17. VASTSTELLEN VAN:
- HET JAARVERSLAG 2000;
- DE STADSJAARR EKENING 20 00 MET INBEGRIP VAN DE RE KENINGEN VAN DE TAKKEN VAN
DIENST (bijl.nr.104).
De heer VAN DER WENDE: Mijnheer de voorzitter. Zoals collega Van Steensel in de commissie voor
financiën al opmerkte, lijkt dit meer op een soort post-Kadernota dan op een jaarrekening. Een welgemeende
pluim deel ik uit voor de heldere stadsjaarrekening en het heldere jaarverslag 2000. Het is
duidelijk dat het systematisch beter wordt, er is een goede beleidsverantwoording gegeven en ten
aanzien van de diverse onderdelen van de begroting en thema’s wordt zichtbaar gemaakt wat in de
begroting is afgesproken en wat daarvan wel en niet is gerealiseerd. Het is belangrijk systematisch aan te
geven waarom bepaalde zaken niet zijn uitgevoerd en, nog belangrijker, wanneer ze wel kunnen worden
uitgevoerd. Ik zeg dat niet zo maar. We zijn immers op weg naar de raadsverkiezingen in 2002, waaruit
een raad zal resulteren die ‘Elzinga-proof’ moet zijn, een gedualiseerd systeem waarin de kaderstellende
en controlerende functie van de raad veel meer dan nu voorop komt te staan. Deze elementen van
verantwoording en controle kunnen de controlerende functie van de raad naar het oordeel van mijn
fractie zeker versterken. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor het achterblijvende investeringsvolume.
Ook wat dat betreft willen wij graag een indicatie hebben van het tijdstip waarop de investeringen wel
zullen kunnen worden uitgevoerd, inclusief de bijbehorende programmasturing, al was het alleen maar
omdat we daarmee de investeringen op peil kunnen houden en kunnen bijdragen aan het voorkomen
van een boeggolf. In het algemeen kunnen de bewaking van de planning en de uitvoering nog steeds
verder verbeterd worden.
In een interview in De Dordtenaar hebt u gezegd dat wij goed zijn in het plannen maken, maar
minder goed in de uitvoering. Dat is een aardige uitspraak ter overdenking. Telkenjare stellen wij de
begroting vast met daarin een groot aantal plannen. Misschien is het aardig commissie- of dienstgewijs
een soort uitvoeringsprogramma te maken met een agendaschema dat aangeeft wanneer zaken ongeveer
in behandeling kunnen worden gebracht, om dat vervolgens ook in de desbetreffende raadscommissies
te bespreken en vast te stellen. Ik zeg dit ook omdat de nieuwe raad vanaf april 2002 in
commissies veel meer aan agendastelling en aan controle zal moeten doen. Als het wetsvoorstel-Elzinga
doorgaat, zullen de voorzitters van raadscommissies dan ook geen wethouders meer zijn. ‘Elzinga-proof’
betekent naar de mening van onze fractie dat wij veel meer moeten monitoren en veel beter de agenda’s
in de gaten zullen moeten houden, waardoor wij een betere greep zullen krijgen op de uitvoering.
Bij de behandeling van de begroting van Netwerk is zojuist al enige zorg geuit over het beheer
van de openbare ruimte. Wij moeten echt oppassen voor verloedering. Ik ben blij dat wethouder
Veldhuijzen heeft toegezegd dat de zaken eens goed op rij zullen worden gezet en bij de begroting een
voorstel zal worden gepresenteerd voor de wijze van omgaan daarmee.
Bij het grote-stedenbeleid geldt het motto ‘beter presteren’. Op diverse terreinen loopt het nog
niet op schema. Ik noem de sociale pijler, de pijler economie en werk, de sociale integratie en veiligheid.
Bij het terugdringen van de werkloosheid lopen we voorop, maar naast alle zeer te waarderen inspanningen
van de sociale dienst is dat natuurlijk ook een gevolg van de hoogconjunctuur en de krapte op de
arbeidsmarkt. In oktober volgt de visitatie en als opmaat daarvoor hebben we de zelfanalyse grotestedenbeleid
in de commissie voor financiën besproken. Naar onze mening zal na de visitatie in oktober
snel een plan van aanpak moeten verschijnen voor de manier waarop deze GSB-projecten in de versnelling
en op schema kunnen worden gebracht en om te bezien of eventueel een bijstelling van het programma
nodig is.
De fietsvoorzie ning Zwijndrec htsebrug is la ngzamerhand e en cause célè bre geworden. Naa r onze
mening moet dit project nu echt uit de wachtkamer. In eerste termijn verwachten wij de ruimhartige
toezegging van het college dat nog voor de begrotingsbehandeling een voorstel zal worden gedaan
waarin in ieder geval de diverse varianten die daarbij bedacht kunnen worden zichtbaar zullen worden
gemaakt en in grote lijnen inzicht zal worden verschaft in de kosten van een dergelijk project. Zo niet,
dan zal in tweede termijn een motie worden ingediend die zoveel handtekeningen bevat dat de tekst
nauwelijks meer leesbaar is!
De VOORZITTER: Een mooi schot voor de boeg!
De heer VAN LOO: Mijnheer de voorzitter. Om te beginnen spreek ik een compliment uit voor de
helderheid en de goede kwaliteit van dit jaarverslag. Met name het onderdeel beleidsverantwoording is
een verrijking van de traditionele jaarrekening en geeft een goed beeld van waar wij staan. De geschiedenis
van 2000 laat u nogmaals de revue passeren door middel van een beschrijving van hoofdlijnen in
termen van doelen, bereikte effecten en verantwoording van resultaten. Daarbij gaat u zelfs in op de
zeven hoofdprioriteiten, terwijl er eigenlijk, kijkend naar de begroting die ten grondslag ligt aan het
stuk, vijf topprioriteiten waren. Daarmee geeft u aan oog te hebben voor de actualiteit en dat stellen wij
zeer op prijs. U bent hiermee een goede weg ingeslagen en wij raden u aan daarmee zeker door te gaan.
In financieel opzicht is sprake van een enorm overschot, ruim ƒ 27 miljoen. In eerste instantie zou
dat tot vreugde kunnen leiden, maar het stemt natuurlijk ook tot nadenken, zeker als wij bedenken dat
het hoofdzakelijk is veroorzaakt door incidentele meevallers. Zou het structureel zijn, dan zouden wij
overigens weer een ramingsprobleem hebben en wat dat betreft is het weer gelukkig dat het incidentele
meevallers zijn. Omdat de komende jaren wat minder rooskleurig zullen uitvallen dan het afgelopen jaar,
vinden wij het een prima voorstel de algemene reserve op te krikken.

Het verheugt ons dat de sporttribune aan de Reeweg in de resultaatbestemming is opgenomen.
Hetzelfde geldt voor het onderhoud van wegen en de groenvoorziening. Het appel van de collega’s van
de PvdA betreffende de fietsvoorziening bij de Zwijndrechtsebrug willen wij van harte ondersteunen.
Uiteraard zal dit wel moeten worden bezien tegen de achtergrond van de discussie over de Spoorzone,
opdat beide elkaar niet gaan bijten. Voorts dringen wij erop aan dit stuk in een wat breder perspectief te
trekken. De Fietsnota zou een aardige aanjager kunnen zijn.
De heer VAN STEENSEL: Mijnheer de voorzitter. Wat direct in het oog springt bij het bestuderen
van de jaarrekening is het overschot van ƒ 27 miljoen. Hoewel het een niet gering bedrag is, is het
financiële resultaat weliswaar leuk, maar in feite het minst interessante onderdeel. Waar het in 2000 op
aankwam was het realiseren van de ambities uit de Stadsvisie, met daaraan gekoppeld de
uitvoeringsprogramma’s.
Kort wil ik ingaan op de resultaten die ten aanzien van een aantal ambities zijn geboekt.
Met het aantrekkelijk maken van de binnenstad zijn wij het afgelopen jaar flink opgeschoten.
Eindelijk is begonnen met de bouw op het Statenplein, voor het Achterom en de Bagijnhof zijn plannen
gemaakt, er is een VCP vastgesteld en er zijn vooral meer activiteiten of plannen daartoe gekomen ten
behoeve van de vergroting van de levendigheid. Belangrijker is wellicht nog dat het onderbuikgevoel
zegt dat we door het dieptepunt heen zijn en dat we eindelijk een opwaartse lijn te pakken hebben naar
een binnenstad waarop we trots kunnen zijn, waardoor de binding van onze inwoners aan de stad
toeneemt en daar gaat het wat ons betreft om. Belangrijk hierbij is dat het opknappen van de binnenstad
iets voor alle Dordtenaren betekent. Iets meer ambitie mag wat ons betreft getoond worden bij
beheer en onderhoud van de binnenstad. Vuil ligt te lang op straat en steeds weer komen we graffiti
tegen.
Voor wat betreft het thema ‘leefbare wijken’ moet ik constateren dat de meeste energie in het
afgelopen jaar is gaan zitten in interne discussies over de wijze waarop het beste vorm kan worden
gegeven aan wijkbeheer. Vooral voor betrokkenen is dit een intensief traject geweest. De hoeveelheid
energie die daarin is gaan zitten is soms tegengevallen. Bij de verantwoording van de resultaten over
2000 komt de jaarrekening niet verder dan een opsomming van activiteiten. Dit jaar is voor wijkbeheer
een cruc iaal jaa r. Het kan niet zo zij n dat 2001 een jaar za l zijn van i nwerken e n wennen aa n de nieuwe
organisatie. Overigens zien we ook wijken waarin de uitvoering daadwerkelijk met kracht wordt opgepakt.
Ronduit teleurstellend is de verantwoording van het sociaal beleid. Het laat zich raden hoe het
staat met de resultaten op dit punt. Het lijkt in die sector te ontbreken aan een gedragen visie op wat
welzijn inhoudt en vooral wat de gemeente daaraan kan bijdragen. Het samenspel tussen de dienst
Welzijn en de DWO laat op z’n zachtst gezegd te wensen over. Wij moeten vrezen voor de resultaten van
het sociaal beleid over dit jaar. Aangekondigd wordt een strategische visie op lokaal sociaal beleid. Dat is
prima, al moet ik wel zeggen dat het onderzoek van Hortulanus van zo’n tien jaar geleden, dat ik een
halfjaar geleden met smaak heb gelezen, nog verrassend actueel is. Anders gezegd: dit beleidsterrein is
te belangrijk om het volgend jaar met het verhaal te komen dat we van alles hebben gedaan, maar
vooral zijn bezig geweest met een intern proces van visievorming en van focus.
De derde pijler is onderwijs. Kort geleden hebben wij nog gesproken over voortijdige schoolverlaters.
In de fractie hebben wij hierover nog eens doorgepraat en daarbij een aantal dingen geconstateerd:
1. Al vaker is opgemerkt dat meer prioriteit moet worden gegeven aan de uitvoering van de leerplicht.
2. Er dient een goede analyse te worden gemaakt van datgene wat er aan de hand is.
Daarvan wil ik twee voorbeelden geven. Door het tekort aan arbeidskrachten komen werkgevers
soms letterlijk de klas in bij het MBO om leerlingen te vragen voor hen te werken. Sommige leerlingen
besluiten vervolgens dat inderdaad te doen en hun opleiding niet geheel meer af te maken. Hetzelfde
doet zich voor met een groep VBO’ers, die met een VBO-diploma op zak gaan werken. Volgens de
definitie gaan deze leerlingen echter zonder startkwalificatie van school. Met deze twee voorbeelden wil
ik het college aansporen in de verantwoording tot een goede en nuchtere analyse te komen. Anders
lopen we het gevaar een beeld op te roepen in de zin van ‘je kunt doen wat je wilt, maar het helpt je
toch niet’.
Het valt ons op dat we als gemeente soms worstelen met de vraag hoe we afspraken die we met
onze burgers maken moeten nakomen en daarover moeten communiceren. Het gebeurt nog te vaak dat
afspraken worden vergeten of dat de wijze van uitvoeren anders is dan was afgesproken. De CDA-fractie
acht het juist afspraken die worden gemaakt ook inzichtelijk te maken voor burgers via een gemeentelijke
afsprakenlijst. Wij stellen voor die lijst onderdeel te laten uitmaken van de gemeentelijke website.
Het voordeel daarvan is dat voor iedereen duidelijk is of sprake is van een afspraak en dat afspraken ook
door beide partijen kunnen worden bewaakt. Wij verzoeken het college hierover een korte notitie op te
stellen en die op de agenda voor de raadscommissie te plaatsen. Tijdens de afgelopen algemene
beschouwingen
hebben wij dit onderwerp ook op de agenda geplaatst. Nu vernemen wij graag een reactie van
het college. Eventueel zullen wij een motie op dit punt indienen.
De heer DE PRIEËLLE: Mijnheer de voorzitter. Het jaarverslag geeft de stand van zaken met betrekking
tot de stadsprioriteiten weer. Er is een aardig overzicht gegeven van de projecten die worden
uitgevoerd. Op zichzelf zijn dat allemaal nuttige projecten. Ik heb er echter meer moeite mee de doeltreffendheid
van die projecten als bijdrage aan de realisering van de door ons geformuleerde stadsprioriteiten
te beoordelen. Vooruitgang ten aanzien van stadsprioriteiten is in sommige gevallen het

gevolg van onderliggende projecten, maar in veel gevallen ook van externe ontwikkelingen, zoals
bijvoorbeeld het zojuist door de heer Van Steensel genoemde gegeven dat scholieren van de schoolbanken
worden geplukt en van de economische opbloei in de afgelopen jaren. Het is daarom heel moeilijk
de effectiviteit van ons eigen beleid te beoordelen. Ik hoop dat dit in de toekomst beter mogelijk zal
worden gemaakt, zodat wij zullen kunnen beoordelen of de door ons geformuleerde programma’s
bijdragen aan het realiseren van de stadsprioriteiten en of sommige programma’s wellicht moeten
worden bijgesteld. Kunnen wij dat soort discussies voeren, dan bedienen wij ‘Elzinga’ optimaal. Nu is het
daarvoor nog te vroeg. Er is best een aardige voorzet gegeven voor wat betreft de wijze waarop het zou
moeten, maar het is te prematuur die discussie nu ten volle te voeren.
De jaarrekening laat een resultaat zien van ƒ 27,3 miljoen. Het is natuurlijk aardig dat te kunnen
incasseren, maar helaas wordt ons weinig ruimte gegeven om bestedingskeuzen te maken. Een bedrag
van ƒ 8,4 miljoen is bij de behandeling van de Kadernota al vastgelegd ter afdekking van het begrotingstekort,
ƒ 9,4 miljoen is bestemd voor nieuwe uitgaven en ƒ 6,75 miljoen voor onontkoombare uitgaven.
Daarmee is alles eigenlijk al volgeboekt, zodat we weinig kanten meer op kunnen. Eigenlijk is dat heel
merkwaardig, want stel nu eens dat de begroting en de rekening over 2000 helemaal in overeenstemming
met elkaar zouden zijn geweest. Ik neem aan dat we dan in een diepe mineurstemming zouden
verkeren….
De heer VAN DER WENDE: Het is overigens verrassend te zien hoeveel uitgaven ineens onontkoombaar
blijken te zijn als er geld over is!
De heer DE PRIEËLLE: Ja, het is een merkwaardige situatie. Wij zijn nu in feite gered door een
rekeningoverschot over het jaar 2000.
De fietsvoorziening bij de Zwijndrechtsebrug wordt uiteraard ook door ons gesteund. Zelfs de VVD
lijkt nu om, hoewel ze nog enige mitsen en maren heeft late n horen….
De heer VAN DER WENDE: Pas op, ze hebben nog niet gestemd!
De heer DE PRIEËLLE: Dat is waar. Ik vind dat wij hiermee nu meteen aan de slag moeten en niet
moeten wachten op allerlei evaluaties en Spoorzoneplannen. Wat ons betreft hadden de beide andere
bruggen ook wel genoemd mogen worden, maar ik begrijp dat de andere fracties daarmee wat meer
moeite hebben.
De heer VAN DER TEEN: Mijnheer de voorzitter. Uit de cijfers over het jaar 2000 blijkt dat 2000 een
financieel gunstig jaar is geweest. Zonder uitgebreid op de rekening in te gaan, willen wij verwijzen naar
de vermogenspositie. De totale bruto reservepositie bedraagt eind 2000 ƒ 827 miljoen, inclusief de
verkoop van de EZH-aandelen. Een groot deel van deze reserve heeft een bestemming vanwege
onontkoombare
en onuitstelbare projecten. Tenslotte rest een bedrag van ƒ 14 miljoen bij de algemene reserve,
dat als een reëel vrije reserve kan worden beschouwd. Vervolgens komt de mededeling, helemaal
niet onverwacht natuurlijk, dat nog een bedrag van ƒ 27 miljoen, zijnde het saldo van baten en lasten,
zoals de inkomsten aan behoedzaamheidsreserve en de inhaalslag bij het innen van belastingen en leges,
als extra inkomsten aan de jaarrekening kan worden toegevoegd. Onmiddellijk komen er dan claims van
diensten, zoals in de Kadernota 2002 overigens was aangekondigd, tot een totaalbedrag van ƒ 23,6
miljoen. En de wensen van de fracties dan? Alleen de wens ten aanzien van de tribune aan het sportpark,
besproken tijdens de behandeling van de Kadernota 2002, is gehonoreerd. De fractie ECO Dordt had ook
nog wel wat wensen, zoals het tegengaan van vervuiling in de binnenstad, het losse vuil en de graffiti,
los van de bouwactiviteiten - in Elsevier is een stuk verschenen van meneer Siep Wienia, een stuk waarmee
wij het beslist niet eens zijn, maar dat niettemin elementen bevat die niet te ontkennen zijn -, de
uitvoering van de Fietsnota en natuurlijk de voorziening bij de Zwijndrechtsebrug. Wat dacht u overigens
van cameratoezicht? Het blijft maar een papieren tijger. Ik zie ook een bedrag staan van ƒ 30.000,- voor
het programma veiligheid. Voor die prijs stapt een nette GPF’ er op de fiets! Waar slaat dat op? Voor de
funderingsproblematiek hadden wij ook wat meer geld willen reserveren, alsmede voor de problematiek
van de betonrot. Het Platform Betonvloerenschade zou geholpen zijn met een bedrag van ƒ 500.000,-.
Helemaal niets begrijpen wij van de reservering van ƒ 4 miljoen voor voormalig personeel van
Drechtwerk, dat terwijl in de stukken voor de vergadering van de commissie welzijn van morgenavond
sprake is van 163.000 euro, oftewel, naar boven afgerond, ƒ 360.000,-. De discussie daarover zullen wij
overigens morgenavond wel in de commissie aangaan.
De heer MOSTERT: Mijnheer de voorzitter. Het sluitstuk van de jaarlijkse cyclus van het financieeleconomisch
beheer ligt thans ter vaststelling voor ons. Wij constateren hierbij dat het begrotings- en
rekeningsproces meer beheersbaar wordt en constateren eveneens dat in verschillende commissies op een
positieve manier over de rekening is gesproken, waarmee de betrokkenheid van de raadsleden bij de
verschillende diensten wordt vergroot. De dank van de fractie SGP/ChristenUnie gaat uit naar het ambtelijk
apparaat voor de kwaliteit van de ons gepresenteerde jaarrekening. Het grote overschot, zeker
afgewogen tegen de vrij beschikbare ruimte, valt op. Het is vooral te danken aan incidentele inkomsten,
die voor een groot deel een landelijk karakter dragen.
Verheugend is dat minder werk is blijven liggen dan in voorgaande jaren. Dit laatste houdt overigens

niet in dat alle doelstellingen zijn gehaald. Immers, de Zelfanalyse grote-stedenbeleid geeft veel
ambities te zien, maar aan de uitvoering van de plannen schort het nogal eens. Met name de gebieden
onderwijs, veiligheid en leefbaarheid in de wijken baren zorgen. Immers, Dordrecht blijft vergeleken met
andere grote steden op die manier achter. Ook de onderbenutting van ƒ 890.000,- op een bedrag van ƒ 5
miljoen roept bij ons vragen op. Wij vinden dat de GSB-gelden in de toekomst beter inzichtelijk moeten
worden gemaakt en door koppeling aan de stadsprioriteiten meer dienen te worden gestructureerd.
Onze fractie constateert dat in het kader van de versterkte dijkbewaking het verscherpt toezicht is
toegenomen. Wij herhalen de in de commissie gemaakte opmerking het van groot belang te achten dat
wij de effecten van de stand van zaken bij lopende projecten tussentijds kunnen beoordelen, hoewel wij
ons ervan bewust zijn dat effecten niet altijd zichtbaar en soms moeilijk meetbaar kunnen zijn.
De vermogenspositie is aanzienlijk toegenomen, mede als gevolg van het gemeentelijk aandelenpakket
in Eneco. Tijdens de commissiebehandeling heb ik namens de fractie SGP/ChristenUnie de gedachte
geopperd te bezien hoe burgers kunnen meeprofiteren van deze riante vermogenspositie, door
bij de komende begrotingsbehandeling de tarieven mogelijk niet te laten stijgen. De burgers weten
immers heel goed dat er veel geld is, hoewel wij ook heel goed weten dat er veel geld moet worden
uitgegeven. Denk slechts aan de funderingsproblematiek en aan het Leerpark. De reactie van wethouder
Van Heijningen op deze vraag luidde dat de begroting en niet de rekening de geëigende gelegenheid is
om over het belastingbeleid te spreken. Dat is van zijn kant te begrijpen, maar wij zijn van mening dat
wij deze stelling nu reeds op tafel moeten leggen, zodat het college er alvast eens over kan nadenken.
Over de resultaatbestemming het volgende. De fractie SGP/ChristenUnie heeft kennis genomen
van het voordelig resultaat. De toevoeging van ƒ 2,7 miljoen ter versteviging van de algemene reserve tot
ƒ 14 miljoen spreekt ons aan.
Het beheer van de stad baart onze fractie de nodige zorgen, met name de vervuiling en de graffiti
zijn een ergernis voor velen. Wij weten dat dit probleem in het college meermalen punt van discussie is
geweest. Wanneer kunnen wij nu eens echt concrete voorstellen verwachten voor het door een scherpere
handhaving terugdringen van deze problemen?
Drechtwerk blijft een zorgpunt, enerzijds vanwege budgettaire regels, extern opgelegd, anderzijds
door oud zeer. Ik doel hierbij op voormalig personeel. Wij hebben het over een reservering van ƒ 4
miljoen, betrekking hebbend op de verplichtingen uit het saneringsplan van enige jaren geleden. Wanneer
kan de raad het toegezegde strategisch plan Drechtwerk verwachten?
Met de overige resultaatbestemmingen kunnen wij instemmen met uitzondering van de renovatie
van de tribune aan de Reeweg. Onze beweegredenen hebben wij tijdens de commissiebehandeling
kenbaar gemaakt, waarbij overigens tussen de wethouder en mij een verschil van mening bleef bestaan.
Het daarvoor door het college bestemde bedrag zien wij graag aangewend voor de fietsvoorziening bij
de Zwijndrechtsebrug. Hiermee ondersteunen wij het voorstel ingediend door collega Van der Wende.
Ook onze fractie vindt dat het wachten op plannen ten aanzien van de Spoorzone veel te lang duurt.
De krapte op de arbeidsmarkt zorgt in personele zin wel eens voor problemen. Met name de
financiële specialisten zijn dun gezaaid. Het is soms moeilijk vacatures in te vullen en daardoor raak je
soms het zicht op de personeelskosten kwijt, ook door het inhuren van externen voor werk van een
bepaalde duur. Het ziekteverzuim is gestegen en ook dat baart ons enige zorg.
Over het personeel tenslotte het volgende. Ik heb hiervoor de laatste tijd in verschillende verbanden
aandacht gevraagd omdat het probleem mij zwaar op de maag ligt. Ik wil een intensivering van de
functioneringsgesprekken. Het lijkt op een sluitpost, maar dat is het voor ons niet. Wij hebben het over
personeel, over mensen die hun werk doen. In mijn ogen wordt daarmee schouderophalend en veel te
vrijblijvend omgegaan.
De heer SCHOTEL: Mijnheer de voorzitter. Tijdens een raadsvergadering wordt wel eens een
wethouder weggeroepen voor zeer belangrijke besprekingen. Dat overkwam ons ook in de fractie,
vandaar dat ik het woord moet overnemen van de heer Van Dongen.
Het behandelen van de rekening is simpel: je kijkt of je tekort komt, quitte hebt gespeeld of een
overschot hebt. Als je tekort komt is dat slecht, als je quitte speelt is het goed, maar als je over hebt is het
volgens mij ook niet goed, want het betekent dat je bepaalde dingen niet hebt gedaan, in dit geval maar
liefst voor een bedrag van ƒ 27 miljoen. Nu kan dat wel eens gebeuren, maar eigenlijk zou het systeem
daarop zo soepel moeten kunnen inspelen dat andere dingen die voor later waren gepland dan eerder
worden aangepakt. Ik denk hierbij aan de plaatsing van camera’s – maar dat zal volgens mij alleen maar
in Dordrecht gebeuren als ze gratis zijn – en met iets meer sympathie aan de fietsen. De heer Van der
Wende heeft een motie aangekondigd waarin gepleit wordt voor een fietsvoorziening bij de
Zwijndrechtsebrug. Die voorziening is inderdaad hard nodig, want als je van Dordrecht in de richting
Zwijndrecht fietst krijg je altijd de indruk dat ze je niet willen laten gaan of dat je niet welkom bent in
Zwijndrecht.
De heer VAN DER WENDE: Uw fractievoorzitter is zó snel weggelopen dat hij u nog niet heeft
kunnen vertellen dat hij de motie al mede heeft ondertekend!
De heer VAN HEIJNINGEN (wethouder): Mijnheer de voorzitter. Vandaag bespreken wij de rekening,
waarbij wij met name willen vasthouden aan het karakter ervan. Een aantal leden heeft gerefereerd
aan de uitspraken die ik in de commissie heb gedaan. Die uitspraken heb ik juist daar gedaan
omdat ik wil voorkomen dat wij hier een verkapte begrotingsdiscussie gaan voeren, ook al is het overschot

groot. Om na te gaan of wij in Dordrecht met een bijzondere situatie te maken hebben, heb ik ook
eens om mij heen gekeken en bij andere gemeenten geïnformeerd naar het rekeningoverschot. Daarbij is
mij gebleken dat middelgrote tot grote gemeenten alle met dit soort overschotten te maken hebben
dankzij forse bijdragen van rijkswege en het niet uitvoeren van alles wat ten tijde van de begrotingsbehandeling
was beloofd. Voor Dordrecht komt daarbij dat een aantal miljoenen uit het verleden is
opgeduikeld in de sfeer van belastingopbrengst. De meevallers zijn gedeeltelijk veroorzaakt door het feit
dat wij voorzichtig hebben geraamd. Er zijn bijvoorbeeld gemeenten die in strijd met de aanwijzing van
de provincie hun behoedzaamheidsreserve structureel inramen. In Dordrecht doen wij dat niet en als de
omvang dan ook nog eens meevalt, hebben wij meteen een paar miljoen extra te pakken.
Terecht is kritiek geuit op die onderdelen van het overschot die voortkomen uit een gebrek aan
prestatie. Wij maken ons zorgen over de prestatie die wordt geleverd in het licht van de vele plannen die
wij met elkaar hebben gemaakt. Een nieuw geluid is dat niet, want ik heb het jaar-in, jaar-uit aan de
orde gesteld, mede in het kader van het grote-stedenbeleid, dat juist aandacht vraagt voor de prestaties
in Dordrecht. Er worden veel prestaties geleverd, maar het kan nog beter. De raad zal zich wat dit betreft
nog wel het rapport van de visitatiecommissie herinneren, dat sprak over vele plannen, veel procedures
en veel communicatie, maar uiteindelijk te weinig daadkracht. In onze organisatie is overigens wel
degelijk een verbetering te bespeuren. Het verheugt mij dat de heer Van der Wende in dit verband
gewag heeft gemaakt van een systematische verbetering voor wat betreft het proces en de rapportage
terzake. Ten aanzien van beide aspecten streven wij met kracht naar verbetering. Wat het proces zelf
betreft moet natuurlijk de aansturing in ogenschouw worden genomen, wat te maken heeft met kwaliteit
in de organisatie, en de middelen om die aansturing te verscherpen via rapportages aan de raad,
waardoor de raad beter in staat wordt gesteld de vinger aan de pols te houden. Uiteraard worden al
regelmatig rapportages uitgebracht, zoals het projectenoverzicht in de sfeer van stadsontwikkeling, dat
de raad een belangrijk instrument in handen geeft om te beoordelen hoe het ervoor staat. Op andere
gebieden, zoals op sociaal gebied en op onderwijsgebied, presteren wij aanmerkelijk minder, maar dat is
ook moeilijker omdat het daarbij niet gaat om het stapelen van stenen, maar om minder gemakkelijk
meetbare effecten. Wij proberen wel er meer aandacht aan te besteden en de prestaties duidelijker te
maken. Het dwingt ons ook in het najaar, mede met het oog op de komst van de visitatiecommissie, een
scherper overzicht te maken van de activiteiten in het kader van het grote-stedenbeleid en de voortgang
daarvan. De raad heeft daaraan o ok behoefte, t emeer daar wij do or het rijk worden afgerekend op onze
prestaties in het kader van het grote-stedenbeleid. Het is wel aardig te constateren dat meer mensen aan
het werk zijn gegaan dan wij hadden geraamd in het licht van het grote-stedenbeleid, maar terecht is
daarbij de vraa g gesteld of da t nu komt doord at wij zo’n goed bel eid voeren of doo rdat de markt zo
aantrekt. Beide is het geval, maar waar ligt de balans? Het feit dat onze prestaties op dat gebied al
geleverd zijn geeft ook wel aan dat wij de wind in de rug hebben. In het najaar zal een rapportage over
het grote-stedenbeleid worden uitgebracht.
Bij de behandeling van de Kadernota hebben wij gesproken over het tekort dat wij aanvaardbaar
achten voor de komende jaren en over de noodzaak dat tekort te dekken. Zoals blijkt, hebben wij het nu
ontstane tekort als eerste aangewend om die tekorten te dekken, geheel overeenkomstig het beleid dat
wij sinds jaar en dag in deze gemeente voeren. Voor het overige hebben wij gekeken naar onontkoombare
uitgaven als gevolg van plannen die al eerder gepresenteerd waren en op basis van praktijkervaringen.
Vervolgens bleef nog een deel over dat ruimte biedt voor besteding. De sporttribune aan de Reeweg
is het meest concrete project in dat verband. Er zijn allerhande mogelijkheden geopperd die gerealiseerd
zouden kunnen worden met de ruimte die wij hebben, maar het lijkt mij verstandig vast te houden aan
de lijn dat de begroting het kader voor dat soort discussie biedt. Per slot van rekening hebben wij het
vandaag ook over incidentele inkomsten. Terecht heeft de heer Van Steensel opgemerkt dat het financiële
resultaat het minst interessant is in de discussie over de prestaties die wij leveren. Het is echter zeker
belangrijk te bezien of wij de raad in het licht van de begrotingsbehandeling voorstellen kunnen presenteren
voor beheer en onderhoud.
Het verzoek van de heer Van Steensel een afsprakenlijst te hanteren zullen wij in het kader van de
voorbereiding van het ICT-beleid als een concrete suggestie meenemen.
De heer VAN STEENSEL: U stelt het nu wat breder, namelijk in het kader van het ICT-beleid. Dat
kan een goede suggestie zijn, maar ik wil dan wel graag weten wanneer de notitie inzake het ICT-beleid
en het voorstel voor een afsprakenlijst aan de orde zullen worden gesteld.
De heer VAN HEIJNINGEN (wethouder): In het najaar wat mij betreft, maar ik zeg graag toe dat
wij, mocht het een te lang traject worden, dit concrete punt niet zullen laten verdrinken in het totaal.
De suggestie van de heer Mostert heb ik tijdens de commissiebehandeling al verwezen naar de
begrotingsbehandeling. In de aanloop naar die behandeling zullen wij, zoals gebruikelijk, een voorstel
voor de raad voorbereiden voor het vaststellen van de belastingen en tarieven.
Naar aanleiding van de opmerkingen die zijn gemaakt over de fietsvoorziening bij de
Zwijndrechtsebrug herinner ik eraan dat ik in de commissie voor financiën heb opgemerkt dat mij nog
geen enkele financiële onderbouwing voor dat voorstel bekend was en ik de plaats ervan in het fietsplan
niet kende. Inmiddels heb ik mij daarover laten voorlichten. In de organisatie is ooit globaal gekeken
naar de mogelijkheid een fietsvoorziening bij de brug aan te brengen, variërend van een enorme spiraal
op het plein voor de brug tot een uitbouw van de betonnen bak, waardoor de hellingen wat langer
worden en het bouwen van een lift in de as van de pilaar, allemaal zeer vooruitstrevende ideeën. Daarnaast

is in de globale rapportage nog het voorstel gedaan de bestaande brug op te knappen door de
treden te herstellen, de brug een kleur te geven en meer verlichting aan te brengen…
De heer VAN DER WENDE: Dan zou je er met licht en kleur van af donderen, dat voegt niet veel
toe aan de kwaliteit van de voorziening.
De heer VAN HEIJNINGEN (wethouder): Wij hebben ook wel overwogen dat mensen al decennialang
met fietsen omhoog en omlaag zijn gegaan zonder dat er ongelukken zijn gebeurd en bovendien
met fietsen die twee keer zo zwaar waren als de huidige, maar wij hebben het verzoek niettemin zeer
serieus genomen. In de komende maanden zullen wij de mogelijkheden in beeld brengen in relatie tot de
omgeving en met inbegrip van de financiële kaders, op een zodanig tijdstip dat tijdens de begrotingsbehandeling
een relevante beslissing zal kunnen worden genomen.
De heer VAN DER WENDE: Mijnheer de voorzitter. Ik dank de wethouder voor zijn beantwoording.
Ik ben het volkomen met hem eens dat de behandeling van de rekening zuiver moet worden gehouden.
Aanvankelijk dacht ik dat hij toch twee uitzonderingen op die regel wilde maken met de Emmatribune
en de fietsvoorziening, maar ook dat wordt nu in het kader van de begroting geregeld.
Met instemming heb ik kennis genomen van de omstandige uitleg van de wethouder aangaande
de fietsvoorziening. Uiteraard was het ook ons bekend dat het niet alleen een kwestie is van wat
bestektekeningen
uit de la trekken en een aantal varianten zal moeten worden bekeken, inclusief het kostenplaatje,
maar als een en ander op een zodanig tijdstip beschikbaar is dat wij tijdens de behandeling van
de begroting een richtinggevend besluit kunnen nemen, kunnen wij daarmee instemmen. Wat de collega’s
ervan vinden, hoor ik nog wel, maar wat ons betreft hoeft de motie nu niet te worden ingediend.
De rapportage die is toegezegd over het grote-stedenbeleid is geheel in lijn met het verzoek van
onze fractie. Wij zijn dus tevreden.
De heer VAN STEENSEL: Mijnheer de voorzitter. Wij willen dat de motie wel wordt ingediend. Het
lijkt ons overigens een aardige suggestie het voorstel van de PvdA-fractie ook eens in
Drechtstedenverband te bekijken. Het is wel aardig wanneer wij straks met een lift omhoog kunnen,
maar als we vervolgens in Zwijndrecht niet met de lift naar beneden kunnen schieten we er nog weinig
mee op, anders dan dat we dan wat heen en weer kunnen jo-jo’en met een lift…..
De heer VAN DER W ENDE: Dan heet het gewoon Lifting Va lley!
De heer DAMEN: Aan de Zwijndrechtse kant kun je gemakkelijk naar beneden rijden!
De heer VAN STEENSEL: Maar je moet ook nog een keer terug!
Wij hebben er vertrouwen in dat ons voorstel voor een afsprakenlijst ruim voor de begrotingsbehandeling
aan bod zal komen, zodat wij er dan op gepaste wijze op kunnen voortborduren.
De heer DE PRIEËLLE: Mijnheer de voorzitter. Ook onze fractie heeft op dit moment geen behoefte
meer aan de motie. Wij vertrouwen erop dat de zaak tijdens de behandeling van de begroting afdoende
zal worden geregeld. Mocht dat niet het geval zijn, dan hebben wij nog wel de beschikking over een
kopie van de motie.
De heer VAN DER TEEN: Mijnheer de voorzitter. Volgens ons was de motie meer als stok achter de
deur bedoeld, maar dat kan ook helpen.
De heer MOSTERT: Mijnheer de voorzitter. Dat wij vandaag de rekening behandelen en niet de
begroting is waar, maar ik ben van mening dat een niet-collegefractie nu best een signaal mag afgeven.
Wij doen dat graag even van tevoren, opdat wij later niet voor een voldongen feit worden geplaatst.
Blij zijn wij met de toezegging van de wethouder dat met betrekking tot het GSB-beleid een
scherper overzicht zal worden verstrekt. Dat zal trouwens ook wel moeten, want ik geloof niet dat de
visitatiecommissie met minder genoegen zal nemen.
Het fietsgedoe vind ik eerlijk gezegd nogal wat gedraai. Wij zijn al jaren bezig met de fietsvoorzieningen
en er is een Fietsnota. Waarom nu niet meteen doorgetast?
De heer VAN DER WENDE: Er ontstaat langzamerhand een substantiële meerderheid voor een
bespreking van de Fietsnota in bredere zin. Dat verzoek ondersteunen wij ook.
De heer MOSTERT: Dan zijn we er weer een jaar of vier mee bezig, waarmee we weinig opschieten.
Wat ik heb gezegd over de functioneringsgesprekken houd ik overeind. Wij willen daarover
gewoon eens een discussie in de commissie.
Tenslotte nog iets wat weinig te maken heeft met de rekening. Wij vergaderen hier momenteel in
een broeikas. Wij zitten nog altijd op een plan te wachten, maar er komt maar niks. Ik kan echt niet
zeggen dat ik me hier lekker voel. Die boodschap geef ik u graag nog even mee.

De heer SCHOTEL: Mijnheer de voorzitter. Met de heer Van Steensel ben ik het eens dat de motie
gewoon moet worden ingediend. Daar zijn die dingen toch voor?
De heer VAN HEIJNINGEN (wethouder): Mijnheer de voorzitter. Het college heeft naar mijn mening
duidelijk gemaakt dat een onderzoek naar de fietsvoorziening zal worden ingesteld en de raad zich
daarover voor de begrotingsbehandeling een oordeel kan vormen. De discussie kan nu wel weer worden
gecompliceerd door de Fietsnota erbij te betrekken en de suggestie te doen deze fietsvoorziening in
Drechtstedenverband te bespreken, maar dat lijkt me weinig zinvol.
De heer MOSTERT: Dan moet je maar eens een conferentie van Drechtsteden bijwonen. Dan kom je
er wel van terug!
De heer VAN HEIJNINGEN (wethouder): De heer De Prieëlle heeft mij eens uitgedaagd de knelpunten
in deze stad al fietsend te gaan verkennen, maar tot nu toe heeft hij die uitdaging niet waargemaakt.
De heer DE PRIEËLLE: Ik heb gebeld voor een afspraak, maar ik heb niets meer mogen vernemen!
De heer VAN HEIJNINGEN (wethouder): Ik wacht graag een uitnodiging af, dan zullen we samen
bij de brug gaan kijken hoe erg het is.
De heer Mostert mag natuurlijk een signaal afgeven…
De heer MOSTERT: Doe er dan eindelijk ook eens iets mee! Wij lopen er al jaren mee te leuren!
De heer VAN HEIJNINGEN (wethouder): De opmerkingen die de heer Mostert over het personeel
heeft gemaakt zijn wel degelijk bij mijn collega doorgedrongen. Hij zal er in de commissie op terugkomen.
De opmerking over de raadzaal laat ik graag aan u over, mijnheer de voorzitter.
De VOORZITTER: In de commissie ABA heb ik medegedeeld dat spoedig na de vakantie en ruimschoots
voor de begrotingsbehandeling een definitief voorstel voor de raadzaal zal worden ingediend.
Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten,
onder aantekening dat de leden van het college worden geacht niet aan de besluitvorming te hebben
deelgenomen.

