaat over de uitvoering van de wet Gemeentelijke
schuldhulpverlening. Dus dat moeten we echt samen doen. Voorzitter, waar het gaat
over Wmo-zorg en ook wel Jeugd, daar zal wellicht collega Van der Linden nog bij
stilstaan: ja, daar moet geld bij. Dat klopt. Maar laten we wel zijn, het zorgpersoneel
wordt tegenwoordig wat beter betaald omdat er ook aan de cao’s zijn aangepast, het is
wat geld bij gekomen en dat is ook terecht en het is ook geen hogere wiskunde: er zijn
steeds meer ouderen die een beroep doen op ondersteuning. Een kwestie van
demografie. Er komen ook middelen vanuit het Rijk en in het verleden hebben we daar
ook forse bedragen op overgehouden. Daar heeft uw raad ook eerder over gesproken.
Nu moeten we inderdaad de komende jaren scherper aan de wind gaan varen. De
tekorten of de kostenstijgingen en de vergoeding vanuit het Rijk, daarover ontspon zich
ook een aardig debate tussen de heer Van Verk en mevrouw Stolk van: hoe ga je
daarmee om? Ik zal in ieder geval u niet willen adviseren, en dat heeft u eerder ook
uitgesproken, om op de Zwijndrechtse toer te gaan, want dat is geen goed voorbeeld.
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Het werkte ook gewoon echt niet. Ze werden gegrepen door de provincie, onder curatele
gesteld en er werden wat bezuinigingen door de strot geduwd waar ze zelf in ieder geval
niet over gingen. Want als je zo’n statement maakt om geen dekkende begroting in te
dienen, dan moet je dat met zijn allen doen. Ik zeg heel eerlijk: binnen de VNG wordt er
wel degelijk ook naar dit soort scenario’s gekeken, maar dan moet je dat collectief doen
en dan moet je dat ook samen met de provincies doen, dat zij ook aan je kant staan en
het is dan ook heel belangrijk dat je dat ook goed voorbereidt. Wij hebben echt een
fundamenteel andere uitgangspositie dan Zwijndrecht, ik zeg het daar ook nog even bij.
Collega Burggraaf noemde dat ook al: Dordrecht is financieel solide. Je moet je eigen
zaken op orde hebben en van daaruit kun je dan dit soort keuzes maken. Ik wil nog
even ingaan op de wettelijke taken van de heer Van der Net. Daar zit hij. U bent in ieder
geval zeer grondig, want ik heb denk ik in het afgelopen half jaar toch zeker 10 sets
vragen langs zien komen op het sociaal domein. Ik heb nog even bij mijn collega’s
nagevraagd en uw focust zich in ieder geval wel echt op het sociaal domein, want zij
hebben nog geen vragen van u mogen ontvangen waar het gaat ook over die wettelijke
taken. Er zijn heel veel wettelijke taken verbonden aan het sociaal domein, denk aan de
wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening, aan de Participatiewet, wet Maatschappelijke
Ondersteuning. Dus die zijn er volop. Als je kijkt naar die wettelijke taken, dan zou je
ook naar de hele begroting kunnen kijken.
De voorzitter: Komt u tot een afronding, wethouder?
De heer Heijkoop: Want het is wel belangrijk om ons te realiseren dat wij als gemeente
minder taken, wettelijke taken willen, want we willen meer beleidsvrijheid. Onze
investeringen hier in de binnenstad, dat zijn geen wettelijke taken. Onze ondersteuning
van ondernemers, dat zijn geen wettelijke taken. Maar uw raad en het college vindt dat
belangrijk en daarom doen we dat. Dus even los van die discussie over de wettelijke
taken. Voorzitter, nog even kort op de moties ingaand. Dordrecht is een diverse stad,
ook een inclusieve stad, zeg ik richting D66 en ook de andere partijen die er aandacht
voor gevraagd hebben. De recente gebeurtenissen in Amerika laten wel zien dat we in
gesprek moeten blijven. Ik zag ook de motie vanuit GroenLinks, meen ik, om een soort
raadswerkgroep op te starten om daarover ook het gesprek met de stad aan te gaan.
Het college past daarin een bescheiden rol. Ik zou alleen wel willen aangeven dat het
een, wat ons betreft, een goed initiatief is en dat wij eventueel daarin kunnen
ondersteunen mocht uw raad besluiten om het aan te nemen. Dan nog de motie M1 van
D66. Die verbaasde mij wel en die ontraad ik ook omdat die motie oproept om te
onderzoeken en wij willen niet meer onderzoeken, die fase zijn we voorbij, en dit is het
laatste punt, voorzitter, maar ik ga dat nu echt doen. We zijn er met de scholen nu bijna
uit dat we het zomerschool programma in de zomer flink gaan uitbouwen. Na de zomer
gaan we ook aanvragen bij OCW indienen om ook onderwijstijdverlenging al snel
mogelijk te maken. Wij hebben het één en ander ook heel mooi gedocumenteerd in de
onderwijsvisie die volop aandacht heeft voor het punt wat u in uw motie noemt. Sterker
nog, D66 heeft daar ook een hele goede bijdrage aan geleverd in de totstandkoming van
die onderwijsvisie. Dus de strekking: van harte mee eens, maar niet onderzoeken, we
zijn ermee aan de slag en om die reden ontraad ik ook het dictum van deze motie. Tot
zover.
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De heer Polat: Voorzitter?
De voorzitter: De heer Polat.
De heer Polat: Dank voor dit. Wij hadden ook graag natuurlijk de actie willen zien. De
wethouder geeft het zelf aan dat hij direct actie onderneemt, dus wat dat betreft geen
onderzoek, direct actie ondernemen en liefst binnen een paar jaar tijd.
De voorzitter: Dank u zeer.
De heer Van der Net: Voorzitter?
De heer Van Verk: Voorzitter?
De voorzitter: De heer Van der Net en dan de heer Van Verk.
De heer Van der Net: In ieder geval, mijn vragen zijn aangekomen, heb ik gehoord van
de wethouder. Dat is in ieder geval mooi. Die vragen die zijn natuurlijk gesteld vanuit
het besef dat we het sociale domein gewoon goed in kaart moeten brengen en
controleren om te bezien waar dat geld heengaat. U maakte net een vergelijking van
keuzes. Er wordt hier in de binnenstad wordt er geld uitgegeven wat ook geen wettelijke
verplichting is, maar de vergelijking tussen de bedragen die in het sociale domein
rondgaan, ook de bedragen die niet wettelijk verplicht zijn en bedragen aan andere
zaken, dat is toch niet in verhouding? Dat wil ik eventjes vragen aan de wethouder.
De heer Heijkoop: Voorzitter, het klopt absoluut dat er in het sociaal domein hogere
bedragen omgaan, maar ik ken de heer Van der Net als een principieel mens en het zou
toch niet zo moeten zijn dat als het om kleine bedragen gaat dat je denkt: dat laten we
maar zitten en we richten ons uitsluitend op de grote bedragen. Het gaat mij om de
fundamentele positie van de raad, dat uw raad beslist waar u uw geld aan uit wil geven.
De wettelijke taken, dat is aardig, maar als een gemeente alleen maar wettelijke taken
zou uitvoeren, dan zou die gemeenten niet, geen goede werkwijze hebben voor haar
inwoners en haar inwoners ook heel veel tekort doen. Dus dit is ook geen gemeente die
zich alleen maar richt op die wettelijke taken, het is uiteindelijk uw raad die zegt: dit
beleid vinden we belangrijk in de volle omvang en dat willen wij op deze manier
vaststellen.
De heer Van der Net: Voorzitter.
De voorzitter: De heer Van der Net.
De heer Van der Net: Heel veel ‘…’ is een keuze van de raad en we zullen wat dat betreft
dan hier, maar ook in een ander gremium in de Drechtraad bezien welke keuzes we
kunnen maken.
De voorzitter: De heer Van Verk.
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De heer Van Verk: Dank u, voorzitter. Dank voor het warme pleidooi van de geld
adviseurs. Eigenlijk omarmt u de hele motie, dat wisten we ook eigenlijk wel. Eén ding
heb ik gemist: de garantie van continuïteit. Op dit moment staan deze functies ter
discussie in de Drechtraad. Dat zou zomaar kunnen betekenen dat er een gat gaat
vallen. Dat willen we niet om twee redenen: de continuïteit waarborgen betekent ook
dat de dienstverlening door blijft lopen en voorkom ook dat mensen die dit werk doen
om zich heen gaan kijken voor een andere baan omdat ze misschien wel hun werk
kwijtraken. Dus hoe zit het met de continuïteit: kunt u die ook garanderen?
De heer Heijkoop: Jawel, voorzitter. Ik heb met de regionaal portefeuillehouder op dit
terrein afgesproken dat die continuïteit geborgd is. Ook wel goed om vast te stellen dat
deze bezuiniging is nog niet doorgevoerd in de regio. Een aantal gemeenten wilde dat
graag omdat SchuldHulpMaatje dat zou kunnen overnemen en u heeft juist
SchuldHulpMaatje een stevige brief gestuurd van: voer deze bezuiniging niet door. Maar
mocht dat wel gebeuren, dan gaat het, dan is de continuïteit geborgd voor de Dordtse
inwoners.
De heer Van Verk: Het was zeker wel een interessant gesprek, wethouder, met u zelf.
De heer Polat: Voorzitter?
De voorzitter: Dat doet hij vaker, hoor. De heer Polat, gaat uw gang.
De heer Polat: We hebben in ons betoog hebben we ook gevraagd naar de
ondertekening van de charter Diversiteit. Wanneer kunnen we dat verwachten?
De heer Heijkoop: Voorzitter, ik meen me te kunnen herinneren dat die ondertekening
gepland stond net na het uitbreken van de crisis. Dat was medio maart. Ik heb nog geen
nieuwe datum in de agenda staan en dat is door de huidige situatie is daar denk ik nog
geen nieuwe afspraak over gemaakt, maar ik zal in ieder geval even navraag naar doen
en wat mij betreft zou dat dan kort na de zomer plaats moeten vinden als er ook weer
wat meer ruimte is om op een goede manier dat met elkaar vorm te geven.
De heer Polat: Dank, mag ik nog een aanvullende vraag stellen, voorzitter?
De voorzitter: Ja, gaat uw gang.
De heer Polat: We hebben u ook verzocht om met een stevig antidiscriminatiebeleid te
komen en ons voor het eind van het jaar daar te informeren. Dat hadden we ook in de
motie van vorig jaar hadden we dat ook opgenomen. Kunt u daar iets meer over
vertellen van hoe u die wil gaan invullen?
De heer Heijkoop: Voorzitter, we hebben dit debat eerder met elkaar gevoerd. Ik zou
ervoor willen waken om meer beleid op dit terrein te willen maken, zeker specifiek dan
op dit onderwerp. Ik denk dat al ons beleid hebben wij aandacht voor inclusiviteit, dat
iedereen mee kan doen en dat voor discriminatie in deze stad geen plaats is. Ik kan mij
heel goed voorstellen dat de motie van GroenLinks, op het moment dat de
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raadswerkgroep daarmee aan de slag gaat en ook in gesprek gaat met de stad, dat de
uitkomst van zo’n traject er misschien toe zou kunnen leiden dat je daar als gemeente
ook nog bepaald beleid op wil formuleren, maar ik ontraad het om nu gewoon
standalone op dit onderdeel beleid te maken. Laat het dan een uitkomst zijn van dat
traject dat u gaat lopen, mocht u de motie vaststellen, om samen met de stad hierover
in gesprek te gaan.
De heer Polat: Voorzitter? Het is heel fijn dat u dat zegt, maar wij hebben natuurlijk de
afgelopen periode meer dan voldoende gesproken over het onderwerp en het zou
gewoon fijn zijn, net als bij de eerste motie M1, om nu actie te ondernemen in plaats
van te praten. Ik vind het een hele mooie motie van GroenLinks, maar ik zou gewoon
meer graag actie willen zien van u en dat zou ik gewoon van u willen weten hoe u dat
zou vorm willen geven.
De heer Heijkoop: Voorzitter, ik vind een beleidsstuk maken aan het eind van het jaar,
dat vind ik geen actie. In gesprek gaan met de stad, dat vind ik actie. Want
beleidsstukken zijn niet racistisch. Regels, procedures zijn niet racistisch. Het is het
gesprek met de stad dat je aan moet gaan. De samenleving is hier ook aan zet. Hoe de
gemeente hier in staat is volkomen helder op alle beleidsterreinen en ik geloof in een
traject waarin je dat met elkaar bespreekt. Het is ook nu weer actueel rondom
bijvoorbeeld de intocht Sinterklaas en dergelijke. Voer het gesprek in alle zorgvuldigheid
met elkaar en dat zou, die uitkomst daar zou je met elkaar het gesprek over moeten
voeren. Maar vraag mij nu niet om drie ambtenaren in een hok te zetten en
antidiscriminatiebeleid te maken. Ik geloof niet dat het effectief is. Ga dat gesprek met
de stad aan. U vindt mij daarin aan uw zijde. Dus om die reden zijn wij vanuit het
college daar niet voor.
De voorzitter: Tot slot nog een keer de heer Polat.
De heer Polat: Als laatste. Ik begrijp het wel dat de wethouder zegt: er moet eerst
onderzocht worden, maar er is al vanaf 2014 is er natuurlijk, ik weet nog ongeveer mei
2014 is er een gesprek geweest en het was zelfs een themadag geweest over dit soort
onderwerpen, ook de raad was erbij betrokken. Waar ik mee zit is natuurlijk: we zitten,
de bewustwordingsfase zijn we al lang voorbij. Laten we daar gewoonweg actie
ondernemen. Dat is ook natuurlijk ons betoog: wanneer nemen wij actie om dat
gewoonweg ook in kaders, in handvatten gewoonweg mee te geven van hoe wij dat
moeten gaan handhaven.
De voorzitter: Maar dat is eigenlijk voor de derde keer dezelfde vraag. Dus ik denk dat
het antwoord niet anders wordt.
De heer Heijkoop: Voorzitter, ik mag hopen dat u voortdurend in actie bent en dat wij
allemaal voortdurend in actie zijn. Ik ben dat door in gesprek te zijn met onderwijs
hierover, ik heb met uitzendbureaus gesproken over arbeidsmarkt discriminatie, ik heb
met onderzoeksbureaus gesproken over in welke mate dat in Dordrecht voorkomt. Bij de
sociale dienst hebben we dit goed geborgd. In onze aanpak naar werkgevers hebben we
dit goed geborgd. Wij zijn hier voortdurend mee bezig. Maar dat gaat niet over
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standalone beleid, dat gaat over dat je hier voortdurend aandacht voor moet hebben in
alle gesprekken die je voert, dag in dag uit.
De voorzitter: Dank u zeer. Mevrouw Stolk nog.
Mevrouw Stolk: Voorzitter, ik wil nog heel even terugkomen en reflecteren op wat de
wethouder net aangaf. Hij haalde het debatje aan over de heer Van Verk en mij. Ik heb
niet gezegd dat wij praktijken willen als in Zwijndrecht, absoluut niet. Ik heb alleen
aangegeven dat wij niet verder willen bezuinigen op het sociaal domein en dat de VNG
ook 2 miljard vraagt, en volgens mij weet u daar alles van, om juist op de Wmo meer
geld beschikbaar te stellen. Het verschil tussen bezuinigen en subsidie aanvragen, ook
nog even richting de heer Van Verk, zit een verschil in tussen bezuinigen en subsidie
aanvragen.
De voorzitter: Oké, maar ik hoorde de wethouder complimenteus praten over dat
debatje, toch? Wilt u daar nog op reageren, wethouder?
Mevrouw Stolk: Maar ik wilde wel even rechtzetten dat wij vanuit de VSP geen perikelen
willen zoals in Zwijndrecht, dat dat even helder is.
De voorzitter: Waarvan akte. Dank u wel. Dan wil ik de wethouder Heijkoop hartelijk
danken.
Mevrouw Koene: Nou, voorzitter.
De voorzitter: U bent er ook nog. Mevrouw Koene, gaat uw gang.
Mevrouw Koene: Korte vraag. Ik vroeg me af of de heer Heijkoop nog een hele korte
reactie kan geven op mijnheer Merx zijn klachten over de marktwerking. Ik weet niet of
hij die discussie meegekregen heeft, maar dus om met name de aanbieders voor
individuele begeleiding van zo’n 50 te reduceren tot 3.
De heer Heijkoop: Voorzitter, ik zal me er niet van afmaken door te zeggen dat dit een
regionale aangelegenheid is. Ik durf de stelling aan en dat blijkt ook wel uit
marktconsultaties en dergelijke dat waar het gaat over ons inkoopbeleid vanuit de
sociale dienst, maar ook het contractmanagement, dat dat op individuele begeleiding en
dagbesteding echt wel op een niveau zit waarvan we, denk ik, kunnen zeggen: dat zit
strak. Het feit dat daar ook bepaald, dat zijn altijd stevige trajecten en het gegeven dat
wij in de afgelopen jaren daar ook wel vaak best wel de nodige middelen hebben
overgehouden door die stevige contractafspraken, dat bewijst dat ook wel. Het geld
hoeft bepaald niet op, maar het blijft wel voortdurend aandacht behoeven en we zijn ook
nu wel weer aan het kijken ook waar het gaat over het inkoopkader vanaf volgend jaar
of we niet op onderdelen bijvoorbeeld nog keuzes moeten maken in de afspraken die we
maken. Het aantal aanbieders terugbrengen is een optie. Dan raak je, marktwerking dat
gaat ook wel vaak gepaard met keuzevrijheid, dus dat is ook een meer principiële
discussie. Maar wij zouden die discussie graag met u aan willen gaan. Dat speelt
overigens nog meer, en dat is niet om mij ervan af te maken, bij de jeugdwet waar je
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echt wel in alle scherpte ook dat gesprek met elkaar moet voeren, ook omdat daar zijn
we nog iets minder lang bezig met die inkoop en contractering en dergelijke. Dus in het
brede sociaal domein hebben we daar echt met elkaar wel misschien nog wel een slag te
slaan, maar ik zou wel echt willen weerleggen dat we vanuit de sociale dienst
Drechtsteden waar het gaat over IB en dagbesteding dat we daar in het verleden wat te
makkelijk in zijn geweest. Dat is niet de signalen die ik in ieder geval heb teruggekregen
vanuit de zorgmarkt.
De voorzitter: In ieder geval is het zo dat maar weer duidelijk is geworden dat het
sociaal beleid in eigen gemeenteraad bespreken en dat dat toch wel een wens is,
volgens mij. Daar wordt aan gewerkt. Dank, wethouder Heijkoop. Dan wil ik graag
wethouder Van der Linden naar voren vragen en die had zich al naar boven bewogen. Ik
zie hem al verschijnen. Het woord is aan de wethouder Van der Linden. Welkom in de
raadzaal. Een soort arena die je dan betreedt hè? Heel bijzonder. Ga je gang, wethouder
Van der Linden. Dank u, maar ik respecteer u enorm in uw rol, dus ik was wethouder
Stam vast aan het vragen om naar boven te komen. Maar gaat uw gang.
De heer Van der Linden: Eén ding tegelijk, zo is het. Dank, voorzitter. Geen moties of
amendementen voor mij deze keer. Dat is wel eens anders geweest. Ik herinner mij 43
moties en die moest ik van de toenmalige voorzitter in 5 minuten afdoen. Na de tweede
zei die: kunt u afronden? Wel een paar interessante woordvoeringen van uw
fractievoorzitters die erg lijken op die van uw vertegenwoordigers in de commissie
Sociaal als het gaat over, in mijn geval dan, sociaal domein Jeugd, lokaal maken,
inkoop, goed kijken naar: kunnen we op een preventieve manier werken. Goed om te
zien dat fractievoorzitters en woordvoerders in de commissie Sociaal het wat dat betreft
allemaal eens zijn. We hebben daar de afgelopen anderhalve maand een paar keer in de
commissie Sociaal over gehad en ik denk dat dat na de vakantie, hebben we
afgesproken, doorgaat. Eén half-technische vraag net van mevrouw Nijhof over het
woonplaatsbeginsel. Dat is inderdaad wat later aan de orde dan oorspronkelijk voorzien,
niet alleen dankzij corona, maar ook dankzij de complexiteit van het dossier, heb ik
begrepen, omdat er allerlei mitsen en maren aan zitten. Ik zal even na laten gaan
wanneer wij daar meer over kunnen melden. De SWJ is daar natuurlijk over in gesprek
met zowel VNG als het ministerie en dat geldt natuurlijk voor alle jeugdregio’s. Een paar
concrete vragen zijn mij gesteld. Ik begin even met twee vragen die te maken hebben
met de vertraging die dingen oplopen als gevolg van corona. De eerste: parkeren
Oudelandshoek, daar hebben we het eerder over gehad en dat is ook een relevant punt,
want parkeren in je eigen woonwijk, zeker als het gaat om een buitenwijk, dat wil
iedereen. We hebben twee keer een voorstel gedaan ten aanzien van de problematiek in
Oudelandshoek. Het is alle allebei de keren door verschillende bewoners gezegd: zo zien
we het eigenlijk niet zitten. We hebben een onderzoek gedaan waaruit blijkt dat de
parkeerdruk enorm hoog is. Vlak voor de coronacrisis uitbrak, waren we zover dat
bewoners zelf een concreet voorstel hadden opgesteld onder onze begeleiding. Dat is
rijp voor bespreking, maar daar hebben we wel een zaaltje voor nodig met tafeltjes en
een stoeltje. Dat kan nu weer, dat zijn we aan het organiseren en ik zal u daar zo
spoedig mogelijk over informeren, waarbij het wel zo is dat wij hebben gezegd: bij die
aanpak, de regie ligt echt bij de inwoners. Dit is wel een punt in de stad waar het best
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lastig is. Je kan niet zo maar even heel veel parkeerplekken organiseren, te meer dat
dat ook meteen weer een overflow-effect heeft. Andere dossier wat hiermee te maken
heeft is RES, de Regionale Energie Strategie. Het CDA, onder andere, vroeg daar
aandacht voor. Oorspronkelijk was voorzien dat we in de afgelopen twee maanden een
aantal consultaties hadden waarbij u ook aan tafel zou kunnen worden bijgepraat. Dat is
niet gebeurd. Een aantal van u is wel meegekomen in internetsessies. Dit najaar, want
daar vroeg u terecht aandacht voor en dat is ook helemaal correct, dit najaar krijgt u het
stuk ook ter besluitvorming voorgelegd, want natuurlijk, juist bij energietransitie, ook
waar het gaat niet alleen om gemeentelijke overheden maar ook om de
netwerkbeheerders enzovoort, gaat het om regionaal samenwerken, maar het gaat ook
om ons ruimtelijke economische domein waar wij beslissingsbevoegdheid zijn. Dus dat
zijn we aan het voorbereiden en daar wordt u na de zomer over verder geïnformeerd.
Nog een paar kleine punten die u in uw woordvoeringen aanraakten. Restafval, er zijn al
wel wat dingen gewisseld over hoe zou het goedkoper kunnen. Die zitten ook allemaal
verstopt in het voorstel wat we u een paar maanden geleden hebben doen toekomen.
Dan gaat het wellicht om diftar, het gaat ook om ophaalfrequentie enzovoort. Daar gaan
we het na de vakantie over hebben, want er valt wat te kiezen en dan valt er ook heel
erg veel te besparen op kosten, dat weet u. Dan nog, CU/SGP vroeg aandacht voor
preventie, nazorg, uitstapbeleid en handhaving op prostitutie. Burgemeester gaat op de
handhaving in. Er loopt een programma over gezondheid via de GGD en er zijn ook
budgetten voor uitstapprogramma’s. Ik heb daar nu geen aantallen over, maar die kan
ik u wel doen toekomen. Duurzaamheidsleningen nog, een hele concrete. Het klopt, in
de kadernota staat daar van genoemd dat we naast een miljoen voor startersleningen
ook een miljoen voor duurzaamheidsleningen beschikbaar willen stellen, vooral voor de
huishoudens die niet zo gauw in aanmerking komen voor de andere programma’s.
Natuurlijk, als u die kadernota voor akkoord verklaart, komt daar nog een voorstel over.
Wij denken dat met een miljoen al veel te doen valt en ik bespeur ook heus bij u: als dat
blijkt niet genoeg te zijn, moeten we kijken of daar meer middelen voor beschikbaar
kunnen komen, waarbij tenminste dat we nu in die pot die revolverend is ten aanzien
van de oorspronkelijke bestemming nu ongeveer 4 tot 6 miljoen zit, dus voorlopig
kunnen we vooruit. Laatste, nog 15 seconden. Het fietsbeleid, daar hebben we natuurlijk
afspraken over gemaakt, 2 miljoen in investeringsgeld wat nuttig is, fijn is omdat je
daarmee ook ander geld kan aantrekken van de provincie of van het Rijk. Mocht u
aanleiding zien in de commissiebehandeling om daar meer van te maken, dan sta ik
daarvoor open. Dank u wel, voorzitter.
De voorzitter: Dank, keurig binnen de tijd. Ik zie geen vragen of opmerkingen in uw
richting. Dan hartelijk dank en dan wil ik graag wethouder Stam die, als het goed is, ook
boven is het podium geven. Dat is prima. Dank. Het woord is aan wethouder Stam.
De heer Stam: Dank u wel, voorzitter. Allereerst zou ik ook complimenten willen maken
aan de organisatie, met name aan de mensen van de afdeling Sport die ook in deze
coronaperiode klaar hebben gestaan voor de verenigingen in onze stad en er ook met
allerlei regelingen bij die verenigingen zijn geweest om ondersteuning te bieden en
daarnaast ook specifiek aan afdeling Beheer van onze stad die de afgelopen periode
heeft gebruikt om achterstallig onderhoud zoveel mogelijk in te lopen en daar ondanks
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alle beperkingen uitermate hun best hebben gedaan om onze stad weer op orde te
brengen. Als ik naar de kadernota kijk, dan heb ik geconstateerd op basis van al uw
woordvoeringen dat er geen directe vragen zijn gesteld met betrekking tot mijn
portefeuille. In de kadernota heeft u een aantal voorstellen gezien, die kan ik hier wel
nader toe gaan lichten, maar daar heeft u alles over kunnen lezen, dus wat mij betreft is
het vrij kort, of u mocht op dit moment nog vragen hebben, dan hoor ik het graag.
De heer Van Verk: Voorzitter?
De voorzitter: De heer Van Verk.
De heer Van Verk: Ik hoor dat het beheer van de stad uitstekend op orde is. Dan zou ik
toch de wethouder willen vragen eens naar het terrein bij het Vrieseplein te gaan kijken,
want daar is het een zooitje en lopen er ratten rond. Misschien dat daar op hele korte
termijn kan worden ingegrepen, zeker gezien de toenemende warmte.
De heer Stam: Voorzitter, die plek is nu inmiddels bij ons bekend, daar ben ik
vanmiddag ook op gewezen. We zijn in beeld brengen met allerlei hotspots waar heel
veel afval ligt. We gaan morgen gaan we kijken hoe snel we daar kunnen acteren en dan
hopen we het zo snel mogelijk opgelost te hebben.
De voorzitter: Dank u zeer, wethouder.
De heer Van Verk: Ik heb nog een vraag, voorzitter.
De voorzitter: De heer Van Verk.
De heer Van Verk: Die heb ik namelijk wel in mijn woordvoering gesteld: hoe staat het
met de nieuwe woonvisie?
De heer Stam: De regionale woonvisie? Daar wordt, inmiddels zijn de voorbereidingen
daarvoor troffen en die worden ook regionaal uitgevoerd en daar komen we zo snel
mogelijk bij u op terug voor input en verdere ontwikkeling van die woonvisie.
De voorzitter: Kort en krachtig. Dank u wel, wethouder. Dat was het. Tot zover bij dit
punt. Dan wil ik vragen aan de heer Schalken om vanaf zijn eigen plek kort het
voorzitterschap over te nemen voor zover dat nodig is zodat ik nog een tweetal vragen
van de heer Veldman kan beantwoorden. Gaat uw gang, mijnheer Kolff.
Burgemeester Kolff: Dank. Als eerste, wethouder Van der Linden zei net al iets over dat
prostitutie, prostitutie sekswerkersbeleid, daar ging het vooral over preventie en over de
uitstapprogramma’s zoals u ook vroeg. Voor wat betreft de handhaving is het mijn
portefeuille en bevoegdheid en de elementen Toezicht en Handhaving, daarbinnen
worden geactualiseerd en in nieuw beleid opgenomen. Dat moet ook omdat tot voor kort
die handhaving ondergebracht was bij de politie. Inmiddels is dat sinds 1 januari een
taak van de gemeente. We zijn in samenwerking met de afdeling Vreemdelingen,
Identificatie en Mensenhandel van de politie per 1 januari gestart met bestuurlijk
toezicht door onze handhavers. Onze mensen worden daarbij opgeleid door mensen van
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de politieacademie zodat ze ook echt voldoende opgeleid zijn om die taak goed te
kunnen uitvoeren. Ook na die opleiding, als ze aan de slag gaan, zal er een nauwe
samenwerking met de politie op dit punt blijven bestaan. Mensenhandel als zodanig, wat
natuurlijk een buitengewoon ingewikkeld en dramatisch onderwerp is, is ook echt
onderdeel van de stevige ondermijningsaanpak die we hier voeren en die ook in het
integraal veiligheidsplan een belangrijke plek heeft gekregen. Dus dat even voor wat
betreft uw eerste vraag. Andere vraag ging over het stilstaan bij corona. Wij hebben hier
vorige week ook in deze zaal een bijeenkomst gehad met alle voorgangers van, of veel
voorgangers van kerken en geloofsgemeenschappen in Dordrecht. Daar kwam dat
onderwerp ook aan de orde, platform Dordtse Kerken heeft hier, wil hier eigenlijk ook
iets mee. We hebben daar besproken dat het belangrijk is dat als we dat doen, dat we
dat breder trekken dan alleen vanuit de geloofsgemeenschap. Het zou dan echt iets
moeten zijn voor de hele stad waar iedereen zich toe aangesproken voelt. Maar daar
kunnen natuurlijk de kerken wel een belangrijke rol in spelen. We hebben het vooral
gehad, en dat is waar ik zelf ook wel even mee worstel, wij moeten er goed over
nadenken met de timing van zo iets, want in tegenstelling tot een normale crisis, zeg ik
dan maar even, die op een gegeven moment toch echt overduidelijk over het
hoogtepunt, of dieptepunt, zo u wilt, heen is, is dat hier lastiger te bepalen: wanneer is
deze crisis ten einde? Wethouder Sleeking zei er net iets over. Dat ging met name over
de eerste piek. De vraag is: hoe gaan we nu verder en wanneer is het juiste moment om
daarbij stil te staan en aandacht aan te geven? Als je dat te vroeg doet, kan het
verkeerd vallen. Als je dat te laat doet, kan dat ook verkeerd vallen. Dus daar moeten
we goed naar kijken en ook de vorm waarin we dat doen, maar dat het aandacht heeft
bij het college en mij ook persoonlijk, dat is in ieder geval een duidelijke zaak.
De voorzitter: Een interruptie van de heer Veldman.
De heer Veldman: Voorzitter, dank. Dank ook voor het antwoord van de
portefeuillehouder. Ik had inderdaad begrepen dat dat thema aan de orde is geweest in
die bespreking. Dat is denk ik heel goed en mooi. Waar ik in mijn vraag met name op
duidde is dat het goed zou zijn, in ieder geval in onze optiek, dat er op enig moment ook
in de stad op de één of andere manier een soort fysiek iets is dat herinnert aan deze
periode. Ik begrijp helemaal uw punt, dat is in onze fractie ook even discussie geweest:
wat is nou een goede timing? Wij hebben gemeend om het in ieder geval nu als idee wel
te lanceren of te melden. Daarom heb ik in mijn woordvoering ook het woord
‘gedachtevorming’ of iets dergelijks genoemd en hoe en wat en wat mij betreft
betrekken bij daar de burgerij of de stad et cetera bij, maar het zou denk ik goed zijn,
net zo goed als dat we voor andere belangrijke mijlpalen in de geschiedenis van onze
stad, mooi of minder mooi, iets in het fysieke domein hebben, dat dat hier ook voor
komt. Ik wil niet vooruitlopen op allerlei ideeën en wat dan niet, maar dus dat is net
even iets anders dan een herdenkingsmoment.
Burgemeester Kolff: Dat begrijp ik. Maar ik denk ook dat zo’n, laat ik het dan maar even
‘monument’ noemen, dat dat ook samen moet vallen met een moment waarop dat dan
onthuld wordt of waarop we dat dan ook een plek geven. Dus dat hangt wat mij betreft
nauw met elkaar samen. Ik denk ook dat daarvoor geldt dat je goed moet kijken naar de

105

timing, want het is best vreemd om een monument te onthullen op het moment dat er
nog mensen op de intensive care liggen of misschien binnenkort opnieuw op komen te
liggen. Dus ook daar moeten we even goed naar kijken. Het is natuurlijk een gevoelig
onderwerp, maar ik begrijp uw punt: te laat zijn hiermee is ook niet goed. Dus dank
daarvoor.
De voorzitter: Dank u wel. Volgens mij kunnen we weer terug naar de vergadering met
u als voorzitter. Dank u zeer voor het tijdelijke voorzitterschap. Het pasje is alweer
gewisseld. Dan hebben we daarmee de eerste termijn van de kadernotabehandeling
2021 van de kant van het college ook gehad. Het vervolg van de behandeling ziet er als
volgt uit: volgende week dinsdag, 30 juni, wordt het besproken in de commissies. Voor
die tijd inventariseert de griffie bij de fracties waarover men wil spreken. Naar aanleiding
daarvan wordt er een voorstel gedaan voor wat betreft de agenda’s van de commissies.
De griffie stuurt hierover morgen een mail naar de fractievoorzitters met het verzoek
uiterlijk maandagochtend de input te leveren bij de griffie. Dan wordt er maandag ook
een schema gemaakt dat is u eind van de dag zult ontvangen en dan weet u bij de
fractievergadering ook exact hoe die commissieavond van de 30e er dan uitziet. De
tweede termijn van de bespreking in de raad vindt dan plaats, zoals u weet, op 14 juli.
Zijn er nog vragen over? Is dat voor iedereen helder? Helder.
30.Vaststellen Optimalisatietraject Sportboulevard (2420074)
De voorzitter: Dan gaan we wat mij betreft door naar het volgende agendapunt, dat is
het ‘Vaststellen van het optimalisatieproject Sportboulevard’. Daar waren we de vorige
keer gebleven bij de stemming. De stemverklaringen zijn ook al geweest, er is gestemd
en daar kwamen gelijke stemmen uit. Besproken in de raad van 26 mei, er zijn toen ook
drie moties ingediend waarvan er twee zijn ingetrokken en eentje, dat is motie M5 is in
stemming, of althans, die zou in stemming gebracht worden, maar bij het voorstel zelf
staakten de stemmen, zoals gezegd. De regel is dan dat de volgende raad, vandaag dus,
opnieuw over het voorstel wordt gestemd. Ook hebben we 26 mei besloten om het
stemmen over de motie uit te stellen naar vandaag. Ik stel voor dat we overgaan tot
stemmen. Dat gaat iets anders dan normaal. We kunnen hier niet digitaal stemmen
vanaf deze stoelen, dus we doen dat met handopsteking met een kaartje. U heeft
allemaal een groene en een rode kaart in uw mand zitten. Als u, en we gaan dus straks
eerst stemmen over het voorstel zelf, dus het voorstel ‘Optimalisatietraject
Sportboulevard’. Als u daar straks voor bent, dan verzoek ik u het groene kaartje
omhoog te houden, als u daar tegen bent het rode kaartje en dat ook even zo te
houden, want het is natuurlijk voor ons iets meer werk om goed te kijken wie wat heeft
gestemd. Ik stel voor dat we overgaan tot stemmen. Het voorstel zelf wordt in
stemming gebracht. Als u voor bent, een groen kaartje, als u tegen bent, een rood
kaartje. Mag nu de lucht in. Ik tel 13 rode kaartjes. Mogen ze nog even de lucht in, dan
zorg ik dat, dan noem ik ze op, dat ze ook in het verslag komen te staan: de fractie ...
Alleen de rode kaartjes graag, dank u wel. Excuus. Rode kaartjes. Dat is de fractie D66,
fractie VSP, fractie CDA, fractie GroenLinks, de SP en dan ben ik er volgens mij. Ja, dat
zijn de 13 leden van de raad die tegen hebben gestemd en dan hebben we 21 stemmen
voor. Daarmee is het voorstel aangenomen. Dan gaan we ook een stemming houden ten
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aanzien van de motie, dat is motie M5 die heet ‘Toekomstbestendige Sportboulevard’.
Dat was een motie van GroenLinks, D66, CDA en VSP. Zeg ik goed hè? Ja. Ook daarvoor
geldt dat we gaan stemmen. Als u voor bent, dan houdt u het groene kaartje omhoog,
als u tegen de motie bent, dan houdt u het rode kaartje omhoog. Volgens mij zijn dat
dezelfde stemverhoudingen. De partijen die ik net noemde. Wie is dan de 14e? Het zijn
er 14, ja. Dit zijn toch dezelfde kaartjes, zelfde ... Jawel. Het waren net ook 14. Het
waren net ook 14. Het zijn precies dezelfde partijen. Het zijn dezelfde partijen als bij het
voorstel zelf. Dus dat is GroenLinks, D66, CDA en VSP. En GroenLinks en de SP. Ja,
inderdaad. Dat weet ik, maar we hebben toch ...
Mevrouw …: Voorzitter? GroenLinks is -1, dus ik weet niet of daar misschien een foutje
...
De voorzitter: Het zijn er 14, inclusief -1. Dus het is met 14 tegen 20. Daarmee is de
motie niet aangenomen, oftewel verworpen.
34. Zienswijze Begroting 2021 en Jaarstukken 2019 diverse Gemeenschappelijke
regelingen (2576333)
De voorzitter: Dan komen we bij agendapunt 34, ‘Zienswijze Begroting 2021 en
Jaarstukken 2019 diverse Gemeenschappelijke regelingen’. Ik heb met de wethouders
afgesproken omdat de verbinding met de wethouders niet altijd even goed is, dat de
wethouder die hier verantwoordelijk voor is ook bij de behandeling hier komt zitten. We
zijn aangekomen bij de zienswijze op de begroting en de jaarstukken van de
verschillende gemeenschappelijke regelingen. Deze zijn in de commissies Bestuur en
Middelen, en Sociale Leefomgeving besproken. Vandaag spreken we alleen nog over de
zienswijze op de begroting en jaarstukken van de gemeenschappelijke regeling Dienst
Gezondheid en Jeugd. In de commissie Sociale Leefomgeving van 3 juni is onder
voorzitterschap van mevrouw Van der Ham afgesproken dat de bespreking zich beperkt
tot amendementen. Ik heb begrepen dat er in ieder geval één amendement gaat komen
van zes fracties. Wie is daar de indiener van, de hoofd indiener? Dat bent u, mevrouw
Nijhof. Mogelijk zou ook de Partij van de Arbeid nog met een amendement komen. Ik
kijk even naar de heer Van Verk of dat zo is.
De heer Van Verk: Nee, voorzitter, want in het huidige amendement staat meer als
voldoende verwoord wat wij anders ook hadden gezegd.
De voorzitter: Hartelijk dank. Dan geef ik het woord aan mevrouw Nijhof om het
amendement ook in de raadsvergadering in te dienen. Gaat uw gang.
Mevrouw Nijhof: Hierbij dien ik dit amendement in. Dit is een amendement wat, laten
we zeggen, ook voortkomt uit de werkgroep Jeugd. Dat heeft ook de titel daarvan,
wordt ondersteund door een redelijk aantal partijen. We hebben afgesproken dat ik het
amendement in dien en dat mijnheer Van Verk, die in dit geval het andere werkgroep lid
is, het amendement toelicht als er vragen over zijn.
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De voorzitter: Hartelijk dank. Ik denk dat we dat dan ook maar nu moeten doen, dan is
het voor iedereen duidelijk waar we het over hebben. De heer Van Verk, gaat uw gang.
De heer Van Verk: Dank u, voorzitter. Ik zal het kort houden. De werkgroep, de
regionale werkgroep Jeugd waar in mevrouw Nijhof en ik zitting hebben en waarin het
opmerkelijk is met twee opposi… Twee partijen uitstekend kunnen samenwerken op dit
vlak. Die werkgroep pleit nu al een aantal jaar voor realistische begrotingen. Wederom
heeft die werkgroep vastgesteld dat de huidige begroting van de SWJ niet op realisme
gestoeld is, dat daarin aantal voorgenomen maatregelen zijn opgenomen die
onvoldoende antwoord geven op de voortdurend stijgende kosten en dat de maatregelen
onvoldoende draagvlak hebben en op punten strijdig zijn met het huidige beleid of met
de wetgeving. Dat hebben zij verwoord in een brief genaamd ‘Overdenkingen’ en die
overdenkingen worden nu integraal overgenomen op aangeven van de zes partijen:
Beter voor Dordt, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie/SGP en onze partij om die
integraal op te nemen in de zienswijze.
De voorzitter: Hartelijk dank. Mevrouw Van der Ham.
Mevrouw Van der Ham: Voorzitter, dank u wel. Gezien de behandeling in de commissie
en de brede steun voor het amendement, zou ik omwille van de tijd willen pleiten om dit
niet langer te bespreken en gewoon in stemming te brengen. Ik hoop dat ik daarvoor de
handen op elkaar kan krijgen.
De voorzitter: Dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Ik kijk even rond of er toch behoefte is
vanuit de raad om hierover te spreken. Zo niet, dan kijk ik toch nog even naar de
wethouder, want ik vind het wel zo netjes om het college de gelegenheid te geven te
reageren. Gaat uw gang.
De heer Van der Linden: Ik heb ook al in de commissie aangegeven dat dit een prima
amendement is wat recht doet aan alle woordvoeringen die we hier vaak hebben maar
die ook past bij de woordvoeringen in andere raden, dus ik wacht de stemming af en
neem ik het mee.
De voorzitter: Dat is mooi, helder en kort. Dank, mevrouw Van der Ham dat u me daar
nog even op wees. Dan gaan we stemmen. Ik kijk even rond of er behoefte is aan
stemverklaringen.
Mevrouw Kruger: Voorzitter?
De voorzitter: Mevrouw Kruger, gaat uw gang.
Mevrouw Kruger: Ik heb geen stemverklaring, maar mijn fractiegenoot is, die kan ieder
moment weer binnenkomen. Dus misschien dat we even.
De voorzitter: De vergadering is gewoon gaande, mevrouw Kruger. Ik kijk even rond of
er behoefte is aan stemverklaringen. Dat is niet het geval. Dan gaan we toch stemmen.
Op het amendement, eerst op het amendement. Even kijken. Als u voor het
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amendement bent, dan steekt u het groene kaartje omhoog, als u tegen het
amendement bent, het rode kaartje. Unaniem. Dat betekent 33 .. Nee, want er mist
iemand, mevrouw Van Benschop. 33 stemmen voor. Daarmee is het amendement
aangenomen. Dan komen we bij de zienswijze zelf. Komen we bij de zienswijze zelf. Zijn
daar nog stemverklaringen op? Dat is niet het geval. Dan gaan we stemmen. Als u voor
de zienswijze, het geamendeerde zienswijze, bent, dan kunt u het groene kaartje
omhoog steken en anders de rode. Ook unaniem en dit keer is het met 34 stemmen
aangenomen, met dank aan mevrouw Van Benschop. Fijn dat u er weer bent. Dank u
wel, wethouder.
35. Beschikbaar stellen van een krediet voor de aanpak herinrichting en
herpositionering Hof van Nederland (2546621)
De voorzitter: Dan zijn we bij agendapunt 35.
De heer Van Verk: Voorzitter?
De voorzitter: Ja.
De heer Van Verk: Zouden we even kunnen pauzeren?
De voorzitter: Hoelang wilt u pauzeren?
De heer Van Verk: Een minuut of 5 à 10 ‘…’.
De voorzitter: Prima, laten we pauzeren tot 21:45 uur.
Mevrouw …: Voorzitter? Wellicht dan gelijk ook een wissel regelen zodat we dadelijk met
de nieuwe woordvoering aan de slag kunnen.
De voorzitter: Zo meteen, dat is goed, voordat we gaan schorsen, zo meteen gaan we
het hebben over het onderwerp ‘Krediet herpositionering Hof van Nederland’. Misschien
is het goed dat van iedere fractie de woordvoerder op dat punt even ruilt met de
fractievoorzitter als de fractievoorzitter niet zelf het woord voert op dat punt en dan ook
even het mandje meeneemt. Mandje meenemen. De vergadering is geschorst. De
vergadering is heropend. Iedereen is weer terug vol frisse moed. We zijn bij agendapunt
35, ‘Beschikbaar stellen van een krediet voor de aanpak herinrichting en herpositionering
Hof van Nederland’. Op diezelfde 3 juni in de commissie Sociale Leefomgeving is
gesproken over de herpositionering van het Hof van Nederland. GroenLinks en Gewoon
Dordt hebben daar nog technische vragen over gesteld en die zijn ook beantwoord.
Genoemde partijen hebben naar aanleiding hiervan gisteren nog aanvullende vragen
gesteld. Ook die zijn, als het goed, is beantwoord. In de commissie is afgesproken dat er
in de raad alleen nog over moties en amendementen zou worden gesproken. Ik begreep
dat er één amendement is van D66, Gewoon Dordt en GroenLinks. Klopt dat? Dat klopt.
Dient u dat in, mijnheer Tiebosch? Ja. Dan wil ik u graag het woord geven om dan het in
te dienen en toe te lichten en dan gaan we daarna kijken of daar nog debat over wordt
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gevoerd. Inmiddels wethouder Sleeking ook in de zaal. U kunt wat mij betreft gewoon
hier plaatsnemen. Het woord is aan de heer Tiebosch, gaat uw gang.
De heer Tiebosch: Dank u wel, voorzitter. De vraag die bij dit onderwerp door de
commissie politiek is geformuleerd, dat is: is het beschikbaar stellen van het gevraagde
krediet, zal dat de problemen van het museum oplossen? D66 heeft tijdens die avond
aangegeven dat dat wat ons betreft niet het geval is. Bij deze kredietaanvraag, die
dateert eigenlijk vlak ook voor het coronatijdperk. Wat wij graag zouden willen, dat is
om het investeringskrediet vanavond van € 515.000 niet beschikbaar te stellen, maar bij
de begrotingsbehandeling een nieuwe afweging te maken en te toetsen op aansluiting
bij de programmering op de ambities in de cultuurnota en de bijdrage van de groeiagenda. Want de cultuurnota die was ten tijde van deze kredietaanvraag nog niet
vastgesteld. Wat je ziet, dat is bij de cultuurnota daar hebben we met name gezorgd dat
het voor en door iedere Dordtenaar moet gebeuren en dat dit museum ook qua
reikwijdte onderdeel uitmaakt van deze cultuurnota. Als je dan vervolgens gaat kijken
dat er in dit plan van aanpak een aantal dingen naar voren komen, dan gaat het met
name over doelgroepenbeleid wat we daarin lezen en het andere is dat er een
herpositionering plaats gaat vinden, een herpositionering specifiek gericht op het
gebouw, de Tachtigjarige Oorlog, de vrijheid van tolerantie, de eerste vrije
Statenvergadering en de synode van 1618 - 1619. D66 is van mening dat zolang je de
naam ‘Museum Hof van Nederland’ blijft gebruiken, de naam die in 2014, 15 al als door
een aantal raadsfracties als ongelukkig werd betiteld, dan hebben wij ook met die
herpositionering hebben wij nog steeds het gevoel dat bezoekers met deze naam niet
datgene krijgen wat je daarvan zou mogen verwachten. Dus wij zouden graag, en dat is
omdat het nu ook coronatijd is, deze periode tot de begrotingsbehandeling willen
gebruiken om met de mensen die verantwoordelijk zijn voor dit museum en ook de
specialisten die door het college zijn geraadpleegd en geconsulteerd en de directeur van
het museum, ook een goed gesprek willen voeren. Dat is eigenlijk in de snelheid die nu
gebeurd is, is eigenlijk, heeft niet plaatsgevonden. Wij vinden wel als D66, en ik denk
dat ik ook spreek namens GroenLinks en Gewoon Dordt, dat het van belang is dat we op
een zorgvuldige manier, net zoals dat ook bij de cultuurnota is gegaan, dat wij het hier
over hebben. Mocht ons nu vanavond worden gevraagd: amendement gaat het niet
halen, om dan het raadsvoorstel, het kredietvoorstel goed te keuren, dan stemmen we
tegen.
De voorzitter: Dank u zeer. Daar zit meteen ook een stemverklaring in verscholen. Dank
u zeer.
De heer Boersma: Voorzitter?
De voorzitter: Ik wou eigenlijk, is dit nog een vraag over het indienen van ... Gaat uw
gang, de heer Boersma.
De heer Boersma: Ik had een vraag aan de heer Tiebosch over het amendement. Ik heb
een beetje moeite om het constateren, het overwegen en het van mening zijnde logisch
bij elkaar te krijgen. Dus misschien kan de heer Tiebosch daar iets op toelichten en dat
zit met name bij ‘van mening zijnde dat’. Daar wordt de term doelgroepenbeleid
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gebruikt. Voor zover ik weet, hebben wij in deze gemeente helemaal geen
doelgroepenbeleid meer en gaat het met name in het plan om iets meer focus op
gezinnen met kinderen. Dan vind ik de term ‘doelgroepenbeleid’, die vind ik een beetje
overdreven, om het zo maar te zeggen. Maar dan de volgende zin, die snap ik niet en
waarom dat dan niet overeen zou komen met het doel van de cultuurnota Diversiteit en
Inclusie. We hebben het over het Hof van Nederland. We hebben het over de basis van
onze Nederlandse staat, over begrippen als vrijheid waar gewoon diversiteit en inclusie
volgens mij uit voortvloeien. Dus misschien kan de heer Tiebosch dan even aangeven
waarom dat niet daarop zou passen. Het tweede punt, en dat blijft een beetje hangen,
daar hebben we het in de commissie wel uitvoeriger over gehad, maar het gevraagde
krediet zal de problemen niet oplossen. Ik hoor de heer Tiebosch zeggen: wij hebben
niet het gevoel dat de problemen hiermee opgelost worden. Ik heb ook weleens een
bepaald gevoel, dat komt niet altijd uit, maar misschien zou de heer Tiebosch dat dan
iets meer zou kunnen onderbouwen waar dan het gevoel vandaan komt of waar
misschien de zorg vandaan komt dat dit de problemen niet op gaat lossen.
De heer Tiebosch: Het zit hem in een aantal zaken, voorzitter. Als het gaat over het
genoemde doelgroepenbeleid, het staat eigenlijk letterlijk in het plan van aanpak, dat
het museum Hof van Nederland zich veel meer wil gaan focussen op gezinnen, op
schoolkinderen, op families. Wij missen, als je kijkt zoals we net op 26 mei de
cultuurnota vastgesteld hebben, juist die verbinding met die diversiteit in onze stad. Het
is geld van de gemeente wat er naartoe gaat, het is niet vanuit één of andere stichting
van een particulier. Het gaat er ons om dat we het kunnen verantwoorden aan de stad
waarom wij specifiek voor dit doelgroepenbeleid dan gaan kiezen waarmee we denken
dat het museum dan weer in die cijfers terecht komt wat nodig is. Het tweede is als het
gaat over geschiedenis. Juist in deze periode worden we geconfronteerd met Nederland
wat een beetje verwarring is met geschiedenis. Standbeelden worden op een gegeven
moment van hun sokkel afgetrokken. Wij vinden, als het dan gaat dat de gemeente
Dordrecht zich specifiek met schoolklassen gaat bemoeien, positief bedoeld, om
geschiedenisles te geven, dan moet je ook de geschiedenis vertellen zoals die dan ook
daadwerkelijk is. Dan is het in dit geval, dan hechten we er nog meer aan dat het niet
het Hof van Nederland is, dan zou je het specifiek ook in die jaren eens moeten zijn. Als
het gaat over 1572 hebben we geen discussie, maar vervolgens Nederland is dan zo’n
beetje 1839 tot stand gekomen, toen was Limburg er nog niet bij. Dat kwam pas in
1867 en vervolgens moest Flevoland nog komen. Dus wij hechten er gewoon ook zeer
aan dat als je dan € 515.000 gaat investeren waarmee je dan voor Dordrecht en voor
toeristische bezoekers een bepaalde verwachting meer wilt leggen, dat het dan ook
klopt. Dat is voor ons ook dat gesprek, dat willen wij gewoon echt in alle openheid
zouden wij dat willen voeren. Daar hebben we even tijd voor nodig en om die reden
zouden we die tijd ook willen gebruiken om vanavond nu niet te moeten beslissen over
de manier waarop het nu is gepresenteerd, maar hopelijk dat we even los van die
corona de tijd krijgen om met de directeur, de heer Schoon of met anderen, met die
specialisten, om daar ook even in alle zorgvuldigheid over te praten met elkaar.
De heer …: Voorzitter?
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De voorzitter: Oké, voordat er een heel debat nu ontstaat over dit punt. U heeft het
amendement ingediend, er is nog een verduidelijkende vraag gesteld. Wat mij betreft
gaan we nu gewoon een eerste termijn doen zoals we dat altijd doen. Het amendement
hebben we inmiddels, dank u wel. Dan wil ik beginnen bij de fractie Beter voor Dordt en
mevrouw Van Eck is aangeschoven. Gaat uw gang.
Mevrouw Van Eck: Als er iemand een glazen bol heeft, voorzitter, dan zou ik die graag
willen lenen, want of het krediet gaat zorgen voor een gezond Hof kan ik niet
beantwoorden. Wel zien wij dat er een goed plan ligt op hoofdlijnen waarvoor we het
gevraagde bedrag willen inzetten. We zullen dus niet instemmen met het amendement,
maar we kunnen ons zeker wel vinden in het betrekken van met name jongeren in de
verdere uitwerking van dit plan. Immers, als een we een structurele verhoging willen
van bezoekersaantallen, zal de jeugd moeten worden betrokken, want zij kunnen het
beste aangeven wat hun wel aantrekt.
Mevrouw Koene: Voorzitter?
De voorzitter: Een interruptie, Mevrouw Koene.
Mevrouw Koene: Daar zit nou precies de crux, want dan ga je dus eerst een krediet
beschikbaar stellen, er is een plan, want er zijn experts die hebben dan iets gevonden,
dat hebben ze jaren geleden ook gevonden, dat werd ook niks en dan vervolgens ga je
dan daarna pas jongeren erbij betrekken. Waarom ga je niet eerst kijken wat de
jongeren nodig hebben? De schoolkinderen, de basisschoolleeftijd, die gaan liever naar
Nemo of naar Naturalis en de jongeren vanaf 12 jaar die gaan hoogstwaarschijnlijk
helemaal liever niet naar het Hof van Nederland, maar die moeten dan voor de
burgerschap of de geschiedenis. Dus waarom ga je niet eerst kijken: wat zou voor jou
nou een reden zijn om daar naartoe te gaan? En dan kan je dus kijken, misschien kan je
wel volstaan met 3 ton, misschien moeten het er wel 7 worden, maar dan ga je wel
eindelijk eens een keer gewoon gedegen onderbouwing geven.
Mevrouw Van Eck: Voorzitter, in het plan staan inderdaad een aantal onderdelen
genoemd waarop wordt ingezoomd, zoals gezinnen, inderdaad de schoolkinderen. Ik
denk dat het is gewoon op hoofdlijnen, wat ik las tenminste, als je dus actief gaat kijken
naar die groepen die je dus met dat plan beoogt te trekken, dan neem ik aan dat daar
gewoon absoluut wel aanpassingen in kunnen worden gedaan, zeker in hoe je het gaat
neerzetten. Dat is eigenlijk wat ik zeg: kijk wat de jongeren nou willen en de mensen die
je wilt trekken, dus die belangrijk zijn voor het voortbestaan van het museum ook op
langere termijn en ga daarmee om de tafel en kijk hoe dat dan wordt, hoe zij dat
beleven, wat voor hun belangrijk is om in het museum mee te maken, te ervaren en dat
kan wat mij betreft prima met hoe het nu in het plan staat.
Mevrouw Van Benschop: Voorzitter?
De voorzitter: Gaat uw gang, mevrouw Van Benschop.
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Mevrouw Van Benschop: Ik hoor nu dat we op hoofdlijnen dan iets gaan besluiten. Daar
gaan we vervolgens wel 5 ton voor beschikbaar stellen en dan gaan we daarna
inderdaad kijken van hoe we dat dan in zouden moeten vullen. Wij hebben aanvullende
technische vragen gesteld, Gewoon Dordt en GroenLinks, waarbij we een schemaatje
hebben gekregen waar die bedragen dan aan besteed gaan worden. Daar is wel degelijk
al een uitwerking op gekomen. Ik vind hem niet heel diepgaand, maar goed, er is een
uitwerking. Dan wordt er, ik noem maar even wat, € 40.000 uitgetrokken voor spellen.
Volgens mij is dat nou juist iets wat je zou moeten toetsen bij de doelgroep of dat is
waar behoefte aan is. Hoe ziet Beter voor Dordt dat?
Mevrouw Van Eck: Zoals ik net al aangaf, het is gewoon goed om de doelgroep te
betrekken bij inderdaad wat je gaat doen om te kijken of dat het zin heeft. Dus we
hebben het over krediet an sich en het krediet an sich daar gaan wij gewoon zeggen:
dat moet je zeker doen, want dat moet leiden tot een beter museum.
Mevrouw Van Benschop: Voorzitter?
De voorzitter: Gaat uw gang, mevrouw Van Benschop.
Mevrouw Van Benschop: Maar bent u het dan niet met mij eens, of met GroenLinks eens
en met Gewoon Dordt en met D66 dat je dan ook zou moeten weten welk krediet je
waarvoor gaat besteden? Je kunt toch niet op voorhand zeggen: ik denk dat ik 5 ton
nodig heb, maar de onderbouwing die komt daarna pas.
Mevrouw Van Eck: Je kan altijd pas een kredietaanvraag doen als je een onderbouwing
hebt en die hebben zij gegeven. Maar dat wil volgens mij niet zeggen dat alles klip en
klaar is en dat het op die manier per se besteed gaat worden.
Mevrouw Van Benschop: Voorzitter, nog één keer?
De voorzitter: Ja, zeker nog één keer.
Mevrouw Van Benschop: Die onderbouwing is gegeven, en dat is precies het punt wat
we proberen te maken, zonder dat de beoogde doelgroep daarbij betrokken is.
De heer Kwaak: Voorzitter?
Mevrouw Van Eck: Voorzitter, mag ik eerst daarop reageren?
De voorzitter: Even de reactie op mevrouw Van Benschop.
Mevrouw Van Eck: Dank u. Ik denk dat wij daar dan een beetje van mening verschillen
over het moment waarop de doelgroep nog steeds invloed kan uitoefenen.
De voorzitter: Dank u zeer. Wie wilde er nog meer interrumperen?
De heer Kwaak: Ik, voorzitter.
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De voorzitter: Gaat uw gang.
De heer Kwaak: Ik hoor mevrouw Van Benschop duidelijk zeggen: er zijn geen jongeren
gevraagd, maar volgens het expertise en het stuk wat ik doorlees, zijn er duidelijk wel
jongeren gevraagd.
Mevrouw Van Eck: Voorzitter, dan wil ik wel weten waar dat staat.
Mevrouw Van Benschop: Moet ik daar antwoord op geven? Ik heb iets anders gelezen.
De voorzitter: Ja, even kort en dan gaan we daarna terug naar mevrouw Van Eck. Gaat
uw gang, mevrouw Van Benschop.
Mevrouw Van Benschop: Wat ik vooral terug kan vinden is dat er experts gevraagd zijn,
dat er vragen zijn gesteld aan de bezoekers die geweest zijn en dat er contact is
geweest met ProDemos en met eigen kennis en expertise binnen de ambtelijke
organisatie. Ik heb nergens gezien dat er jongeren zijn gevraagd waar ze behoefte aan
hebben. Als de heer Kwaak mij kan vertellen waar dat staat, dan hoor ik het graag.
De voorzitter: Oké, misschien dat u daar straks in uw eigen termijn op kunt
terugkomen. Was u klaar met uw betoog, mevrouw Van Eck?
Mevrouw Van Eck: Ik had nog een klein eindje.
De voorzitter: Gaat uw gang.
Mevrouw Van Eck: Maar ik wil de vraag van mevrouw Van Benschop ook wel
beantwoorden, voorzitter, want het gaat over de jongeren adviesgroepje, werkgroep van
Dordt Museum. Die is daarbij betrokken geweest.
Mevrouw Van Benschop: Voorzitter?
Mevrouw Van Eck: Maar de vraag was welke jongeren dat waren. Ik heb het bij deze
beantwoord, dus ik wil het graag even afmaken.
De voorzitter: Een interruptie. Mevrouw Koene.
Mevrouw Koene: De jongeren waar mevrouw Van Eck het over heeft, dat gaat over de
jongeren die deelnemen aan Take pART en dat zijn jongeren die al iets hebben met
kunst of daar al toe gestimuleerd zijn. Dat is een makkelijke. Het gaat juist om de
jongeren die er niet zijn.
Mevrouw Van Eck: Nee, voorzitter, dat klopt, mevrouw Koene, dat was eigenlijk het
tweede deel van mijn verhaal, dat inderdaad dat er zijn jongeren betrokken en mijn, hoe
heet hij nou, de fractie-assistent wees ons erop: maar dat zijn waarschijnlijk al jongeren
die naar het museum gaan. Toen zei ik: dat klopt, dus het is ook zaak om gewoon
andere jongeren te betrekken buiten de jongeren die al komen. Dat is eigenlijk wat ik
wilde zeggen met de doelgroep jeugd dat die erbij betrokken moet worden.
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De voorzitter: Oké, dank u wel.
Mevrouw Van Eck: En dat willen we dus aan de wethouder ook meegeven en nou ben ik
klaar met mijn verhaal.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan ga ik naar de VVD-fractie. Wie voert het woord? De
heer Kwaak.
De heer Kwaak: Dank u, voorzitter.
De voorzitter: U zit voor mij totaal onzichtbaar achter drie grote mannen. Gaat uw gang.
De heer Kwaak: Wat is een naam, zegt Shakespeare. Een naam is niet belangrijk voor
een museum. Voor of tijdens corona zou inhouden dat we geen besluiten zouden kunnen
nemen in deze tijd. Tijdens de kadernota gaan we graag het debat aan inzake de
cultuurnota, wat we met het financiële geld van die 1,4 miljoen gaan doen. Het gaat nu
over een museum, wat door te weinig bezoekers geld bij moet leggen. De antwoorden
op de technische vragen gaven tot heden morgen weinig input. Vanmorgen kon ik een
duidelijke onderbouwing zien met dank aan mevrouw Van Benschop en mevrouw Koene.
Ja, de VVD vindt een half miljoen ook een hoop geld, maar na een duidelijke presentatie
waar ik persoonlijk om gevraagd heb bij de heer Schoon die zeker ook bij de commissie
had plaats moeten vinden, zien we als VVD mogelijkheden met aanpassingen om dat
bezoekersaantal omhoog te krijgen. We zien graag één thema in het Hof, waar de
feitelijke stichting van ons land plaatsvond, hier in onze plaats Dordrecht waar wij als
VVD zeker trots op mogen zijn. Dank u wel, voorzitter.
De heer Portier: Voorzitter?
De voorzitter: Interruptie, de heer Portier.
De heer Portier: Ik heb een vraag aan de heer Kwaak. Uw fractievoorzitter heeft eerder
deze middag een gloedvol betoog gehouden dat we geen projecten moeten beginnen als
de opbrengsten onzeker zijn en waarvan we niet weten hoe het af gaat lopen. Hoe
verhoudt zich dat nu met de stelling die u nu inneemt?
De heer Kwaak: Dank u wel. Het geld is al gereserveerd daarvoor, een bepaald deel van
het bedrag.
De heer Portier: Maar het gaat er toch om dat we niet weten wat het op gaat brengen?
U zegt: we moeten niet meer aan projecten beginnen, tenminste, uw fractievoorzitter
zei dat, als we niet weten of de investering wel eruit komt. Nu wilt u gewoon een
investering gaan doen met een totaal onzekere uitkomst. Dat verhoudt zich toch niet
met elkaar?
De heer Kwaak: Moeten we dan zeggen: het museum gaat over twee jaar dicht? Nu legt
het museum ieder jaar een ton erbij al.
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De heer Portier: Er is een heel groot verschil tussen het dichtgooien en er een half
miljoen bij gooien.
De voorzitter: De heer Kwaak. Dat klopt, dat is een verschil tussen. Wilt u daar nog op
reageren?
De heer Kwaak: Nee, daar wil ik niet op reageren, voorzitter.
De voorzitter: Ik wil het wel objectief zeggen. Was dat ook uw termijn? Dank u zeer.
Mevrouw Van Benschop: Voorzitter?
De heer Van Verk: Voorzitter?
De voorzitter: Mevrouw Van Benschop.
Mevrouw Van Benschop: Dank u wel. Ik hoor de heer Kwaak zeggen dat er nu geld bij
moet, maar ik hoop wel dat VVD zich ervan bewust is dat ook met deze investering van
5 ton er nog steeds een tekort is en dat er nog steeds geld bij moet.
De heer Kwaak: Er is zeker een tekort, mevrouw Van Benschop. Maar we kunnen helaas
niet in een glazen bol kijken. Doen we niks, dan gebeurt er niks. We moeten iets doen
om dat museum te helpen.
Mevrouw Van Benschop: Maar als we iets doen, betekent dat nog steeds een tekort van
een ton per jaar.
De heer Kwaak: Het betekent zeker nog een tekort van een ton per jaar. Maar voor
hetzelfde geld gaat de bezoekersaantal niet naar 30.000 maar naar 35.000.
Mevrouw Van Benschop: Naar hoeveel?
De heer Kwaak: Naar 35.000 per jaar. Dat weten we geen van allen.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan ga ik naar de …
De heer Van Verk: Voorzitter?
De voorzitter: Ja, de heer Van Verk.
De heer Van Verk: Ik ben een beetje verbaasd over het betoog van de heer Kwaak. Ik
heb hem in de commissie horen spreken en daar was hij toch eigenlijk behoorlijk tegen
dit voorstel, mede omdat er ook horeca wordt toegevoegd terwijl de horeca op een
steenworp afstand van het Hof aanwezig is. Ik hoor er niks van terug en uw verhaal.
Hoe zit dat?
De heer Kwaak: Zoals ik al aangaf, mijnheer Van Verk, ik heb daar gesproken met
mijnheer Schoon van het museum die mij duidelijk een presentatie gegeven hoe en wat
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er gaat gebeuren in het Hof. We hadden hier in deze commissie ook deze presentatie
moeten hebben, dan hadden we misschien met zijn allen heel anders erover kunnen
denken.
Mevrouw Stolk: Voorzitter?
De voorzitter: Interruptie. Mevrouw Stolk, u komt straks aan de beurt en mijnheer Van
Verk nog even de tweede interruptie.
De heer Van Verk: Ik hoor geen antwoord op mijn vraag. Wij hebben het over de
horeca. Daar was u mordicus tegen in de commissie, want dat was een oneerlijke
concurrentie met de horeca op Statenplein. Horeca is een onderdeel van de
toevoegingen aan het Hof van Holland en daar hoor ik u niets meer over zeggen, dat is
opeens, dat bezwaar is opeens als sneeuw voor de zon gebleven bij een presentatie van
de heer Schoon? Dat neemt niet weg dat horeca horeca is.
De heer Kwaak: Horeca is horeca, maar er worden, er gaan mensen van Den Witten
Haen gaan daar werken, dat is van de Stichting Philadelphia. Ik vind dat deze mensen
ook een kans moeten krijgen op de arbeidsmarkt.
De heer Van Verk: Voorzitter, ik ben het onmiddellijk met de heer Kwaak eens dat deze
mensen een kans moeten krijgen op de arbeidsmarkt. Maar nogmaals, dat is niet het
punt wat ik maak. Ook horeca van de stichting van Den Witten Haen is horeca die op
een steenworp afstand zit van de horeca op het Statenplein, horeca die het in deze
tijden al verrekte zwaar heeft en toch gaat u horeca toevoegen waar geen behoefte aan
is.
De heer Kwaak: Ik heb van mijnheer Schoon te horen gekregen dat het heel
kleinschalige horeca is.
Mevrouw Van Benschop: Voorzitter.
De voorzitter: Mevrouw Van Benschop, maar ik had mevrouw Stolk eigenlijk eerst het
woord beloofd.
Mevrouw Van Benschop: Ik wilde hierop reageren specifiek.
De voorzitter: Vindt u dat goed, mevrouw Stolk? Mevrouw Van Benschop, gaat uw gang.
Mevrouw Van Benschop: Dank u wel, voorzitter. Zelfs als het kleinschalige horeca is,
dan vind ik 115.000 euro best heel veel geld.
De heer Kwaak: Dat is inderdaad veel geld, maar we weten niet precies wat er gaat
gebeuren voor dat geld.
Mevrouw Van Benschop: Dat staat in de onderbouwing, dat gaat naar de horeca.
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De heer Kwaak: Dat staat wel in de onderbouwing, maar we weten niet precies hoe het
eruit gaat zien, dus. Er zijn nog geen duidelijke tekeningen van.
De heer Van Verk: Voorzitter?
De voorzitter: De heer Van Verk, maar ja, we schieten nu van alle kanten meervoudig op
de heer Kwaak. Laten we, maar misschien krijgt u gewoon geen antwoord op uw vraag.
Dat kan.
De heer Van Verk: Nee, maar ik constateer nu dat er € 115.000 wordt uitgegeven aan
horeca waar we niet van weten wat we ermee gaan doen terwijl ik inderdaad de heer
Merx vanmiddag nadrukkelijk heb horen zeggen dat we niet meer geld gaan uitgeven
aan zaken die we niet weten wat ermee gebeurt. U zit daar gewoon klip en klaar zonder
enige schaamte zit u te zeggen: dat gaan we wel doen en we weten niet wat ermee
gebeurt. Ik vind dit echt bijna schaamteloos.
De heer Kwaak: Mijnheer Van Verk, dan kan ik u zeggen, daar zal toch wel een duidelijk
plan zijn, neem ik aan. Want ik ga niet zomaar zeggen: kom maar, horeca.
De heer Van Verk: Dat zegt u wel namelijk zomaar en u geeft er nog € 115.000 aan uit
ook.
De heer Kwaak: Ik denk dat dit plan duidelijk onderbouwd is ook.
De voorzitter: Goed, dank u wel. Mevrouw Stolk nog. Nee? Dan ga ik naar de CDAfractie, dan wil ik graag mevrouw als het woord geven. Gaat uw gang.
Mevrouw Weerts: Dank u wel, voorzitter. Zoals al eerder in de commissie aangegeven
steunen wij als fractie het besluit van het college. Museum moet een kans krijgen. Wat
we wel vinden en wat we graag hebben is een evaluatie om tijdig, als dat nodig zou zijn,
bij te kunnen sturen, een evaluatie rond 2, 2,5 jaar om in ieder geval op tijd te zijn
mocht het niet voldoen. Maar geef het in ieder geval een kans op de manier waarop het
momenteel wordt ingezet. Tot zover.
Mevrouw Van Benschop: Voorzitter?
De voorzitter: Bij interruptie, mevrouw Van Benschop.
Mevrouw Van Benschop: Dan ben ik wel heel benieuwd waar het CDA nog op zou willen
bijsturen. Is het dan de bedoeling dat er nog meer geld naartoe gaat?
Mevrouw Weerts: Wij sturen bij op het plan zoals het is aangegeven, ook door
deskundigen, die hebben een aantal maatregelen voorgesteld en meer jongeren
aantrekken en zo voort. Daar blijven we op steunen, wat we ook al eerder hebben
gezegd in de commissie. Ik wijk niet af van de eerdere stelling van de commissie.
Mevrouw Van Benschop: Voorzitter?

118

De voorzitter: Gaat uw gang.
Mevrouw Van Benschop: Dat kan zijn, maar dan ben ik nog benieuwd hoe u, na 2,5 jaar,
dan krijgen we een evaluatie, dan blijkt dat het niet werkt of wel werkt, ik verwacht van
niet, en dat er dan gezegd wordt: we moeten het weer bijsturen, er moet nog een paar
ton bij. Is dat dan het beeld wat ik daarbij moet hebben of denkt u dat dat dan binnen
die € 515.000 nog een keer gaat lukken om het nog een keer aan te passen?
Mevrouw Weerts: Voorzitter, ik vind het te kort door de bocht. Een kans moet worden
gegeven aan de hand van deze kredietverstrekking en juist die tijdige bijsturing kan
aangeven of we wel of niet op de goede weg zitten. Maar dit is voldoende onderzocht en
hierop moeten we kunnen doorgaan. Dit standpunt gaan we ook over een paar maanden
nog innemen, dus dat hoeven we niet aan te houden met weer nog een nadere periode
of overleg.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan, inbreng van D66 hebben we denk ik toch grotendeels
al gehad. Wilt u daar nog iets aan toevoegen, mijnheer Tiebosch?
De heer Tiebosch: Misschien is het wel goed om nog een keer te benadrukken dat dit
voorstel voor de coronatijd is gekomen en dat inmiddels 25% van de musea in
Nederland op instorten staat, dus dat geef ik u toch maar even mee ook.
De heer Boersma: Voorzitter?
De voorzitter: De heer Boersma, ‘…’.
De heer Boersma: Mag ik daar meteen op reageren? Want dat argument kan je
natuurlijk ook voor het tegenovergestelde gebruiken. Op het moment dat we
constateren dat alle musea onder druk staat, dan is dit toch het moment om te
investeren om te zorgen dat we in de toekomst de musea, zeker dit museum, weer
ruimte geven om meer bezoekers te trekken?
De heer Tiebosch: Voorzitter, dan betekent het gewoon het gelijkheidsbeginsel. Als het
verhaal van die horeca waar we het net over gehad hebben, dan mogen al die andere
musea dus ook straks op gaan rekenen van u.
De voorzitter: Oké, dank u. Dan gaan we naar GroenLinks, mevrouw Van Benschop. Uw
positie is op zich duidelijk, maar misschien dat u toch wel wat wil toelichten.
Mevrouw Van Benschop: Dank u. Ik wilde me aansluiten, GroenLinks wil zich aansluiten
bij de woorden van de heer Tiebosch bij het indienen van het amendement waarbij wij
nog willen benadrukken dat het ons compleet … Want GroenLinks wordt altijd verweten,
of regelmatig verweten, dat we graag gratis geld weggeven. Vervolgens wordt er hier
een voorstel gedaan waarbij € 515.000 wordt uitgegeven in de hoop dat we dan een
tekort hebben van een ton in plaats van 1,5 of 2 ton. Daar verzetten we ons tegen. Dus
dat is volgens mij de enige aanvulling die ik hier nog op wil doen waarbij ik ook nog wil
benadrukken dat voor ons echt van belang is dat als je dit soort bedragen gaat voteren,
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dat je eerst bekijkt of het ook echt het gewenste effect gaat hebben door met de
doelgroep die je wilt aanspreken op voorhand, en niet als het allemaal al in gang is
gezet, gaat bespreken hoe je dit dan gaat aanpakken.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan kom ik bij de heer Boersma, ChristenUnie/SGP.
De heer Boersma: Voorzitter, dank u. Het zal u niet verbazen dat wij niet met dit
amendement in gaat stemmen. Ik zal straks nog even nog op de argumentatie ingaan.
Als eerste, we hebben een hele discussie gehad in de commissie en daarbij zien we een
soort patstelling ontstaan waarbij aan de ene kant een aantal partijen zegt: ik snap niet
dat jullie zoveel geld willen investeren in iets wat onzeker is, waarbij mijn fractie er nog
steeds van uitgaat dat we een mooi museum hebben met Hof van Nederland. Op die
naam kom ik zo nog wel even terug, dat er een advies ligt van meerdere experts waarin
aangegeven wordt: het gaat nu niet goed, maar met een aantal investeringen hebben
we de kans om meer bezoekers te trekken.
Mevrouw Koene: Voorzitter?
De voorzitter: Mevrouw Koene, gaat uw gang.
Mevrouw Koene: Ik ben even nieuwsgierig, want in 2011 waren het vrijwel dezelfde
experts aan wie gevraagd is hoe er aan bepaalde bezoekersaantallen gekomen moest
worden. Die hadden zoiets van: als je dit en dit en dit doet, dan komen er ook 40.000
bezoekers. Nu worden een aantal van dezelfde mensen gevraagd en nou roepen ze hele
andere dingen. Dus wat vindt de heer Boersma daarvan?
De heer Boersma: Het zou flauw zijn als ik de term ‘voortschrijdend inzicht’ gebruik,
natuurlijk. Ik heb geen verstand van de hele musea wereld, ik kan me wel heel goed
voorstellen dat een museum moet zich ontwikkelen. Je begint met een bepaald concept
en in de loop van de tijd ga je kijken: trekt dit voldoende bezoekers? Dat is bij het
Dordrecht Museum volgens mij ook gedaan, is ook een grote verbouwing geweest, dat
heeft heel veel bezoekers opgeleverd met een iets ander concept misschien. Of dat
allemaal dezelfde experts zijn, u zegt het, ik ben er niet zo diep ingedoken. Maar goed,
dan hoop ik dat die mensen ook in de jaren bijgeleerd hebben. Waar het mij om gaat is
dat, dat valt me de laatste tijd vaker erop, we hebben nu de neiging om bij elk advies
wat er ligt, we zijn ook wel natuurlijk een beetje wantrouwig geworden door een aantal
andere grote projecten, maar bij elk advies wat er inmiddels ongeveer ligt, wordt er
meteen gezegd: kunnen we dat advies wel vertrouwen en deze experts die hebben toch
al eerder wat gezegd en waarom zou ik het nu wel geloven?
Mevrouw Koene: Voorzitter?
De heer Boersma: Op die manier vind ik het lastig om voorstellen te gaan beoordelen.
De voorzitter: Mevrouw Koene.
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Mevrouw Koene: Het is geen kwestie van: kunnen we ze wel vertrouwen. Waar het om
gaat, en dat is voor ons heel essentieel, is dat je dus als je meer jongeren wil trekken,
wat duidelijk wordt aangegeven, je dus begint bij die jongeren en niet bij experts en
historici. Want met alle respect, die weten echt niet wat er leeft onder de jongeren.
De heer Boersma: Voorzitter, ‘de jongeren’ bestaan niet, dus het is heel lastig om, met
welke jongeren ga je dan het gesprek voeren over hoe het museum eruit zou moeten
zien. Ik heb thuis een dochter van 20 die studeert aan hbo en waarbij ze alles leren over
musea, over communicatie, over groepen, over jongeren, over ouderen, weet ik veel
wat. Dus ik ga ook uit van een stuk expertise bij mensen die hiervoor doorgeleerd
hebben en die ons daarin adviseren. Ik vind dat we die jongeren wel moeten betrekken,
maar volgens mij zit er ook gewoon nog ruimte om bij de verdere uitwerking daarvan
om jongeren daarin mee te nemen. Buiten dat denk ik, biedt ook het museum, zeker
qua thema, denk ik, ook heel veel ruimte om de komende tijd met jongeren in gesprek
te gaan als we het hebben over het thema vrijheid, als we het hebben over de basis van
onze staat, democratische rechtsstaat en begrippen ‘vrijheid’ en ‘inclusie’ en ‘diversiteit’.
Ik denk dat jongeren ook heel goed in staat zijn om daarbij aan te sluiten en daar ook
wel ideeën over hebben en dat het niet per definitie zo is dat jongeren zo’n museum per
definitie saai vinden of daar niet naartoe willen en of er alleen naar toe gaan als er van
tevoren met hun gevraagd is wat daarmee willen. Dus goed, ik denk dat wij daar op dat
punt van mening blijven verschillen. Dat is ook helemaal niet erg. Het punt is wel, en
dan kom ik ook bij het amendement, ik zit nog steeds wel met die term
‘doelgroepenbeleid’ in mijn maag. Er wordt gefocust op de groep gezinnen met kinderen
en scholieren. Dat is op zich vanuit het thema van het museum misschien logisch en die
zijn dan ook wat minder bereikt dan de hoop was. Dat wil niet zeggen dat dat natuurlijk
andere groepen uitsluit. Dus qua thema, ik ben inmiddels twee keer in het museum
geweest. Er was één keer een tentoonstellingen over een Japans schip wat in Dordrecht
gebouwd is. Dat zal misschien de gemiddelde 18-jarige niet aanspreken, maar er was
ook, er zijn ook onderwerpen en dan zijn jongeren aan het woord als het gaat over
vrijheid, over respect, hoe ga je met elkaar om en hoe ervaar je discriminatie. Dus ik
denk dat op dat punt het museum ook een brug kan slaan naar de huidige samenleving
en dat dat prima past bij diversiteit en inclusie, zeker in deze tijd waar, en dat zegt de
heer Tiebosch terecht hoor, de geschiedenis ook ter discussie staat. Laten we dan ook
niet bang zijn om terug te kijken in de geschiedenis en dat met elkaar kritisch te kijken:
hé, waar zijn we ooit begonnen met elkaar? Waar staan we nu? Soms ook misschien:
waar is het misgegaan? Als laatste, of dit krediet de problemen van het museum wel of
niet zullen oplossen, dat is voor een deel natuurlijk ook een aanname. Voorlopig ga ik
daar even vanuit dat wat er ligt aan experts, aan adviezen dat we daarmee hopen, laten
we het hopen, een extra groep mensen bereiken en het aantal bezoekers ook toe zullen
laten nemen. Daar komt bij dat er gewoon geld gereserveerd is, wat ons betreft, er ligt
geld, dus laten we ook aan de slag gaan. Het argument dat we eerst geld voor de
cultuurnota moeten vinden is voor mijn fractie geen argument. Buiten dat ligt er ook
volgens mij een voorstel of een amendement vanuit D66 om op een andere manier die
kredieten voor de cultuurnota ter beschikking te stellen. Dus wat ons betreft blijft dit
nog even een ‘nee’ op dit verhaal.
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De voorzitter: Dank u zeer. Dan ga ik naar de SP-fractie, de heer Portier.
De heer Portier: Voorzitter, Dordrecht mist een echt historisch museum dat een volledig
overzicht geeft van de geschiedenis van onze stad, zoals bijvoorbeeld ‘…’ Amsterdam dat
wel hebben. Het is zeker waar dat geschiedenis niet in de eerste plaats jongeren
aanspreekt, wat ik erg jammer vind. Gelukkig bereiken ze vanzelf wel een leeftijd dat ze
het misschien wel interessant gaan vinden. De oplossing wordt gezocht in het voorstel
van het museum een soort pretpark te maken met een flink horecaterras, interactieve
spellen et cetera. Om te beginnen over die horeca. Op dit moment is het pleintje, het
Hof een aantrekkelijke oase van rust tussen de drukke markt en de drukke Voorstraat.
Nu zou daar een flink terras moeten komen wat dan ook gaat concurreren met de
bestaande horeca. De kans dat het opleuken en vergamen van het museum de
bestaande bezoekers die op zoek zijn naar een historisch verhaal, weg zal jagen, acht ik
groter dan de kans om op deze manier grote gezinnen aan te gaan trekken. Ten slot.
Een museum dat de geschiedenis wil vertellen, moet geen leugens vertellen. De
vergadering die in Dordrecht plaatsvond, was niet het begin van Nederland. Het was niet
de eerste vrije Statenvergadering, heeft waarschijnlijk niet plaatsgevonden op de plek
waar nu het Hof van Nederland is. Die synode van Dordrecht was ook geen hoogtepunt
van godsdienstvrijheid, maar leidde tot de verbanning van de remonstranten en de
onthoofding van Oldenbarnevelt. Dus laten we na gaan denken over hoe we echt de
geschiedenis van Dordrecht een plek willen geven in onze stad. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u zeer. Geschiedenis nodigt in ieder geval uit tot debat. Dat is mooi.
Geschiedenis is levend. Dan komen we bij de VSP-fractie. Mevrouw Stolk, gaat uw gang.
Mevrouw Stolk: Voorzitter, dank. Ook voor de VSP is het Hof van Nederland een
belangrijk cultureel gebeuren. Ik kan even het woord niet vinden. Ik ga nog even door
op de ingeslagen weg die ik vandaag in ben gegaan volgens de heer Sleeking als
somberste raadslid van deze raad, dus laat ik dat gewoon even vasthouden. Om nu
zomaar een blanco cheque van die € 515.000 te geven: nee. Ik wil de partijen die hier
in zijn gedoken complimenteren met de vragen die zij gesteld hebben. Wat ik jammer
vind, is dat ik de heer Kwaak hoor zeggen: ik heb een presentatie gehad van de heer
Schoon. Nou had het zo fijn geweest als deze raad ook die presentatie had gekregen.
Dus, en dan richt ik even de vraag aan de heer Sleeking: ook u vindt het belangrijk dat
het Hof van Nederland blijft bestaan. Waarom is deze raad daarvan onthouden? Want
als je gaat praten over bezoekersaantallen en dat soort dingen en je wilt dingen gaan
ontwikkelen, dan zou ik zeggen: neem ons daarin mee en probeer ons ervan te
overtuigen dat we akkoord moeten gaan met de investeringen die daar liggen. Maar ik
wacht eerst uw antwoorden even af voordat ik aan mijn tweede termijn ga beginnen.
Tot zover, voorzitter.
De voorzitter: Tweede termijn zelfs. Dank u zeer. Dan kom ik bij de Partij van de Arbeidfractie. De heer Van Verk, gaat uw gang.
De heer Van Verk: Voorzitter, dank u. Toen ik dit voorstel voor het eerst las, schoot mij
een oud Nederlands gezegde te binnen: al draagt een aap een gouden ring, het is en
blijft een lelijk ding. Dat heeft dan niet te maken met de inrichting van het museum als
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zodanig, maar dat heeft te maken met het gebouw. Het gebouw is uitermate ongeschikt
voor de museale doelen. Het is prachtig en symbolisch gelegen, tuurlijk, daar zou
Holland ooit zijn gesticht. Daar kan je overigens, dat ben ik met de heer Portier eens,
daar kan je best wel je twijfels bij hebben. Maar goed, laten we dat nou nog voor waar
aannemen, maar het gebouw is tegelijkertijd uitermate oud, monumentaal en daardoor
uitermate beperkt in de mogelijkheden om daar iets mee te doen. Dan kunnen we er wel
weer 5 ton in stoppen, maar dat gaat dat probleem van dat gebouw niet oplossen. Dus
dat gebouw blijft een onaantrekkelijk gebouw voor museale doeleinden en daarom zou
je het al niet moeten doen. Voor de rest constateer ik, voorzitter, dat de VVD terug in de
coalitie is gerammeld en het CDA wil bijsturen. Maar als je eenmaal geld hebt
uitgegeven, dan kan je niet meer bijsturen, want dan is het gewoon weg, of je moet
weer opnieuw geld gaan vinden. Dus dat is een beetje onzinnige gedachte, vind ik, om
te zeggen: dan gaan we nog bijsturen. Dat is niet mogelijk. Kom op, wees helder en
realistisch en zeg gewoon: wij willen dat graag om wat voor reden dan ook, maar niet
omdat u nog kan bijsturen. Dat was het, voorzitter.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan kom ik bij de fractie Gewoon Dordt, mevrouw Koene.
Mevrouw Koene: Dank, voorzitter. Het meeste is gezegd eigenlijk al, min of meer door
de interrupties. Ik ben ook zeer teleurgesteld dat de … Ik vroeg ook gelijk vandaag zo
van: hoe zit dat nou, want jullie zouden toch, jullie vonden die onderbouwing die er
gegeven was, VVD, die vonden jullie toch niet oké? Toen was, hoorde ik inderdaad ook
dat ze gisterenavond een toelichting hadden gekregen van de heer Schoon. Dat vind ik
wel kwalijk, want dan zit je met ongelijke informatie. Ik moet ook zeggen dat de vragen
die wij gesteld hebben, tot twee keer toe min of meer dezelfde vragen, de antwoorden
gaan al bijna in de richting komen van een echt antwoord. Dus wie weet komen we daar
ooit nog wel eens een keer uit. Waar ik eigenlijk met name om wil vragen is dat de
wethouder de bereidheid toont om eerst voordat er iets aangevangen wordt in het Hof
van Nederland met jongeren om de tafel gaat of dat laat doen en dan wel jongeren die
vanuit verschillende lagen, breedtes enzovoort van de bevolking komen, om eens te
kijken: wat zou er voor hen noodzakelijk zijn. Ik vermoed zomaar dat die toezegging er
niet gaat komen, maar je weet het maar nooit. Misschien word ik nog verrast.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan hebben we de inbreng van de raad in de eerste termijn
gehad. Ga ik naar wethouder Sleeking. Gaat uw gang.
De heer Sleeking: Voorzitter, dank u wel. Dank voor de reacties vanuit de raad.
Voorzitter, in de commissie heb ik al gesteld dat ik ook niet in eerste instantie overtuigd
was van de noodzaak en de juiste onderbouwing van het voorstel. Dat heb ik ook in de
commissie al gezegd. Dus wij hebben sowieso, ook in het college eens presentatie laten
verzorgen en het voorstel is daarna nog verder uitgewerkt. Ik heb overigens ook aan de
commissie aangeboden, de raad en de commissie kan daar altijd gebruik van maken,
om een presentatie te laten verzorgen als het om dit soort investeringsbedragen gaat. U
heeft daar mijn toestemming niet voor nodig. Ik heb die suggestie eerder gedaan. Ik
begrijp dat het in deze periode van coronacrisis is het toch wel wat lastiger te
organiseren, maar het kan wel als dat u ook zou helpen om daarmee tot een ander
besluit te komen. Want ook in de commissie heb ik gezegd: met dit soort investeringen,
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geef ik er ook de voorkeur aan dat dat een wat breder draagvlak in de raad heeft dan de
helft plus één, snapt u. Dat voelt gewoon beter. Volgens mij waren wij met elkaar apen,
of schapentrots in 2010 met de opening, met een hele feestelijke opening waar de
koning aanwezig was.
Mevrouw Koene: Voorzitter?
De heer Sleeking: Ik hoor nu enkele mensen zeggen dat ze eigenlijk helemaal niks zien
in het hele concept.
Mevrouw Koene: Even voor het nageslacht, voorzitter.
De heer Sleeking: Dat vind ik wel jammer, want dat heb ik nooit gehoord.
De voorzitter: Interruptie, mevrouw Koene.
Mevrouw Koene: 2015, mag dat ook?
De heer Sleeking: 2015, neem me niet kwalijk. 2015. Wij hebben heel veel in onze
culturele voorzieningen geïnvesteerd. Ik hoef die getallen allemaal niet te gaan noemen.
We weten ook met elkaar dat het de stad geen windeieren heeft gelegd en dat de stad
daardoor enorm gestegen is en gewaardeerd is en dat het ook niet altijd, dat je niet
altijd in één keer het goede concept te pakken hebt. We hebben enkele jaren geleden, ik
weet niet meer precies hoeveel, maar volgens mij ook 5, 6 jaar geleden, in het Van Gijn
museum hebben wij een flinke impuls gegeven, dat heeft er ook toe geleid dat de
bezoekersaantallen gestegen zijn. Kijk eens wat er gebeurd is met het Dordrecht
Museum? En gigantische investering, maar wat heeft het niet voor een impact en voor
een uitstraling naar de stad, de regio, nationaal, internationaal zelfs. Als je dan zo’n
investering gedaan hebt, ook in het Hof van Nederland - de heer Van Verk blijft het
hardnekkig het Hof van Holland noemen, hij is niet gelukkig met de naam geloof ik, ik
geloof dat er nog een paar andere zijn in de zaal, maar dat is nou eenmaal de naam
waarmee wij werken, het Hof van Nederland - dan moet je toch ook bereid zijn om die
impuls nog een keer beschikbaar te stellen. Ik begrijp best de terughoudendheid bij
sommigen, want je moet er dan ook van overtuigd zijn dat als je dan het geld
beschikbaar stelt, dat het dan ook echt tot een verbetering leidt en hogere
bezoekersaantallen. Niemand kan die garantie geven, maar we moeten wel ons
stinkende best doen om het ook te gaan waarmaken. Ik had overigens die toezegging
waar mevrouw Koene om vroeg, die had ik al bij een eerdere spreker op papier gezet,
volgens mij vroeg de VVD en ook ChristenUnie/SGP daar al om, omdat u vindt dat de
inbreng van de jongeren doelgroep, misschien sowieso een wat meer, een groep die wat
meer diversiteit heeft, nog onvoldoende betrokken is bij dit voorstel. Wat ik u wel wil
toezeggen, ik heb dat niet overlegd met de directeur van het museum, maar dat ik hem
zal adviseren om dit voorstel van u over te nemen om in samenwerking met de
educatieve afdeling van het museum, een groep jongeren te betrekken die ook een
beetje geïnteresseerd is in historie, want je moet wel ergens beginnen denk ik, om hen
nog eens te laten reflecteren van: hoe is het nu, wat willen wij nou, wat zijn jullie ideeën
daarop, zijn dit inderdaad de goede keuzes die wij maken? Het zou natuurlijk mooi zijn
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als we hiermee ook mevrouw Koene gaan overtuigen, want die noemt zichzelf een
cultuurbarbaar, maar volgens mij is dat helemaal niet zo. Dus ik ben heel erg benieuwd
of dit ook mensen over de streep kan trekken, deze toezegging. Ik zal er ook bij de
directeur op aandringen dat wij het met z’n allen ook wel weer echt een heleboel geld
vinden en dat we eigenlijk ook een beetje waar voor ons geld willen hebben en dat deze
suggestie ook wel heel erg serieus bedoeld is.
Mevrouw Koene: Voorzitter?
De voorzitter: Mevrouw Koene.
Mevrouw Koene: Het komt al een beetje in de richting, behalve dan dat de wethouder
dus nu jongeren noemt die al geïnteresseerd zijn in de historie. Ik zou het nou zo
interessant vinden om nou juist jongeren die gewoon op hele andere plekken en met
hele andere dingen bezig zijn, om daar nou eens aan te vragen: wat zou voor jou een
motivatie zijn om naar de geschiedenis van je stad enzovoort te gaan kijken? Jongeren
die bij dat Take pART zitten of jongeren die geïnteresseerd zijn in geschiedenis of de
dochter van mijnheer Boersma, die hebben dus al een bepaalde interesse en die gaan
dus waarschijnlijk al. Ik heb ook begrepen dat als je eenmaal één keer geweest bent,
dat het dan eigenlijk de moeite niet waard is om nog een keer te gaan. Dus hoe krijgen
we dan meer mensen voor die ene keer naar dat museum?
De voorzitter: Bent u al een keer geweest, mevrouw Koene?
Mevrouw Koene: Natuurlijk niet, voorzitter.
De heer Sleeking: Het is, voorzitter, voor thematisch gerichte musea altijd een uitdaging
om mensen voor een tweede of een derde keer in huis te krijgen. Voor het Dordrechts
Museum met zijn eigen, rijke collectie en overigens ook met de wisseltentoonstelling
jong en oud, werken die uit het buitenland worden geleend, is dat wat makkelijker te
realiseren. Het is ook bij het Onderwijsmuseum zo. Ook daar is het steeds zoeken naar
een nieuw thema waarmee je en een deel nieuwe doelgroep binnen wil halen maar
waarin je eigenlijk ook de mensen die al een keer geweest zijn toch wel weer wil
prikkelen om nog een keer te komen. Daarbij ben je wel van afhankelijk. De gegevens
waar om u vraagt, evaluatie. Wij geven elk jaar inzicht in de bezoekersaantallen van alle
musea. Dus we kunnen daar natuurlijk wel iets, een kwalitatieve stuk evaluatie aan
toevoegen van: wat heeft het nou betekend, wat zijn de reacties hierop, voldoet het nou
ook echt aan onze verwachtingen? Die wat bredere groep daarbij te betrekken, het zal
een uitdaging zijn, maar goed, ze kunnen ook bij het poppodium terecht of bij de
jongerenraad. Moesten we kijken of het nou niet de jongeren die automatisch al met
papa of mama of opa en oma alle musea van Nederland aflopen of moeten lopen, maar
ook jongeren die van huis uit niet zo geneigd zijn om een museum te bezoeken. Ik vind
het wel een uitdaging, dus ik neem die handschoen graag aan. Volgens mij de
medewerkers van het museum ook. Dus die toezegging wil ik daar wel op doen,
voorzitter. Het amendement dat ontraden wij vanzelfsprekend.
De voorzitter: Dank. Dat was ook uw termijn?
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De heer Sleeking: Ik denk het.
De voorzitter: Dan kijk ik even rond of er behoefte is in de raad aan een tweede termijn.
De heer Van Verk: Ja, voorzitter.
De voorzitter: De heer Van Verk. Daar is behoefte aan? Want dan gaan we, ga ik even
kijken, ga ik gewoon even het rondje af weer. Er is behoefte aan. Ik kijk even naar Beter
voor Dordt. Heeft u iets voor de tweede termijn? Ja, gaat uw gang.
Mevrouw Van Eck: Eigenlijk een korte opmerking, dat wij blij zijn met de toezegging van
de wethouder die duidelijk geformuleerd is, wat ons betreft, en dat is ook waar we om
gevraagd hebben.
De voorzitter: Dank u zeer. De heer Kwaak nog, VVD.
De heer Kwaak: Ik wil eventjes opmerken dat de toezegging van de wethouder heel
goed is.
De voorzitter: Mevrouw Weerts, CDA.
Mevrouw Weerts: Ik sluit me bij de voorgaande sprekers aan.
De voorzitter: De heer Tiebosch.
De heer Tiebosch: Nee, voorzitter, dank u wel.
De voorzitter: Mevrouw Van Benschop, niet. Mijnheer Boersma, ChristenUnie/SGP.
De heer Boersma: Voorzitter, nog één korte opmerking over de naam dan, want ik kan
me wel een beetje inleven met de heer Tiebosch, want ik weet dat onze fractievoorzitter
destijds ook heel erg tegen de naam ‘Hof van Nederland’ was, want die vond dat het Hof
van Holland moest noemen of iets dergelijks. Er waren toen argumenten, uiteindelijk is
de beslissing genomen om het Hof van Nederland te doen, want het had volgens mij een
wat landelijker uitstraling, als ik me goed herinner. Maar die naam die is er nu. Dus ik
denk: daar kunnen we nog een keer met elkaar over discussiëren of dat Hof van
Holland, Hof van Dordt of Hof van Nederland moet zijn, het is Hof van Nederland. Ik
denk: laten we dat merk dan ook vooral gewoon uitbuiten en op de markt gooien en dan
die discussie voorlopig maar even laten voor wat ie is.
De voorzitter: Dank. Dan de SP-fractie nog, mijnheer Portier.
De heer Portier: Ik denk als we een heleboel emotioneel betrokken jongeren naar het
Hof willen krijgen, kunnen we daar het best een standbeeld van J.P Coen plaatsen, denk
ik op dit moment. Dan kunnen we ook een wedstrijd standbeeld omvertrekken gaan
organiseren. Maar qua, ik denk dat het Hof van Nederland dat inderdaad mensen niet
aanspreekt, als mensen al op zoek zijn naar de historie van de stad waarin ze wandelen
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omdat ze graag een oude stad willen bezoeken, dan moet je dat heel anders inrichten
dan nu voorgesteld, dus ik zou het amendement steunen en het voorstel verwerpen.
De voorzitter: Dank u zeer. Mevrouw Stolk nog.
Mevrouw Stolk: Ik wil vragen om 1 minuutje schorsing.
De voorzitter: Dan doen we dat wat mij betreft na de tweede termijn, als u dat goed
vindt?
Mevrouw Stolk: Prima.
De voorzitter: Ja? Partij van de Arbeid, de heer Van Verk.
De heer Van Verk: Voorzitter, drie opmerkingen. De heer Sleeking meldde dat 2015
klaarblijkelijk iedereen enthousiast was. Ik kan u mededelen dat onze partij nooit erg
enthousiast is geweest over dit museum en altijd zijn twijfels heeft gehad bij de
hoeveelheid mensen die daar zouden komen. Helaas, die twijfels zijn uitgekomen.
Overigens vind ik dat niet erg, want die 20.000 mensen die daar jaarlijks komen,
beleven er veel plezier aan en dat moet gewoon vooral zo blijven. Ik heb het gebouw
genoemd als argument en de heer Sleeking geeft nog een tweede argument. Niet dat
het enig nut zal hebben, want het is parels voor de zwijnen, maar de heer Sleeking geeft
zelf het tweede argument, namelijk dat een thematisch museum het moeilijk heeft om
bezoekers voor een tweede of derde keer te trekken. We zijn nu vijf jaar open,
gemiddeld 20.000 bezoekers, betekent dat er 100.000 mensen zijn geweest. Kortom,
alle Dordtenaren hebben zo’n beetje het museum gezien en zullen dus niet terugkeren
en we zullen het dus moeten hebben van toeristen en toeristen laten zich niet lokken
door de naam ‘Hof van Nederland’, want dat zegt namelijk helemaal niets. Voorzitter,
dat daar wou ik het bij laten. Dit waren mijn laatste parels.
De voorzitter: Dank u zeer. Mevrouw Koene nog.
Mevrouw Koene: Heel kort, voorzitter. Ik had al aangegeven dat destijds toen de
plannen voor het Hof van Nederland gemaakt werden, de bezoekersaantallen al vrij
optimistisch waren geraamd. Ook mede wat mijnheer Van Verk zegt: je kan op een
gegeven moment ook tot de conclusie komen dat 20.000 bezoekers het dan gewoon is
en wat heb je daar dan voor over? Maar goed, dat is weer een andere discussie. Voor nu
vind ik het wel even genoeg zo. Dank u.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan kijk ik nog even naar de wethouder of die nog wil
reageren in de tweede termijn.
De heer Sleeking: Eigenlijk niet, geloof ik. Nee, laat ik het maar niet doen.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan is er nog verzocht om schorsing. Eén minuutje vroeg u,
hè? Dan schorsen we een minuut. Blijft u zoveel mogelijk op uw plek, zou ik zeggen.
Maar als u even wilt overleggen, maar zoveel mogelijk, zeg ik tegen de zaal. Gaat u
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weer zitten, alstublieft. Vergadering is heropend. Mevrouw Stolk, bent u tevreden met
uw minuut?
Mevrouw Stolk: Ja hoor, dank u wel.
De voorzitter: Ja? Hartstikke goed. Dan zijn we aangekomen bij de stemmingen. We
stemmen zoals gebruikelijk eerst over het amendement van D66, GroenLinks en
Gewoon Dordt. Zijn er nog stemverklaringen bij dit amendement, amendement A5. De
heer Van Verk.
De heer Van Verk: Voorzitter, wij zullen dat amendement niet steunen omdat er
namelijk de mogelijkheid open blijft dat dat geld toch nog naar het Hof gaat en dat
wensen wij gewoon niet.
De voorzitter: Dank u zeer. Andere stemverklaringen nog? Zo niet, dan gaan we
stemmen. Als u voor het amendement bent, dan kunt u een groen briefje omhoog
steken, als u tegen het amendement bent, een rood briefje. 11 stemmen tegen, 23
stemmen ... Nee, ik zeg het verkeerd. 11 stemmen voor, 23 stemmen tegen. Daarmee
is amendement A5 verworpen. De fracties die voor waren, of tegen waren, excuus, dat
waren Beter voor Dordt, ChristenUnie/SGP, VVD, CDA en Partij van de Arbeid en de
anderen waren voor het amendement. Dan gaan we stemmen op het voorstel zelf. Zijn
daar nog stemverklaringen? De heer Den Heijer, gaat uw gang.
De heer Den Heijer: Voorzitter, dank u wel. Wij hebben heel goed naar de wethouder
geluisterd. We hebben ook echt duidelijke toezeggingen gehoord en die staan bij ons
genoteerd. Onder die voorwaarden zal de VVD voor het voorstel stemmen.
De voorzitter: Dank u zeer. Zijn er andere stemverklaringen? Zo niet, dan gaan we
stemmen. Als u voor het voorstel bent, een groen briefje, als je daar tegen bent, een
rood briefje. Nee, is niet hetzelfde. 13. 21 stemmen voor en 13 stemmen tegen. Voor
waren de fracties Beter voor Dordt, VVD, ChristenUnie/SGP en CDA en de andere
fracties tegen. Daarmee is het voorstel aangenomen. Dan is het nu 22:45 uur, dat
betekent dat we denk ik nog wel één onderwerp kunnen behandelen vanavond in ieder
geval, en dat is de ‘Beleidsvisie Dordtse Binnenhavens’. Wij hebben in principe in het
RVO staan dat we tot 00:00 uur doorgaan.
De heer Den Heijer: Voorzitter?
De voorzitter: De heer Den Heijer.
De heer Den Heijer: Wij steunen dit verzoek ook heel graag. Dus doorgaan.
De voorzitter: Het is geen verzoek, het was een mededeling eigenlijk. Maak ik ben blij
dat u het steunt.
Mevrouw Koene: Voorzitter, met alle respect, maar die binnenhavens dat gaat denk ik
nog wel wat discussie opleveren.
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De voorzitter: Dan gaat het uurtjes duren. Maar dan kunnen we toch in ieder geval
bijvoorbeeld een eerste termijn doen of zo? We hebben gewoon in principe tot 00:00 uur
staan in onze RVO.
De heer Van Verk: Voorzitter, dat is op zich een aardige suggestie, maar de gebroken
behandeling van een voorstel vind ik persoonlijk altijd heel hinderlijk, want je moet er
de andere dag weer helemaal in zien te komen. Buiten dat, ik denk ook met mevrouw
Koene dat dat voorstel wel de nodige tijd zal vergen en dan ben ik liever nu redelijk op
tijd thuis omdat ik weet dat ik morgenavond toch weer aan de pin zit voor misschien dan
twee of drie onderwerpen die dan ook weer tot 22:00 uur duren. Dus nu, twee keer een
avond op tijd of één keer hartstikke laat.
Mevrouw Stolk: Voorzitter?
De voorzitter: Mevrouw Stolk, u heeft vast een briljante ingeving.
Mevrouw Stolk: Dat weet ik niet, maar kunnen we het niet gewoon afmaken vanavond?
Want als we de binnenhavens doen en die anderen zijn volgens mij, de andere twee
onderwerpen is alleen een kwestie, volgens mij, van stemmen, dus wat mij betreft ...
De voorzitter: Nou, even, kijk inderdaad, agendapunt 37 is ‘Oranje Wit’, daar wordt in
principe alleen gestemd, is mij verteld. Dat moeten we natuurlijk altijd zien, maar dat
lijkt wel het geval. 38 is Amstelwijck. Daar gaat het ook wel weer over amendementen
en dergelijke, dus ik ga me voorstellen dat we het daar toch over gaan hebben en
daarna is er ook nog een agendapunt 38, of 39 toegevoegd, dat is het hamerstuk
agendapunt 6 wat onthamerstukt is. Dus dat staat ook nog op de agenda. Om het
vanavond af te gaan maken met een Dordtse Binnenhavens waar we het echt wel even
over gaan hebben, schat ik in dat we dat gewoon niet gaan redden. Daar hebben we, we
zijn er met elkaar bij geweest, want iedereen heeft alle tijd genomen en gekregen. Dus
ik denk dat we daar gewoon met elkaar verantwoordelijk voor zijn. Dat is ook prima.
Moeten we ook niet gaan afraffelen. Als u zegt: ik wil liever geen stuk onderbreken, dan
stel ik voor dat we 37 in ieder geval doen nu, want dat kan dan misschien korter en 38
ook en dan bewaren we misschien alleen de Dordtse Binnenhavens en hamerstuk 6 tot
morgen, zoiets. Dan kunnen we in ieder geval nu nog iets doen. We hebben immers in
het in het RVO staan dat het tot 00:00 uur kan, dus ik stel voor dat we nu niet meteen
om 22:45 uur gaan stoppen. Zullen we het volgende doen dat we Oranje Wit en
eventueel gemengd Amstelwijck proberen vanavond nog te doen? Dan bent u
morgenavond ook niet tot diep in de nacht met elkaar bezig.
Mevrouw …: Nog één poging, als we die alle twee doen heb je ook kans dat het tegen
twaalven is ‘…’.
De voorzitter: Ja, dan is het tegen twaalven en dan voldoen we aan ons RVO, maar dan
gaan we niet Dordtse Binnenhavens afraffelen.

129

Mevrouw …: Nee, maar nu kunnen we wel toch nog voor twaalven kunnen we al thuis
zijn, dat is ‘…’ van ons die morgen ook gewoon moeten werken en dan kan je
morgenavond gewoon weer enigszins fris …
De voorzitter: Als dat het voorstel is, ik mag dat in stemming brengen. Wilt u dat in
stemming brengen?
Mevrouw …: Ja.
De voorzitter: Om nu te stoppen? Dan gaan we stemmen. Dan gaan we stemmen, zo is
het. Als u voor stoppen bent, dan wil ik graag een groen briefje, als u tegen stoppen
bent, wil ik graag een rood briefje. Wie is er voor stoppen? Voor stoppen, dat is een
meerderheid. Dan schorsen we de vergadering, gaan we morgenavond om 20:00 uur
verder. Tot dan.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DORDRECHT D.D. 24
juni 2020
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Portefeuillehouders: wethouder P. Sleeking, wethouder M. Burggraaf, wethouder M.
Stam, wethouder R. van der Linden, wethouder P. Heijkoop
36. Vaststellen Beleidsvisie Dordtse Binnenhavens (2534845)
De voorzitter: Geachte leden van de raad, de vergadering is heropend. Welkom terug op
deze zonnige, zomerse, warme dag. De ramen staan zo veel mogelijk open om u toch
van enige koelte te voorzien, ik hoop dat dat verder niet een al te verhitte discussie
wordt, zodat het ook een beetje aangenaam blijft. We hebben nog een aantal
onderwerpen op de agenda die vanavond worden behandeld in vervolg op
gisterenavond. De eerste daarvan dat is het vaststellen van de beleidsvisie Dordtse
binnenhavens. Op 3 juni is over de beleidsvisie Dordtse binnenhavens in de commissie
Fysieke leefomgeving gesproken en ook ingesproken door een aantal betrokkenen. Op 9
juni is in de commissie onder voorzitterschap van mevrouw Jager inhoudelijk over het
onderwerp gesproken. Afgesproken is dat de bespreking zich inderdaad beperkt tot
moties en amendementen en dat een spreektijd van 2 minuten op dit onderwerp per
fractie wordt gehanteerd. Ik heb begrepen dat Beter Voor Dordt een aantal
amendementen heeft? Ik kijk even naar de heer Schalken. U heeft er?
De heer Schalken: Drie.
De voorzitter: Drie amendementen. De CDA-fractie heeft er ook één, begreep ik. Dan zie
ik nog een vinger van mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger: Voorzitter, dank u wel. Wij hebben er ook één ingediend samen met
D66, PvdA, SP Gewoon Dordt en de VSP.
De voorzitter: Oké, die is nog niet ingediend?
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Mevrouw Kruger: Jawel. Oh, nog niet getekend.
De voorzitter: Die is nog niet ingediend. Maar die kondigt u bij deze aan in ieder geval.
Ik stel voor dat we dan eerst dus de vijf amendementen – want daar gaat het dan om –
indienen en ik denk dat ik Beter Voor Dordt als eerste het woord ga geven. Wie mag ik
het woord geven? De heer Schalken, gaat uw gang.
De heer Schalken: Voorzitter, dank u wel. Ik neem de woordvoering even over van een
collega. Zoals u al aangaf: in de commissie is gesproken over de Dordtse
binnenhavenvisie, de beleidsvisie. Er is ook al in een vroeg stadium gesproken over een
aantal amendementen, in de eerste instantie een amendement wat bestond uit een
aantal onderdelen. Vanuit Beter Voor Dordt hebben we het amendement opgesplitst in
drie afzonderlijke amendementen en die wil ik u wel eventjes voorlezen. Het eerste
amendement is het amendement ‘Historisch varende schepen’. We zien het belang van
het behoud van varend erfgoed en de toegevoegde waarde die dit heeft voor onze stad.
Daarom willen we graag meer locaties bestemmen voor varend erfgoed en hiermee ook
de mogelijkheid tot rechtszekerheid voor enkele langliggers creëren en voorkomen ook
dat bijvoorbeeld de Riedijkshaven leegkomt. Het concept-amendement wat er inderdaad
eerst was hebben wij aangepast, omdat heel duidelijk wij eigenlijk terug hebben
gekregen vanuit de ambtelijke organisatie dat het beleid wat betreft de
Binnenkalkhaven, dat dat juridisch niet haalbaar zou zijn om dat in het amendement te
verwoorden. Dus dat onderdeel hebben we eruit gehaald en op die manier alleen voor de
Riedijkshaven het amendement alsnog dan ingediend. Daarbij is het tweede
amendement gaat over gastvrijer water, een amendement waarmee we de toekomstige
toevoeging van steigers voor recreanten mogelijk maken op meerdere locaties. Enkele
jaren terug is er al een steiger in gebruik genomen langs de grote Appelsteiger, naast de
Wijnbrug. Hij wordt heel goed gebruikt en wat ook aangeeft dat er een behoefte is en
we willen graag in die behoefte verder voorzien. Wellicht is ook in de toekomst
bijvoorbeeld een drijvend terras in de Binnenkalkhaven mogelijk en dat staat ook in het
amendement. Het wordt ingediend met een aantal andere partijen, dan moet ik even
kijken welke dat waren. Ik heb hier eentje, dat is voorzien in de binnenvaart, dat was
het laatste.
De voorzitter: Volgens mij is het Beter Voor Dordt, VVD, VSP, CDA, GroenLinks en
Gewoon Dordt.
De heer Schalken: Dank u, want ik had deze niet voor me liggen. Het derde
amendement, dat is dan het amendement ‘Voorzieningen binnenvaart’. Met dit
amendement willen we in ieder geval de mogelijkheden tot de realisatie van een extra
auto-afzetplaats en drinkwaterpunt verruimen. Juist ook omdat er wat haken en ogen
aan zitten, aan de door het college voorgestelde locatie aan de Papendrechtsestraat
willen we in het beleid de mogelijkheid tot ontwikkeling ter hoogte van de te dempen
Noordelijke Insteekhaven aan de Stadswerven openhouden. Zo staat het ook in het
amendement en dat wordt mede ingediend door de VSP, PvdA en D66. Voor nu wil ik
het hier even bij laten, voorzitter.
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De voorzitter: Dank u zeer. Dan ga ik naar de CDA-fractie. Wie geef ik het woord? De
heer Oostenrijk, gaat uw gang.
De heer Oostenrijk: Dank u, voorzitter. Dan gaat het over het amendement ‘René
Siegfried en Leefwerf de Biesbosch horen bij elkaar’. De Dordtse binnenhavens zijn bij
uitstek uniek vanwege het historische karakter, gesitueerd in een even zo unieke stad.
Dit herinnert ons tevens aan de historie van de binnenvaart van Nederland en feitelijk
van West-Europa. Kijkend naar de vele scheepswerven die onze stad heeft gekend en nu
de passende straatnaamvermelding in de Stadswerven die naar deze historie verwijzen.
Het levend houden van het historisch besef van de geschiedenis van deze WestEuropese binnenscheepvaart is prachtig zichtbaar in de unieke collectie van het
binnenvaartmuseum van Nederland, ondergebracht in de René Siegfried en de LASHbak.
Dit ongesubsidieerde particuliere initiatief moeten we als stad en gemeente willen
koesteren, ook naar de toekomst toe. De vele vrijwilligers van de vereniging De
Binnenvaart verdienen daarbij onze steun bij hun ambitieuze plannen om dit museum
verder uit te bouwen. Die ambitie waarmaken kan in hun ogen bij uitstek in
gezamenlijkheid met het te ontwikkelen Leefwerf en de nieuwe initiatieven voor de
Biesboschhal, zoals bijvoorbeeld het unieke project Next Level: een potentiele, meer dan
maritieme hotspot van Dordrecht met een nationale uitstraling. Dat betekent wel nu
duidelijkheid scheppen over de ligplaats van de René Siegfried met de LASHbak. Deze
duidelijkheid wordt naar de mening van de CDA-fractie onvoldoende geborgd in de nu
voorliggende beleidsvisie. Juist die constatering is voor ons dan ook aanleiding voor het
indienen van het amendement, de vereniging De Binnenvaart zekerheid bieden over de
plaats van de ligplaats van de René Siegfried, zijnde een ensemble met de Biesboschhal
en de Leefwerf, een drie-eenheid die zich niet laat scheiden. Dank u.
De heer Schalken: Voorzitter?
De voorzitter: Een vraag van de heer Schalken.
De heer Schalken: Graag. Wat de heer Oostenrijk aangeeft dat ondersteunen wij zeker
en volgens mij is ook eerder ook aangegeven dat er zeker op termijn een vaste …
De voorzitter: Mijnheer Schalken, sorry dat ik u onderbreek. Gaat u nu in debat of gaat
u een verduidelijkende vraag stellen? Want we zijn nog even de amendementen aan het
indienen en straks gaan we gewoon de ronde maken.
De heer Schalken: Nee, ik dacht dat het gelijk een eerste termijn was.
De voorzitter: Nee, sorry. Vindt u het goed om dat nog even te bewaren? Dat was uw
amendement, dan ga ik naar mevrouw Kruger van GroenLinks. Gaat uw gang.
Mevrouw Kruger: Dank u wel, voorzitter. Met betrekking tot het amendement ‘Varend
historische schepen’ wat wij nu indienen willen we een einde maken aan de
onzekerheden van de ligplaatsen voor drie schepen van het varend erfgoed. De schepen
dragen bij aan de diversiteit en de aantrekkelijkheid van de Kalk- en Riedijkshaven en
geven de bewoners zekerheid. De historische woonschepen verblijven al geruime tijd in
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die Dordtse havens en tot tevredenheid van zowel bewoners als omwonenden, recent is
er een petitie uitgereikt met 600 positieve handtekeningen van direct omwonenden die
het zeker fijn vinden dat die schepen daar liggen. De schepen waar het nu om gaat
vragen om legalisering van de ligplaats, daar hebben ze lang genoeg opgewacht zoals in
de motie 2016, ‘Rechtszekerheid via het ligplaatsenbeleid’, aangegeven is. We vinden
het nu meer dan tijd om een beslissing in deze te nemen. Het is vreselijk jammer dat
het college niet samen met de eigenaren van de schepen eruit is gekomen om deze
zogeheten illegale ligplaats een plaatsje in het ligplaatsenbeleid heeft weten te
formuleren. Er lijkt een spraakverwarring te ontstaan en in plaats van samen ergens te
komen drijven we verder uit elkaar. In de zienswijze van het college wordt gesproken
over woonboten terwijl het gaat om varend erfgoed waarop gewoond wordt. Want als je
steeds vanuit de verkeerde functie redeneert, vanuit een ander uitgangspunt dan
bedoeld dan krijg je inderdaad een andere uitkomst. In het bouwbesluit is een
uitzondering gemaakt voor de historische schepen waaraan de genoemde schepen
voldoen. Er kan dus gewoon een vergunning worden verleend. Het is maar wat je wilt
kiezen. Wanneer ik de zienswijze van het college lees, lees ik vooral waarom de Res
Nova niet geschikt is als bedrijfswoning, terwijl we dit toch al heel wat jaren gedogen.
Waarom ligt de focus op het niet kunnen, waarom denken we alleen maar in
onmogelijkheden? Het is – ik ben bijna klaar – jammer dat Beter Voor Dordt ten laatste
leste besloten heeft het zelf samengestelde amendement te veranderen en niet mee te
doen met een volledig amendement om rechtszekerheid te geven aan de drie schepen
die er al vele malen om hebben gevraagd. Daarom dienen wij, GroenLinks, met de
eerdere indieners PvdA, Gewoon Dordt, VSP wel het volledige amendement in, ‘Behoud
het varend erfgoed’, waarbij D66 en de SP zich inmiddels hebben aangesloten.
De voorzitter: Dank u zeer. Daarmee is het amendement ook ingediend. Hebben we het
ook al digitaal? Je mag niet gaan lopen, hoor ik net. We moeten streng zijn. De premier
heeft vanavond ook nog gezegd dat het nog niet voorbij is, mevrouw Kruger, dus we
mogen nog niet lopen. Het amendement wordt digitaal ingediend. Ja, heel goed. Dat
betekent dat we vijf amendementen hebben, drie van Beter Voor Dordt – ik vat het even
kort samen, zijn ook nog andere partijen die mede-indiener zijn – CDA eentje en
GroenLinks eentje. Die van GroenLinks is eigenlijk het oorspronkelijke amendement van
wat door Beter Voor Dordt was ingediend, dus dat gaat eigenlijk wat verder wat dat
betreft dan het ene amendement van Beter Voor Dordt. Moet ik het zo samenvatten?
Mevrouw Kruger: Het klopt grotendeels, maar het was niet het amendement, het was
wel geconcipieerd door Beter Voor Dordt, maar het was al ingediend met de partijen die
er nu nog opstaan.
De voorzitter: Exact, oké. Maar het gaat wat verder dan het amendement over de
Riedijkshaven zoals het er nu ligt vanuit Beter Voor Dordt?
Mevrouw Kruger: Zeker.
De voorzitter: Precies, dan hebben we het helder. Dan wil ik graag de eerste termijn van
de raad openen. Geef ik het woord aan Beter Voor Dordt voor zover nodig, maar u kunt
natuurlijk ook reageren op de andere amendementen die hier voorliggen.
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De heer Schalken: Daar wil ik me toe beperken en dat was de vraag die ik eigenlijk
richting de heer Oostenrijk van het CDA wilde stellen. In het amendement van het CDA
wordt eigenlijk gevraagd nu de ligplaatsen echt vast te stellen, of in ieder geval dat het
een vaste ligplaats wordt. Zover ik weet is er dadelijk een vaste ligplaats toegezegd,
maar is die ligplaats nu nog niet formeel vast te leggen, omdat er nog steeds
onderhandelingen ook met OCW lopen. Dat was volgens mij de enige reden waarom er
op dit moment nog geen vaste ligplaats kan worden aangewezen. Daarbij loopt u
eigenlijk in uw amendement vooruit op de invulling van de Biesboschhal, want er zijn
verschillende initiatieven en ik hoor het ook graag vanuit het college: volgens mij zijn er
meer initiatieven dan het initiatief waar u over spreekt en is het nog maar de vraag welk
initiatief dadelijk uiteindelijk ook de Biesboschhal gaat gebruiken. Daar wil ik niet mee
zeggen dat ik het initiatief wat aansluit bij de Siegfried en andere activiteiten daar niet
passend vind, maar ik wil nu niet vooruitlopen en een besluit nemen hierop voordat daar
ook meer duidelijkheid over is. Dus aan u in ieder geval, aan het CDA, de vraag:
waarom kiest u er nu voor om toch nu dit vast te willen stellen, terwijl u ook weet dat
het de onderhandelingspositie met OCW in een lastige situatie kan brengen?
De heer Oostenrijk: Voorzitter, het gaat om: wat wil je in een beleidsvisie vastgelegd
zien? Nu of op de langere termijn, maar wel in de richting van wat je wilt. Dat is voor
ons duidelijk. De verbintenis, zeker nu, tussen de Leefwerf en de Siegfried is volstrekt
duidelijk: dat is een breed scala aan historische binnenvaart en dat hoort bij elkaar. Dus
ik heb het niet over een tijdelijke verhuizing in verband met infrastructurele zaken. Nee,
ik heb het over de visie dat de Siegfried daar thuishoort en het kan niet zo zijn dat we
ons nu laten leiden door ongewisse uitkomsten van onderhandelingen. Nee, ik zou het
andersom willen formuleren: de wethouder zou blij moeten zijn dat de raad op dit
moment die visie al zo vastlegt. Dat geeft ook richting aan zijn bewegingsvrijheid voor
de onderhandelingen die er blijkbaar moeten zijn. Ik kan niet voorzien welke
onderhandelingen dat zijn, daar wordt geen mededeling over gedaan. Temeer is het een
zaak dat we dan ook die visie in de beleidsvisie binnenhavens vastleggen.
De heer Schalken: Maar voorzitter, dat toch even nog een keer. U weet volgens mij ook
dat al eerder, in eerdere afspraken is vastgelegd dat er straks een definitieve ligplaats
komt, maar dat die alleen niet nu op dit moment al wordt vastgelegd vanwege het feit
dat er nog steeds onderhandelingen ook zijn met OCW, met de ontwikkelaar en dat we
niet willen dat het nu al vastleggen van die ligplaats die onderhandelingen in de weg zit.
Dus eigenlijk vraagt u om iets wat al is toegezegd, maar wilt u dat eerder vastgelegd
hebben, waarmee u een risico loopt dat het de onderhandelingspositie in een lastigere
situatie kan brengen.
De heer Oostenrijk: Voorzitter, wat staat er woordelijk in de beleidsvisie? “Met een
onder andere een museumboot met LASHbak, de Siegfried, en de voormalige pont
Veerdienst lll kunnen wellicht terecht op andere plekken in het Wantij. De definitieve
plek is sterk afhankelijk van, bla, bla, bla …”. Dus het staat er allerminst zeker in dat dus
op termijn, na wat er dan ook misschien infrastructureel moet gedaan worden, dat op
termijn de Siegfried verbonden kan blijven met de Leefwerf. Dat is de kern van het
verhaal, de tekst is daarin volstrekt onduidelijk.
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De heer Schalken: Oké. Nou ja, ik denk dat we dadelijk misschien de reactie van de
wethouder daar even op moeten afwachten, want volgens mij is er echt een harde
toezegging gedaan dat er een vaste ligplek komt, maar misschien moeten we eerst even
de reactie afwachten.
De heer Oostenrijk: Voorzitter, dat is prachtig zoals de heer Schalken dat zegt. Als er
keihard vastgelegd is dat de definitieve plek daar komt dan kunnen we dat toch rustig in
de beleidsvisie vastleggen?
De heer Schalken: Daarvan gaf ik dus net aan dat dat volgens mij nu bewust niet zo op
schrift wordt gezet vanwege de onderhandelingspositie ook nu nog met OCW. Maar
wellicht moeten we nu even afwachten wat de reactie van de wethouder is op dit
amendement. Richting het andere amendement wat is ingediend, wat eerder al in
voorbereiding ook is geweest door Beter Voor Dordt kan ik u vertellen dat wij vanuit de
fractie niet willen dat we dit ook in die volle omvang zouden doen, maar dat er echt
nadrukkelijk zo is aangegeven dat het een onuitvoerbare opdracht is. Hebben wij zoiets:
wie zijn wij dan om dat dan toch op te leggen? Maar dan wacht ik dan even de reactie
af, ook van de wethouder.
De voorzitter: Een interruptie, mevrouw Koene.
Mevrouw Koene: Nou ken ik Beter Voor Dordt als een partij die zich altijd zeer grondig
voorbereid op onderwerpen en ik weet ook dat degene binnen Beter Voor Dordt die
hiermee bezig is geweest naast grondig ook nog eens een keer iemand is die heel veel
verstand heeft van binnenhavens, mijnheer Van der Kruijff, en die heeft ook diverse
partijen benaderd en uitgelegd wat er aan de hand was en wat er mogelijk was. Op
basis daarvan zijn wij één van de mede-indieners geworden van het oorspronkelijke
amendement wat we dus nu met dezelfde partijen min één indienen. Wat ik van de heer
Schalken wil weten is waarom er dan pas maandagavond bij Beter Voor Dordt iets is
gebeurd waarschijnlijk waardoor er dus ingegrepen werd en waardoor er dus ineens iets
niet kon. Dan wil ik meer argumentatie horen dan dat ambtenaren iets hebben gezegd
over juridische dingen, want ook dat schijnt te betwijfelen te zijn. Dus ik wil graag van
de heer Schalken een gedegen uitleg over het feit waarom wij als mede-indieners ineens
dit rauw op ons dak krijgen.
De voorzitter: Uw punt is duidelijk. De heer Schalken.
De heer Schalken: Voorzitter, volgens mij kan ik daar een kort en krachtig antwoord op
geven. Het amendement is al in een vroeg stadium verspreid, ook nog volgens mij ruim
voor de commissiebehandeling er ook was. Tijdens die hele periode tot aan afgelopen
maandag zijn er diverse adviezen ingewonnen, is ons diverse informatie toegestuurd –
die heeft u ook waarschijnlijk gekregen, ook van verschillende partijen – en hebben wij
ook achter de schermen nog eens een keer nagevraagd waarom er zo aan wordt
vastgehouden en zo op wordt gereageerd vanuit de ambtelijke reactie en blijft vanuit die
kant klip en klaar dat wij dan het college en de wethouder een opdracht gaan geven die
hij niet kan uitvoeren. Voorzitter, meer kan ik er niet van maken.
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De voorzitter: Mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger: Of wilde u nog reageren hierop? Ik vind het heel knap dat de heer
Schalken zo klip en klaar en heel duidelijk, want ik moet alleen maar de woorden van
mevrouw Koene onderstrepen dat degene die dit onderzocht heeft voordat het
uitgebracht werd. U kunt wel zeggen: het was ruimschoots van tevoren verspreid. Het is
ook ruimschoots van tevoren is er regelmatig heen en weer gestuurd onder de partijen
ook en allerlei partijen hebben informatie ingewonnen. Dan blijkt dat het wel degelijk
mogelijk is van wat er gevraagd wordt. Ik heb het net bij mijn indiening al duidelijk
gemaakt: het is hoe je dingen interpreteert in sommige gevallen, die ook wettelijk grond
hebben en het is maar wat je wil. Wil je iets gaan regelen of zeg je ‘we willen het
gewoon niet’? Daardoor kijken we, gaan we alles uit de kast halen om maar aan te
tonen dat iets niet mogelijk is. Bijvoorbeeld ook het stukje over geluidshinder.
Geluidshinder, voor wie? Voor de bewoners? Op het schip? En zijn we dan bang dat we
daar een geluidscherm omheen moeten gaan bouwen op het moment dat ze daar gaan
liggen? Volslagen waanzin. Dan zou het iedereen die in de stad gaat wonen bij een café
zou een glazen wand of weet ik veel wat om zijn huis moeten hebben in verband met
eventuele geluidshinder. Dus alle dingen die genoemd werden waardoor het niet kan zijn
in mijn ogen niet valide.
De heer Schalken: Voorzitter, als ik daar op mag reageren, is het ook juist waarom dat
soort argumenten ook die mevrouw Kruger en mevrouw Koene ook noemen zijn dat de
argumenten waarom wij nadrukkelijk steeds zijn blijven vragen: geef ons dan nog wat
meer en is er niet toch een mogelijkheid? Uiteindelijk op maandagavond zijn we tot de
conclusie gekomen: dit kan dus dan toch niet.
Mevrouw Koene: Voorzitter?
De voorzitter: Ja, mevrouw Koene. Laten we even als er een vraag gesteld wordt even
het antwoord en dan de volgende vraag.
Mevrouw Koene: Goed, nee, ik hoor dat er maandagavond … Ik heb het idee namelijk
dat Beter Voor Dordt gewoon teruggefloten is door de wethouder.
De heer Schalken: Voorzitter, Beter Voor Dordt is niet teruggefloten door de wethouder.
Dat zal mevrouw Koene waarschijnlijk graag horen, maar Beter Voor Dordt heeft naast
de informatie die wij van externen hebben gekregen hebben wij ook steeds weer nadere
informatie opgevraagd, ook met medewerking van de heer Sleeking, de
portefeuillehouder. Daar kregen we steeds andere informatie ook terug die eigenlijk
bevestigde waarom het onmogelijk zou zijn. Dus het is inderdaad, u kunt aangeven:
waar een wil is, is een weg.
Mevrouw Koene: Voorzitter?
De heer Schalken: Maar dat gaat waarschijnlijk niet altijd op en ik …
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De voorzitter: Maar even, beste mensen, ik ga dit debatje ook beëindigen. Want als er
mensen zitten mee te kijken – ik hoop dat dat zo is – dan ga ik ervan uit dat die ook
graag willen weten wat hier gebeurt. Er wordt nu vooral gesproken over de
totstandkoming en de weg die een amendement al dan niet heeft afgelegd in de weg
naar de raadzaal toe. Laten we het gewoon hebben over wat er nu ligt, of u daarvoor
bent of tegen en waarom wel of waarom niet. Ik denk dat dat zinvoller is en ook beter te
volgen voor mensen die nu meekijken.
Mevrouw Koene: Voorzitter, dan heb ik nog wel een vraag aan de heer Schalken. Mag
dat wel?
De voorzitter: Zeker.
Mevrouw Koene: Want ik hoor de heer Schalken namelijk wel pleiten voor een drijvend
terras in de Binnenkalkhaven en dat vind ik nou gewoon ten opzichte van de
functionaliteit in die haven vind ik dat dus uitermate onlogisch, dat hij dat zegt. Dus
daar wil ik dan ook nog wel wat tekst en uitleg op.
De heer Schalken: Voorzitter, in het amendement wordt gevraagd te kijken naar de
mogelijkheden en volgens mij wordt op een terras niet gewoond, zijn daar mensen
tijdelijk en zou je op het moment dat daar werkzaamheden zijn zou je kunnen zeggen
dat het terras niet gebruikt kan worden. Maar volgens mij hebben we aangegeven: kijk
naar de mogelijkheden. Wij zeggen niet dat dat er moet komen, maar het zou wel heel
erg leuk zijn als het kan. Kijk naar de mogelijkheden.
Mevrouw Kruger: Voorzitter?
De voorzitter: Mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger: Ik heb toch ook even een vraag hierover, want ik snap de redenering
niet: als er ergens gewerkt gaat worden dan hoeft het terras niet gebruikt te worden en
als je dan ergens woont dan kan je er even niet wonen of zo. Moet ik dat dan
concluderen? Dat is een beetje lastig als je woont in plaats van een terras hebt. Ik snap
de redeneringen niet van ‘als er gewerkt wordt’. Ik bedoel …
De heer Schalken: Voorzitter, als er een terras komt te liggen in de haven waar ook
gewerkt wordt, dan zou het wellicht zo kunnen zijn dat op het moment dat er bepaalde
werkzaamheden zijn dat dat niet te combineren is met het gebruik van een terras.
Daarom staat volgens mij in het amendement ook geformuleerd: kijk naar de
mogelijkheden. Wellicht is het een mogelijkheid dat er af en toe een terras kan zijn, op
het moment dat daar geen werkzaamheden in die haven zijn en het qua veiligheid wel
toelaatbaar is.
Mevrouw Kruger: Voorzitter?
De heer Schalken: Voorzitter, volgens mij vraag ik om te kijken naar de mogelijkheden.
De voorzitter: Mevrouw Kruger, laatste interruptie.
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Mevrouw Kruger: Ja, ik heb toch nog een vraag, want ik bedoel: wij hebben het toch
zeker over de ligplaats bij de Kalkhaven? Ik weet niet hoe daar heel veel gewerkt gaat
worden aan andere schepen en dergelijke, waar dan het schip wat er ligt last van zou
kunnen hebben. Net zomin als overigens een terras, maar ik zie niet in waarom dat we
daar een terras zouden moeten hebben terwijl we de terrassen om de hoek hebben.
De heer Schalken: Daar kan ik volgens mij alleen maar op reageren: het feit dat we het
hebben over een werkhaven betekent dat daar ook werkzaamheden kunnen zijn die
misschien niet altijd verenigbaar zijn met andere activiteiten.
Mevrouw Koene: Voorzitter?
De voorzitter: Laatste interruptie van mevrouw Koene in de richting van de heer
Schalken.
Mevrouw Koene: Hè, dat vind ik nou flauw. Ja, werkhaven. Volgens mij is Dolderman
van plan om te gaan verkassen en ik denk dat mijnheer Leeuwestein inmiddels – met
alle respect – een bepaalde leeftijd bereikt heeft, dus heel veel werk zal er niet meer zo
zijn de komende jaren. Volgens mij wordt er ook al zo’n 65 jaar gewoond op de Res
Nova.
De heer Schalken: Volgens mij dat laatste is in ieder geval niet waar, maar volgens mij
moeten we in die discussie niet belanden, want gaat het ons ook niet ook niet om de Res
Nova, maar gaat het over het vaststellen van het beleid. Vooralsnog is het nu een
werkhaven waar activiteiten zijn en moeten we kijken naar de activiteiten die daar nu
mogelijk zijn en hoe die te verenigen zijn met andere functies.
Mevrouw Koene: Voorzitter, mag ik nog … Ik wil toch nog één keer hierop reageren.
De voorzitter: U heeft echt al meer dan vijf interrupties gepleegd.
Mevrouw Koene: Ja, ik weet het.
De voorzitter: Heel kort dan, omdat het zulk lekker weer is.
Mevrouw Koene: Fijn, dank u wel. Maar als de heer Schalken noemt dat het hier niet om
de Res Nova gaat, maar om de visie en beleid wat we neerzetten. Het gaat juist wel om
dat schip en om die twee andere twee schepen als onderdeel van die visie, want zij
konden daar blijven liggen, gedogen, totdat de visie werd vastgesteld. Als we dan wat
uit de visie schrijven dan kunnen ze daar niet blijven liggen. Maar als we het in de visie
schrijven kunnen ze er wel blijven liggen. Dus het past wel degelijk in de visie.
De voorzitter: Waarvan akte, zegt de heer Schalken. Dank u zeer. Dan ga ik naar de
volgende, dat is de VVD-fractie, de heer Den Heijer, gaat uw gang.
De heer Den Heijer: Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt de beleidsvisie. We hebben al
eerder gezegd: Dordrecht, een waterstad, veel ruimte voor water. Deze amendementen
zien er ook uit dat er ook meer ruimte voor ondernemerschap zou kunnen komen. Dat
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brengt ons bij het eerste amendement: ‘Gastvrijer over water’. Dat dienen we ook met
heel veel enthousiasme in samen met Beter Voor Dordt. We hebben daar ook eerder een
motie over ingediend. Ik denk dat het een hartstikke goed punt is om Dordrecht veel
gastvrijer over water te doen maken en ook terrassen, om daar veel meer
mogelijkheden in te scheppen. Dus we hopen dat daar ook veel afname van zal zijn. Een
ander amendement is ‘Voorzieningen voor de binnenvaart’. Ook daar staan we op zich
positief in, het geeft namelijk aan dat er extra mogelijkheden kunnen zijn voor
voorzieningen voor ondernemers. Wel vragen we ons af of dit binnen de visie van de
gebiedsontwikkeling past en dat er niet later één of andere dekking nog gezocht zou
moeten worden. Misschien zijn er ergens anders potjes beschikbaar, ik hoor het graag
van de wethouder. Ik kreeg het ook mee in ons besluit. Dan brengt dat ons bij het
amendement waar veel discussie over is, ‘Varend erfgoed’. Daar is onder leiding van
GroenLinks door de oppositie en ander amendement ingediend. De VVD is ook daar
overwegend positief over en ook wel om dezelfde redenen als door de oppositie
aangedragen. We zijn wel benieuwd nog naar de reactie van de wethouder. Ook de
tegenstelling woonboot-historisch varend schip en de eisen die gesteld zouden moeten
worden. Ook met name ook, we doen dit niet graag, want het is een beleidsvisie, dat
zouden rechte lijnen moeten zijn, maar ook het traject met nee, nee, nee, dat zou ook
eens een traject kunnen worden van ja, ja, ja. Maar goed, we horen graag van de
wethouder hoe dat er op dit moment voorstaat. Het amendement van Beter Voor Dordt,
het alternatief, dat zullen we dus niet steunen, dat gaat wat ons betreft niet helpen. Het
CDA-amendement – voorzitter, nog twee seconden – dat vinden wij wel prematuur en
daar hebben we dezelfde argumentatie voor als Beter Voor Dordt.
De voorzitter: Dank u zeer. De CDA-fractie heeft natuurlijk al een amendement
ingediend, maar u gaat zich natuurlijk ook nog uiten over de andere amendementen,
kan ik me zo voorstellen. Gaat uw gang.
De heer Oostenrijk: Voorzitter, het amendement ‘Gastvrijer water’ is mede door onze
fractie ingediend en die kan dan ook op onze steun rekenen. Bij het amendement
‘Historisch varende schepen’ hebben we nu ook al uitputtend gehoord dat er oude en
nieuwe versies zijn en de sympathieke houding ten opzichte van de oorspronkelijke
versie van Beter Voor Dordt, wat nu de versie is geworden van de oppositie, die oogt
sympathiek, alleen we willen toch wel graag opheldering hebben van de wethouder hoe
dat nou precies zit. Dan kom ik op het laatste amendement van Beter Voor Dordt en
hiermee heb ik tegelijkertijd iets gezegd over het amendement wat vanavond is
ingediend. Over het amendement ‘Voorzieningen binnenvaart’ heeft onze fractie nog wel
enkele vragen. In de commissie Fysiek hebben wij onze bedenkingen geuit over de
kosten van de aanleg van een auto-afzetplaats met een drinkwatertappunt voor de
binnenvaart, dit toegespitst over de vraag of je die wilt situeren bij de
Papendrechtsestraat voor € 75.000 zoals voorgesteld door het college of op
Stadswerven aan de Merwede ter hoogte van de te dempen Noordelijke Insteekhaven,
door het college begroot op 3 ton. Tijdens de commissievergadering hebben wij ons
kritisch geuit over het motief om te kiezen voor de dure variant. Het gaat immers om
eenzelfde voorziening, zij het op verschillende plekken, niet ver van elkaar gesitueerd.
Dat leidt tot de volgende vragen: kunnen de indieners nader toelichten dat de keuze
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voor de Merwede-variant toch logisch en wenselijk is in het gegeven dat die locatie pas
vanaf 2026 volledig operationeel voor gebruik zal zijn en onderschrijven de indieners dat
de kosten van aanleg voor de voorziening aan de Papendrechtsestraat inderdaad €
75.000 kost en die aan de Merwede 3 ton? Dit omdat wij geluiden vernemen die erop
duiden dat deze kosten wel eens anders zouden kunnen liggen. Graag vernemen wij hun
reactie teneinde in de tweede termijn ons standpunt over dit amendement te kunnen
bepalen.
De heer Schalken: Voorzitter, als ik …
De voorzitter: Ja, gaat uw gang, de heer Schalken.
De heer Schalken: … in ieder geval kan reageren op wat u met de kosten aangaf,
begreep ik ook dat in andere steden zo’n voorziening heel vaak ook wordt gefinancierd
vanuit verschillende potjes en dus niet alleen door de gemeente wordt bekostigd waar
die wordt gerealiseerd. Ik begreep bijvoorbeeld in Gorinchem heeft Gorinchem de helft
van die kosten van die voorziening betaald en is de andere helft door andere potjes die
er ook provinciaal en landelijk zijn is die daarmee gerealiseerd. Dat zou natuurlijk op die
manier ook heel goed in Dordrecht kunnen, want als er drie extra auto-afzetplaats komt,
dan is die niet alleen voor Dordrecht, maar ook de huidige afzetplaats wordt gebruikt
door schippers die ook in Sliedrecht, Zwijndrecht en weet ik veel, in de omliggende
steden hun vaartuig dan parkeren, zeg maar. Ik weet niet hoe je dat noemt.
De voorzitter: De heer Portier als eerst, gaat uw gang.
De heer Portier: Begrijp ik goed van de heer Schalken dat hij van mening is dat als
andere overheden maar de portemonnees trekken dat we best wel onnodig € 225.000
extra uit mogen geven?
De heer Schalken: Voorzitter, volgens mij geven we nu niet aan dat die zo gerealiseerd
moet worden, maar willen we graag dat die mogelijkheden ook mee worden genomen in
de uitwerking daarvan. Waarbij ik ook aangeeft dat het wellicht niet zo duur hoeft te
zijn. Volgens mij moeten we ook weten – weet de heer Portier van de SP ook heel goed
– dat zo’n voorziening echt een goede aanwinst zou zijn voor deze vaarrijke omgeving,
waar zoveel schepen in ieder geval ook zorgen voor extra inkomsten en de bedrijvigheid
in ons gebied.
De voorzitter: Even, voordat hier nu een debat ontstaat, het is de termijn van de heer
Oostenrijk, dus ik dacht dat u iets aan de heer Oostenrijk ging vragen, dat was niet zo.
Dus ik ga eigenlijk toch wel weer even terug naar de heer Oostenrijk. Gaat uw gang.
De heer Oostenrijk: Voorzitter, het is prachtig dat de heer Schalken alvast de
woordvoering van de wethouder voor zijn rekening neemt, maar ik hoor toch graag
liever die van de wethouder rond dit financiële verhaal. Ons is tot op heden niet bekend
van welk deel van deze kosten, of dat nu de Papendrechtsestraat is of bij de noordelijke
insteekhaven, wat nu de kosten voor de gemeente zelf zijn. Daar geeft in ieder geval de
toelichting niet voor voldoende helderheid in, maar dat hoor ik graag van de wethouder.
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De heer Schalken: Voorzitter, dan even. Volgens mij was net de vraag richting mij
gesteld, werd de vraag naar de indieners. Maar maakt me niet uit, hoor. Dan wachten
we die reactie van de wethouder af.
De voorzitter: Ik zou dat maar doen, wacht het maar af. Daar komen heel veel
interrupties vanavond toch op neer: de reactie van de wethouder afwachten. Was dat
uw termijn ook, heer Oostenrijk? Dan ga ik naar de volgende, dat is de D66-fractie. Wie
mag ik het woord geven? De heer Loekemeijer. Dat is een maidenspeech. Dus dat
betekent dat niemand u mag interrumperen. Ik zou zeggen: geniet ervan, want het
duurt niet lang. De volle aandacht voor de heer Loekemeijer, gaat uw gang.
De heer Loekemeijer: Daar komt ‘ie. Dordrecht is een dynamische stad waarin
bedrijvigheid, wonen en stadsrecreatie dicht naast elkaar bestaan en onlosmakelijk met
elkaar verbonden zijn. In de Dordtse binnenhavens is dat wat ons betreft niet anders.
Wij zijn dan ook positief over een amendement van Beter Voor Dordt, maar dit geldt
echter wat ons betreft ook voor de Binnenkalkhaven. Juist een veelvoud aan functies in
de havens versterkt de band die onze stad heeft met het water en geef Dordrecht wat
ons betreft karakter. Indirect hebben we het hier ook nog eens over ondernemers die
hun meerwaarde voor de stad al hebben bewezen en die moeten we wat ons betreft niet
frustreren, maar faciliteren. Juist op de kades van de Binnenkalkhaven zien we wat ons
betreft het typische Dordtse karakter terug, bedrijfspanden worden afgewisseld door
woonhuizen, kantoren en horeca. Je zou denken: als dat op land mogelijk is dan moet
het op water toch ook kunnen? Wij zijn van mening dat een historisch schip in de
Binnenkalkhaven juist van toegevoegde waarde voor de haven en de stad kan zijn en
passend is binnen de directe omgeving. Om die reden zijn wij ook van mening dat dit
schip zijn huidige plek moet gaan behouden.
De voorzitter: Dat was het. Dan mag er geklapt worden. Dank u wel en gefeliciteerd met
deze mooie, compacte, maar duidelijke aftrap. Dan ga ik naar de GroenLinks-fractie,
mevrouw Kruger. Gaat uw gang.
Mevrouw Kruger: Voorzitter, dank u wel. Ik heb natuurlijk net al heel wat gezegd over
het amendement wat wij hebben ingediend. Ik wil toch nog een paar dingetjes
toevoegen, want wij zien geen enkele reden en vinden nogmaals de reden genoemd in
de zienswijze van het college geen houtsnijden om deze bijzonder historisch varende
erfgoed waarop gewoond wordt buiten het ligplaatsbeleid te houden. We hebben een
enorme behoefte aan woningen en ik hoor iedereen al zeggen: die drietal schepen die
zullen de woningnood nu oplossen. Daar hebben je dan gelijk in, maar het lijkt wel een
gewoonte te worden van het college om bijzondere woonvormen die mogelijk in het
verleden zijn ontstaan en een duidelijke betekenis hebben gekregen binnen de stad het
vooral lastig te maken. Pas als er eerst door allerlei ontwerpwedstrijden heen is gegaan
heeft een bijzondere vorm van wonen bestaansrecht, tenminste, zo lijkt het. Voorzitter,
het wonen op een historisch varend erfgoed is een bijzondere manier van wonen en die
moeten we vooral koesteren. Dan met betrekking tot het amendement ‘Gastvrij water’.
Dit amendement steunen wij graag, het komt duidelijk de levendigheid in de binnenstad
ten goede en bevordert het toerisme. Met betrekking tot het amendement
‘Voorzieningen binnenvaart’, die kunnen wij op dit moment nog niet steunen, omdat wij
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eerst over de oevers bij Stadswerven en Noordelijke Insteekhaven willen spreken en
volgens ons staat dat begin september ergens op de rol. Daarom willen we bezien wat
de mogelijkheden zijn. Ten aanzien van het amendement van het CDA, dat heb ik niet in
mijn fractie nog besproken, dus als ik dat vanuit mijzelf zeg en een beetje wetende hoe
mijn fractie denkt denk ik ook dat dat op dit moment nog te prematuur is, maar daar
kunnen we het straks nog in een mogelijke schorsing iets beter over hebben. Dank u
wel.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan de ChristenUnie-SGP-fractie, de heer De Looze.
De heer De Looze: Voorzitter, dank u wel. Als eerste over het amendement waar veel
discussie over is, van de oppositie over historische schepen. Daar willen we over
zeggen: we hebben het idee dat de visie eigenlijk nog niet af is, er is nog te veel
discussie over. Volgens mij moet er gewoon een aparte beleidsvisie over woonschepen
komen, want dit gaat niet over de haven, maar het gaat meer om wonen. Wat ons
betreft is het prima dat in de Kalkhaven een historisch schip ligt, dat ligt daar prima, we
hebben er geen last van. Maar of erop gewoond kan worden, ja of nee, dat is een hele
andere vraag. Voor de rest gaat in die Kalkhaven …
De heer Den Heijer: Voorzitter?
De voorzitter: Bij interruptie, de heer Den Heijer.
De heer Den Heijer: Nu hoor ik zeggen dat er dan, wij hebben nu een pak papier
geschreven, dan moeten we nu van de ChristenUnie-SGP nog een pak papier misschien
gaan schrijven. Maar als ik die beleidsvisie lees dan staan er maar – wat zal zijn? – twee
zinnen, drie zinnen over wonen op water. Waarom zou dan nu de ChristenUnie-SGP nu
niet het moment pakken om een amendement in te dienen om daar vijf of zes of zeven
zinnen van te maken, of de oppositie te steunen? Waarom kiest de ChristenUnie-SGP
daar niet voor?
De heer De Looze: Kijk voorzitter, ik wil graag het college horen. Op zich is het helemaal
niet erg om je aan de wet te houden, dat vinden wij in ieder geval heel belangrijk, om je
aan de wet te houden. Dus wat dat betreft wil ik het college nog wel een kans geven om
dat uit te leggen. Tot nu toe is dat nog niet voldoende gelukt voor heel veel mensen en
ook hebben wij onze twijfels nog. Maar over die Kalkhaven daar wil ik over zeggen: daar
moet de focus binnenvaart blijven en een historisch schip dat zou ook kunnen. Het
tweede: wij willen daar geen terras. Want een terras neemt veel meer ruimte in, maakt
lawaai, wij willen een stille binnenstad en het gaat ten koste van de ruimte voor de
binnenvaart. Dus dat tweede amendement over terrassen steunen wij niet. Het
amendement voor een aanlegsteiger bij de Stadswerven steunen we wel, want we
hebben de Schuttevaar gesproken en ik hoor ook graag van de wethouder of ze ook nog
contact gehad hebben – dat hebben we ook gevraagd – de oude steiger bij de
Papendrechtse kade schijnt gewoon niet goed bruikbaar te zijn vanwege de andere
bedrijven daar in de buurt. Dan als laatste over het amendement – oh, ik heb nog tijd, 1
minuut 20, ik dacht dat ik te weinig tijd zou hebben, maar dat gaat goed – het laatste
amendement over de Siegfried, daar sluit ik me aan bij Beter Voor Dordt, maar als de

143

Siegfried weg zou moeten dan moeten we echt wel een passende oplossing daarvoor
vinden.
Mevrouw Kruger: Voorzitter?
De voorzitter: Mevrouw Kruger, gaat uw gang.
Mevrouw Kruger: Ik had even een vraag aan de heer De Looze. U geeft aan dat op de
plaats bij de Kalkhaven daar wel plek is voor die historische schepen, maar hoe denkt u
dan als er gewoon een varend schip ligt maar wij ook op kan wonen? Wat op heel veel
schepen kan je namelijk wonen tegenwoordig. Ook vroeger al, maar als dat dan gewoon
het geval is – waar we het nu ook over hebben – dan kan het toch dat schip wat ook
nog kan varen daar blijven liggen?
De heer De Looze: Voorzitter, als eerste wil ik zeggen dat ik echt moeite heb om, ik voel
me echt bezwaard om op individuele gevallen bij een beleidsvisie in te gaan, ik vind dat
gewoon storend en ik vind het ook gewoon vervelend. We zijn geen soort rechters of
arbiters, maar goed. In de beleidsvisie, er kan een historisch schip in de Kalkhaven
liggen wat ons betreft, in die zin: het past daar. Dat is wat ik zeg en of je erop kan
wonen, ja of nee, of dat juridisch kan, ja of nee, daar heb ik me nu niet op voorbereid.
Kijk, op een binnenvaartschip kun je wonen, ik heb er zelf ook op gewoond een half jaar
en dat woont prima. Je kan een binnenvaartschip ook heel goed isoleren, want die motor
die maakt heel veel herrie en daarboven slaap je gewoon heel stil, dus dat kan ook.
Maar voor de rest horen we het wel.
De heer Den Heijer: Voorzitter?
De voorzitter: De heer Den Heijer.
De heer Den Heijer: Ik heb het geluid wel vaker gehoord vanuit de ChristenUnie-SGP,
het Staphorst aan de Merwede, zo kennen we ze inmiddels wel weer. Maar het is
natuurlijk ook een moeilijke afweging in een beleidsvisie: willen we nou levendigheid,
willen we leefbaarheid en hoe wegen we dat al? Maar ziet de ChristenUnie-SGP een
verschil tussen een terras op land en een terras op water?
De heer De Looze: Voorzitter, ik zie een heel groot verschil. Een terras op land is
sowieso gezellig en een terras op land aan het water is ook gezellig en een terras op het
water is ook leuk, maar in de Kalkhaven gaat dat gewoon ten koste van de binnenvaart
en de focus moet in de Kalkhaven de binnenvaart blijven, dat is onze mening. Niet
omdat de binnenvaartschippers gereformeerd zijn of dat het Staphorst is per se. Wij zijn
voor stilte en rust en toen we gisteren hier de gemeenteraad uitkwamen is het gewoon
heerlijk dat je naar buiten stapt hier en dat het gewoon stil is, dat is gewoon gaaf en dat
moet zo blijven.
De voorzitter: Bent u wel eens in Staphorst geweest, mijnheer Den Heijer? Of niet? Dat
is echt een heel leuk plaatsje, hoor.
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De heer Den Heijer: Ik heb het vaak over plekken waar ik het heel graag over heb, dus
Staphorst.
De voorzitter: De heer Van Verk, gaat uw gang.
De heer Van Verk: Voorzitter, die laatste zin leidt bij mij dan toch wel tot de vraag hoe
graag de ChristenUnie-SGP een levendige binnenstad wil. Gisterenavond was het 22:45
uur en je kon inderdaad een bom laten vallen in de stad je zou niemand verwonderen,
want er liep geen hond meer, behalve een paar gemeenteraadsleden en een beetje op
het Scheffersplein. Ik neem toch aan dat u het beleid wel steunt van een levendige
binnenstad?
De heer De Looze: Zeker wel, maar ik vind 22:45 uur is een mooie tijd om naar je
mandje te gaan, toch?
De heer Van Verk: Bent u ooit jong geweest?
De heer De Looze: Ja, ik ben zeker ooit jong geweest, maar ik had ook gehoopt dat de
heer Den Heijer ook langzaamaan ouder wordt, maar dat lukt nog niet.
De voorzitter: Oké, de sfeer is in elk geval goed. Er is nog een interruptie van de heer
Oostenrijk. Gaat uw gang.
De heer Oostenrijk: Voorzitter, even terug had de heer De Looze het over een passende
plek voor de René Siegfried, daar moet voor gezocht worden. Dan zou ik toch graag
eens willen horen waar aan de heer De Looze dan denkt, anders dan dat het Wantij een
behoorlijk lange rivier is, dus uiteindelijk kan je bij het Biesboschcentrum uitkomen. Dus
wat vindt de heer De Looze dan in de reikwijdte een passende plek, anders dan dat waar
die nu ligt?
De heer De Looze: Dat weet ik eigenlijk niet, maar wat ik wel weet is dat Stadswerven
één van de grootste ontwikkelingen is op dit moment voor Dordrecht en mocht de
Siegfried daar in de weg liggen dan moeten we daar onze handen vrij houden.
De heer Oostenrijk: Maar voorzitter, de huidige ligplaats is pal voor de Biesboschhal.
Kan de heer De Looze dan zich iets voorstellen dat er in het verlengde van de
Biesboschhal iets anders gerealiseerd gaat worden dan waar nu de René Siegfried ligt?
De heer De Looze: Ik kan het me nu niet voorstellen, maar ik heb wel allerlei tekeningen
van Stadswerven voorbij zien komen in de vijf jaar dat ik hier loop en ik vind dat een
ander geval, in die zin: als de Siegfried daar weg zou moeten of echt in de weg zou
liggen – wat ik me nu ook niet heel erg voor kan stellen – maar als dat in de toekomst
wel zo zou zijn dan moeten we daar gewoon heel goed naar kijken en ook een passende
oplossing voor vinden. Dordrecht heeft gewoon echt het meeste water van heel Holland,
denk ik. Ik heb het niet nagekeken, maar dat denk ik wel. In ieder geval de meeste
recreatieplaatsen en de jachthavenplekken en de meeste kades, dus dan moeten we
gewoon iets anders verzinnen.
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De voorzitter: De heer Oostenrijk.
De heer Oostenrijk: Voorzitter, ik begrijp dat de heer De Looze niet op mijn vraag kan
antwoorden of wil antwoorden, maar het is natuurlijk volstrekt duidelijk dat er allerlei
plannen liggen voor Stadswerven, maar nou net niet op dat plekje in het water. Dus ik
vraag me nog steeds af wat de argumentatie kan zijn om niet in een beleidsvisie – en
dat is geen geharnast verhaal – in een beleidsvisie te omschrijven dat de René Siegfried
daar de best gewenste plaats is.
De heer De Looze: Voorzitter, met dat laatste ben ik het gewoon eens. Ik snap ook niet
waarom een beleidsvisie zoveel discussie oproept, in die zin, we gaan in de beleidsvisie
gewoon een stip op de horizon zetten en wat dat betreft ben ik het met het laatste wel
eens. Maar met die Siegfried, om die daar nu al te vergunnen, ik begrijp dat dat lastig
ligt.
De voorzitter: Dank. Dan gaan we naar de SP-fractie, de heer Portier.
De heer Portier: Voorzitter, historische binnenvaartschepen zijn een parel voor onze
stad. Nu niet ter discussie, maar het zou wellicht goed zijn om ze veel mogelijk van de
kades vrij te maken van auto’s en andere obstakels, beschikbaar voor wandelaars, zodat
zo veel mogelijk mensen hiervan ook kunnen genieten. Dan hebben we de discussie
over de varende historische woonschepen. Geen woonboten. Tot voor kort bleek een
brede steun – niet alleen in de stad, maar ook in deze raad – voor het komen tot een
permanente vergunning. Met name in de Binnenkalkhaven, waar de Res Nova al
tientallen jaren ligt, wil het college deze ineens verdrijven. Juridische argumenten lijken
gezocht om de eerder ingenomen standpunten te rechtvaardigen. Zoals al uitvoerig
betoogd door de bewoners van het schip snijden de juridische argumenten hiertegen
geen hout. Die argumenten concentreren zich op de geluidsoverlast van de weg, terwijl
het schip lager ligt dan de weg, dus minder overlast aan de woningen die aan dezelfde
weg liggen of nog gebouwd worden of aan de andere kant van het water. Dat terwijl we
in het Amstelwijck en Oudland wel wegen vinden om woningen te bouwen op plekken
met geluidsoverlast, wat overigens niet van toepassing zou zijn, omdat het hier niet om
een woonboot gaat. Voorzitter, we willen allemaal een levendige binnenstad, ook op het
water, maar moet wel letten op mogelijke overlast van bewoners, bijvoorbeeld het
beperken van luidruchtige speedboten en waterscooters, het handhaven van het verbod
op versterkte muziek en wellicht beperken van het rondvaren in de avond en vroege
ochtend. Wat betreft de vraag rond het drijvende terras en aanlegplaats heb ik enige
twijfels hierbij. Aanlegplaatsen, prima, maar ik denk dat terrassen op het water pal
achter de huizen mogelijkerwijze te veel overlast veroorzaken, dus we moet goed kijken
waar dit wel en waar dit niet kan. Tot slot wat betreft de Siegfried: die moet kunnen
blijven waar hij ligt. Dank u wel, voorzitter.
De voorzitter: Dank. Ik zie geen vragen, dan gaan we naar de VSP-fractie, de heer
Wisker, gaat uw gang.
De heer Wisker: Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, Dordt heeft vele havens en
evenzovele mogelijkheden om daar iets mee te doen. Ik beperk me vanavond even tot
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het varend erfgoed en dan met name het erfgoed in de Kalkhaven. Veel is daar al over
gezegd. De bewoner van deze boot is een parel voor Dordrecht. Dagelijks is hij de
ultieme gids voor Dordrecht en laat vele toeristen Dordrecht zien vanaf het water. Dat
alles met een gedrevenheid en een enthousiasme waar we als Dordrecht trots op
moeten zijn. Wellicht kan het college op dit punt enige coulance tonen voor de bewoner
van deze boot als dank voor alles wat hij dagelijks betekent voor Dordrecht. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u zeer. Partij van de Arbeid, de heer Van Verk.
De heer Van Verk: Dank u, voorzitter. Voor ons ligt een beleidsvisie en een beleidsvisie
zoals de heer De Looze al zegt is een stip op de horizon. Dat betekent dat je een aantal
voornemens hebt om in de komende jaren uit te voeren in relatie tot de havens. Het
aantrekkelijke van deze visie is dat eenduidigheid en haalbaarheid over het gebruik van
de kades het streven is in deze beleidsvisie. Betekent dat nu dat je dan een aantal zaken
niet zou kunnen amenderen? Naar ons idee wel, maar dat betekent wel wat ons betreft
dat de Kalkhaven zoals die nu bestemd is voor de binnenvaart ook daarvoor bestemd
moet blijven en steunen wij ook niet het amendement wat voorziet in een terras op die
Kalkhaven. Neemt niet weg dat wij het best aardig zouden vinden als er terrassen in de
havens zouden kunnen komen, maar dan wel op die plekken waarin dat geen gevaar
oplevert. Ik mis wat dat betreft de mogelijkheid om bijvoorbeeld in de Voorstadhaven
terrassen te realiseren, iets waartoe een aantal ondernemers wel eens vragen hebben
gesteld. Maar dat amendement kunnen wij dus niet steunen. Het andere amendement
van de Beter Voor Dordt, binnenvaart en – wat is het? – gastvrij wonen, geloof ik,
kunnen we wel steunen. Het amendement van de historische schepen, laat het duidelijk
zijn: ik heb net gezegd dat de Kalkhaven bestemd zou moeten zijn voor bedrijfsvoering,
voor de binnenvaart. Ik ben er gaan kijken en het betreffende schip ligt in een
dusdanige uithoek van de Kalkhaven dat daar nooit een binnenvaartschip zou kunnen
aanleggen. Het is er te smal en wellicht ook te ondiep en het ligt vlak bij het gemaal.
Dus allemaal redenen waarom je niet kan veronderstellen dat dat schip in de weg ligt.
Als ik dan de argumenten lees die geleverd worden in een ambtelijke notitie dan ben ik
het met de heer Portier eens dat die mij wat gezocht overkomen en zou ik ervoor willen
pleiten om het amendement wat erin voorziet de historische schepen ook in de
Kalkhaven, dit ene schip, toe te laten vooral te ondersteunen. Voorzitter, dit was het.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan mevrouw Koene, Gewoon Dordt.
Mevrouw Koene: Dank, voorzitter. Ik heb op zich weinig toe te voegen, behalve dan dat
ik denk dat het handig is om nog even te noemen dat we ook vanuit de Schuttevaar nog
een e-mail hebben ontvangen vanavond waarin benadrukt wordt dat er geen probleem
is om de Binnenkalkhaven, om daar een historisch vaartuig te laten liggen om op te
wonen. Ik kom er helemaal niet meer uit, want ik durf helemaal de naam niet meer te
noemen. Dus dat is even wat ik ter aanvulling op al mijn collega’s wil aangeven.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan hebben we daarmee de eerste termijn van de raad
gehad en dan kijk ik naar wethouder Sleeking voor een reactie vanuit het college. Gaat
uw gang.
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De heer Sleeking: Voorzitter, dank u wel. Het thema leeft in ieder geval, ook in de stad.
Dat is natuurlijk ook niet zo gek, gezien het belang van onze havens als één van de
kernkwaliteiten van onze stad, waar niet alleen veel plezier beleefd wordt, maar waar
ook geld verdiend wordt en werd. Het is natuurlijk ook een rijke historie wat dat betreft
als je kijkt naar de binnenhavens, die vroeger nog veel meer werkhavens waren voor afen aanvoer dan nu. Je ziet wel dat de belangstelling voor de binnenvaart groeit, gezien
de congestie op de wegen is natuurlijk ook dat niet zo gek dat men uitwijkt naar vervoer
over water, omdat daar die ruimte nog wel beschikbaar is. We moeten wel hopen dat
daar ook nog wel een duurzaamheidsslag gemaakt wordt, want niet alle binnenvaart is
even schoon, zoals u weet. Want ook dat leidt wel tot bepaalde milieuproblemen in de
omgeving. De start van deze beleidsvisie was er natuurlijk ook opgericht om kaders aan
te gaan geven, welk karakter onze binnenhavens hebben. Als ik de discussie van
vanavond zo aanhoor is het eigenlijk wel jammer dat u van tevoren niet gezegd heeft:
“Oké, dit is een leuke startnotitie, maar wij willen wat er dan ook gebeurd willen wij dat
het schip, de Res Nova, met een woonfunctie geaccommodeerd wordt en wij willen ook
dat die andere schepen daar geaccommodeerd worden.” Dat zijn wel hele individuele
gevallen die je vervolgens eigenlijk dan meer als uitgangspunt neemt voor de
beleidsvisie dan dat je het voornemen hebt om algemene kaders te gaan stellen. Kijk,
de heer Van Verk geeft dat punt terecht. Overigens is dat in de commissie ook al
gebeurt, hoewel hij daar nu op één punt eigenlijk ook wel weer andere ruimte biedt,
maar dat was natuurlijk ook de bedoeling van deze beleidsvisie: geef aan wat het
karakter van deze havens is en geef vervolgens aan welke ruimte er beschikbaar is voor
nieuwe initiatieven. Dan hebben we in ieder geval een beleidsvisie waarop we kunnen
toetsen. Dat is natuurlijk één van de argumenten geweest waarop de rechter ons enkele
jaren terug heeft teruggewezen toen diezelfde discussie speelde rond het schip in de
Kalkhaven, waarbij de rechter zei: “Oké gemeente, jullie gedogen dit al zo lang, maar je
moet nu wel eens een keer komen met een visie op dit gebied waarop het ook echt
getoetst kan worden en waarop die besluiten dan ook standhouden.” Voorzitter, er zijn
denk ik wat sympathieke amendementen ingediend en ook voorstellen gedaan waar
sommigen ook nog wel wat vragen bij hebben die ook nog wel uitgewerkt en
beantwoord moeten worden. De vraag naar levendigheid, meer levendigheid in en rond
de havens, die leeft al lang. We hebben daar de afgelopen jaren ook wat meer ruimte
voor geboden, we stonden ook positief ten opzichte van het initiatief vanuit Coffeelicious
om een drijvend terras in de Voorstadhaven te realiseren. U heeft allemaal kunnen zien
waar dat uiteindelijk toe geleid heeft: de ondernemer heeft de stekker eruit getrokken,
ontmoedigd vanuit allerlei bezwaren vanuit de directe omgeving waardoor het gewoon
niet mogelijk is gebleken. Wat we wel hebben kunnen realiseren dat is in ieder geval die
aanlegsteiger bij de Appelsteiger, die zal binnenkort ook nog verder uitgebreid worden,
ook om de fluisterboten daar te accommoderen heb ik begrepen. Maar daar kunnen
mensen ook met hun eigen sloepje, met hun eigen bootje de binnenstad in. Je kan hem
daar aanleggen, je kan een hapje gaan eten, je kan een boodschapje gaan doen en je
kan weg. Als we dat op meerdere plaatsen in de stad kunnen gaan accommoderen is dat
denk ik prima, daar hebben we allemaal ook heel weinig last van zolang er geen
waterscooters door de havens racen. Wat dat is natuurlijk het alternatief: als je onze
havens meer vrijgeeft voor recreatie dan betekent dat in veel gevallen ook wel wat voor
de leefbaarheid voor de omwonenden. Ook daar kunnen we niet op elke hoek van de
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haven een handhaver gaan zetten die toeziet op het naleven van de regelgeving. Ook
dat zal incidenteel natuurlijk gaan gebeuren, net zoals op alle andere plaatsen in de
stad. Beleid moet gehandhaafd worden, maar we weten allemaal dat dat nooit voor
100% kan. Maar die ruimte willen we bieden. De Kalkhaven, de suggestie die daar wordt
gedaan: is daar ook niet een drijvend terras mogelijk? Er zit natuurlijk al iets van
horeca, daar is al een behoorlijk terras. Als het qua veiligheidseisen mogelijk is om daar
bijvoorbeeld ook een aanlegsteiger te realiseren voor sloepjes, zo ook vergelijkbaar met
de Appelsteiger, zodat mensen ook daar kunnen afmeren om even een terrasje te
pikken of een wandelingetje te maken of wat dan ook, dan moeten we dat zeker niet
laten. Maar ook dat is in het college besproken trouwens, want daar moet wel
nadrukkelijk de veiligheid getoetst worden. Is het in relatie tot de werkhaven en de
haven die primair bestemd is voor de binnenvaart, is dat een gewenste combinatie,
biedt dit voldoende veiligheid? Want wij willen ook de veiligheid van mensen niet in
gevaar brengen. Dus de strekking van dat amendement kan ik heel goed volgen om te
kijken waar op welke plaatsen kunnen we nog meer dit soort initiatieven stimuleren,
mogelijk maken. Maar dan kom ik ook bij de opmerking vanuit de ChristenUnie-SGP …
De voorzitter: Bij interruptie, de heer Van Verk.
De heer Van Verk: Voorzitter, ik ga even een stukje terug in het verhaal van de heer
Sleeking over de mogelijkheden in de Voorstadhaven voor passantenplekken en
misschien zelfs terrassen. Wat ik dan zo jammer vind is dat daar in één adem achteraan
wordt genoemd dat er dan weer mogelijke overlast ontstaat door waterscooters en
noem maar op. Waarom nu weer zo’n negatieve invalshoek? Want ik zie geen enkele
aanleiding om te veronderstellen dat waterscooters door de Voorstadhaven gaan
scheuren.
De heer Sleeking: Ik moet u teleurstellen, er zijn toch al verschillende incidenten
geweest met speedbootjes die daar eventjes een groepje mensen komen afzetten die
dan het trapje beklimmen richting het Scheffersplein. Het gebeurt, mijnheer Van Verk,
en elke levendigheid die je toestaat moet wel enigszins binnen de perken blijven. De
opmerking als het gaat om: altijd weer kijken hoe is het evenwicht in de binnenstad als
het gaat om het bevorderen van levendigheid? We willen ook dat er mensen wonen in de
binnenstad ten opzichte van leefbaarheid. Daar moeten we ook niet achteloos aan
voorbijgaan. Je moet de belangen van mensen die daar wonen ook wel serieus nemen
en niet zeggen: oké, je woont aan de haven, maar je weet toch dat er dan dit soort
dingen daar gebeuren. Historisch is het eenmaal zo gegroeid en het vraagt af en toe ook
wat overredingskracht denk ik. Maar ook maken we goede afspraken om te voorkomen
dat we straks mensen de binnenstad uitjagen in plaats van ze aantrekken, zeg ik dan.
Maar goed, de strekking van het amendement is helder, volgens mij is daar breed
draagvlak voor, dus dat kunnen we gewoon zonder meer gaan doen. Het accommoderen
van de binnenvaart, ik zei net al: de binnenvaart wordt eigenlijk steeds belangrijker …
De voorzitter: De heer Den Heijer, bij interruptie.
De heer Den Heijer: Ik ga toch nog wel voortborduren op de vraag van de heer Van
Verk, ik vroeg me namelijk af: de afweging die we moeten maken tussen leefbaarheid
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en levendigheid. Nu stellen wij een beleidsvisie vast waarin terrassen op de
Voorstadhaven mogelijk zijn, waarin we vinden dat dat dus kan. Maar u geeft net aan:
door stapels van bezwaren van bewoners is dat kennelijk niet doorgegaan. Dus wij
willen iets en uiteindelijk wordt dat tegengehouden door misschien een minderheid. Hoe
staat de wethouder daartegenover? Kan die ons meenemen van als we nu eens iets
vaststellen wat we echt willen, dat de wethouder er misschien ook voor gaat staan en
zegt: maar we willen dit nu ook echt. Ondanks misschien wat bezwaren, wikken en
wegen, gaan we het toch doen.
De heer Sleeking: Voorzitter, als je bepaalde dingen hebt geborgd in een beleidsvisie en
ook in bestemmingsplannen dan heb je natuurlijk dat kader waarop je initiatieven toetst.
Zolang je dat kader niet hebt ben je ook een beetje aan de willekeur overgeleverd van
andere betrokkenen, andere belanghebbenden. Bij dat plan speelden overigens nog wel
andere aspecten, want het is natuurlijk ook een monument, daar moest een opening in
gemaakt worden. De bezwaren – voeg ik er eerlijkheidshalve aan toe – kwamen ook niet
alleen van de directe buren, maar ook van andere belangenorganisaties, Oud Dordrecht
om er maar eentje te noemen, waar sommigen toch wel pleiten voor het behoud van het
karakter van de Binnenhaven, zonder dat al te veel aan te tasten.
De voorzitter: Mevrouw Kruger, bij interruptie.
Mevrouw Kruger: De heer Sleeking begon eigenlijk zijn verhaal met: de belangstelling
op de binnenvaart is gegroeid en welke karakters zouden onze havens moeten hebben?
Daar hadden we ons misschien iets eerder wat nadrukkelijker over moeten uitspreken,
ook over dan de bewuste schepen die genoemd worden. Ik was altijd in de
veronderstelling dat deze historische schepen – varende schepen waarop gewoond wordt
– die lagen daar al jaren en daar maakte ook de gemeente Dordrecht gebruik van als er
wel eens bepaalde presentaties waren of iets dergelijks, ik kan me er nog eentje heel
goed herinneren in 2014 was dat geloof ik. Prachtige presentatie op dat schip over alle
wateren van Dordrecht, de havens. Daarnaast, ik hoor ook af en toe noemen: precedent
scheppen. Dat iemand dus een voorkeursbehandeling krijgt om daar dan te kunnen
liggen, terwijl anderen ook die mogelijkheid moeten hebben. Volgens mij doen we dat
bij andere ondernemers die ook belang hebben bij bepaalde zaken – ik noem maar even
Ark van Noach met een groot parkeerplaatsje en zo kan ik nog wel wat noemen – waarin
wij willen investeren omdat we het belangrijk vinden dat die mensen dan in Dordrecht
zijn en ook iets neerzetten. Volgens mij, de Res Nova, daarin staat ook in het hele stuk
heeft voldoende bedrijvigheid. Dan hebben we het niet over Dolderman-activiteiten,
maar over heel andere, onder andere toeristische activiteiten. Die moet daar dan toch
ook kunnen blijven liggen om dat te doen? Zoals de heer Van Verk ook al noemde:
eigenlijk kan er niet zoveel anders, een ander schip komen te liggen. Dus ik snap dat
niet zo goed, dat we daar zo bang voor zijn om …
De heer Sleeking: Nee, maar ik kom daar nog uitgebreid op terug, voorzitter, op dat
onderdeel.
Mevrouw Kruger: … om iemand iets te gunnen.
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De heer Sleeking: Dus u krijgt ook daar antwoord op.
De voorzitter: Gaat u verder, wethouder.
De heer Sleeking: Het andere deel van het amendement of een ander amendement, om
met name te kijken naar die auto-afzetplaatsen en ik neem aan dat ze daar dan ook
weer opgezet moeten kunnen worden. Er zijn een paar varianten geduid. In het
amendement is nu niet opgenomen: we gaan dit doen of we gaan dat doen en we
hebben zoveel budget nodig. Het is u nu bekend dat er zowel aan het één als het ander
bepaalde kosten verbonden zijn. Er zal uiteindelijk een concreet voorstel aan u moeten
worden voorgelegd en u kunt op dat moment de afweging maken: hebben wij dat geld
ervoor over of niet? Er is al gesteld: in het ene geval moet je zeker tot 2026 wachten
voor het gerealiseerd wordt. Ik heb begrepen dat Schuttevaar ook voor die plek
voorkeur heeft. Daar hangt een prijskaartje aan. De binnenvaart is natuurlijk niet alleen
in het belang van Dordt, maar ook voor de regio en verder. Dus we kunnen best eens
een opdracht uitzetten: jongens, als we zoiets willen gaan realiseren kan er dan
bijvoorbeeld niet een deel vanuit het regionaal beleid gefinancierd worden, zodat
Dordrecht niet in zijn eentje voor de kosten opdraait? Als dat nu wordt gezien als de
ideale plek voor die nieuwe auto-afzetplek. In het andere geval, mocht u tegen die tijd
besluiten: nee, het kost ons toch te veel, we kiezen voor de goedkopere variant. Dan is
die beschikbaar, dat heeft u ook kunnen lezen. Dus er is geen bezwaar tegen dat
amendement volgens mij. Dan kom ik tot toch wel een paar lastige punten, voorzitter.
Het eerste is natuurlijk de hele discussie rond om de woonboot, die die formeel niet is,
in de Binnenkalkhaven. U weet dat dat schip ooit begonnen is als een evangelisatieschip,
dat heeft daar heel lang geleden gelegen en is vervolgens verkocht aan een eigenaar die
daar vervolgens ook is gaan wonen. Die heeft geprobeerd al in het verleden om daar
een vergunning voor het krijgen. Dat is tot op heden gestrand met verwijzing naar de
opmerkingen die ik net heb gemaakt over de rechterlijke uitspraak.
De voorzitter: Mevrouw Kruger, bij interruptie.
Mevrouw Kruger: Volgens mij, maar dan heb ik misschien niet de juiste informatie,
woonden er ook al mensen voordat deze eigenaar op dat schip is gaan wonen. Want het
evangelisatieschip, zoals u het net noemde – dat klopt, dat was het toen – daar
woonden ook gewoon mensen die dus die activiteiten op dat varend, historisch schip
waarop gewoond kan worden leven en die woonden daar ook.
De heer Sleeking: Voorzitter, die informatie is mij bekend, ik weet niet hoe vaak dat
gebeurde, maar in ieder geval was er sprake van een niet legale situatie, want dit schip
is een motorschip en geen woonboot. Zo staat het ook geregistreerd. Daar was nu juist
ook de crux, omdat de vergunning voor een woonboot daar niet verleend kon worden en
niet verleend kan worden. Wat ik een beetje jammer vind, ik ben ook wethouder
Personeel en Organisatie, en ik kan u zeggen dat ik sta voor onze organisatie en ik sta
voor de adviezen die ik krijg, die we in heel veel gevallen intern inwinnen en in sommige
gevallen nog eens een keer extern laten toetsen. Ik kom na alle adviezen die ik heb
ingewonnen keer op keer, tot vandaag aan toe, niet tot een andere conclusie dat wat u
in het amendement wil niet uitvoerbaar is. De milieueisen zijn van dien aard dat de
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geluidsbelasting te hoog is om dit schip een legale functie als woonboot te geven. Als u
zegt ‘wij willen dat toch per se’, dan moet u ook bereid zijn om daar een budget
beschikbaar te stellen om een geluidscherm langs de achter‘…’ te realiseren. Dat is wat
ik u meegeef, want dat is ook wat ik als advies meekrijg. Nogmaals, ik sta daarvoor, wat
andere partijen ook allemaal voor informatie aangeven, daar hebben we allemaal kennis
van genomen. Dit zijn de adviezen die ik krijg en ik kan u ook niet anders dan dat
adviseren, want anders zou ik ook gewoon tegen de wet gaan handelen en ik hoop niet
dat u dat van mij vraagt. Wij hebben overigens al eerder aangeboden dat wij ook bereid
zijn om dit schip een andere ligplaats te bieden, namelijk …
De voorzitter: De heer Van Verk, bij interruptie.
De heer Van Verk: Ik hoor de heer Sleeking zeggen dat als dat schip een vergunning
krijgt om daar te blijven liggen en daarop gewoond kan worden, dan moet er een
geluidscherm geplaatst worden. Ik kan dat niet helemaal plaatsen, want volgens mij –
tenminste, zo veronderstel ik dat het in Nederland werkt – wordt er dan pas een
geluidscherm geplaatst op het moment dat de bewoners zeggen: de herrie die we hier
hebben, dat is niet te verdragen, wilt u alstublieft daar iets aan doen? Maar wat dat
betreft ben ik onvoldoende ingewerkt in wetgeving.
De heer Sleeking: Nee voorzitter, ik moet dan daar toch nog een keer aan toevoegen
dat de vergunning niet verleend kan worden in de huidige situatie. Dat kan alleen maar
op basis van het treffen van aanvullende maatregelen. Als je die hebt gerealiseerd is het
ook mogelijk omdat de legaliseren en daarvoor niet.
De heer De Looze: Voorzitter?
De voorzitter: De heer De Looze.
De heer De Looze: Eigenlijk is de situatie vergelijkbaar met die autosteiger. Wij stellen
gewoon een visie vast, dat we, of dat is nog niet vastgesteld, maar er wordt gevraagd
om daar ruimte te maken voor een historisch schip. Of er nou iemand op woont, ja of
nee, dat staat daar in die zin nu in deze visie los van.
De heer Sleeking: Dat laatste is correct, als u eraan hecht, wat natuurlijk wel een beetje
strijdig is met de visie, omdat wij elke haven in feite een ander karakter willen geven en
dit primair een werkhaven is. Met overigens, waar Dolderman zit, met een 5.1milieucategorie, echt zwaar werk, zware milieu categorie. Sommigen van u zeggen: ja,
maar Dolderman gaat daar nog weg. A. Hebben wij nog geen overeenstemming met
Dolderman, niet over de verplaatsing en ook niet over de transformatie van de huidige
locatie. Voordat dat gebeurd is zijn we echt jaren verder, dus is het ook lastig om daar
een voorschot op te nemen. Bovendien zitten er nog wel een paar andere bedrijven die
ook voor overlast kunnen zorgen voor een woonschip. Als u zegt: ja, maar wij willen
daar toch een karakteristiek drijvend erfgoed een plekje bieden. Dan kan dat. Maar
daarmee kunt u dus niet zeggen: maar wij vinden dan ook dat dat een woonboot kan
zijn of moet zijn. Want dan moet u zich ook realiseren dat dat niet gehonoreerd kan
worden en dat daar dan dus vervolgens op gehandhaafd zou moeten gaan worden.
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De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Kruger, bij interruptie.
Mevrouw Kruger: Gehandhaafd, oké. Voorzitter, de heer Sleeking heeft het maar over
een woonboot en daar ga ik toch even tegenin: het is geen woonboot, het is een varend
– hoe zeg je dat ook alweer, ik raak er helemaal van in de knoop – in ieder geval
waarop gewoond kan worden. Er kan ook mee gevaren worden. Ik heb er ook vragen
over gesteld elders, nog niemand kan mij vertellen waarom daar een geluidscherm zou
moeten plaatsen. De heer Portier die gaf het ook al aan: het schip ligt lager dan de weg,
de mensen die aan de weg wonen, waar kunnen zij last van krijgen? Want er kan geen
ander schip naast bijvoorbeeld wat havengeluiden zou kunnen maken. Geloof mij maar:
degenen die er op wonen zouden niets liever willen als een beetje roering in de haven,
want het zijn gewoon watermensen. Dus schiet mij maar lek, ik snap hem niet.
De heer Sleeking: Voorzitter, nogmaals: ik betreur het dat er twijfel is aan de advisering
van onze deskundige medewerkers en ook externe deskundige medewerkers die we in
het leven hebben geroepen. Ik kan u niet anders adviseren dan dit. U kunt dat ook
zwart op wit van mij krijgen, dat medewerkers die ik buitengewoon respecteer tot deze
conclusie komen. Ik kan het niet terzijde schuiven: daar heb ik niks mee te maken, want
we gaan dat anders doen en we zien wel waar het schip strandt om het zo maar te
zeggen.
De voorzitter: Even een vraag: is het mogelijk voor u, wethouder, want dat hoor ik
mevrouw Kruger vragen, om iets meer toelichting te geven over het waarom? Even
afgezien van dat het geadviseerd wordt door experts.
De heer Sleeking: U zegt steeds: het is een woonschip. Nee, het is geen woonschip, dat
is nou juist het punt. Want dan had het misschien in het verleden ooit in een
overgangsregeling terechtkunnen komen, maar dat is een nieuwe situatie van een schip
dat geregistreerd staat niet als woonschip, maar als een motorschip waarop ook
gewoond wordt. Daar was de vergunning ook op aangevraagd en die kan niet worden
gehonoreerd gezien de enorme geluidsbelasting op dat punt.
De voorzitter: Oké, dank u wel. De heer Den Heijer.
De heer Den Heijer: Ik vind het wel jammer, dat is misschien ook de reden dat ik in de
raad nu zit, van wie stelt beleid vast. Er was iets mogelijk, daarmee maak je het
onmogelijk. Wat de heer De Looze wel terecht zegt: we stellen bijvoorbeeld ook vast dat
er terrassen kunnen liggen bij de Wijnbrug. Dat mag kennelijk van de monument niet of
dat heeft ook allemaal dingen die daardoor niet kunnen, maar dat stellen we wel vast
vanavond. Vind ik ook gek. Het is twintig jaar mogelijk, het zijn ondernemers, het is
ondernemerschap en dat is de vraag die ik nu bij mezelf heb, maar laten we nu deze
discussie even parkeren, want ik ga dit nooit begrijpen denk ik. Maar gaan we nou eens
even toe naar het alternatief, want ook het alternatief daar denk ik: wat is er dan wel
geprobeerd om dit mogelijk te maken en kan de wethouder toelichten hoe we een
situatie gaan krijgen waarin er wel wat meer positiviteit hier om dit onderwerp gaat
ontstaan?
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Mevrouw Kruger: Voorzitter, mag ik daar nog aanvullende vraag op stellen?
De voorzitter: Ja hoor.
Mevrouw Kruger: Dank u wel. Ik weet ook bijvoorbeeld, want de heer Den Heijer heeft
het over een alternatief, als schepen ergens drie maanden ergens liggen en ze gaan
eventjes verkassen dan mogen ze daarna weer terugkomen. Dus misschien is het
alternatief dan de ruiling steeds met de Kalkhaven en de Riedijk, dat ze af en toe een
beetje wisselen. Dan kunnen ze gewoon weer terug op de plaats waar ze lagen. Maar ik
weet ook nog dat – dat heb ik in stukken gelezen – dat er gevraagd is aan de Res Nova
om bijvoorbeeld een riolering of iets dergelijks aan te leggen van het schip. Als je dat
dan iedere keer los en vast moet koppelen, wat ze overigens bereid waren te doen en ik
weet dat ze nog veel meer dingen bereid waren te doen die gevraagd werden door de
gemeente om het allemaal mooier en schappelijker te doen. Dan denk ik: is dat dan de
oplossing die we moeten gaan doen, om de drie maanden maar eventjes gaan varen of
zo?
De heer Sleeking: Voorzitter, in de eerste instantie richting de interruptie van de heer
Den Heijer. Ik denk dat we twee zaken moeten onderscheiden als het gaat om adviezen
van bepaalde instanties, als het gaat om het realiseren van drijvende terrassen
bijvoorbeeld op de Voorstadhaven. Ik geloof dat er ook initiatieven zijn om in de
Spuihaven daar bij La Venetia iets te gaan doen, ik sluit het zo maar niet uit. Dat zijn
adviezen, maar vervolgens zijn er ook wettelijke eisen en wettelijke normen waaraan we
moeten kunnen voldoen. Aan dat laatste voel ik mij in ieder geval gehouden zolang die
normen en wettelijke eisen niet veranderd zijn of dat je die met aanvullende
maatregelen zou kunnen tackelen.
De voorzitter: De heer Den Heijer.
De heer Den Heijer: Voorzitter, ik begin ergens te komen, maar hoe kan het nou dan,
als het zo ernstig is als de wethouder nu met de milieuwetgeving omschrijft bij mij, hoe
kan het dan dat dit al twintig jaar kan? Kan hij dat dan aan me uitleggen?
De heer Sleeking: A. Was het ooit een schip waar sowieso niet gewoond werd, waar ook
geen woonvergunning op rustte. Als er ooit gewoond is dan was dat niet legaal. De
nieuwe eigenaren zijn er op enig moment gaan wonen, dat is inderdaad enige tijd
gedoogd geweest, hoewel wij ook wel hebben aangestuurd om dit schip een andere plek
te bieden, omdat het ook ongewenst was. Dat heeft geleid tot het juridische traject
waarbij de rechter uiteindelijk heeft afgesproken: oké, we gaan eerst afwachten tot die
havenvisie vastgesteld is, dan heb je ook een instrument om dat aan te toetsen.
De voorzitter: De heer Portier. Waarbij in zijn algemeenheid bij deze discussie zo
langzamerhand mij toch wel van het hart moet – en dan sluit ik wel een beetje aan bij
wat de heer De Looze net zei – dat we hier bezig zijn met het vaststellen van een visie,
dat mag ook van de gemeenteraad worden verwacht en een gemeenteraad daarbij
vooral het algemeen belang in acht moet nemen en het gaat nu toch wel heel erg
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specifiek steeds over specifieke situaties. Ik denk dat we daar toch moeten proberen
zoveel mogelijk weg te blijven op een gegeven moment. De heer Portier, gaat uw gang.
De heer Portier: Over dit laatste punt, voorzitter, zal ik in de tweede ronde reageren.
Wat ik aan de heer Sleeking wilde vragen: kennelijk achtte de rechter, die toch over dit
soort zaken gaat in Nederland, het mogelijk dat er een visie vastgesteld zou worden
waarbij dit wel gelegaliseerd kon worden. Kan hij daar duiding aan geven?
De heer Sleeking: Voorzitter, dat lijkt me niet zo relevant, omdat het niet alleen maar
een kwestie is van de visie-aanvraag, maar vervolgens zal er ook een
omgevingsvergunning moeten worden aangevraagd om te kijken of het überhaupt
mogelijk zou zijn. Ik heb u al aangegeven dat dit onder de huidige omstandigheden niet
mogelijk is. Voorzitter, ik ga dit amendement …
De voorzitter: Mevrouw Koene nog even.
Mevrouw Koene: Toch nog één poging. Als we dan met elkaar een beleidsvisie
vaststellen en er zijn bepaalde wensen in de stad, even breder getrokken, waarom kan
de wethouder dan niet zeggen: “Jongens, ik ga daar eens mee aan de slag.” In plaats
van te zeggen: “Dat kan niet, want ik heb goed advies gekregen.” Natuurlijk, met alle
respect, u krijgt heel goed advies, mijnheer Sleeking, maar u zou ook kunnen zeggen: ik
hoor in de raad dat er toch andere wensen zijn dan dat er nu mogelijk is. Wij gaan er
gewoon wel voor, wij gaan daar ook voor staan en dat geldt niet alleen voor de
Binnenkalkhaven – waarvan ik me afvraag als dat ene schip er niet ligt wat er dan in
hemelsnaam wel zou liggen – maar voor alle andere dingen ook. Dat kan makkelijk in
een visie, daar kunnen we met z’n allen achter staan.
De heer Van Verk: Voorzitter, ter aanvulling. Als we dat in een visie formuleren dan is de
wethouder gehouden om daar die inspanningsverplichting te hebben, maar de
wethouder is niet gehouden aan het onmogelijke. We hebben hier in deze raad talloze
visies vastgesteld waar we binnen no-time vanaf moesten wijken en ook gingen wijken,
omdat er financiële redenen waren, omdat er inhoudelijke redenen waren. Dus ik begrijp
inderdaad ook niet wat dat betreft waarom we de wens niet kunnen opnemen om
vervolgens te zeggen: “We hebben het geprobeerd, het geldt overigens ook voor de
Siegfried, we willen dat heel graag, dat moge duidelijk zijn, maar na onderhandeling en
onderhandeling en onderhandeling blijkt dat het niet mogelijk is. Geachte raad,
alsjeblieft, hier heeft u een voorstel om de Siegfried te gaan verplaatsen in afwijking van
de vastgestelde beleidsvisie.” Er is hier nog geen wethouder in deze raad onthoofd om
die reden.
De heer Sleeking: Nee voorzitter, maar de raad heeft mij in de afgelopen tien jaar ook
nog nooit op pad gestuurd met een voorstel waarbij ik op voorhand heb gezegd dat het
onuitvoerbaar was.
De heer Van Verk: Voorzitter, voor alle dingen is een eerste keer, dus misschien ook
voor deze dan.

155

De heer Sleeking: Goed, u weet wat de consequenties ervan zijn als u dit wel wil
accommoderen. Dan moet u ook bereid zijn om de portemonnee te trekken om daar een
geluidscherm te realiseren, want dat is het advies wat ik krijg. Het is niet zo dat ik aan
de organisatie heb gevraagd: jongens, hoe gaan we dit onmogelijk maken? Zijn er
opties om dit mogelijk te maken? Nee, die zijn er niet.
De voorzitter: Beste mensen, ik heb het gevoel dat we hier niet heel veel verder mee
gaan komen. Heel kort nog de heer Van Verk en dan nog even kort mevrouw Kruger en
dan gaan we echt dit punt beëindigen.
De heer Van Verk: Als dit zou worden mogelijk gemaakt binnen de beleidsvisie en die
moet dus bepaalde voorzieningen treffen dan moet die naar de raad komen en zeggen:
“Deze voorzieningen kosten een X bedrag, raad, bent u bereid dit te fourneren, wilt u dit
doen?” Of zegt u toch: “Nou, bij nader inzien is dat te gek voor woorden, wij gaan
daarvan afzien en we gaan het op een andere manier oplossen.” Dat is ook een manier
van werken.
De heer Sleeking: Voorzitter, ik neem aan dat de heer Van Verk ook bij het vaststellen
van deze visie dat zelf in overweging neemt, wat de gevolgen daarvan zouden zijn.
De voorzitter: Voordat u verder gaat heb ik nog één korte interruptie van mevrouw
Kruger en dan krijgt u de ruimte.
Mevrouw Kruger: Ik was heel blij met de zinsnede van mevrouw Koene en de heer Van
Verk en daar wil ik alleen nog maar aan toevoegen: ik vind het zo jammer dat er altijd
dan gedreigd wordt. Dat was ook iets met zonnepanelen in de negentiende-eeuwse Schil
ofzo: “Moet ik dan tegen de wet- en regelgeving in gaan en als jullie dat toch willen, dan
…” Ik ben daar een beetje klaar mee eigenlijk. Ik bedoel, er wordt aan de raad iets
voorgelegd en wij kunnen daarvoor kiezen en dan kan altijd nog een rechter toetsen of
iets wel of niet kan. Als het dan echt niet blijkt te kunnen dan kunnen we dat altijd
bijstellen. Nu zeggen wij: ga het in ieder geval mogelijk maken. Maar alsmaar dat
dreigen met ‘dan moeten jullie het maar uitzoeken en weet waar je aan begint’, daar
hou ik niet zo van.
De heer Sleeking: Voorzitter, het zal duidelijk zijn dat ik in ieder geval dit amendement
of amendementen die in het verlengde daarvan liggen ten stelligste ontraadt. Dan kom
ik bij het laatste onderdeel, dat gaat over de ontwikkelingen rond de Siegfried. Daar zijn
eigenlijk al interrupties geweest die ook aangeven wat ik ook in overleg met mijn collega
Burggraaf hier nog een keer wil benadrukken: 1. Heeft OCW het ontwikkelrecht voor
heel Stadswerven-Noord? Daar zijn we aan gehouden. Er zijn nog niet voor al deze
locaties concrete plannen uitgewerkt, dus we weten ook niet wat de concrete gevolgen
daarvan zijn. 2. Is de Biesboschhal in de verkoop gezet? Wij weten nog niet wat de
nieuwe bestemming van de Biesboschhal wordt. Ook daar heeft u vanzelfsprekend
straks een stem in. Op het moment dat dat bepaald is, de nieuwe bestemming van de
Biesboschhal, is er ook meer ruimte om een besluit te nemen over de definitieve
ligplaats van de Siegfried. Wat ik steeds heb gezegd en blijf volhouden: de Siegfried ligt
in Dordt en blijft in Dordt, ook wat het college betreft. Wij hebben alle intentie en alle
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inzet om de Siegfried voor Dordrecht te behouden. Wat mij betreft – ook richting het
CDA – is natuurlijk de plek waar ze nu liggen, zo dicht tegen de Biesboschhal en de
Leefwerf aan is ook een ideale plek om die Siegfried daar te accommoderen. Of dat nou
een paar meter verder wordt of minder, dat weet ik niet. Maar ook op basis daarvan.
Dus 1. de relatie met OWC, 2. het nog lopende traject rond de Biesboschhal, wil ik u dit
amendement ook ontraden aan, u nog enig geduld vragen, de inzet van het college
daarbij onderkennen en hoop ik ook waarderen. Wij hebben op die manier ook de
Leefwerf, de Binnenhaven uiteindelijk met elkaar kunnen laten realiseren met een fors
bedrag waaraan we ook alle toezeggingen hebben gekoppeld, de resterende wens dat
het de inzet van het college is om dat ook daar zoveel mogelijk te honoreren. Ook de
tijdelijke plaats van de Siegfried aan de overkant is overigens in overeenstemming en
met instemming van de mensen van de Siegfried gebeurd.
De voorzitter: Dank u wel. Bij interruptie, de heer Oostenrijk.
De heer Oostenrijk: Toch nog even over de relatie tussen de gemeente en de OCW. Wat
is nu precies die relatie? Want klopt het wel of niet dat OCW geen claim meer heeft op
de Biesboschhal? En derhalve – maar derhalve is dan met een vraagteken – ook niet op
dat deel van de kade waar aan de Siegfried nu ligt? Want als die claim er niet meer ligt,
dan vraag ik me af wat voor belemmeringen er zijn in de twijfel om na een tijdelijke
verplaatsing gewoon op die plek terug te komen. Dat is voor mij nog onhelder, dus dat
vraagt toch nadere toelichting. Wat nu het probleem is, om in het kader van de
beleidsvisie en dan kom ik bij de heer Van Verk aan, die een andere kijk geeft hoe je
dan een beleidsvisie moet gaan lezen. Het gaat om doelstellingen die je wilt nastreven,
tenzij blijkt dat er iets onverhoopt niet kan. Dat vind ik een gezonde insteek ook met
verwijzing naar de VVD toe die normaal gesproken altijd voor positiviteit is en nu in de
schulp kruipt: ja, maar dat is eng en dat moeten we niet willen. De Siegfried heeft wat
ons betreft ook recht op rechtszekerheid, die liggen er ook al jaren, dus er is alles
gelegen om wat dat betreft die rechtszekerheid te vertalen in de tekst van de
beleidsvisie.
De heer Sleeking: Voorzitter, ik deel de intentie met de heer Oostenrijk ten aanzien van
de Siegfried en de andere initiatieven die daar zijn, maar nogmaals: om dit nu vast te
leggen in deze beleidsvisie is echt prematuur. Ik wijs u echt op de onderhandelingen en
de verhoudingen met OCW. Het is inderdaad zo dat die het ontwikkelrecht op de
Biesboschhal zelf heeft opgegeven, gezien het kostenplaatje dat daaraan zou hangen en
de monumentenstatus die die Biesboschhal intussen heeft. Maar voor de rest van de
Stadswerven-Noord heeft OCW geen enkele vierkante meter laten vallen in de
bouwclaim. We zitten ook nog met de ontsluiting richting de landtong waar ook nog
geen definitieve besluiten over genomen zijn, wat de rol van OCW daarin precies zal
zijn. Maar OCW zal niet snel iets opgeven wat hen ook financieel raakt, kan ik u zeggen.
De discussie over de Biesboschhal: ik ken nog niet precies alle initiatieven die daarop
binnenkomen. Maar ik heb het idee dat daar veel belangstelling voor is en uiteindelijk zal
er ook een goede afweging gemaakt moeten worden: wat past ons nou het best, wat
hebben we het liefst, welke nieuwe functie voegt dit toe aan dit gebied of de stad, wat is
het ons waard? Dus nogmaals: ik ontraad ook dit amendement op dit moment.
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De heer Oostenrijk: Voorzitter, nog even een punt over die onderhandelingen. Laten we
dat even als uitgangspunt nemen, maar dan toch de vraag eraan gekoppeld: wat
moeten we in de tijdsduur denken van die onderhandelingen? Want daar heb ik geen
beeld bij anders dan dat wethouder Sleeking die noemt: de zaak rond de landtong. Daar
moet een ontsluiting komen, maar naar mijn mening heeft de ligplaats van de Siegfried
daar geen relatie mee, dus ik zit me even af te vragen: wat moet ik denken in de tijd als
het gaat om de onderhandelingen? Want het heeft alles te maken met de blijvende
onzekerheid voor de vereniging De Binnenvaart in het ontwikkelen van hun plannen.
De heer Sleeking: Voorzitter, de onzekerheid rondom deze locatie wordt in ieder geval
een heel stuk minder als er zekerheid is over de nieuwe bestemming van de
Biesboschhal. Ik wil u dan ook voorstellen om zodra dat besluit genomen is, waar u ook
deel van uitmaakt uiteindelijk, van de definitieve keuze, om dat moment dan ook te
gebruiken om deze discussie eraan te koppelen en de definitieve ligplaats voor de
Siegfried te organiseren. Het zal u duidelijk zijn dat wij de intentie, de ambitie delen,
maar net iets te prematuur om dat nu in deze beleidsvisie vast te leggen. Er zijn in dit
geval geen wettelijke belemmeringen, zeg ik er dan bij, maar er zijn wel andere
consequenties aan verbonden.
De voorzitter: Dank u wel. Dat was de eerste termijn van het college. Er is nog een
nabrander, zeg ik dan maar even, van de heer De Looze. Gaat uw gang.
De heer De Looze: Voorzitter, dank u wel. Toch nog even over die Kalkhaven helaas.
Maar niet over dat ene geval, maar wel in het algemeen. Is het wel mogelijk om
historische schepen in het algemeen toe te staan en dat even los te zien van die
woonfunctie?
De heer Sleeking: Ja, dat heb ik net al aangegeven, dat zou kunnen. Daarmee
ondergraaft u wel een stukje van de beleidsvisie, die heel specifiek aangeeft: dit is een
binnenhaven voor de binnenvaart. Overigens ook de plaats die vrij zou komen, in
tegenspraak tot wat de heer Van Verk zegt krijg ik het advies dat daar wel twee kleinere
binnenvaartschepen zouden passen in een openbare ligplaats, als die plaats vrij zou
komen. Als u de wens heeft om daar meer historische schepen ook ruimte te bieden
zonder woonfunctie dan is dat een optie.
Mevrouw Kruger: Voorzitter?
De voorzitter: Ja, mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger: Dan toch nog één keer …
De voorzitter: Eentje dan.
Mevrouw Kruger: Zou dan ook nog steeds de optie daar kunnen zijn dat de rest nou
bijvoorbeeld iedere drie maanden verplaatst? Dus vijftig meter vooruit, vijftig meter
achteruit?
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De heer Sleeking: Voorzitter, ik weet niet of dat nou echt een gewenste situatie is, of je
daarmee niet gewoon de …
Mevrouw Kruger: Ik vraag alleen maar of het kan, voorzitter.
De heer Sleeking: Of je dan niet de wettelijke belemmeringen die er zijn probeert te
ontduiken. Dus ik zou daar geen voorstander van zijn.
De voorzitter: Oké, dank u wel.
De heer De Looze: Moet ik er nog …
De voorzitter: We gaan u wel echt de eerste termijn van het college afsluiten, hoor.
De heer De Looze: Als er wel een historisch schip kan liggen, waarom zou het
amendement dan niet kunnen?
De heer Sleeking: Wat zegt u? Wat zou er dan?
De heer De Looze: In het amendement wat de oppositie heeft ingestuurd staat dat er
wordt gevraagd om een historisch schip neer te leggen, er staat niks over de
woonfunctie in dat amendement.
De heer Sleeking: Nee oké, als dat losgekoppeld wordt, dat heb ik net al gezegd, dan
kan dat. Als u daarmee maar niet de intentie heeft om door middel van dit amendement
op deze manier die woonfunctie ook mogelijk te maken.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan kijk ik of er nog behoefte is aan een tweede termijn van
de raad. De heer Schalken was als eerste, gaat uw gang.
De heer Schalken: Ik weet niet of de heer Oostenrijk dezelfde vraag heeft, maar ik wil
graag even met mijn fractie overleggen.
De voorzitter: Hoe lang dacht u aan?
De heer Schalken: 10 minuten.
De voorzitter: 10 minuten. Met inachtneming van voorzichtigheidsregels natuurlijk bij
het verlaten. Dan schors ik de vergadering tot over 10 minuten. 21:42 uur zie ik u weer
terug.
Schorsing
De voorzitter: De schorsing is teneinde. Ik kijk even rond of er behoefte is aan een
tweede termijn, want daar waren we gebleven. Ik kijk ook even naar de heer Schalken
die om een schorsing had gevraagd. Bent u tevreden zo?
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De heer Schalken: Dank dat even tijd hadden om te schorsen en nog even na te praten
over wat hier net allemaal met elkaar besproken is. Daarbij waren de verhelderende
vragen van de heer De Looze voor ons van belang. We hebben het steeds over het
mogelijk maken in deze visie van plekken voor varend erfgoed, waarbij we het dan
eigenlijk formeel ook los moeten zien van de woonfunctie. Omdat dat ook vaak dan
komt de discussie over individuele gevallen en we dat eigenlijk hier niet zo moeten
willen verankeren hebben wij besloten om onze motie over de Riedijkshaven weer in te
trekken.
De voorzitter: Dat is amendement A6, bedoelt u? Historisch varende schepen?
De heer Schalken: Ja. Waarbij we dan eigenlijk weer terugkomen op de motie zoals die
eerst al als concept is ingediend en besproken in de commissie, maar waar wij
nadrukkelijk aangeven dat we hiermee een ligplaats voor historisch erfgoed mogelijk
maken, ook in die haven. Waarbij we ons niet formeel willen uitspreken over de
woonfunctie en het dus echt gaat om een plek geven voor historisch varend erfgoed.
Daar wil ik het bij houden.
De voorzitter: Even voor de duidelijkheid: gaat u dan een nieuw amendement indienen
of sluit u zich aan bij amendement A10 van D66, Gewoon Dordt, VSP, PvdA …
De heer Schalken: Dat circus hoeft wat ons betreft niet, hè? Eerder is vanuit Beter Voor
Dordt dat eerdere amendement voorbereid en besproken en vanwege de adviezen die er
kwamen hadden wij zoiets van: dit kunnen we niet doen. Maar nu we ook door de
vragen van de heer De Looze er ook nog nadrukkelijk over hebben gesproken – we
hebben het hier over het mogelijk maken van varend erfgoed en niet over het
legaliseren van een woonfunctie – willen we eigenlijk het oorspronkelijke amendement
wat nu door andere partijen is ingediend daarmee dan steunen.
De voorzitter: Exact. U trekt uw eigen amendement A6 en u gaat mee met amendement
‘Behoud varend erfgoed’.
De heer Schalken: Ja, bijzonder.
De voorzitter: Helder, prima. Ik kijk even of er verder nog behoefte is aan een tweede
termijn. Dat is het geval, dan maak ik even het rondje. Beter Voor Dordt nog andere
punten ten aanzien van dit dossier?
De heer Schalken: Nou, ik kan misschien wel aangeven dat ook eigenlijk gesterkt door
de argumentatie van de wethouder op het amendement van het CDA we dat
amendement niet zullen steunen.
De voorzitter: Dank u zeer. Ik kijk nog even naar de VVD-fractie, de heer Den Heijer.
De heer Den Heijer: Dank, voorzitter. Duidelijk is geworden dat de intentie niet telt,
maar wat er op papier staat, dus de VVD zal ook voor het amendement steunen van de
oppositie. Over Leefwerf de Biesbosch, misschien is het een semi-stemverklaring, maar
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ook wij dragen dit initiatief echt een warm hart toe. Ik denk dat de wethouder ook goed
heeft aangegeven dat de René Siegfried bijvoorbeeld echt wel bij Dordrecht past en
hoort en dat hij ook inspanningen heeft beloofd om die ook in Dordrecht te houden.
Alleen wij moeten echt toch op de samenhang van de plannen, dit lijkt ons gewoon wat
prematuur, maar voor de rest: urgentie wordt ook vanuit de VVD benadrukt. Dank u
wel, voorzitter.
De voorzitter: Dank u zeer. CDA-fractie nog? De heer Oostenrijk.
De heer Oostenrijk: Nee voorzitter, niets anders dan dat eigenlijk wat er nu al door de
heer Schalken is gezegd, dat ik constateer dat er nu een raadsbrede instemming is rond
de samenvoeging van het oude Beter Voor Dordt-amendement en het nieuwe door de
oppositie. Dat steunen wij. En uiteraard steunen wij ons eigen amendement.
De voorzitter: Dank u. Dat vermoeden had ik al. D66, de heer Loekemeijer.
De heer Loekemeijer: Voorzitter, we zouden de wethouder graag nog een vraag willen
stellen, het is natuurlijk gewoon een open vraag: waarom gelden er andere
geluidsnormen voor woningen dan voor een bewoond schip? Kan de wethouder dat
misschien uitleggen, hoe dat zit?
De voorzitter: Dat kan hij dan straks doen in reactie op de tweede termijn. Dank, dat
was uw enige resterende vraag nog. GroenLinks, mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger: Voorzitter, dank u wel. We hebben nagedacht over het amendement
van het CDA en gezien ook de beraadslaging die we hier hebben gehad, dat de waarde
van de Siegfried voor Dordrecht heel belangrijk is en ook de Biesboschhal, want die
hebben we niet voor niks een tijd geleden monumentaal laten verklaren, kan je ook de
cirkel andersom kijken: wij willen graag die Biesboschhal behouden, daar ook een
bepaalde bestemming aangeven. Als je dan dat misschien min of meer kan beïnvloeden
door die Siegfried daar te laten staan of neer te leggen en daar een vaste bestemming
aan te geven dan geef je ook wel richting aan de invulling van de Biesboschhal en ik
denk dat dat toch een mooi effect is.
De voorzitter: Gaat uw gang, de heer Schalken, bij interruptie.
De heer Schalken: Ik wil nog even regelen op mevrouw Kruger, want eigenlijk geeft
mevrouw Kruger daarmee ook al aan dat wellicht andere gegadigden die een mooie
bestemming of invulling willen geven aan de Biesboschhal minder kans maken of geen
kans maken, omdat we hier nu ons op voorhand al eigenlijk neerleggen bij de functie die
ook al staat benoemd in het amendement, want daar wordt dat Next Level-project ook
al nadrukkelijk in genoemd, in verbinding met de Siegfried.
Mevrouw Kruger: Voorzitter, ik leg niet al vast dat er geen andere gegadigden zouden
kunnen zijn, het gaat er alleen om dat er een bepaalde bestemming zou kunnen zijn
voor de Biesboschhal en dan maakt het niet uit wie daarin komt of wat ze daar
organiseren, als het maar een richting heeft van wat wij voor ogen hebben op dat
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gebied. Dat zouden we eigenlijk eens meer moeten doen met monumentale panden of
een monumentaal schip.
De voorzitter: Dank u wel. ChristenUnie-SGP nog? Arjan de Looze.
De heer De Looze: Voorzitter, we sluiten ons aan eigenlijk bij wat Beter Voor Dordt en
de VVD al zeiden. We zijn ook dankbaar in die zin dat de wethouder positief is ook over
het amendement van Stadswerven voor De Binnenvaart, daar zijn wij ook heel positief
over.
De voorzitter: Dank u wel. Dan de SP-fractie nog. De heer Portier.
De heer Portier: Voorzitter, even een klein puntje over het al dan niet behandelen van
individuele gevallen. Want ik ben het er helemaal mee eens dat we in principe hier zijn
voor het beleid en niet voor individuele belangenbehartiging. Maar soms kan de omgang
met burgers ook tekenend zijn of belicht worden door in een bepaald geval. Mensen
kunnen denken: als een burger in een bepaald initiatief op een bepaalde manier
benaderd kan worden, gaat het dan ook niet voor andere burgers gelden? Dus ik denk
ook dat het iets zegt over de houding die we hebben ten opzichte van de burgers van
onze stad en dan wordt het individuele toch ook weer een beetje algemeen. Dat gezegd
hebbende, mijn complimenten voor de houding van Beter Voor Dordt, dat ze toch met
ons willen zoeken naar een uitweg waardoor dit schip in ieder geval kan blijven liggen.
De woonfunctie blijft dan een beetje in het ongewisse, we kijken hoe dat zich verder
gaat ontwikkelen. Wat betreft de voorzieningen voor de binnenvaart, het amendement:
gezien het feit dat het geen definitief besluit is kan ik ook instemmen met de
mogelijkheid om het te onderzoeken. Dat was het, dank u wel.
De voorzitter: Dank u zeer. De VSP-fractie nog, de heer Wisker. Hoeft niet, mag wel.
De heer Wisker: Voorzitter, kort. De VSP is teleurgesteld in de onbuigzaamheid van de
wethouder en wij zijn heel erg blij met de flexibiliteit die deze raad heeft getoond.
De voorzitter: Dank. Partij van de Arbeid nog. De heer Van Verk.
De heer Van Verk: Nee voorzitter, ik heb voldoende gezegd.
De voorzitter: Mevrouw Koene, Gewoon Dordt.
Mevrouw Koene: Dat geldt eigenlijk ook voor mij, maar ik vind het wel grappig om nog
even te zeggen dat ik het net een klucht vind zo.
De voorzitter: Dat mag. Ik zou niet weten waarom niet. De heer Sleeking, wilt nog
reageren op de tweede termijn van de raad?
De heer Sleeking: Voorzitter, heel kort. Er was nog een concrete vraag vanuit D66 naar
het verschil tussen een woning en een woonboot. Bij een woning zijn geluidswerende
maatregelen te nemen, zoals bijvoorbeeld een geluidsluwe gevel of achterkant. Bij een
woonboot is dat niet te realiseren. De wetgever erkent daarom op het gebied van geluid
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een woonboot niet, dus moet het terrein beschermd worden. Dat zou dus in dit geval
ertoe leiden dat er geluidsschermen geplaatst zouden moeten worden. Theoretisch zou
het dus kunnen, maar met goede voorwaarden en maatregelen. De opvatting van het
college daarover is nu bij u bekend. Tenslotte nog even, voorzitter, er werd ook nog een
vraag gesteld: hoe zit het nou met die drie maanden, dan kan je toch een eindje
opschuiven en dan weer teruggaan? Dat wordt gezien als voortgezet gebruik, daarmee
moedig je het hoppen een beetje aan, dus ook dat is niet legaal, krijg ik ook
geadviseerd. Voorzitter, tenslotte nog een keer over het amendement van het CDA
rondom de Siegfried. Ik heb denk ik al duidelijk gemaakt dat het college dit
amendement ontraadt gezien de precaire situatie en verhouding die we hebben met
OCW, maar ook omdat er een tender loopt rondom de Biesboschhal en daardoor is dit
echt prematuur. Dus ik vind het wel heel erg jammer dat het CDA niet bereid is zich
door deze argumenten te laten overtuigen om gewoon het moment af te wachten,
enkele maanden, tot dat er in ieder geval zekerheid is over de nieuwe bestemming van
de Biesboschhal. Ik snap alle wensen, heb ik ook al gezegd, dat de intentie en de
sympathie voor al deze initiatieven breed aanwezig is in de stad, maar op dit moment
voorbarig.
De voorzitter: Oké, dank u wel. Dan hebben we de tweede termijn van het college ook
gehad, kunnen we denk ik richting stemming. Maar alvorens we dat gaan doen
natuurlijk stemverklaringen voor wat betreft de amendementen. Ik begin daarmee bij
amendement A7, want amendement A6 is ingetrokken. Amendement A7 is het
amendement ‘Gastvrijer Water’, ingediend door Beter Voor Dordt, VVD, VSP, CDA,
GroenLinks en Gewoon Dordt. Dat gaat dus over een aantal toevoegingen in de havens
onder andere. Ik kijk even rond of er behoefte is aan stemverklaringen bij amendement
A7. De heer Portier.
De heer Portier: Ik zal het amendement steunen, waarbij ik wel aan wil geven dat op het
moment dat er terrassen gerealiseerd gaan worden dat wel in samenspraak moet met
bewoners en andere belanghebbenden.
De voorzitter: Dank u zeer. Ik stel voor dat als er verder geen stemverklaringen zijn dat
we gaan stemmen. Als u voor het amendement A7 bent dan steekt u een groen kaartje
in de lucht, als u daartegen bent een rood kaartje. Het amendement is aangenomen, 27
stemmen voor en 6 stemmen tegen. Tegen waren de fracties Partij van de Arbeid en
ChristenUnie en de overige fracties voor. Dan kom ik bij amendement A8, het
amendement van Beter Voor Dordt, VSP, Partij van de Arbeid en D66 en dat heet
‘Voorzieningen binnenvaart’. Ik kijk even rond of er nog stemverklaringen zijn. Dat is
niet het geval. Als u voor bent graag een groen kaartje, als u tegen bent een rode. Dat
is met algemene stemmen aangenomen. Amendement A8 was dat. Dan amendement
A9, dat heet ‘René Siegfried en Leefwerf De Biesbosch horen bij elkaar’, amendement
van het CDA. Zijn er nog stemverklaringen? De heer Den Heijer. Nee, de heer Den
Heijer krijgt het woord, moet hij niet het woord weer doorgeven aan iemand anders.
De heer Den Heijer: Ik had net in mijn tweede termijn er al iets over gezegd. Wij zullen
tegen het amendement stemmen, maar dat zegt helemaal niets over hoe enthousiast
waren over de René Siegfried zijn. De beantwoording van de wethouder en de
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toezegging daaromtrent zijn voor ons op dit moment voldoende, want te prematuur op
dit moment.
De voorzitter: Dank u wel. De heer Schalken.
De heer Schalken: Daar kunnen wij alleen bij aansluiten.
De voorzitter: Dank u zeer. De heer De Looze.
De heer De Looze: Wij sluiten ons daar ook bij aan.
De voorzitter: Mevrouw Koene ook, zie ik. Anderen nog? Nee, dan gaan we stemmen.
Als u voor amendement A9 bent een groen kaartje, als u daartegen bent een rood
kaartje. Het amendement is verworpen, 18 stemmen tegen, 15 stemmen voor. Voor
waren D66, GroenLinks, CDA en Partij van de Arbeid. Dat klopt, hè? En SP, excuus. Ik
dacht al: ik kom tot 14. Dat klopt. Dan is daarmee amendement A9 verworpen. Dan
kom ik tot slot bij amendement A10, het amendement van D66, Gewoon Dordt, VSP,
PvdA, SP en GroenLinks, het amendement ‘Behoud varend erfgoed’. Zijn daar nog
stemverklaringen bij?
De heer Schalken: Ja, voorzitter.
De voorzitter: De heer Schalken.
De heer Schalken: Vanuit Beter Voor Dordt willen we aangeven dat we mede naar
aanleiding van de vragen van de heer De Looze nog goed hebben gekeken naar het
amendement zoals we dat eerder zelf hadden voorbereid, waarbij het wat ons betreft
inderdaad gaat om het mogelijk maken van varend erfgoed in die havens, waarbij we dit
loskoppelen van de woonfunctie.
De voorzitter: Dank u zeer. Die woonfunctie komt ook inderdaad niet voor in het
amendement. De heer De Looze nog.
De heer De Looze: We sluiten ons daarbij aan.
De voorzitter: Anderen nog? Zo niet, dan gaan we stemmen. Als u voor amendement
A10 bent een groen kaartje, als u daartegen bent een rood kaartje. Is met algemene
stemmen aangenomen. Dan hebben we nog het voorstel zelf. Het voorstel bij
agendapunt 36, dat gaat om de visie die geamendeerd is. Zijn er nog stemverklaringen
bij de visie? Dat is niet het geval. Dan zou ik graag de groene kaartjes zien voor
degenen die voor het voorstel zijn en roden voor degenen die daartegen zijn. Voorstel is
met algemene stemmen aangenomen. Dank u zeer.
37. Beschikbaar stellen van krediet inzake aanpak parkeer- en
verkeersproblemen Oranje Wit (2578645)
De voorzitter: Dan zijn we bij punt 37, dat is het beschikbaar stellen van krediet inzake
aanpak parkeer- en verkeersproblemen Oranje Wit.
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De heer Schalken: Mag ik even een minuut voor uur korte wissel?
De voorzitter: Ja, dat is goed idee, dat hadden we gister al besproken. We schorsen
even kort voor een minuut, alleen voor de wissel voor de woordvoerders. En vergeet u
de mandjes niet. Even, er wordt natuurlijk alleen gestemd bij dit onderdeel.
Schorsing
De voorzitter: Oké mensen, we gaan weer verder. De vergadering is heropend.
Agendapunt 37 is aan de orde, op 16 juni is in de commissie Fysieke leefomgeving
gesproken over de aanpak parkeer- en verkeersproblemen Oranje Wit. Hier is gesproken
over een amendement van VVD, VSP, Gewoon Dordt, CDA en Beter Voor Dordt en
afgesproken is dat in de raad niet meer over het onderwerp gesproken hoeft te worden,
maar alleen gestemd. Ik kijk even rond of dat ook het geval is. Korte stemverklaring
mag altijd. Ik kijk even naar de griffier of het ondertekende amendement er al is. Ja, dat
is er. Dan stemmen we over het amendement ‘Investering in Oranje Wit’ en daarna over
het voorstel zelf. Dat amendement heet A11 dan dus. Ik kijk rond of er behoefte is aan
een stemverklaring bij amendement A11. De heer Portier, gaat uw gang.
De heer Portier: Even heel kort. In principe vinden we de hele aanleg van deze
parkeerplaatsen niet nodig, maar als je ze überhaupt al wil betalen dan moet je niet
allerlei regels die je net opgesteld weer bevestigd hebt over de egalisatieparkeerreserves
omzeilen. Dus wat mij betreft inderdaad uit de algemene reserves, ook al is het gewoon
vestzak-broekzak.
De voorzitter: Dank u wel. Dan de heer Soy.
De heer Soy: Voorzitter, Beter Voor Dordt vraagt al ruim vier jaar aandacht voor de
parkeerproblemen bij Oranje Wit. In de vorige periode is het niet gelukt om dit probleem
op te lossen, waarna bij het in ons verkiezingsprogramma hebben opgenomen en ook is
opgenomen in het coalitieakkoord. Wij zijn verheugd dat we eindelijk een besluit kunnen
nemen op dit dossier. Er lijkt nu eindelijk een meerderheid voor te zijn, dus ik zou
zeggen: college, in het bijzonder wethouder Van der Linden, als dat voorstel het straks
werkelijk haalt ga dan a.u.b. snel aan de slag om hier echt een keer werk van te maken.
Daar zullen de gebruikers en bezoekers van Oranje Wit u zeer dankbaar voor zijn.
De voorzitter: Oké, maar wat gaat u nu op het amendement stemmen? Want dat was
eigenlijk de vraag.
De heer Soy: Het amendement gaan we uiteraard ondersteunen, onze handtekening
staat er onder.
De voorzitter: U wilt een stemverklaring, dus daar hoort dan bij: We zijn voor of tegen,
want … Zijn er nog andere stemverklaringen bij het amendement? De heer Van Verk.
De heer Van Verk: Voorzitter, wij hebben ten ene en ten anderen male gesteld dat dit
probleem moet worden opgelost in de bredere scope van de nieuwe sportparkvisie. Dat
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betekent dat we het voorstel niet kunnen steunen en ook het amendement niet zullen
steunen. Wat of je nou gebeten wordt door de kat of door de hond, dat maakt niet uit,
het geld komt allemaal uit de gemeentepot.
De voorzitter: Dank u wel. Ik word liever helemaal niet gebeten, mijnheer Van Verk. De
heer Noldus.
De heer Noldus: Voorzitter, dank u wel. Wij zijn van mening dat het niet juist is om de
rekening van deze extra parkeerplaatsen en aanpassingen in de fietsinfrastructuur voor
93% neer te leggen bij parkeerders met name in het centrumgebied en andere betaald
parkeervoorzieningen. Daarom dienen we dan ook mede met een aantal andere partijen
dit amendement in om het uit de algemene middelen te betalen in plaats van de
egalisatiereserve parkeervoorziening. Wij stemmen uiteraard ook in met het voorstel.
De voorzitter: Dank. Andere stemverklaringen bij het amendement? De heer Oostenrijk.
De heer Oostenrijk: Voorzitter, ook het CDA is blij dat we nu tot een eindstadium zijn
gekomen. Inspanning van meerdere fracties en ook dank aan het meebewegen van
wethouder Van der Linden om dit uiteindelijk nu tot realisatie te krijgen.
De voorzitter: Hij is ergens in het gebouw en hij luistert vast mee, maar hij zit alleen
niet hier. Dank u wel. Anderen nog met stemverklaringen? De heer Polat, gaat uw gang.
De heer Polat: Wij zijn tegen de motie geweest en we staan wat dat betreft gelijk met
de PvdA, dat dat natuurlijk anders geregeld moet gaan worden. We vinden het ook geen
punt dat dat of van de algemene middelen of van de EPG komt, maar liever van de
algemene middelen. Dus we gaan wel het amendement steunen, maar we zijn tegen het
voorstel.
De voorzitter: Dank u zeer. Anderen nog? Nee, dan gaan we stemmen. We stemmen
eerst op het amendement zoals gebruikelijk, amendement A11, ‘Investering in Oranje
Wit’. Als u voor bent een groen kaartje, als u tegen bent een rood kaartje. Tegenfracties
Groen links en Partij van de Arbeid en de overige fracties voor. Daarmee is het
amendement aangenomen, dat is 27-6. Ja, dat is waar. Dan is het 28-5. Ja mijnheer
Van Verk, zo is het echt. Dan gaan we nog stemmen over het voorstel. Zijn er nog
stemverklaringen over het voorstel of hebben we die meteen zojuist ook gehad? Ik denk
het wel. Stemmen op het voorstel zelf. Als u voor bent een groen kaartje, als u tegen
het voorstel bent een rood kaartje. Er zijn iets meer mensen tegen het voorstel. Partij
van de Arbeid is tegen, GroenLinks is tegen, SP is tegen en D66 is tegen. Dat zijn 10
stemmen tegen als ik het goed heb, dus dat is 23 voor en 10 tegen. Daarmee is het
voorstel aangenomen. Dan gaan we naar punt 38 op de agenda, beantwoorden van de
motie M14, ‘Gemengd Amstelwijck is beter af’. Op 17 juni is in de commissie Grote
projecten onder voorzitterschap van mevrouw Koene gesproken over de beantwoording
van motie M14, ‘Gemengd Amstelwijck’. Afgesproken is alleen over moties en
amendementen te spreken in deze raadsvergadering en een spreektijd van twee
minuten per fractie te hanteren. Als ik goed ben geïnformeerd zijn er twee
amendementen, één van GroenLinks, VSP en SP en eentje van Beter Voor Dordt, klopt
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dat? Beter Voor Dordt en D66 samen. Dus één amendement van GroenLinks, VSP en SP.
Nee, er is één amendement van GroenLinks, VSP en SP heb ik hier staan. Ja, u herkent
elkaar weer? En eentje van Beter Voor Dordt samen met D66, zo is het. Zijn er nog
andere amendementen of moties? Nee, dan geef ik graag de heer Gündogdu het woord
om het eerste amendement in te dienen.
De heer Gündogdu: Voorzitter, dank u wel. Eerst even stilstaan bij het amendement.
Gisteren hadden wij een bijzonder moment in deze raadzaal, voorzitter. Wij hebben
namelijk de GREX met elkaar vastgesteld voor Amstelwijck. Wat betekent dat? Ik zal
niet de cijfers gaan noemen, maar wij gaan Amstelwijck organiseren vanuit de
invalshoek die wij eerder hebben vastgesteld in 2018, het ontwikkelperspectief. Waarbij
we aangeven dat daar een mooie wijk moet gaan ontstaan, misschien de leukste wijk
van Dordrecht straks. Waarbij we ook hebben aangegeven hoeveel woningen daar
moeten gaan komen en wat het gaat kosten en opleveren. Dat hebben we dus gisteren
vastgesteld. Maar wij zijn van mening, samen met D66, dat we nog een stap verder
moeten. Ook naar aanleiding van de motie die we eerder samen hebben ingediend en
wat raadsbreed is ondersteund, dus in dat kader hebben we een amendement waarbij
we eigenlijk wat verder gaan dan hetgeen wat het college voorstelt, om 10% van het
aantal woningen die daar gaan ontwikkeld worden, het zijn er 800, daar in de categorie
tot – ik weet niet of ik bedragen mag noemen – maar categorie tot 3 ton te ontwikkelen
zijn 80 woningen. Ik kom straks in mijn woordvoering daar nog even op terug.
De voorzitter: Hartelijk dank. Dat is dan amendement A12 en dan geef ik graag, wie
mag ik van GroenLinks, VSP … Ja, gaat uw gang.
Mevrouw Kruger: Dank u wel, voorzitter. Er is in december 2018 een motie
aangenomen, ‘Gemengd Amstelwijck’. De heer Gündogdu refereerde er ook al aan,
waarbij werd gevraagd om drie scenario’s uit te werken en die voor te leggen aan de
raad. Nu wordt er een raadsvoorstel voorgelegd waarbij slechts één scenario wordt
uitgewerkt en daarmee de motie als afgehandeld te beschouwen. Daarom hebben wij
een amendement gemaakt, samen met de VSP en D66, waarbij we aangeven dat de
opdracht was om 3 scenario’s uit te werken en dat we die uitwerking dus alsnog ook
graag zouden willen. Dus wij voegen 2 punten toe aan het raadsvoorstel, namelijk dat er
een scenario moet komen voor 10% sociale huurwoning op Amstelwijck en 10% mix van
sociaal en koopwoningen tot 3 ton.
De voorzitter: Dank u zeer. Daarmee zijn de amendementen ingediend, het laatste
amendement van zojuist heet amendement A13. Dan gaan we de eerste termijn van de
raad aanvangen, de heer Gündogdu, gaat uw gang. Namens Beter Voor Dordt.
De heer Gündogdu: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, één van de speerpunten in de
woonvisie ‘Goed wonen in de Drechtsteden’ is kwaliteit verbeteren, toevoegen wat
ontbreekt. De woonvisie is juist erop gericht om uit de voorraad te halen van kwalitatief
mindere en verouderde woningen en het verbeteren van de sociale voorraad en het
toevoegen van kwalitatief hoogwaardige woningtypen, waar wij nu tekort aan hebben.
Onze Dordtse huishoudens vragen erom dat er juist in die segmenten wordt gebouwd.
Het beleid wat we de afgelopen jaren met elkaar hebben vastgesteld is erop gericht om
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meer diversiteit in aanbod en meer grotere woningen in de groenblauwe woonmilieus te
creëren. Dit alles met het doel om onze inwoners van nu en in de toekomst een goede
leef-, werk- en verblijfsomgeving te bieden. Voorzitter, eind 2018 – er is zojuist ook
even aan gerefereerd – hebben wij het ontwikkelperspectief Amstelwijck vastgelegd. Het
college is naar aanleiding van een motie die eerder door ons, Beter Voor Dordt, D66 en
Fractie Jager is ingediend en vanuit de raad voldoende ondersteuning kreeg aan de slag
gegaan om consequenties van deze scenario’s in beeld brengen voor het
ontwikkelperspectief. Zowel in de commissie als via een memo van het college hebben
wij van het college antwoord gekregen op de beweegredenen om de drie richtingen
vanuit de motie niet volledig uitwerken. Belangrijk voor ons vanuit Beter Voor Dordt –
en gelukkig hebben wij D66 aan onze zijde gevonden – is dat zich nu de kans voordoet,
voorzitter, om eens uit te spreken over de aanvulling in het ontwikkelperspectief
Amstelwijck. We hebben als raad en in diverse commissies veel gesproken over de
woonambitie van onze stad. Nog steeds is de frictie in het aanbod het grootste in
grondgebonden eengezinswoningen tussen tweeënhalf en drie ton. Een prijssegment
waarmee wij onze inwoners in cruciale beroepen heel goed kunnen bedienen en de
Amstelwijck leent zich daar uitermate goed voor. Daarom hebben wij dit amendement
opgesteld en ingediend, samen met collega’s van D66, en de strekking daarvan is
helder: laten we allerminst deze 80 woningen in het prijssegment tot 3 ton verankeren
in het ontwikkelperspectief, daar de tender voor het middengebied loopt en dit jaar ook
nog de tender voor het Smitzicht uitgegeven zou worden. Zo voorkomen we ruis en
sturen wij het college op pad met een duidelijke opdracht. Dank u wel, voorzitter.
De voorzitter: Bij interruptie, de heer Noldus.
De heer Noldus: Ja voorzitter, vraag aan de heer Gündogdu van VVD. In dit
voorliggende originele voorstel wordt een duidelijk proces aangegeven ook in het besluit
over, om te komen tot een invulling van de gevraagde woningen binnen dit gebied. Wat
is de angst van VVD om niet een uitgebreid en onderbouwd voorstel hierop af te
wachten?
De heer Gündogdu: Voorzitter, het college heeft bij monde van de heer Burggraaf al een
memo opgesteld waarvan hij zegt wat om en nabij die 80 woningen de gemeenschap
gaan kosten. Het is een politieke afweging. Wij kunnen wachten totdat er een en ander
in de exploitatiebegroting, of exploitatie, de GREX naar voren komt. Maar wij willen juist
nu aan de voorkant meegeven aan het college, mede met de wetenschap dat zij in
onderhandeling zijn met mogelijke opdrachtnemers voor dat gebied. Dat er wel 80
woningen daar gaan komen in die prijssegment. Dat juist nu het moment is om
duidelijkheid te verschaffen voor potentiele ontwikkelaars. Dus hetgeen wat het college
aangeeft dat het bedrag wat het ons gaat kosten, het is een politieke afweging, en we
willen die afweging nu meegeven aan het college.
De heer Noldus: Ja voorzitter nog één vervolgvraag als dat mag. Kijk ik begrijp dat u die
politieke afweging wil maken, dat is denk ik ook uiteraard is dat een politieke afweging.
Maar u zegt terecht, op dit moment loopt Amstelwijck middenzone loopt de tender in het
gebied waar het betrekking op heeft is de spoorzone. Dus vandaar nog een keer de
vraag, waarom wilt u heel graag vandaag dit nu verankerd hebben, en niet conform het
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originele voorstel hier nog even mee wachten tot er een uitgebreid, onderbouwd voorstel
vanuit het college komt.
De heer Gündogdu: Mijnheer Noldus, ik begrijp uw vraag. Wij hebben gisteren de GREX
vastgesteld. Daarmee hebben we eigenlijk gezegd, die, nou ja, bijna 600 woningen in
bepaalde prijssegmenten, die moeten worden gebouwd. En wij zijn van mening als je nu
eens helderheid geeft over aantallen woningen die in een bepaald segment, waarvan we
allemaal zeggen dat die heel hard nodig zijn voor deze stad, waarom zou je dat nu met
de wetenschap dat dat geld gaat kosten, veel geld gaat kosten, nu niet willen afwegen?
Want dan heb je duidelijkheid geschaft naar al diegenen die daar willen ontwikkelen. Dat
is onze beweegreden.
Mevrouw Van Benschop: Voorzitter?
De heer Van Verk: Voorzitter?
De voorzitter: Precies tegelijk. Was de heer Van Verk, en? Ja en mevrouw Van
Benschop. Laat ik dan maar mevrouw Van Benschop voorrang geven in dit geval. Gaat
uw gang.
Mevrouw Van Benschop: Ja dank u wel. Ik hoor nu dat er gezegd wordt, er is heel veel
behoefte aan die woningen, dus laten we die dan verankeren. Wat ik wel bijzonder vind
en waar ik benieuwd naar ben eigenlijk. Wat is er gebeurd tussen de 2018, december,
waarbij u blijkbaar nog het idee had dat het alle drie belangrijk was. Dus zowel sociaal,
als een mix van sociaal en goedkoop, als goedkoop. En dat u nu bereid bent om zonder
die onderbouwing, waar u notabene zelf om heeft gevraagd, die niet volledig is
uitgewerkt, toch dit wil verankeren in een beleidsstuk, of in ieder geval in een
raadsvoorstel waar ik alleen nog maar een procesvoorstel zie, namelijk dat dat scenario
uitgewerkt wordt. En dat ik het dan niet eens ben met het procesvoorstel is punt twee.
Maar ik ben benieuwd waar de verandering is gekomen dat blijkbaar dit al afgeschreven
is en dat we nu zeker weten zonder die scenario’s gezien te hebben dat die 80 goedkope
woningen er moeten komen.
De heer Gündogdu: Voorzitter. Wij hebben de portefeuillehouder goed gehoord in de
afgelopen commissie. Hij is overigens ook nog met een memo gekomen, aanvullende
informatie gegeven, waarbij hij dus duidelijk aangeeft dat hij een bepaald richting ziet.
En wat ons betreft hebben wij dat zodanig vertaald dat hij ook met een opdracht op pad
wil. Dan vinden wij het heel normaal dat wij zeggen, nou laten we daar nu eens die
helderheid over geven. Wij geven een opdracht mee aan het college met de wetenschap
dat wij voor Dordt-West ook in het verleden vanuit het programma Dordt pakt uit!
duidelijk hebben gezegd we willen een evenwichtige samenstelling van Dordt-West,
waarbij we de keuze hebben gemaakt om sociale woningen stadsbreed uit te zetten. Nou
nu hier de keuze maken vanwege het feit dat er enorm veel behoefte is aan deze
woningen in dit segment, om daar nu de keuze te maken en het college dat mee te
geven. Ik heb dan ook wel een tegenvraag. Stel, uitgaande van de nieuwe werkelijkheid,
want we zitten natuurlijk in een samenleving momenteel met heel veel onzekerheden,
dat deze 80 woningen daar niet zouden worden opgenomen zoals we dat gisteren
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hebben besloten? Want gisteren hebben wij de GREX vastgesteld waarmee je eigenlijk
ook hebben gezegd, er is geen ruimte voor 80 woningen in dit prijssegment, dat hebben
wij gisteren vastgesteld met elkaar. Wat zou u dan redenatie zijn? Zou u nu het college
die opdracht wel willen meegeven, of alsnog in het midden laten en kijken wat het
oplevert en überhaupt die woningen daar kunnen komen of niet?
Mevrouw Van Benschop: Mag ik daarop reageren?
De voorzitter: Ja, lijkt me wel. Wel zo eerlijk, ja.
Mevrouw Van Benschop: Ja toch? Nou, ik snap nog steeds deze redenatie snap ik ook
niet. Gister hebben we iets vastgesteld, en dan willen we het vandaag aan gaan passen,
maar dat zou dan over drie maanden niet meer kunnen? Dus ik wil op dit moment
helemaal niet het besluit nemen over inhoud, het gaat om dat we die scenario’s niet
uitgewerkt hebben. Dus er is geen afweging te maken, want we weten niet wat de
andere scenario’s precies gedaan zouden hebben. Dus ben ik het ermee eens, of is
GroenLinks het ermee eens, dat we inderdaad wat meer differentiatie willen en dat we
ook in andere prijsklassen zouden willen bouwen? Ja graag! Maar er is een verzoek
gedaan om drie scenario’s uit te werken en niet één. En als we vandaag iets kunnen
veranderen wat we gisteren hebben vastgesteld, dan kan dat volgende maand ook nog.
De heer Gündogdu: Nou voorzitter, als ik daarop mag reageren?
De voorzitter: Ja tot slot, en dan ga ik naar de heer Van Verk.
De heer Gündogdu: Dan ben ik dus absoluut niet met u eens. Kijk het college geeft een
richting mee aan ons. Denk, richting de raad, denk mee aan ons alternatief. Op basis
van deze argumenten zeggen wij, zegt het college, dit is de ruimte die wij u willen
meegeven, 10% zijn de 80 woningen, kunnen we allicht daar realiseren. Nou, daar
hangt een prijskaartje aan. Is een behoorlijk bedrag, daar zijn we het over eens. Maar
wij denken, wij hebben als gemeenschap, als Beter voor Dordt, hebben wij dat ervoor
over, dat die 80 nou eens worden verankerd. Want je gaat straks in onderhandeling met
de ontwikkelaars die dan wel willen weten wat voor ontwikkelperspectief zij meekrijgen
voor dat gebied. En dat is nou juist wat wij nu willen verankeren zodat het college straks
aan tafel kan zeggen, dit is wat we vanuit de raad hebben meegekregen.
De voorzitter: Dank u zeer. De heer Van Verk had ook nog een interruptie.
De heer Van Verk: Ja voorzitter, de heer Gündogdu refereert er zelf al aan, 18 december
2018 hebben wij een ontwikkelperspectief vastgesteld wat inhield dat daar vooral
uitsluitend eigenlijk dure woningen zouden worden gebouwd. Daar was lang niet
iedereen blij mee, dat weet ik. Maar de meerderheid van de raad heeft gezegd dat
ontwikkelperspectief moet dat, dat is wat het is. Daar is ook de GREX op gebaseerd. En
ik kan me de oproep nog herinneren in wellicht de commissie Grote Projecten, waarbij
deskundigen ook zeiden van als u nou eenmaal een ontwikkelperspectief vaststelt, blijf
er dan aan vasthouden, en blijf er niet voortdurend aan morrelen. En wat ik nu zie is dat
er weer wel gemorreld wordt aan zo’n ontwikkelperspectief. Die 80 woningen die zijn,
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natuurlijk zijn die hard nodig. Er zijn nog veel meer woningen nodig in deze stad,
namelijk zo’n 11.000 hebben we gehoord. En die 80, dat middensegment, dat wordt
ook, daar wordt ook in voorzien. Alleen Amstelwijck zouden we duur bouwen. En ik hoor
nu dat u daarvan af wil gaan wijken. Waarom doet u dat? En krijgen we bij elk
deelproject krijgen we dan eindeloze discussie over het ontwikkelperspectief wat we ooit
hebben vastgesteld? Voorzitter, ik zal Amstelwijck niet als een deelproject willen
aanwijzen. Amstelwijck is misschien het grootste ontwikkelgebied op ons eiland op dit
moment. En het is nu de kans om in het kader van het ontwikkelperspectief wat wij
hebben vastgesteld, en waarvan we nu weten we willen daar een stapje verder in zitten,
om juist nu de ontwikkelaars mee te geven wat wij daar gebouwd willen zien. Het is dun
en duur, dat is nog steeds dun en duur, want wij hebben het over het om en nabij 800
woningen in het hogere segment. En juist in die categorie, 10% maar, 80 woningen, in
een segment waar heel veel vraag naar is en die heel goed inpasbaar is in dat gebied,
waarom zouden wij die keuze nu niet willen maken?
De heer Van Verk: Nou dat geef ik u aan mijnheer Gündogdu. Die keuze die moeten we
niet maken omdat we eerder een ander ontwikkelperspectief hebben vastgesteld. En
daar moet je dan eens aan vasthouden. Je moet eens consistent blijven in je beleid. En
niet bij elke wind die een beetje anders gaat waaien weer veranderen van koers.
De heer Gündogdu: Mijnheer Van Verk, ik begrijp u heel goed. In 2018 hebben wij
daarom ook die motie ingediend. Om eens even te kijken naar de mogelijkheden,
scenario’s, uitwerkingen van hetgeen die 10% die we het college hebben meegegeven.
Dus het is niet opeens. Het college doet nu een voorstel waarvan wij zeggen wij pakken
door, want er is heel veel behoefte in dat segment. En ik heb begrepen vanuit het
memo, het kost heel veel geld, alleen ja wij maken die overweging om te zeggen ok, het
gaat niet altijd om geld in deze stad, het gaat ook om een stukje leefbaarheid en
toevoegen van waarde.
De heer Van Verk: Ja maar mijnheer, voorzitter, mijnheer Gündogdu is zich toch ook
van bewust dat de motie een duidelijk ander dictum heeft. En daar kom ik wel heel dicht
bij GroenLinks, daar ben ik het ook met ze eens. Er is een motie vastgesteld waarin 10%
goedkoper woningen, 10% sociale huur, en 10% mix. Dat, die drie scenario’s moesten
onderzocht worden. Dat is niet gedaan. En dat, dat heeft de wethouder verzuimd, en dat
zou hem sieren wanneer hij dalijk zegt van nou daar hebben jullie gelijk in, dat zal ik
alsnog doen om te laten zien wat het dan voor gevolgen heeft voor de GREX. Dan is er
altijd nog een mogelijkheid om een ander besluit te nemen. Maar wat u doet is
vooruitlopen op alle troepen en zeggen we willen het nu al verankerd zien, we laten nu
al het ontwikkelperspectief los, en we waaien mee met de wind die toevallig even waait.
De voorzitter: Ok, laatste keer dat de heer Gündogdu daar nog op kan reageren.
De heer Gündogdu: Ja voorzitter, wij hebben wederom goed geluisterd naar de
portefeuillehouder. Wij hebben zijn memo ontvangen. Hij maakt bepaalde afwegingen.
En in de politiek is het ook soms tel je zegeningen. En in dat kader hebben we gezegd
nou dit is een mooie richting, laten we nu als raad die opdracht meegeven aan het
college. Vandaar ook mijn oproep, alsjeblieft steun dit amendement.
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Mevrouw Van Benschop: Voorzitter?
De voorzitter: Mevrouw Van Benschop.
Mevrouw Van Benschop: Ja dank u wel voorzitter. Ja tel je zegeningen. Er is nog
helemaal niks nu besloten. Je kunt ook nog meegaan met het amendement wat wij
hebben ingediend, namelijk dat de motie gewoon uitgevoerd wordt. Dus daar reken ik
dan maar op.
De heer Gündogdu: Mevrouw Van Benschop, u, wat u vraagt is weer een onderzoek. Wij
zijn die fase allang voorbij.
Mevrouw Van Benschop: Voorzitter.
De heer Gündogdu: En wij willen concreet die 80 woningen verankerd hebben.
Mevrouw Van Benschop: Voorzitter?
De heer Gündogdu: We zijn het een beetje zat met die onderzoeken.
Mevrouw Van Benschop: Voorzitter ik wil even rechtzetten.
De voorzitter: Mevrouw Van Benschop.
Mevrouw Van Benschop: Dat dit verzoek niet ooit bij mij vandaan is gekomen of bij
GroenLinks, maar bij Beter voor Dordt. En dat wij dat hebben ondersteund omdat wij
van mening waren dat inderdaad deze drie scenario’s zouden kunnen leiden tot een
ander besluit dan als we die drie scenario’s niet zouden hebben. Wij stellen ook helemaal
geen onderzoek voor. Wij vragen om een uitwerking van drie scenario’s. En als ik het zo
hoor dan bent u bereid om nu iets vast te leggen waar nog helemaal geen scenario voor
uitgewerkt is.
De heer Gündogdu: Voorzitter?
De heer Van Verk: Voorzitter?
De voorzitter: Nee mijnheer Gündogdu mag antwoorden, reageren hierop.
De heer Gündogdu: Voorzitter, volgens mij heb ik genoeg gezegd over onze keuze,
waarop dat is gebaseerd. Je kan natuurlijk je ogen en oren sluiten voor hetgeen wat je
vanuit het college meekrijgt, dat kan, is een bewuste keuze. Die motie hebben wij zelf
opgesteld, daar ben ik me ook heel erg van bewust. En nu zeggen wij, pak nou eens
door. We weten om en nabij wat deze keuze gaat betekenen, tussen de 3, ik weet niet
of ik dat mag noemen, maar heel veel geld in ieder geval. En wij maken die afweging
om nu te zeggen, college met die opdracht, u gaat aan de slag.
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De voorzitter: Ok. De heer Van Verk, volgens mij is dit, deze discussie nu wel voldoende
besproken. Dat was ook uw termijn mijnheer Gündogdu? Dan ga ik naar de VVD-fractie,
de heer Noldus. Gaat uw gang.
De heer Noldus: Ja voorzitter, dank u wel. Zoals in de commissie aangegeven kunnen
wij ons vinden in het voorstel zoals oorspronkelijk door het college is voorgelegd. Hier
worden de kaders van de plannen ook invulling gezocht voor de 80 woningen tot 3 ton.
Hiermee zou onder andere dan inpassingen gezocht worden voor nou woningen die ook
nodig zijn in onze stad, waarbij we bouwen voor middenstand, voor de politie, voor de
onderwijzeres, voor een verzorger, et cetera. En dat voorzitter zou dus ook passen
binnen de vastgestelde Woonvisie. Toch ligt er nu een amendement om iets stringenter
dan in het voorliggende collegevoorstel, om die 80 woningen nu al vast te leggen. En
hoewel het collegevoorstel voor ons hierin op dit moment voldoende invulling geeft,
staan we ook niet per se negatief tegenover dit amendement. Als er andere partijen zijn
die hiermee voldoende zekerheid krijgen over de definitieve contouren van deze
ontwikkeling en hoe dit verder ingekleurd wordt, dan zouden we hier best eens in mee
kunnen gaan. Maar ik kijk vooral ook de discussie daarover af. Wel is in dat geval voor
ons een voorwaarde om dit te koppelen aan de ontwikkeling van de spoorzone. En de
mogelijk te realiseren stationshal te Amstelwijck om een optimale verbondenheid van
het centrumgebied te creëren. En graag ook daarop een reactie vanuit het college. Dank
voorzitter.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan de heer Oostenrijk, CDA.
De heer Oostenrijk: Ja dank u voorzitter. Kijkend naar het amendement. Dat geeft
duidelijkheid over wat Beter voor Dordt voor ogen heeft. Onze indruk is dat de GREX
daar ruimte voor biedt om dit ook realiseerbaar te krijgen. Maar we zijn even
nieuwsgierig in hoeverre de wethouder hierin staat qua positiviteit.
De voorzitter: Ik ken hem als een positief mens, maar ik ben benieuwd. We gaan het
straks horen. D66-fractie, de heer Polat. Gaat uw gang.
De heer Polat: Dank u voorzitter. Gisteren heeft D66 bij de behandeling van de
kadernota aangegeven dat we voor gedifferentieerd bouwen zijn. En daarom niet blij zijn
dat geen gevolg wordt gegeven aan de Motie Gemengd Amstelwijck is beter af, die we
met BvD en Fractie Jager hebben ingediend. We hadden graag alle scenario’s uitgewerkt
willen zien. Dat is helaas niet gebeurd, dat vinden we heel erg jammer. En dat is ook de
reden waarom wij het amendement samen met GroenLinks en VSP indienen, om het
gewoonweg alsnog het college te bewegen om de scenario’s uit te werken. Daarnaast
hebben wij, heb ik, hebben wij samen met BvD om alsnog een amendement in te dienen
om zeker te zijn dat die 80 woningen alsnog komen. Maar, nou ja, dat is de hele
strekking erachter. Maar voor ons is dat gewoonweg vooral belang dat de scenario’s
uitgewerkt worden, en dat we kunnen gaan zien op welke manier wij toch alsnog nu en
in de toekomst invulling eraan kunnen geven aan het gedifferentieerd bouwen in de
stad. Dank u.
De voorzitter: Dank u zeer.
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De heer Van Verk: Voorzitter?
De voorzitter: Een interruptie van de heer Van Verk.
De heer Van Verk: Mag ik duidelijkheid van D66 wat ze nu eigenlijk willen. Want ze
steunen twee amendementen, waarbij één amendement zodanig is dat het al vastlegt
wat er gaat gebeuren. Dus dan hoef je de andere niet meer te onderzoeken. Maar u zegt
van ja, ik wil eigenlijk die andere scenario’s ook nog onderzocht zien. Wat is het nu?
De voorzitter: Het hangt er een beetje vanaf misschien mijnheer Van Verk of de één het
haalt of niet. Maar, mijnheer Polat?
De heer Van Verk: Nou dat kan je dan in je stemgedrag laten zien.
De voorzitter: De heer Polat.
De heer Polat: Nou wij hebben, de motie die wij ingediend hebben dat zegt al genoeg.
Werk drie scenario’s uit, 10% sociale koopwoningen, 10%, even voor de zekerheid even
erbij pakken met een bril erbij, 10% van de wooneenheden ter beschikking te stellen
voor de koopwoningen tot € 300.000, en 10% van de wooneenheden ter beschikking te
stellen voor een mix van sociale huur. Nou dat vinden wij gewoonweg een goede opzet.
Alleen, dan zien wij dat we gewoonweg maar één van de aspecten ingevuld is en de rest
niet. We zouden het graag ingevuld willen zien. Nou stel dat gewoon dat amendement
het niet gaat halen, dat we gewoonweg het college niet gaat bewegen, willen we gewoon
alsnog zekerheid hebben dat die 80 woningen gebouwd worden. Daar gaat het om.
De voorzitter: Goed. Dank u wel. Dan ga ik naar mevrouw Van Benschop, GroenLinks.
Stilte graag voor mevrouw Van Benschop.
Mevrouw Van Benschop: Ja, even stil. Nee hoor. Nou ja, ik heb net al bij het indienen
van het amendement genoemd dat wij ons baseren op de motie die is aangenomen in
2018, waarbij gevraagd werd om drie scenario’s. We zijn ons ervan bewust dat het
college een motie naast zich neer zou kunnen leggen. Dat dat juridisch gewoon helemaal
correct is. Maar democratisch gezien denken wij daar wat anders over. De
gemeenteraad geeft een opdracht mee en de vraag is aan het college werk dit uit. Op
het moment dat een college besluit dat niet te doen, dan kun je spreken van dat er
mogelijk een vertrouwensbreuk ontstaat. In ieder geval op dat gebied dat wanneer je
een motie indient, je er ook vanuit gaat bij een meerderheid dat dat meegenomen wordt
in de uitwerking. Dat is precies de reden.
De heer Noldus: Voorzitter?
De voorzitter: De heer Noldus, bij interruptie.
De heer Noldus: Kijk, ik hoor hier vrij stevige taal. Maar voor ons ligt een voorstel waar
we zo meteen over gaan stemmen, waarin de raad besluit om dit om deze motie wel of
niet als afgehandeld te beschouwen. Dus volgens mij gebruikt mevrouw Van Benschop

174

hier iets te vroeg, iets te stevige taal, waarvan ik toch wel even wil weten hoe ze daar
dan tegenaan kijkt.
Mevrouw Van Benschop: Nou ja, iets te vroeg, dit is de mening op dit moment. Ja u
vindt dat te vroeg, maar er is al een keer namelijk een motie aangenomen, daar is al
een keer over gestemd. Die is niet uitgewerkt. En als er dalijk dit voorstel wel
aangenomen wordt en de motie als afgehandeld beschouwd wordt, dat betekent niet dat
een motie uitgevoerd is. Dus kunnen we als afgehandeld beschouwen, maar hij is niet
uitgevoerd.
De heer Noldus: Ja voorzitter, als ik daar toch nog op mag reageren. Maar dat is dan wel
een raadsbesluit om die motie wel als afgehandeld te beschouwen. Dus daarmee gaan
we dat zo meteen wel of niet vaststellen met elkaar. En is dat niet een collegebesluit wat
daar nu aan ten grondslag ligt.
Mevrouw Van Benschop: Nee dat klopt. Daarom stemmen wij ook tegen. Ja? Ok.
De voorzitter: Gaat u verder.
Mevrouw Van Benschop: Ik denk dat ik alles wel gemeld heb op dit moment eigenlijk.
De voorzitter: De heer Gündogdu wil een interruptie plaatsen. Gaat uw gang.
De heer Gündogdu: Ja. Het is weliswaar eerder ook aan bod gekomen, maar het college
heeft een memo opgesteld waarbij zij dus aangeven waarom die uitwerking van die drie
alternatieven niet is gebeurd. En u neemt daar geen genoegen mee. U zegt ik wil harde
cijfers zien. Maar wat is dan uw mening over het gegeven vooralsnog dat die 80
woningen tussen x bedrag en x bedrag gaan kosten. Wat, hoe staat u daarin? Want
wilde u nou zeg maar, heeft u de houding, of bent u welwillend die woningen daar wel te
realiseren of niet?
Mevrouw Van Benschop: De laatste zin verstond ik niet helemaal. Sorry.
De heer Gündogdu: Nou dan ga ik het even herhalen. Die 80 woningen die kosten een x
bedrag voor de gemeenschap. Bent u vanuit GroenLinks welwillend om die daar, tegen
die prijs, te realiseren of niet? Want ik hoor u daarover niet.
Mevrouw Van Benschop: Ja voorzitter, ik vind het een, sorry, maar ik vind het geen
relevante vraag op dit moment. Het gaat over een proces waarbij wordt voorgesteld de
motie als afgehandeld te beschouwen, dat is niet gebeurd wat ons betreft. Daarom
dienen wij een amendement in om die drie scenario’s wel te krijgen en daarna nemen
we dan als er een uitwerking is van de drie scenario’s een besluit of we wel of niet dat
geld beschikbaar willen stellen, of dat verlies willen nemen. Dus ik vind het op dit
moment, want ik neem aan dat u refereert aan uw eigen amendement, of we daarvoor
gaan stemmen. Dat is voorbarig wat ons betreft. Er wordt geschreven dat het een
scenario is wat uitgewerkt wordt, en daar missen er wat ons betreft twee. Dus ja, op dit
moment valt er niet zo heel veel te kiezen.
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De heer Gündogdu: Jazeker, voorzitter, als ik, als laatst. U kunt kiezen voor ons
amendement, dan weet u zeker dat die 80 woningen daar komen. En daar kiest u niet
voor. En waarom, wat is uw beweegreden om te, niet die zekerheid nu al te verankeren
in een uitgangspuntennotitie zoals het college dat ook voorstelt?
Mevrouw Van Benschop: Ja voorzitter, dan val ik in herhaling, maar dat is omdat ik de
andere scenario’s niet gezien heb, en dus niet weet of dit de beste keuze is.
De voorzitter: Ok. Was dat ook meteen uw bijdrage in de eerste termijn mevrouw Van
Benschop? Ja. Dan ga ik naar de ChristenUnie/SGP-fractie. Gaat uw gang.
Mevrouw Klein-Hendriks: Ja voorzitter, in deze eerste termijn willen we gewoon
aansluiten ook bij de woordvoeringen van VVD en CDA van zojuist, en wachten ook de
reactie van de wethouder en hoe dit verder zich zal verhouden naar de raad af.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan de SP-fractie, de heer Portier.
De heer Portier: Ja voorzitter, er is de afgelopen maanden veel geklapt voor de mensen
die het essentiële werk in onze maatschappij doen. Deze week zagen we al dat op
landelijk niveau de rechtspartijen in de coalitie daar in ieder geval niks van willen laten
merken in de beloning. Plaatselijk zien we dat in één van de grootste ontwikkelprojecten
de coalitie de min of meer zelfde rechtse coalitie mensen geen woningen wil geven in
één van die grootste ontwikkelprojecten. Wat ons betreft een zeer onverkwikkelijke
zaak. De 10%, zeg maar woningen waarover eerder gesproken is, sociale
koopwoningen, of betaalbare koopwoningen of sociale huurwoningen, is wat ons betreft
gewoon veel te laat percentage. Maar dat is in ieder geval in een motie vastgelegd en
door de raad dat er uitgewerkt moet worden. En dat moet wat ons betreft dan ook
gewoon gebeuren. Dat is het minste wat wij kunnen doen naar de mensen waar we, die
zich zo hebben ingespannen de afgelopen maanden. Wat betreft de verschillende
amendementen. Het lijkt mij dat straks het amendement van onder andere GroenLinks
als eerste in stemming gebracht moet worden, zijnde het meest vergaande. Want mocht
dat het niet halen, dan ben ik wel voornemens voor het amendement van de BvD te
stemmen omdat dat in ieder geval dan 10% betaalbare koopwoningen vast zou leggen.
Dank u wel.
De voorzitter: Nou, het amendement van Beter voor Dordt en D66 wordt straks als
eerste in stemming gebracht, want daarmee wordt het ook meteen verankerd in het
stuk. Terwijl het amendement van GroenLinks en anderen, daar wordt voorgelegd om t
bezien of het in te passen is en wat de effecten zijn. Dus dat is nog een soort, daarmee
leg je het niet meteen vast. Dus amendement A12 gaat verder dan A13, ten opzichte
van die 80 woningen in het segment tot 3 ton. Voor alle duidelijkheid. Dan de VSPfractie, de heer Wisker.
De heer Wisker: Ja voorzitter dank u wel. Voorzitter, het hier voorliggende beleid doet
geen recht aan de motie zoals ingediend en aangenomen op 18 december 2019, waar
duidelijk werd gevraagd om 10% sociale huur en 10% koop tot € 300.000. Met het
weglaten van 10% sociale huur doet u geen recht aan de door de raad aangenomen
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motie. Dat recht heeft u, maar dat stelt ons wederom teleur. En daar wou ik het bij
laten.
De voorzitter: Dank u zeer. Partij van de Arbeid, de heer Van Verk.
De heer Van Verk: Dank u voorzitter. Ik heb net al gezegd dat het verankeren van nu
10% goedkope koopwoningen, dat dat wat ons betreft veels te vroeg is. Sterker, we
hebben een ontwikkelperspectief vastgesteld wat uitgaat van dure woningen. Daar is
ook een GREX op gebaseerd. En daar was de meerderheid van de raad was daarvan
overtuigd dat dat een goede zaak was. Ook wij waren daar tot verrassing van velen van
overtuigd, omdat we zien dat dan het evenwicht in deze stad op de woningbouw, op de
woningmarkt wel weer wat meer in evenwicht komt. En mensen die wat minder inkomen
hebben kunnen daardoor vanzelf ook gaan verhuizen, want er zal een verhuisketen op
gang komen die uiteindelijk middeldure en goedkope woningen vrij zal maken. Dus wij
blijven wat dat betreft consistent in onze redenering. Dit moet een duur, een dure
locatie worden.
De voorzitter: Bij interruptie de heer Polat.
De heer Polat: Voorzitter, als ik dit hoor dan wil mijnheer Van Verk graag gated
community creëren in Dordrecht. Is dat zo?
De heer Van Verk: Wat wil ik creëren?
De heer Polat: Gated communities in Dordrecht.
De heer Van Verk: U heeft het over gated communities.
De voorzitter: Een woongemeenschap met een hek eromheen bedoelt de heer Polat.
De heer Van Verk: Ja ik weet wat de heer Polat bedoelt. Ze zijn bekend vanuit Amerika.
Ik heb in het ontwikkelperspectief niet gezien dat er hekken om de wijk heen komen te
staan. Wat we doen is een aantal dure woningen toevoegen in een wijk die gekenmerkt
wordt door sociale woningbouw, want dat is namelijk de wijk Wielwijk. U kunt een
gebiedje van 600 woningen kunt u met de beste wil ter wereld niet als een wijk
bestempelen, dat is op zijn hoogst een buurt. En dat is dan een buurt die behoort bij de
wijk Wielwijk. Dus geen gated community, maar wel dure woningen omdat we die
namelijk ook hard nodig hebben.
De voorzitter: Nogmaals de heer Polat.
De heer Polat: Ja. Ik wil toch even een onderzoek naar voren brengen van ‘…’ vanuit
2014. Die zeggen van sociale menging belangrijk kan zijn voor de wederzijdse erkenning
van verschillen en tolerantie jegens anderen in samenleving. Ook wanneer hechte
contacten tussen buren uitblijven. Komt het volgende: Ook concluderen wij dat grote
sociale ruimtelijke tegenstellingen in steden, met scherpe grenzen tussen de rijke gated
communities en armere wijken met veel criminaliteit de sociale veiligheid en
bewegingsvrijheid van stadsbewoners ondermijnen. Het gemak waarmee wij in
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Nederland op de fiets de stad doorkruisen zonder na te hoeven denken waar je wel of
niet veilig bent is mede te danken aan matige segregatie in Nederlandse steden. Nou.
De heer Van Verk: Nou ik hoor geen vraag dus ik neem er verder kennis van. Voorzitter,
dat betekent dus dat.
De voorzitter: Mijnheer Polat, u wilde nog een vraag daaraan toevoegen?
De heer Polat: Nou dat is, ik bedoel, want denkt u er hiervan? Dat is eigenlijk mijn
strekking geweest.
De heer Van Verk: Wat ik daarvan vind? Ja dat zal op een herhaling komen van wat ik
net al zei. Amstelwijck is niet meer en niet minder dan een buurt zoals Zuidhoven dat
ook is, wat behoort tot een wijk met heel veel sociale woningbouw. En daar kunnen we
nou lang en breed over discussiëren of u dat nou wel of niet vindt. En ik weet ook wel
dat er, dat je misschien zou kunnen stellen dat er wat fysieke belemmeringen zitten in
de vorm van een park wat ertussen zit. Maar de mensen uit Amstelwijck zullen qua
voorzieningen volledig aangewezen zijn op de wijk Wielwijk. Dus de mening vindt zich
wel plaats in de openbare ruimte, daar maak ik me helemaal geen zorgen over.
De voorzitter: Tot slot, de heer Polat.
De heer Polat: Ja ik ben toch een beetje teleurgesteld in de PvdA. Als ik het zo hoor lijkt
me gewoonweg VVD die aan the lead is. Hoe zit dat?
De heer Van Verk: Nou ik geloof dat ik, ik geloof dat ik al.
De voorzitter: Mijnheer Van Verk heeft het woord.
De heer Van Verk: Maar dat schept enige onrust geloof ik, maar ik heb al eerder
betoogd, en ik heb dat vanavond wederom gezegd, wij gaan mee in deze visie omdat we
zien dat daar grote behoefte aan is in deze stad. Dat dat verhuisketens op gang brengt
die vervolgens woningen vrijmaken in het midden dure en het goedkope segment,
waardoor mensen die het hard nodig hebben daar zich kunnen vestigen. En dan zie ik
mensen nee knikken. Nou ja, sommigen van u weten dat ik ook nog weleens wat gedaan
heb in die sector. En ik kan u vertellen dat die verhuisketens die zijn gewoon
aantoonbaar. De duurste woning levert de meeste verhuisketens, de langste
verhuisketens op.
De voorzitter: Dan is er nog een interruptie van de heer Gündogdu. Gaat uw gang.
De heer Gündogdu: Voorzitter, ik heb uiteraard heel veel waardering voor het
vasthouden van visies van mijnheer Van Verk. Maar ik hoor hem ook wel zeggen we
moeten juist visie hebben, en ook daarin, daar waar mogelijk aanpassingen doen. Nou,
nu doet zich een kans voor, en u kunt daarmee instemmen, om die 80 woningen
waarvan u ook zegt nou mijn sociaal hart die klopt ervoor, die zou ik daar graag willen
huisvesten. En dan zegt u nee we moeten vasthouden aan die visie. Ik probeer dat even
een plekje te geven, maar ik kan het niet precies duiden. Wat vindt u ervan?
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De heer Van Verk: Nee dat komt dat u alles aan elkaar aan het breiden bent, en dat is
natuurlijk uw goed recht. Ik heb bij de Havenvisie heb ik gezegd dat een beleidsvisie een
document is waar je een aantal doelen in opneemt. En als die doelen uiteindelijk niet
haalbaar blijken te zijn, dan mag je daar met goed fatsoen op terugkomen, als
wethouder, en mag je de raad rapporteren dat het niet haalbaar is. Of alleen maar
haalbaar is tegen hele grote kosten. In dit geval hebben we een ontwikkelperspectief
vastgesteld met als doel dure woningen in Amstelwijck. En ik heb nog geen wethouder
horen roepen dat dat niet mogelijk zou zijn. Kijk als de wethouder dalijk met volle
overtuiging mij gaat vertellen dat die 80 toevoegen in dat goedkope segment dat dat
een zegen is voor iedereen en alles, ja dan ben ik natuurlijk de laatste om te zeggen dat
ik er nog tegen ben. Laat dat helder zijn. Ik laat me graag overtuigen. Maar tot nu toe
heb ik die argumenten namelijk nog niet echt gehoord.
De voorzitter: Ok. Vervolgt u uw betoog.
De heer Van Verk: Dank u voorzitter. Dat betekent dus dat het amendement van Beter
voor Dordt en D66, die klaarblijkelijk tegenwoordig op alle paarden wed, dat we daar
niet in meegaan. Het amendement van GroenLinks dat vind ik een ander verhaal.
Voorzitter, dat is meer een verhaal van hoe je een procedure dient af te lopen. De raad
heeft een motie vastgesteld en dan is het college daaraan gehouden die motie uit te
voeren, en dat is niet gebeurd. En wij steunen dan ook die motie wel, of dat
amendement wel, omdat we vinden dat er, het getuigt van respect richting de raad als
je dat volledig uitvoert of met hele goede argumenten komt waarom je dat niet zou
doen. En ik heb de memo gelezen en dan lees ik dat het veel werk is. Ja jongens, daar
worden we voor betaalt. Dus laten we daar nou niet moeilijk over doen. Laat dat nu wel
gebeuren en daarom nogmaals, we steunen het amendement van GroenLinks in die zin
wel. Wat overigens niet betekent dat de uitkomst van dat onderzoek betekent dat we
een andere visie gaan hebben.
De heer Gündogdu: Voorzitter, een laatste opmerking.
De voorzitter: Bij interruptie. Laatste keer. Ja.
De heer Gündogdu: Heel bijzonder wat mijnheer Van Verk zegt. Wij als indiener van de
motie denken, of zijn van mening dat die wel goed is uitgewerkt. En u heeft toen tegen
gestemd en zegt nu dat hij niet is uitgewerkt. Dus wel bijzondere constatering.
De heer Van Verk: Ja, omdat ik hecht aan de waarde van moties die in deze raad
worden aangenomen. Ook al ben ik er niet voor vind ik wel dat ze op fatsoenlijke wijze
dienen te worden uitgewerkt dan wel te worden beantwoord. Dat is gewoon het respect
wat het college dient te hebben richting de raad. Dat is veel meer van staatsrechtelijke
aard dan van inhoudelijke.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan gaan we tot slot naar mevrouw Koene die geen
behoefte heeft aan een inbreng in eerste termijn. Dan ga ik naar wethouder Burggraaf
voor een reactie vanuit het college. Gaat uw gang.
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De heer Burggraaf: Ja dank u wel voorzitter. Ja we staan voor de, het Amstelwijck
ontwikkeling. En dat is wel een bijzonder traject die we hier met elkaar voeren. Want het
is een ontwikkelperspectief die in 2018 begonnen is, en waar we tegelijkertijd hebben
gezegd ook met u van nou laten we de Omgevingswet waar we nu mee bezig zijn, waar
heel veel met participatie met de omwonenden worden gewerkt, en waarin je veel meer
met inhoudelijke beleidsuitgangspunten gaat werken in plaats van het ouderwetse
bestemmingsplan waarin alles in detail is vastgelegd. En toen zijn we met elkaar, met u
ook als raad, hebben we toen gezegd van ja laten we dit traject heel intensief met
elkaar doorlopen op Amstelwijck, want het is iets nieuws wat we doen. En dan is het
heel belangrijk dat we dat goed met elkaar doorleven, omdat dat ook goede les kan
geven voor de toekomstige ontwikkelingen zeg maar die we op eenzelfde wijze via die
Omgevingswet willen doen. En dat, als ik dan terugga hoe we sinds 2018 met elkaar
rondom de ontwikkeling van Amstelwijck in gesprek zijn geweest, dan zijn dat heel veel
verschillende sessies geweest in de commissie Grote Projecten. Ook sessies met
omwonenden waar ik ook diverse van u bij heb gezien, waarbij we ook het
bestemmingsplan wat ter inzage is gegaan u ook al hebben toegestuurd. En waar u ook
goed in zult teruglezen dat heel veel van die opbrengsten in dat hele traject ook zijn
meegenomen en verwerkt. En tot verrijkte inzichten heeft geleid. In diezelfde, in
datzelfde intensieve traject hebben we ook al die stappen doorlopen die u toen destijds
bij het ontwikkelperspectief aan ons vroeg in die motie, van kijken eens even, we stellen
nu met elkaar vast € 350.000 en hoger, maar we willen toch ook graag nog zien of er in
dat gebied niet nog gedifferentieerd kan worden. Dat was die motie 10% sociale huur,
10% koop, of een mix daarvan. Ik vind het dan ook jammer om te constateren dat
ondanks dat intensieve traject dat we doorlopen hebben toch blijkbaar bij een deel van
u, ja de indruk is dat deze motie niet serieus is genomen, dat het niet goed is uitgewerkt
en dat u nog onvoldoende daarvan de, ja de toelichting heeft teruggevonden in de
stukken die er zijn. Ik zal proberen u daar nog eens een keer in mee te nemen in hoe we
die wel degelijk, die drie scenario’s, heel serieus hebben onderzocht en waarom we nu
tot het voorstel zijn gekomen om verder te gaan met die 10% koopwoningen tot de
categorie 3 ton, die ook in die motie zat. Dat is tijdens de laatste of een na laatste
commissie Grote Projecten geweest, het voorbeeld waarin de ontwikkelaar AWB hun
plannen op het Refaja deel heeft gepresenteerd. En waar we heel expliciet hebben
stilgestaan bij de worsteling die we in de ontwikkeling van dit gebied hebben. Want u
stelt terecht hele hoge kwaliteitseisen voor dit gebied. U zegt ja we willen vooral heel
veel de groene en de waterkwaliteit zeg maar van het gebied willen we in die
ontwikkeling terug hebben. Dat is ook heel belangrijk, want het is wel een uitdagende
ontwikkeling ook omdat het natuurlijk met de geluidswerende maatregelen die daar
moeten worden genomen, en dat gebied is die ook aan de andere kant heel veel
kwaliteit moet teruggeven. Je ziet ook dat het in de buurt enorm wordt gewaardeerd. En
omdat je in een wijk zit waarvan we ook hebben gezegd van die kan het goed gebruiken
in die balans waar al veel, nou ja, wat goedkopere woningen zitten. Veel sociale huur
kan het goed gebruiken. Die voorzieningen, die daar ook die winkelvoorzieningen die er
zijn, om een duurdere doelgroep erbij te krijgen. En daar werd ook door AWB, en dat is
ook in de, in dit raadsvoorstel weergegeven heel duidelijk, dat je met een worsteling zit
in dat gebied, en dat is ook die stedenbouwkundige kwaliteit die daar wordt genoemd,
dat je dus aan de ene kant minimaal 40% groen en blauw wil hebben. Ja en als je daar
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dan vervolgens extra, en je wil geluidwerende maatregelen die ook flinke investering
vragen, als je daar vervolgens voor dat stuk gaat differentiëren richting goedkopere
woning, ja dan was de conclusie van de ontwikkelaar, en dat hebben we ook heel scherp
getoetst of dat inderdaad niet ook andere richtingen mogelijk waren, dat je dat niet kon
realiseren zonder verder te gaan verdichten daar. Dus dat betekent dat je concessies
moest doen, in moest leveren aan die 40% groen blauw aan die kwaliteit die u zo
belangrijk vindt in deze ontwikkeling. Het andere wat werd geconstateerd was dat de
bijdrage die vanuit dat deel werd geleverd ook niet meer gestand kon worden gedaan
richting de geluidswal, dus de grotere investering. Was een ander element. We hebben
ook in het voorstel aangegeven, als je dan verder gaat kijken dan heb je verschillende
zones. Heb je de middenzone, je hebt de Smitzigt ontwikkeling. Nou Smitzigt is een
oude hoeve, er staan heel veel oude bomen. Ik weet ook dat uw raad zeer veel hecht
aan groen en behoud van, nou ja, karakteristieke groen, bomen, et cetera. Dan is ook
daar de conclusie, je kan daar niet, ja je moet die ruimte heel secuur invullen en dan
heb je niet de ruimte om daar ook nog eens te differentiëren op het
Ontwikkelingsperspectief wat u heeft neergelegd. Voor de middenzone geldt dezelfde
analyse. En in dat traject zijn we vervolgens tot het punt gekomen dat we tot het inzicht
zijn gekomen waar we dat nog niet hadden in 2018 toen we met u het gesprek hadden.
Dat er een kans ligt langs de Spoorzone om enorm te gaan verdichten, en veel meer
stedelijk milieu te creëren. En dat is ook wat we dus nu voorstellen. Ik moet, ik zou het
ook graag willen zien en daarom hadden wij ook gezegd van nou, dit is de eerste stap en
de volgende komen we op een later moment met een verdere uitwerking op dat, die
Spoorzone Ontwikkeling. Dat dat de tweede stap was van de uitwerking van die motie,
en we nu de eerste fase hebben gehad. Waarvan we hebben gezegd van nou op wat ik
nu hier net met u schetst, dat waren de eerste, ja trechtering op basis waarvan we
zeiden ja daar wordt duidelijk dat we die 10% sociale huurwoningen of een kleiner, een
deel daarvan, niet kunnen realiseren. Maar dat we ons wel kunnen richten op die hele
belangrijke modale inkomens die we ook in deze stad moeten huisvesten. De verplegers
de politieagenten, de onderwijzers. En dat het Spoorzone gebied zich daar wel goed voor
leent. En dat we daar ook een ambitie, dat is ook in dat traject duidelijk geworden,
hebben in dit gebied qua bereikbaarheid. Dat we dicht bij de wegen zitten, maar die
slippen ook dicht. En wil je het goed bereikbaar maken dan moet je daar ook voor een
stationshal te gaan. En dat kan alleen als je verder gaat verdichten.
De heer: Voorzitter?
De heer Burggraaf: Nou dan komt die combinatie.
De voorzitter: Bij interruptie, de heer Portier.
De heer Burggraaf: Van verdichting van die Spoorzone en dus een stap richting die
goedkopere koopwoningen.
De voorzitter: Punt.
De heer Burggraaf: Komt dan dichtbij.
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De voorzitter: De heer Portier. Gaat uw gang.
De heer Portier: Ik hoor het betoog van de heer Burggraaf. En mij bekruipt dan het idee
dat de dure woningen, en daarvan creëren we een groene, blauwe, prachtige omgeving.
En de mensen met minder geld die mogen hutjemutje op elkaar gaan wonen in de
Spoorzone. Is dat inderdaad het beeld, herkent u zich in het beeld dat u net geschetst
heeft?
De heer Burggraaf: Nee voorzitter, daar herken ik me niet in, want ik heb denk ik ook
duidelijk gemaakt dat u ons een duidelijke opdracht heeft meegegeven dat u een
kwalitatieve, hoogwaardige ontwikkeling wil. En dat zal ook in die Spoorzone de leidraad
blijven. Zorgen dat daar, weliswaar in een ander type ja ontwikkeling, maar ook weer
die hoge kwaliteitsstandaard geldt.
De heer Polat: Voorzitter?
De heer Burggraaf: Dan.
De voorzitter: Bij interruptie, de heer Polat.
De heer Polat: Ja ik hoor het weer opnieuw van ja kwaliteit is er voor de rijken, en voor
de minder kwaliteit voor de armen. Is dat wat ik moet gaan begrijpen uit uw verhaal?
De heer Burggraaf: Ja voorzitter, ik herken me niet in de samenvatting van mijn
woorden die ik zojuist heb uitgesproken wordt gegeven. Dan de andere vraag waar
eigenlijk de heer Van Verk dan op doelt. Inderdaad, de bijlage die we hebben
meegegeven nu nog bij de GREX om even financieel inzicht te geven van de scenario’s.
Nou daarvan hebben we nu, daar heeft u terecht bij de commissie om gevraagd, van
nou wat is dan het financiële effect. Die hebben we u meegegeven binnen die
bandbreedte. En daarvan kan ik zeggen van ja als dat het punt is dat u zegt van ja ik
mis dat bij die andere twee scenario’s die we ook hadden gevraagd, ja dan is de
conclusie dat de, zeg maar de ontwikkeling van koopwoningen tot 3 ton, die 10%, dat
dat de goedkoopste variant is. Dus zodra je er ook sociale huurwoningen in verwerkt
dan kom je altijd op een hoger effect van de GREX uit. Dus u kunt ervan uitgaan dat wat
er nu ligt daarvan, ja als u mij vraagt als wethouder Financiën en Grondbedrijf, ik zou
zeggen ja, nou eigenlijk vind ik het wel erg magertjes worden. Want we hebben
meerdere ontwikkelingen in de stad en uiteindelijk moeten we ook op plekken geld
verdienen om juist op dure binnenstedelijke locaties of als er een keer in een
ontwikkeling een risico zich voordoet, hebben we ook die winst op sommige plekken
nodig. Dus als u het mij als wethouder Grondzaken en Financiën vraagt zou ik zeggen,
nou ik vind het wel een, wel riskant. Maar ik ben het ook met Beter voor Dordt eens die
zegt van ja het is een politieke keuze om op een plek iets te doen voor een doelgroep
die we belangrijk vinden. En het is ook een feit dat we in ieder geval kunnen constateren
dat binnen de GREX het resultaat zoals het er nu ligt, die ruimte in die bandbreedte er
nog wel is. Maar voor die andere scenario’s, ja wordt dat alleen maar een verdere
verslechtering van het resultaat. Dus daarmee is volgens mij ook dat stuk van die
scenarioanalyse rond. Nou en dan tot slot voorzitter, de amendementen die er liggen. Ik
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denk dat uit mijn betoog hopelijk duidelijk is geworden dat, nou ja, we echt heel
zorgvuldig dit traject hebben doorlopen. En dit, ja geen andere conclusie kan zijn dan
deze. Dus daarmee het amendement A13, ja voor het college geen aanleiding zijn om
tot andere conclusies te komen als je dat nog weer eens een keer gaat uitwerken en
naast elkaar gaat zetten verder nog. En voor wat betreft het amendement A12, ja die
zegt eigenlijk van nou we gaan het nu al vastleggen, we wachten niet het onderzoek nu
nog weer verder af naar de volgende fase. Tegelijkertijd staat er wel kom met die
ontwikkelfase. Ja wat ons betreft is dat vooral ook aan u als raad om daar de keuze nu
te maken of u vind ik wil het nu vastleggen, of we wachten die analyse af en we doen
dat op het moment dat die verdere uitwerking binnen die stedelijke zone ligt. Maar, ja
de richting die het amendement A12 inzet is dezelfde als die we in het college hebben
voorgesteld met dit raadsvoorstel.
De voorzitter: Dank. En daarmee, de heer Polat.
De heer Polat: Ja ik wil toch voor de zekerheid even weten van, we hebben van de
wethouder hebben wij tijdens de Grote Projecten al een voorzet gekregen, 10% sociale
koopwoningen ergens aan de rand van Amstelwijck, de Spoorzone. En dat is het, en dat
moet, het is nog steeds niet eens zeker, dat zit in de planvoorraad. En dat moet gewoon
dan en dan komen als het gewoon zover is. Nou is er, en er wordt gezegd van ja er
wordt nu een analyse gemaakt, we zijn nu aan het rekenen. Wat bent u aan het
rekenen?
De heer Burggraaf: Ja voorzitter de volgende stap die nu gaat gebeuren is dat je zegt er
is een stedelijk milieu aan de Spoorzone. En we zijn nu vooral bezig met de Middenzone,
Smitzigt, die zijn de eerste in beeld. En natuurlijk Refaja locatie vanuit de ontwikkelaar
zelf. En de volgende stap is dat we hetzelfde ook gaan doen met een programma voor
de Spoorzone en daar krijgt u dan een nadere inkleuring ervan. Ja in de volgorde der
fases is dat gewoon de laatste waarin we dat verdere, die verdere uitwerking gaan doen
en die komt uw kant op, ja ergens aan het eind van dit jaar, begin volgend jaar.
De heer Polat: Voorzitter.
De voorzitter: Tot slot de heer Polat.
De heer Polat: Dan is dat, als ik dat zo hoor, als ik de wethouder hoor, is dat
gewoonweg, dan hebben we het niet over Amstelwijck, dan hebben we het over
Spoorzone.
De heer Burggraaf: Nee voorzitter, kijk, het bestemmingsplan die hebben we u al
meegestuurd, die ligt nu ter inzage en daar gaat u gewoon als raad zo meteen natuurlijk
een besluit over nemen. Dus dan heeft u het over het totale gebied. Alleen als we het
over een verdere detaillering van het gebied Spoorzone hebben, ja die komt dan daarna
ook nog een keer bij u langs.
De voorzitter: Dank u zeer. Daarmee zijn we, nog niet helemaal. De heer Gündogdu,
gaat uw gang.
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De heer Gündogdu: Ja één opmerking richting de portefeuillehouder. De richting zoals
wij dat uitspreken in ons amendement, en hopelijk dat de raad daar ook mee instemt,
geeft u dat ook een bepaald comfort in uw onderhandeling richting de potentiele
ontwikkelaars? Want middengebied daar loopt een tender. Smitzigt vanaf september heb
ik begrepen. Zodat u ook naar buiten kunt treden van dit zijn de kaders die ik heb
meegekregen vanuit de raad. Deze woningen, weliswaar niet volgend jaar, maar in de
loop van de jaren, gaan er ook gebouwd worden, zodat u zeg maar aan de voorkant die
helderheid verschaft aan potentiele ontwikkelaars dan wel kopers voor dat gebied.
De heer Burggraaf: Ja voorzitter, ik ben, dat is zeker waar, dat is ook, zo wil ik de
woorden van de heer Van Verk die daar eerder ook iets over zei ook ja in diezelfde lijn
stellen. Voor ontwikkelende partijen hebben baat bij zekerheid uiteindelijk als ze een
ontwikkeling doen, en dat ze weten wat de aannames zijn en dat daar geen verandering
in komt. En ja daarvoor is het ook natuurlijk altijd goed om te weten wat de
ontwikkeling in de rest van het gebied is. Dus dat gaat zeker helpen voor duidelijkheid.
De voorzitter: Dank. Daarmee sluiten we de eerste termijn van het college af. Ik kijk
even rond of er behoefte is aan een tweede termijn van de raad. Mevrouw Van Benschop
nog. Anderen nog? En de heer Portier. En de heer Gündogdu. Nou loop ik toch iedereen
even langs. Begint u maar mijnheer Gündogdu, gaat uw gang.
De heer Gündogdu: Ja voorzitter, toch even wat nadere duiding over de deelgebieden.
Maar zoals wij dat hebben gelezen, bijvoorbeeld we hebben het over de spoorzijde, de
Amstelwijckse spoorzijde. Nou ja het betreft een relatief groot gebied met redelijk
verdund zoals dat nu is opgenomen in de plannen. Dus er is ruimte genoeg om die
woningen daar mogelijk te maken.
De voorzitter: Dank u zeer. VVD nog? Hoeft niet, mag wel.
De heer …: Nee dank u wel voorzitter.
De voorzitter: Nee. CDA? Ook niet. D66? Niet. GroenLinks, mevrouw Van Benschop.
Mevrouw Van Benschop: Ja dank u wel voorzitter. Nou alles gehoord hebbende gaan we
het amendement wel gewoon handhaven. En dan vooral omdat ik hoor een worsteling.
De conclusie is dat de ontwikkelaar daar een mening over had en dat het allemaal niet
kon, en dat het allemaal moeilijk was, en met de kaders die er al lagen. En dat dat
gesprek zorgvuldig is gevoerd en dat er uiteindelijk deze conclusie is getrokken. Nou ja,
als al die scenario’s en dingen zo zorgvuldig besproken zijn en uitgezocht dan had het
echt wel gepast geweest om die scenario’s gewoon met de raad te bespreken. En niet
alleen met de ontwikkelaar en met de woningbouwcorporatie. Dus, nou ja, daar houden
we het bij.
De voorzitter: Dank u. ChristenUnie, nog, ChristenUnie/SGP moet ik zeggen. PVV-fractie
is er niet. SP, de heer Portier.

184

De heer Portier: Ja heel kort. Ik vind het spijtig dat inderdaad bij allerlei ontwikkelingen
in de stad blijkt dat de ontwikkelaars daar veel meer over te zeggen hebben dan zeg
maar wij als raad. Dus kennelijk zijn het altijd weer de ontwikkelaars die in the lead zijn.
Een ander punt wat ik wil maken is dat het mij, ja verdriet doet dat kennelijk zaken als
groen, water, blauw, afwisselende woonomgeving, dat dat maar tot bepaalde buurten
beperkt blijft. Ik vind het ook jammer dat het amendement van de BvD als eerste in
stemming gebracht wordt, want dan ben ik gedwongen om daartegen te stemmen.
Omdat stel dat het aangenomen zou worden, zou het amendement wat ik echt wil
steunen niet meer aan de orde komen. Ik heb een volgend ordevoorstel in te dienen om
de volgorde om te draaien, maar daar zie ik vanaf. We zien wel hoe het uit gaat vallen
straks.
De voorzitter: Dank. VSP nog? Niet. Partij van de Arbeid nog? De heer Van Verk.
De heer Van Verk: voorzitter, heel kort. Ik hoor de wethouder een betoog houden
waarin hij zegt dat de raad is meegenomen bij de verschillende scenario’s in de
commissie Grote Projecten. En dat dat ook uitgebreid besproken is met ambtenaren en
projectontwikkelaars. Zou hij ons kunnen toezeggen om al dan niet in een verkorte vorm
aan te geven wat daar dan de resultaten van waren, zodat we in ieder geval weten wat
de uitkomsten van die twee overblijvende scenario’s zijn, zouden zijn geweest. En ik zie
u ja knikken. Als u dat nu dadelijk ook nog zegt, zijn we een heel stuk verder.
De voorzitter: Dank u zeer. Gewoon Dordt? Nee. Nog even de wethouder?
De heer Burggraaf: Ja dank u wel voorzitter. Ja ik wil allereerst toch wel even richting de
heer Portier van de SP reageren. Want daar doet hij echt niet recht aan de, hoe dit
proces gelopen is. Hij beweert daar dat de ontwikkelaars meer te zeggen hebben dan de
raad. Nou zoals ik net in mijn betoog ook begon. Als er één ontwikkeling is waar we juist
heel zorgvuldig, en heel intensief met u als raad aan de voorkant bij elke stap de
stappen doorlopen hebben, en met de buurtbewoners, de omwonenden daar, dan is het
deze ontwikkeling wel. En dat is echt bezijden de realiteit als u dan daaruit zou
concluderen dat in dit geval ontwikkelaars meer te zeggen hebben dan u als raad of
bewoners in de stad over de ontwikkeling. En dan even ook in het verlengde met de
heer Van Verk en wat vanuit GroenLinks wordt opgemerkt. Het spijt mij dat die, dat het
dan blijkbaar in die toelichting en tijdens de verschillende momenten die we hebben
gehad in de intensiteit, dat daar dan niet scherp genoeg duidelijk is geweest dat daarin
ook die scenario’s tussentijds zeg maar in mee zijn genomen. En daarom kom ik graag
tegemoet ook aan wat de heer Van Verk vraagt, om nog eens even dat op samengevat
op papier te zetten en aan u als raad toe te komen om duidelijk te maken dat we hier
wel degelijk serieus naar gekeken is, en om dat nog eens een keer overzichtelijk voor u
terug te leggen.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan zijn we klaar met de termijnen van raad en college.
Kunnen we overgaan tot de stemming. Zoals gezegd amendement A12.
De heer Oostenrijk: Voorzitter?
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De voorzitter: Wordt als eerste in.
De heer Oostenrijk: Voorzitter?
De voorzitter: Ja de heer Oostenrijk.
De heer Oostenrijk: Mag ik verzoeken om 2 minuten schorsing.
De voorzitter: Twee minuten schorsing. Dat mag. Zullen we dat maar doen? Twee
minuten schorsing.
Schorsing
De voorzitter: Ik kijk naar de heer Oostenrijk die om schorsing heeft verzocht. U bent
tevreden? O altijd, nou dat zal ik onthouden. Dat zal ik onthouden. Maar de heer Van
der Kruijff is niet altijd tevreden merk ik, maar. Positief ingesteld. Mag ik iedereen erop
attenderen dat de vergadering is begonnen. Mevrouw Kruger, mevrouw Stolk. De
vergadering is begonnen al een tijdje. Ja sorry. Dan gaan we stemmen. We beginnen bij
A12. Is er nog behoefte aan stemverklaringen bij A12?
De heer Noldus: Ja, voorzitter?
De voorzitter: Wie zegt ja? De heer Noldus. Gaat uw gang.
De heer Noldus: Ja voorzitter, dank u wel. Met de toelichting van de wethouder, ook op
onze vraag om dit te combineren met kijken naar de ontwikkeling van het stationshalte
bij Amstelwijck, zien wij inderdaad voldoende aanknopingspunten om in te stemmen
met dit amendement.
De voorzitter: Dank u zeer. Anderen nog?
Mevrouw Van Benschop: Ja, voorzitter?
De voorzitter: Mevrouw Van Benschop, en dan kom ik daarna bij mevrouw Stolk. Gaat
uw gang.
Mevrouw Van Benschop: Ja dank u wel. Nou ja, gezien ons eigen amendement waarbij
we vragen om die uitwerking van die scenario’s kunnen we nu niet voor dit amendement
stemmen. Wat niet wil zeggen dat we daar niet goedkope koopwoningen zouden willen
hebben, maar in verband met deze volgorde van stemmen, stemmen we toch tegen.
De voorzitter: Mevrouw Stolk.
Mevrouw Stolk: Ja voorzitter, stemverklaring ook vanuit de VSP. Wij zullen beiden
amendementen steunen omdat wij in ieder geval die 80 woningen verankerd willen zien.
Laat onverlet dat de procedure en de motie die niet volledig is uitgevoerd vinden wij
zeer spijtig. En naar de mening van de VSP bepaalt de raad hier de kaders, en niet de
projectontwikkelaars.
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De voorzitter: Dank u. anderen? De heer Van Verk.
De heer Van Verk: Voorzitter, wij zullen het amendement van de BvD zullen wij niet
steunen. De reden daarvoor is dat de wethouder meer als voldoende heeft gezegd dat er
in de onderhandelingen wordt meegenomen dat er 80 woningen komen. Wij wachten die
onderhandelingen af. En zullen wel zien wat er dan uitkomt. En willen daarbij graag de
wethouder voldoende ruimte geven om te kunnen spreken met de ontwikkelaars. En
voor wat betreft het amendement van D66, van, sorry, van GroenLinks. Wij zijn er wel
van overtuigd geraakt dat de wethouder inderdaad in de presentaties het nodige heeft
verteld. Wij zijn er misschien zelf soms onvoldoende alert op geweest. Dat is dan
misschien onze makke. En ik ben blij met de toezegging dat hij dan nog een keer in de
samenvatting naar de raad wil sturen. Tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd dat 80
goedkope woningen tot 3 ton inderdaad wel het matje is vanuit financieel perspectief.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan de heer Oostenrijk.
De heer Oostenrijk: Ja voorzitter. CDA-fractie kan zich vinden in het amendement van
Beter voor Dordt. Ook geluisterd hebbende naar de wethouder met de toezeggingen om
daar nog wat enig inzicht in te geven. Wij gaan niet mee met het amendement van
GroenLinks, want dan gaan we weer terug naar de tekentafel en we gaan weer van alles
en nog wat uitrekenen waarvan we de uitkomst kennen.
De voorzitter: Dank u zeer. Ja gaat uw gang mevrouw Klein-Hendriks.
Mevrouw Klein-Hendriks: De ChristenUnie/SGP sluit aan bij de stemverklaring van de
VVD.
De voorzitter: Dank u zeer. Anderen nog?
De heer Portier: Voorzitter?
De voorzitter: De heer Portier.
De heer Portier: Ja ik heb mij in zekere zin bedacht dat ik voor het amendement van de
BvD zal stemmen, hoewel ik het onjuist vind dat het inderdaad op dit moment komt.
Maar ik wil niet het risico lopen dat die 80 woningen nu afgestemd worden.
De voorzitter: Dank u zeer. Anderen nog? Nee? Dan gaan we stemmen. Amendement
A12 van Beter voor Dordt en D66. Amendement ‘Gemengd Amstelwijck is echt beter af’.
Als u voor bent een groene kaart, als u tegen bent een rode. Tegen zijn de fracties van
GroenLinks, Partij van de Arbeid, en Gewoon Dordt. En de overige fracties zijn voor. Dat
betekent 6 stemmen tegen, en. Ja en PvdA is met 2 en Gewoon Dordt is met 1. Dus dat
is 6. Ja dus dat is 6. Zes stemmen tegen, en 27 stemmen voor. En daarmee is
amendement A12 aangenomen. Dan amendement A13, zijn daar nog aparte
stemverklaringen bij? Mevrouw Koene.
Mevrouw Koene: Dank voorzitter. Ondanks dat de wethouder heeft aangegeven dat het
in de commissie al wel mee is genomen de andere scenario’s, vind ik dat in dit soort
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gevallen gewoon helder gecommuniceerd moet worden. En als dit toch besproken is, dan
had ook de informatie erin kunnen staan zodat we inderdaad het idee in ieder geval
hadden gehad dat we een keuze konden maken. Dus daarom stem ik in met het
amendement. En niet zozeer van de consequenties enzovoort.
De voorzitter: Ok. U stemt in. Anderen nog? Nee. Gaan we stemmen. Als u voor
amendement A13 bent dan steekt u een groene kaart omhoog. Als u daartegen bent een
rode. Iedereen graag nu stemmen. Wat doet D66? D66 is voor. VSP is voor. GroenLinks
is voor. En Gewoon Dordt is voor. En de rest is tegen. Vier, zeven, acht, elf, ja. Dus 11
voor en 22 tegen. Daarmee is amendement A13 verworpen. Dan stemmen we, is het
nog een voor, is het eigenlijk een voorstel? Nee het is helemaal geen voorstel. Ja, ja, dat
is waar. Ja. Het is een raadsvoorstel. Het voorstel zelf, zijn daar nog stemverklaringen
bij?
Mevrouw Van Benschop: Ja voorzitter?
De voorzitter: Ja gaat uw gang, mevrouw Van Benschop.
Mevrouw Van Benschop: Het is een beetje een vreemde situatie, maar met het
amendement wat nu is aangenomen om die 80 woningen wel te realiseren, waar wij
overigens dus tegen hebben gestemd, maar het nu dan toch geamendeerd is, stemmen
we wel voor het voorstel.
De voorzitter: Ik kan uw lijn op zich best volgen. Consequentie technisch gezien.
Consequent technisch gezien. Zijn er andere stemverklaringen? Dat is niet het geval.
Dan gaan we stemmen op het voorstel zelf. Als u voor bent een groene kaart. Als u
tegen bent een rode kaart. Dat is met algemene stemmen. Ja. Daarmee is dat voorstel
aangenomen.
39.Vaststellen 4e Herziening Structuurvisie 2040
De voorzitter: Dan zijn we aangekomen, beste mensen, om 23.15 uur, het is eigenlijk
allang bedtijd voor de heer De Looze in ieder geval. Ja dat zei u toch net? Kwart voor
elf? Kwart over elf, half uurtje extra. Maar dan zijn we aangekomen bij de laatste, bij
het laatste agendapunt. De Structuurvisie 4e Herziening. Dit onderwerp stond als
hamerstuk op de agenda, punt 6. Maar ChristenUnie/SGP, GroenLinks en SP hebben hier
een motie over waarmee het toch een bespreekstuk is geworden. Ik stel voor dat we het
echt puur over die motie hebben, en dat die motie dan nu eerst wordt ingediend. Wie
mag ik daarvoor het woord geven? Mevrouw Klein-Hendriks, gaat uw gang.
Mevrouw Klein-Hendriks: Ja voorzitter, dank u wel. Het is al laat inderdaad, maar goed.
Tijdens de bespreking van de Structuurvisie 4e Herziening is aan de orde geweest dat bij
drie van de vier woningbouwontwikkelingen een hogere geluidbelasting norm wordt
gehanteerd. De wethouder deelde toen de zorg voor de geluidsbelasting in stedelijk
gebied en gaf ook aan dat ontwikkelaars uitgedaagd moeten worden, maar ook zelf aan
de slag zijn om een oplossing te creëren. ChristenUnie/SGP en GroenLinks hebben toen
aangegeven om een motie in te dienen over de geluidsbelasting. Dat is de motie ‘Zet
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gezondheid niet op het spel door te veel lawaai’ geworden. En deze motie wordt ook dus
ingediend door ChristenUnie/SGP, GroenLinks, en ook de SP. Volgende punten. De motie
zet het uitgangspunt van een gezonde woon- en leefomgeving voorop. Geluidsoverlast,
en ik ga steeds harder praten, dus ik weet niet hoeveel DB dat is. Geluidsoverlast doet
daar stevig afbreuk aan. Afwijken van de voorkeursnorm voor geluid is vanwege de,
vanuit de wet geen automatisme maar het is wel een mogelijkheid. Maar die
mogelijkheid die zou pas benut moeten worden als er geen maatregelen genomen
kunnen worden bij de geluidsbron zelf. En als dan toch de norm verhoogd zou moeten
worden, dan moeten we ons best doen om per saldo een gezonde woonomgeving tot
stand te brengen. Het is gisteren ook gememoreerd in deze raad. De ChristenUnie/SGP
stelt kwaliteit binnen de groeiambitie boven kwantiteit. En de ChristenUnie/SGP is ervan
overtuigd dat een gezonde woonomgeving bijdraagt aan de kwaliteit van de gebouwde
omgeving, en duurzaamheid van investeringen dient nu worden gedaan. Een gezonde
omgeving draagt bij aan de aantrekkelijkheid van een wijk of een buurt. Mensen willen
er graag wonen. En Dordrecht kan wat dat betreft onderscheidend zijn in de aanpak.
Prettig wonen in Dordrecht is dan ook een gezonde woonomgeving. Minstens 4% van de
ziektelast in Nederland kan volgens het Rijk worden verklaard door luchtverontreiniging
en geluidsoverlast. Mensen willen oud worden, maar vooral gezond oud worden.
Gezondheid is niet het uitsluitend domein van ziekenhuizen. De kwaliteit van onze
woonomgeving draagt in belangrijke mate bij aan onze gezondheid. De motie beoogt de
raad meer inzicht te geven in welke afwegingen daarin gemaakt kunnen worden. En tot
slot, het is van belang om samen met de markt beschikbare kennis te benutten om een
wijk slim in te richten met groene of slimme gevels. Vandaar deze motie met de vraag
aan de gemeenteraad om deze motie ook breed te steunen. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u zeer. Daarmee is de motie ingediend, dat is motie M6. Ik kijk even
langs alle fracties. Wil iedereen hier een, het woord over voeren? Ja. Begin ik bij de heer
Gündogdu, gaat uw gang.
De heer Gündogdu: Voorzitter, dank u wel. We hebben de motie natuurlijk tot ons
genomen. En wij hebben al een eerste reactie destijds in de commissie van de
portefeuillehouder ook vernomen. Heel sympathiek, met de wetenschap dat we, nou ja
wat is het, pakweg een klein half jaar geleden ook een notitie hebben vastgesteld over
geluidsbelasting in de binnenstad. Met de wetenschap dat 1400 tot 1500 woningen in
onze binnenstad eigenlijk een geluidsnorm tegemoet moeten die vele malen hoger is
dan wat we met elkaar hebben vastgesteld. Als we het hebben over geluid. Wij hebben
vanuit Beter voor Dordt, en mede met andere partijen, diverse keren aandacht gevraagd
voor het geluid langs het spoor, de N3. Dus wat dat betreft kunnen we hetgeen wat mijn
college mevrouw Klein-Hendriks heeft, als inleiding heeft verteld volledig ondersteunen.
Wel hebben we een vraag aan de portefeuillehouder in dat kader. Wij hebben natuurlijk
de ambitie om als stad te gaan bouwen. Betekent hetgeen wat wij nu zouden gaan
verzoeken aan het college een bepaald vorm van, nou ja vertraging, dan wel dat het
onderhandelen met ontwikkelaars, dat is zojuist ook even gerefereerd, maar gewoon
hetgeen wat wij dus nu besluiten niet straks zodanig negatief uitwerkt dat we bij wijze
van spreken geen paal de grond in kunnen doen? Dat is even een vraag aan de
portefeuillehouder.
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De voorzitter: Dank u zeer. Dan de VVD-fractie, de heer Noldus.
De heer Noldus: Ja voorzitter, dank u wel. Dank ook voor het indienen van deze motie.
We hebben begrip voor de wensen en ambitie van onder andere ChristenUnie/SGP.
Geluidsarm wonen is om veel redenen van belang. Vandaar dat hier strikte normen en
wettelijke kaders voor zijn. En doordat we binnenstedelijk willen verdichten in onze
groeiagenda is het op veel gebieden mogelijk van toepassing. Kijk alleen al naar het
besproken Amstelwijck, waar voor miljoenen kilometerslang en metershoge
geluidsschermen worden geplaatst. Concreet zijn we bij dit voorstel, bij deze motie, wel
bang dat mede wat Beter voor Dordt aangeeft, dat bij diverse ontwikkelingen we deze
onmogelijk maken, onbetaalbaar maken, en daarmee definitief op slot zetten. En we zijn
ook benieuwd naar de reactie vanuit het college qua behandeladvies voor deze motie.
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Oostenrijk.
De heer Oostenrijk: Ja voorzitter. Die motie met als titel ‘Gezondheid niet op het spel
zetten door te veel lawaai’, die oogt op zich sympathiek. Maar soms moet je dan
waakzaam zijn over wat er uiteindelijk mee wordt nagestreefd. Zo ook hier. Niet met
zoveel woorden in de motie geformuleerd, maar wel beoogd, willen de indieners dat het
maximum geluidsnorm naar 3 DB wordt verlaagd ten opzichte van wat in de 4e
Herziening staat opgenomen. We weten allen dat aanscherpen van geluidsnormen niet
gratis is, in maatregel en in financiën.
Mevrouw Klein-Hendriks: Voorzitter?
De voorzitter: Bij interruptie. Mevrouw Klein-Hendriks.
Mevrouw Klein-Hendriks: Het is niet beoogd die 3 DB verlaging, en het staat er
inderdaad ook niet. De strekking van de motie is echt een andere, namelijk om
afwegingen te geven dat wanneer niet de voorkeursnorm kan worden gehanteerd, er
gewoon per saldo andere maatregelen kunnen worden genomen om een gezonde
woonomgeving tot stand te brengen.
De heer Oostenrijk: Voorzitter, de intentie, zo lezen wij, is nog steeds dat deze motie
een scherpere, een scherpe norm beoogd dan in de Structuurvisie staat aangegeven.
Want anders dan zou de motie overbodig zijn geweest. De gemeente dient in dat geval
voorzieningen te treffen om geluidsbelasting bij de bron aan te pakken, en bij te bouwen
woningen zullen extra geluidswerende voorzieningen moeten worden aangebracht. De
motie verzoekt om mogelijkheden te inventariseren wat nodig is om de maximale
geluidsnorm te verlagen. Daarnaast wil men compensatie voor het aantal geluid belaste
woningen als de norm blijft zoals die nu in de Herziening is bepaald. En alle zaken, alle
zaken die nuttig zijn als we weten wat in orde van grootte de financiële consequenties
zijn bij het effectueren van deze strengere, nagestreefde geluidsnorm. Voorzitter, deze
verlanglijst is qua reikwijdte aan financiële consequenties niet goed in te schatten. En
het aannemen van deze motie betekent impliciet het uitschrijven van een blanco cheque
die wellicht in de miljoenen gaat lopen. En voor wiens rekening? Dat is ook nog te zien.
En zeker kijkend naar de fractie van de ChristenUnie/SGP kan ik me dat niet, nauwelijks
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voorstellen. Luisterend vaak naar de woorden van de heer Veldman. De centrale vraag
is: Kunnen de indieners van deze motie ons als fractie enig inzicht geven in financiële.
Mevrouw Kruger: Voorzitter?
De heer Oostenrijk: Consequenties deze verlaging van 3 DB met zich meebrengt? En het
antwoord is essentieel voor een nadere oordeelsvorming over deze motie. Dank u.
De voorzitter: Bij interruptie, mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger: Ja voorzitter, de VVD had het er ook al over, nu het CDA ook alweer.
Dat het in de miljoenen gaat lopen, in ieder geval onbetaalbaar gaat worden. Terwijl de
motie niets anders vraagt als in ieder geval te kijken van hoe kan je de bij de bron de
geluidsbelasting reduceren? En te gaan kijken om dat te doen met bouwmaterialen,
gevel- en groenontwerpen die geluid absorberen. En er zijn heel veel mogelijkheden die
absoluut niet in de miljoenen, in ieder geval minder duur zijn als een geluidswal die nu
bijvoorbeeld neergezet wordt. Dus ik weet niet waar u die informatie vandaan haalt? Dat
staat er niet.
De heer Oostenrijk: Nou alle maatregelen lees ik in de tekst van de motie, dus dat
anders had de motie niet geschreven hoeven te worden als er niks aan de hand is. Dus
ik vraag ook dan maar via u voorzitter aan de wethouder wat dan zijn opinie is? Als het
allemaal niks kost, ja dan gaan we met z’n allen klappen natuurlijk.
Mevrouw Kruger: Voorzitter?
De voorzitter: Mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger: Dat is ook weer zo’n andere draai eraan, alsof als het niks kost.
Tuurlijk gaat het iets kosten, maar het zal zeker niet in de miljoenen en onbetaalbaar
worden. Dat is wat ik zeg. En dat is ook wat er met de motie beoogd wordt, om het in
ieder geval te bekijken.
De voorzitter: Ok. Nou u leest hem kennelijk anders. Er staat op zich objectief gezien
een duidelijke tekst, u leest hem iets anders, dat kan. Dan kom ik bij D66, mijnheer
Polat.
De heer Polat: Ja voorzitter, dank. Nou wie kan tegen een motie zijn die, dat zegt een
gezonde woonomgeving voor huidige en toekomstige inwoners van Dordrecht. En
voorkomen van geluidshinder dat belangrijk is. Dus wat dat betreft zijn wij vinden wij
het een goede motie om verder invulling te geven in de toekomstige ontwikkelingen in
Dordrecht.
De voorzitter: Dank u zeer. Dan mevrouw Kruger. GroenLinks.
Mevrouw Kruger: Ja voorzitter, ik zal kort zijn. Geluid wordt steeds meer een gezond- en
welzijnsprobleem. En ja wij zeggen dan aanpakken. En het liefst bij de bron. En niet te
snel de normen versoepelen, eerst andere mogelijkheden zoeken. Ik kan me verder
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volledig aansluiten bij de woordvoering van mevrouw Klein-Hendriks, waar het dan wel
moet zijn dat in plaats van de ChristenUnie/SGP stelt kwaliteit binnen de groeiambitie
boven kwaliteit, daaraan toegevoegd GroenLinks. En ook GroenLinks is ervan overtuigd
dat een gezonde woonomgeving bijdraagt aan de kwaliteit, et cetera, et cetera.
De voorzitter: En SP dan ook natuurlijk.
De heer Noldus: Voorzitter?
De voorzitter: Toch mijnheer Portier?
Mevrouw Kruger: Ik kan alleen voor mezelf spreken natuurlijk hè?
De heer Noldus: Voorzitter?
De voorzitter: Ja, de heer Noldus.
De heer Noldus: Ja een vraag aan GroenLinks. Ik had net in mijn woordvoering bewust
ook gezegd begrip voor de wensen en ambities van ChristenUnie/SGP. Want die kiezen
in die zin wel structureel voor kwalitatief hoogwaardige ontwikkeling. GroenLinks kiest
echter steeds wel voor het opwerpen van extra drempels en, nou ja, investeringen om
ontwikkelingen duurder te maken dan wel onmogelijk te maken. Maar vraagt
tegelijkertijd ook om, in andere gebieden, om meer goedkope woningbouw en kan zich
ook niet vinden in de kwaliteitsvorm die daar meerdere keren in gekozen wordt. Dus ik
ben benieuwd, waar kiest GroenLinks in dit kader nu echt voor?
Mevrouw Kruger: Wij kiezen echt voor gewoon betaalbare woningen voor de mensen die
het nodig hebben. En wij kiezen voor een, hoe zeg je dat, een, ik kan even mijn
woorden allemaal niet meer vinden geloof ik. Voor een gezond leefmilieu. Dus dan
betekent, en ik snap eigenlijk gewoon niet dat u zegt er worden allerlei drempels
opgeworpen. En dan bedoelt u waarschijnlijk dat er niet gebouwd mag worden omdat er
een bepaald kevertje rondzwerft ofzo. Maar het gaat hier om de bouw, als er gebouwd
wordt dat je gewoon zorgt dat bijvoorbeeld de woningen goed geïsoleerd zijn. En dat
kan met hele eenvoudige middelen, die hoeven niet duur te zijn. Bijvoorbeeld door een
groene wand neer te zetten of door materialen te gebruiken die beslist niet duurder zijn
als de huidige, maar die wel geluid absorberen.
De heer Oostenrijk: Voorzitter?
De voorzitter: De heer Oostenrijk.
De heer Oostenrijk: Een vraag aan mevrouw Kruger. Gaat de gemeente over het
ontwerp van woningen, en ook het materiaalgebruik? Naar mijn mening niet. Ze heeft
zich te houden aan de regelgeving en aan de ontwerpeisen in zijn algemeen als het gaat
om welstand. Maar ik kan me niet voorstellen dat de gemeentematerialen gaat
voorschrijven aan huizen.
De voorzitter: Mevrouw Kruger.
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Mevrouw Kruger: Nou dat kan volgens mij heel goed mijnheer Oostenrijk, net zo goed
als dat wij voorwaarden stellen op de manier waarop huizen gesloopt moeten worden en
hoe daarmee omgegaan moet worden. Zo kunnen wij ook voorwaarden stellen aan een
bepaalde bouw die wij willen hebben.
De heer Oostenrijk: Dan wacht ik graag het antwoord, de reactie van de wethouder af in
dat opzicht.
De voorzitter: Dank u zeer.
De heer Noldus: Voorzitter?
De voorzitter: Ja, de heer Noldus.
De heer Noldus: Nog van mij, want ik heb nog een wedervraag voor mevrouw Kruger.
Kijk, ik snap wat u zegt over groene gevels, et cetera, maar ook die kosten geld. Ik heb
pas ook een rapport gelezen waar dat onderzocht is, volgens mij voor Rotterdam maar
dat maakt even niet uit. Het gaat onder andere ook om duurzaamheidseisen, om allerlei
eisen die prijsverhogend werken, terwijl u wel blijft vragen om bouw vooral in een
goedkoop woonmilieu. Dus wij zien daar toch echt een tegenstrijdigheid in uw wens over
de verschillende dossiers waar uw partij het woord op voert. Dus vandaar onze vraag
om te kiezen. En tenzij u zegt wij dienen deze motie alleen in en we gaan hem alleen
steunen als u dalijk van de wethouder hoort dat alles gratis is. Maar dan zien wij uw
reactie daarop graag tegemoet.
Mevrouw Kruger: Ja mijnheer Noldus u weet toch wel, dat zijn uw eigen woorden: gratis
bestaat niet. Alles kost geld. En dat zal GroenLinks ook zeker beamen. Het isoleren van
woningen, ook al is dat voor geluid, maar het kan ook voor energie zijn, dus warmte en
koude, dat kost geld. Maar het levert ook weer iets op. En het levert bijvoorbeeld ook de
gezondheid van mensen op. Het levert dus, het is kostenbesparend in de
gezondheidszorg. En dat is ook iets wat wij gewoon, waar we voor staan. En als huizen
misschien in de bouw wat duurder zijn hoeven ze nog niet onbetaalbaar te zijn voor de
mensen die daar, die die gaan huren. Dan zal de gemeente daar iets bij bij moeten
dragen.
De voorzitter: Ok, dank u wel.
Mevrouw Klein-Hendriks: Voorzitter?
De voorzitter: Ja mevrouw Klein-Hendriks.
Mevrouw Klein-Hendriks: Mag ik mevrouw Kruger ook aanreiken datgene wat vanuit het
RIVM en vanuit het Rijk is becijferd en onderzocht op nationaal niveau. Dat bij een
ziektelasten voor, vanwege het buitenmilieu van 3,5%, de zorguitgaven 0,8 miljard zijn.
De voorzitter: Klinkt best weinig zo, 0,8 miljard eigenlijk hè? Maar het is toch wel veel.
Goed. Dank u wel. Als dit de termijn was van GroenLinks ga ik naar mevrouw KleinHendriks voor haar eigen termijn.
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Mevrouw Klein-Hendriks: O ja, ik ben ook nog.
De voorzitter: U mag nog iets zeggen.
Mevrouw Klein-Hendriks: Nou mezelf herhalen hou ik niet zo van. Maar er zijn heel veel
dingen zijn er naar voren gebracht en vragen gesteld. De motie beoogt nadrukkelijker
om gewoon ook de gemeenteraad de mogelijkheden te geven om dingen af te wegen.
Daar waar we nu in de Structuurvisie zien dat normen verhoogd worden naar de
voorkeursnorm, terwijl we eigenlijk als gemeenteraad niet weten, we bouwen voor de
toekomst, 800 jaar stad nu. Misschien gaan we nog eens 800 jaar mee. We bouwen voor
de toekomst en daar willen we onze inwoners een gezonde stad geven, ook de nieuwe
en de huidige bewoners. En om dat te kunnen doen moeten we beter kijken naar die
gebouwde leefomgeving. En daar waar geluidshinder allerlei ziekten kan veroorzaken,
stress kan veroorzaken en wat iets meer zij, en wat misschien ook uiteindelijk ten koste
gaat van de investeringen die we als stad doen in nieuw te bouwen woningen, verdient
het aandacht om te kijken op welke manier we in het fysieke leefomgeving voorwaarden
kunnen creëren, anders dan met geluidmuren en dergelijke. Maar er zijn andere
gezondheidsaspecten waar ook gewoon op dit moment al veel meer gegevens over
bekend zijn en die we ook in de ruimtelijke ordening, daar waar de Omgevingswet ook
beoogd een gezonde leefomgeving tot stand brengen, kunnen gaan gebruiken. En daar
roept eigenlijk de motie bij op.
Mevrouw Koene: Voorzitter?
De voorzitter: Bij interruptie, mevrouw Koene.
Mevrouw Koene: Ja wat ik me nou afvraag. Ik bedoel, op het moment dat je nou gaat
bouwen en dat het allemaal geluidsarm is, dan betekent dat automatisch volgens mij dat
je een soort Fort Knox komt te zitten, dus dat je helemaal hermetisch afgesloten zit. En
als je één raampje openzet is het effect weg. Dus is dat nou niet gewoon zinloos?
Mevrouw Klein-Hendriks: Voorzitter, daar kan ik mevrouw Koene helemaal in bijvallen.
We willen hier geen stad met alleen maar bunkers bouwen. We willen gewoon een
prettige en goede woonomgeving en leefomgeving hebben. En vandaar ook echt de
oproep om te bekijken welke andere mogelijkheden zijn er dan Fort Knox’en te gaan
maken en toch gewoon een gezonde leefomgeving te bereiken voor onze inwoners.
De voorzitter: We hadden ook al gated communities vanavond, het wordt wel bijzonder
allemaal.
Mevrouw Klein-Hendriks: Fort Knox is spannender.
De voorzitter: Goed, dank u wel. Dan gaan we naar de SP, de heer Portier.
De heer Portier: Ja voorzitter, er is al veel gezegd. Ik denk dat het belangrijkste toch
inderdaad is het bestrijden bij de bron. Als ik ga kijken naar bijvoorbeeld de plannen
voor Oudland die gemaakt worden, wordt gezegd van ok, we doen inderdaad een rij
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sociale woningen, appartementen, als geluidswal voor de woningen die daarachter
liggen. Wat inderdaad betekent dat juist de ramen op het zuiden of kleiner moeten
worden of niet meer open kunnen. Ja dat is inderdaad de verkeerde kant. Dus ik wil
benadrukken wat in de motie staat. Het liefst bij de bron aanpakken. Als dat niet kan,
dan inderdaad ook andere maatregelen nemen. En als je het hebt over bij de bron
aanpakken, ja dat hoeft niet schreeuwend duur te zijn. Het kan van alles zijn. Van
geluids, ja snelheidsbeperkende maatregelen, lager maximumsnelheid, rotondes in
plaats van kruisingen, ander asfalt. Je kan een rij bomen neerzetten tussen een weg en
de woningen. Er zijn van alles en nog wat mogelijk wat niet in de miljoenen gaat lopen.
En wat de motie eigenlijk alleen maar vraagt is om daar beter naar te kijken op het
moment dat geluidsnormen overschreven dreigen te worden. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u zeer. De VSP-fractie, de heer Wisker.
De heer Wisker: Ja voorzitter, dank. Ook de Verenigde Senioren Partij vindt het
natuurlijk belangrijk dat mensen veilig, stil en een wooncomfort hebben. En zeker als je
kijkt naar wat er gebouwd gaat worden, merendeels zullen het woningen zijn van ver
boven 3 ton. Ik denk dat je daar ook wel wat mag verwachten dat het stil is.
De voorzitter: Dank u zeer. Partij van de Arbeid nog, de heer Van Verk.
De heer Van Verk: Ja voorzitter, kort. Met de woorden van de heer Polat, niemand kan
tegen gezond wonen zijn. Maar ik sluit me verder dan toch wel aan bij de vragen die ook
de heer Oostenrijk stelde. Hoe zit dat dan met de kosten? En alle andere problemen die
zich daarbij voor kunnen doen?
De voorzitter: En mevrouw Koene.
Mevrouw Koene: Ja voorzitter, nou ja goed, ik vertrouw erop dat alle
projectontwikkelaars en noem allemaal maar op, meegaan met de tijd en gewoon altijd
zullen proberen om zo aantrekkelijk mogelijk aanbod te hebben, en zelf vanuit zichzelf al
dit soort problemen op een gegeven moment op te gaan lossen. Dus ik vind het
amendement, of motie, wat is het? Ga ik niet steunen.
De heer Van Verk: Voorzitter?
De voorzitter: Motie.
De heer Van Verk: Voorzitter?
De voorzitter: Mijnheer Van Verk.
De heer Van Verk: Ik vind de opvatting van mevrouw Koene wat naïef.
Projectontwikkelaars hebben maar één doel, dat is winstmaximalisatie. En dat betekent
zo goedkoop mogelijk goed bouwen tegen zulke laag mogelijke kosten.
Mevrouw Klein-Hendriks: Voorzitter?
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Mevrouw Koene: Nou ja goed, kijk iedereen wil geld verdienen. Ik zie daar helemaal
geen probleem in. Volgens mij hebben we met z’n allen een aantal regels waar bouwen
aan moet voldoen. En ga ik ervan uit dat dat ook dan gewoon zo gebeurt. Dus. En als
dat uiteindelijk anders moet, nou dan wordt er ergens wel besloten dat dat anders moet.
De voorzitter: Mevrouw Klein-Hendriks nog.
Mevrouw Klein-Hendriks: Voorzitter, ChristenUnie/SGP is ook niet tegen gewoon
winstmaximalisatie of hoe dan ook door ondernemende bedrijven helemaal niet, maar
het is wel aan de politiek om de lange termijn in de gaten te houden en te bewaken voor
ook voor onze inwoners. Daar waar ontwikkelingsmaatschappijen en
projectontwikkelaars op een gegeven moment wat hebben neergezet, en zich dan
terugtrekken uit het project, is het aan de politiek om te waken dat we gewoon een
duurzame, gezonde leefomgeving houden.
De voorzitter: Dank u zeer. Daarmee hebben we de eerste termijn van de raad gehad.
En dan kijk ik naar wethouder Sleeking voor een reactie, met name op motie M6. Gaat
uw gang.
De heer Sleeking: Ja voorzitter, de laatste zin van mevrouw Klein-Hendriks zou ook mijn
openingszin kunnen zijn. Ik denk niet dat er iemand in deze zaal is die daar afstand van
zou kunnen of willen nemen. Want wij willen natuurlijk iedereen graag een gezonde en
leefbare omgeving bieden. We realiseren ons tegelijkertijd dat we in een stedelijke
omgeving leven die andere problematiek met zich meebrengt dan wanneer je naar een
plattelandsgemeente kijkt of dat je gewoon ergens een huisje in de duinen hebt. Dus
ook andere geluidsproblematiek. Als wij hier in onze gemeente strikt zouden vasthouden
aan de alleen maar het hanteren van de voorkeurswaarden, wat niet de intentie van
deze motie is ‘…’. Dan zouden er heel veel locaties afvallen. Dat realiseert mevrouw
Klein-Hendriks zich ook. En daar wordt ook in deze motie niet om gevraagd. U vraagt
om het nader uit te werken, kijken wat de mogelijkheden zijn, hoe je hier optimaal mee
zou kunnen omgaan. Dus daar is op zich niks mis mee. U legt ons, of de gemeente, nu
geen strengere geluidsnormen op, maar wil gewoon wat meer inzicht daarin hebben.
Gezondheid maakt natuurlijk een belangrijk deel uit van de Omgevingsvisie die
vastgesteld gaat worden. Dus ook in dat verband zou die discussie met elkaar gevoerd
kunnen worden. Ook hier bij dit onderwerp is het aanbod om ergens bijvoorbeeld in een
commissievergadering eens een soort van thematische bijeenkomst te organiseren
waarin we mensen vanuit verschillende gremia, dat kunnen deskundigen zijn die er
ervaring mee hebben, geluidsdeskundigen, maar ook een ontwikkelaar. Van welke
mogelijkheden zien we dan met elkaar om een antwoord te geven op wat wij, ja we
horen en zien om ons heen dat mensen ook echt wel last ervaren van geluid. Niet voor
niks dat er geluidsarm asfalt op de N3 wordt gerealiseerd, dat we geluidsschermen gaan
realiseren. Tegelijkertijd ook allerlei innovatieve mogelijkheden die in de stad al
gerealiseerd zijn langs de N3. De woningen met dichte gevels aan de achterkant, maar
met die groene daken. Andere mogelijkheden. Dus wij dagen natuurlijk vanuit de
gemeente ontwikkelaars ook wel uit om voortdurend met innovatieve mogelijkheden te
komen die zo’n woning ook wel prettig bewoonbaar moeten maken, en die ook de
leefbaarheid ten goede komt. Dus ja, u kunt twee dingen doen. U kunt zeggen van ok
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we willen deze motie laten uitwerken, kost natuurlijk ook wel wat tijd. Maar dat zijn op
voorhand geen hoge kosten aan verbonden omdat je niet gehouden bent om de
uitkomsten van dat onderzoek één op één over te nemen. U kunt er ook voor kiezen om
te zeggen van ok, wij willen eigenlijk best weleens eerst een thematische bijeenkomst
om ons wat breder te laten informeren en te oriënteren. En op basis daarvan besluiten
om nog nader onderzoek te geven. Maar ja, ik heb veel sympathie voor de strekking van
de motie en de argumentatie die mevrouw Klein-Hendriks hierbij inbrengt. Dus ik laat
het aan u over.
De voorzitter: Nou dat is mooi. Is er nog behoefte aan een tweede termijn? Nee? Dan
gaan we stemmen, en dan stemmen we zoals gebruikelijk eerst bij, in het geval van een
motie, over het voorstel zelf. Dat gaat dus over de Structuurvisie 4e Herziening. Zijn
daar nog stemverklaringen bij? Dus het gaat over het voorstel zelf in eerste instantie.
Geen stemverklaringen? Als u voor bent groen.
De heer Oostenrijk: Voorzitter.
De voorzitter: Ja, de heer Oostenrijk.
De heer Oostenrijk: Een korte stemverklaring. Wij hebben goed geluisterd naar de
wethouder met de toezegging om nader met ons te communiceren bijvoorbeeld in de
vorm van themabijeenkomsten. Met ook dan de uitkomst of wat dit in consequenties
gaat betekenen. Dus tot dat moment kunnen we voor zijn.
De voorzitter: Ja. Maar u stemt nu gewoon en dat is dan ook de stem zal ik maar
zeggen. En die geldt dan ook dan daarna ook. Maakt niet uit. Het gaat over het voorstel.
Nog andere stemverklaringen? Nee? Groen is voor, rood is tegen. Iedereen is voor.
Daarmee is het voorstel aangenomen. Dan hebben we nog de motie M6 waar het
eigenlijk over ging vanavond. Stemverklaringen? Zo niet, groen is voor, rood is tegen.
Wel een stemverklaring, excuus. De heer Noldus. De heer Noldus.
De heer Noldus: Ja voorzitter, dank. Met de toelichting van het college en wat er al
gebeurt in afstemming verschillende projecten en het invullen van een thematische
setting in het vooral aangeven dat zeer stringent hanteren van de normen een hoop
projecten stil zou kunnen zetten, stemmen wij tegen deze motie.
De voorzitter: Dank u. Anderen nog? Nee. Groen is voor, rood is tegen. Allemaal voor,
behalve de VVD en Gewoon Dordt. En dat betekent 27 stemmen voor, en 6 tegen. En
daarmee is de motie aangenomen.
Sluiting
De voorzitter: Dan sluit ik deze vergadering, maar niet nadat ik nog even u heb
herinnerd aan het feit dat u nog voorafgaand aan de commissievergadering aan de
griffie kunt meegeven over welke onderwerpen u wilt spreken in de
commissievergadering aangaande de kadernota, 30 juni is die vergadering. En 14 juli
zien we elkaar weer voor wat betreft het tweede termijn van de raad.
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Mevrouw…: Voorzitter, dat hoeft toch pas voor maandag, dat doorgeven of …?
De voorzitter: Ik sluit de vergadering.
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 14 juli 2020.
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