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2017 was een bijzonder jaar voor de gemeenteraad. Onze
stad had maar liefst 3 burgemeesters. Eind 2016 kondigde
de heer Brok zijn vertrek aan. Hij werd op 1 maart commissaris van de Koning in Friesland. Bijna 7 maanden lang
nam de heer van der Velden de honneurs waar. Dat deed
hij met verve.
Ondertussen voerde de vertrouwenscommissie, belast met
de zoektocht naar een nieuwe burgemeester, in alle rust
gesprekken. Dat deed zij op basis van een door de raad
vastgestelde profielschets, waaraan ook inwoners en andere betrokkenen een bijdrage leverden.

dragen bij de commissaris van de Koning van Zuid-Holland.
Hij werd op 13 september geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Dordrecht en loodste de gemeenteraad door
de laatste paar drukke maanden van 2017, op weg naar de
verkiezingen in maart 2018. Al met
al was het een boeiend jaar, dat ik
graag nog even met u doorneem.
Leest u mee?

Inwoners aan zet

Wat is uw droom voor Dordrecht? En
wat is daarvoor nodig? In het najaar
nam de gemeenteraad de resultaten
van het project ‘Nieuw Dordts Peil’
van inwoners in ontvangst. Raadsleden, inwoners en organisaties gingen
met elkaar in gesprek over de toekomst
van stad en inwoners. Bestuurders,
ondernemers en inwoners kunnen met
de uitkomsten aan de slag.
Het burgerinitiatief
‘Amstelwijck’ vroeg de raad om
haar ecologische stadsboerderij te
steunen met mens-kracht en
middelen. Die boerderij zou de stad
gezonde en betaalbare

voeding kunnen opleveren. De raad
besloot de stadsboerderij niet te steunen. Ondanks een warm hart voor zo’n
proeftuin, schortte het volgens sommigen aan voorbereiding en was volgens
meerdere partijen de voorgestelde
locatie niet geschikt.
De raad koos er wel voor om burgerinitiatief ‘Leefwerf De Biesbosch’
te blijven steunen. Om ruimte te geven
De raad ziet graag dat ook jongeren
zich bij de stad betrokken voelen. Het
jongerenlintje ‘De Dordtse Belofte’
is een onderscheiding voor jongeren
van 6 tot 21 jaar, die een bijzondere
prestatie leveren voor anderen of
voor de stad. De raad reikte het lintje
in 2017 voor de 6e keer uit. Dit keer
aan de 17-jarige Bo van der Matten.
Bo ontving het lintje voor zijn inzet
als vrijwilliger bij zwem- en waterpolovereniging MNC.
Wilt u ook een jongere aanmelden
voor het jongerenlintje?
Meld hem of haar dan aan.

Meepraten en inspreken
Dordtse raadsleden zochten ook in 2017 met regelmaat contact met de Dordtse inwoners. Maar natuurlijk kan dat ook andersom.
Het hele jaar door ontvangt de gemeenteraad brieven van
inwoners, ondernemers en andere betrokkenen of wordt
de raad benaderd voor een gesprek. Wie wil meepraten
over een onderwerp dat door de raad wordt besproken, kan
gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken tijdens

aan initiatieven uit de stad, om het
water meer te kunnen beleven, maar
ook omdat zij daarmee historisch erfgoed redt. Zij koos voor een gefaseerde
aanpak. Dat betekent starten met 5 of
zo mogelijk 6 historische schepen in
de Zuidelijke insteekhaven. Later zoekt
de gemeente ruimte voor meer schepen. Voor de verdere uitwerking en
uitvoering is het burgerinitiatief weer
aan zet.

een commissievergadering. Veel inwoners maakten in 2017
gebruik van deze mogelijkheid.
Wilt u meepraten over een onderwerp dat door de raad
wordt besproken, of wilt u zelf een onderwerp op de agenda
plaatsen? Neem dan contact op met de griffie. Kijk voor
meer informatie over ‘meepraten en inspreken’ op www.
dordrecht.nl/gemeenteraad.

De raad vertegenwoordigt inwoners
De gemeenteraad staat midden
in de samenleving. Zij ontvangt
regelmatig gasten en organiseert
bijeenkomsten. Ook legt de raad
bezoeken af aan bedrijven en
instellingen. Al die contacten leveren de raad extra informatie en
helpen om weloverwogen besluiten te nemen.

Anneloes Wepster
Griffier

Op 4 juli besloot de gemeenteraad om de heer Kolff voor te

De gemeenteraad vindt burgerparticipatie belangrijk. De raad
sprak en ontmoette ook in 2017
weer veel inwoners, nam besluiten over verschillende burgerinitiatieven (door inwoners ingediende plannen) en blijft de inzet van
inwoners voor de stad stimuleren.
Ook verscheen er een rapport van
de Rekenkamercommissie, met
daarin aanbevelingen aan raad
en college voor een betere burgerparticipatie.
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Zo ontving de raad in februari een
groep inwoners als ‘gast van de
raad’. De Raadsgriffie nodigde hiervoor willekeurige Dordtenaren uit. Zij
bezochten het stadhuis, ontmoetten
raadsleden en woonden een vergadering bij. Inwoners van Dordrecht werden in februari door de Dordtse raad
ontvangen als ‘gast van de raad’.

gezin. Er werd besproken tegen welke
problemen zij aanlopen, maar ook wat
er goed gaat.
Verschillende klassen uit het lager en
middelbaar onderwijs bezochten de
raad in 2017.
De raad is op 18 april 2017 op werkbezoek geweest bij DuPont en Chemours, omdat raadsleden zich zorgen

maken over de kwaliteit van het drinkwater. De raad stuurde ook een brief
naar de provincie Zuid-Holland, met
het verzoek alles in het werk te stellen
voor goed drinkwater. “Voorkomen
van lozing van Gen-X-afvalstoffen is
beter dan het achteraf verwijderen
uit het drinkwater”, zo stelde de raad.
De brief werd ondertekend door alle
partijen.

De raad zoekt verdieping
De raad heeft een controlerende taak. Daarbij past een onderzoekende
houding.
De gemeenteraad ging in 2017 regelmatig op onderzoek uit en zocht verdieping
in themabijeenkomsten. Bijvoorbeeld over de veilige stad en veiligheidsbeleving en over de regionale samenwerking.
De ‘Raadswerkgroep Omgevingswet’ organiseerde een workshop over de invoering van de Omgevingswet. Die wet brengt een nieuwe manier van werken met
zich mee. Ook de rol van de gemeenteraad verandert. Het college krijgt meer vrijheid om het omgevingsbeleid uit te voeren. Dat betekent dat de raad hele duidelijke kaders moet bepalen, waarbinnen het college kan uitvoeren. Hoe doe je dat?
De workshop gaf daarin een eerste inzicht.

Gast van de raad in februari 2017
Terugkerende signalen over het
niet voldoende functioneren van de
jeugdhulp waren voor leden van de
Dordtse gemeenteraad aanleiding om
bijeenkomsten te organiseren. Tijdens deze (regionale) bijeenkomsten
vertelden ouders aan raadsleden hoe
het jeugdbeleid uitwerkt binnen hun

Raad & media

De partijen in de raad schrijven wekelijks een kolom in de krant ‘Dordt
Centraal’. Regelmatig brengt RTV Dordrecht het programma ‘Rechtstreeks uit de
Raad’ over actuele onderwerpen uit de gemeenteraad. Het programma is ook te
volgen via Youtube.
Wilt u op de hoogte blijven van nieuws uit de gemeenteraad? Lees dan onze
nieuwsbrief op www.dordrecht.nl/gemeenteraad. U kunt zich daarop ook
abonneren via onze website. Of volg de raadsvergadering op Twitter via
@raaddordt, #raad078.
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volg ons op twitter
@raaddordt, #raad078

De raad controleert

De raad stuurt
Sturen doet de raad op basis van
financiële stukken, maar ook aan
de hand van inhoudelijke voorstellen.
Over veel belangrijke onderwerpen
heeft de raad in 2017 een besluit genomen. Bijvoorbeeld over de ontwikkeling
van de Spuiboulevard, de herinrichting
van de Oranjelaan, de regionale Woonvisie, de komst van extra windmolens,
de energiestrategie Drechtsteden en
vele andere grotere en kleine zaken
die voor de inwoners en de stad van
belang zijn.
De Kadernota 2018 was voor de
raad een belangrijk sturingsinstrument. Want met het vaststellen van
de Kadernota besliste de raad over
investeringen in de stad, die later zijn
vastgelegd in de Begroting 2018. Die
was voor het eerst ook in een nieuwe
vorm, als webdocument, beschikbaar.
De gemeenteraad stond in 2017 voor

belangrijke keuzes. Zo wil Dordrecht
sterk inzetten op woningbouw en
economie om de stad als woon- en
werkstad aantrekkelijker te maken. De
raad koos voor grote investeringen in
de aanleg en onderhoud van wegen en
in de bouw van woningen. Verder zet
het stadsbestuur in op een zorgzame
stad, vooral voor de meest kwetsbare
groepen.
In oktober stemde de raad in met het
voornemen tot de verkoop van de
aandelen in Eneco. Dordrecht heeft
een belang van ruim 9% in Eneco. Een
voorstel voor de verkoop van de aandelen wordt in 2018 of 2019 verwacht.
Ook in 2017 knokte Dordrecht samen
met andere gemeenten, regio’s en
provincies voor het behoud van een
directe IC-verbinding met Breda. Het
ministerie financiert die verbinding
en heeft inmiddels besloten te willen
werken aan een lange termijn oplos-

Demonstranten protesteren voor het Stadskantoor tegen de ontwikkeling
van bedrijventerrein Kil IV.

‘All Turks’ tegen
Dordtse politici
Dordtse gemeenteraadsleden voetbalden op 5 oktober
tegen een team van de Dordtse amateurclub GSC/ODS.
Dat team bestond vooral uit spelers met een Turkse
achtergrond. De aanleiding tot de wedstrijd was een
motie die eind juni werd ingediend in de raad. Daarin
werd voorgesteld om de subsidie aan sommige voetbalclubs te stoppen. Namelijk aan clubs die bewust ruimte
geven aan teams van één etnische achtergrond. De raad
voelde hier in meerderheid niets voor, maar het zette
wel aan tot discussie. De ‘All Turks” wonnen overigens
met 11-3 van de Dordtse politici.
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sing vanaf 2019. De gemeenteraad
heeft over de IC-verbinding geen zeggenschap, maar komt wel op voor de
belangen van Dordrecht. Raadsleden
kunnen bijvoorbeeld hun partijlijnen
naar Den Haag gebruiken om het pleidooi van de gemeente voor een goede
IC-verbinding kracht bij te zetten.
De raad stemde (onder voorwaarden)
in met de overdracht van het beheer
van schoolgebouwen van het primair onderwijs aan schoolbesturen.
Daarmee is het beheer niet langer een
verantwoordelijkheid van de gemeente, maar van de schoolbesturen zelf.

De raad controleert (geplande)
inkomsten en uitgave en houdt in
de gaten of het college doet wat
er is afgesproken voor en met de
stad.
De Jaarrekening is voor de gemeenteraad een belangrijk stuk. Zij kan aan
de hand daarvan controleren of het
geld door de gemeente goed is besteed. Over het algemeen was de raad
in 2017 tevreden met de resultaten die
het college boekte. Toch heeft de raad
nog de nodige wensen en is de raad
kritisch op het stadsbestuur. Aan het
eind van dit jaarverslag geven de par-

tijen uit de gemeenteraad een eigen
terugblik op het afgelopen jaar.
Tussentijds wordt de raad op de
hoogte gehouden van lopende
afspraken en projecten. Lopen die
volgens planning? Is het nodig om bij
te sturen en worden inwoners goed
genoeg geïnformeerd? De raad besprak
in 2017 een veelheid aan onderwerpen.
Van beschermd wonen tot het vervangen van asbestdaken. Van veiligheid
rond het spoor tot de huisvesting en
integratie van vergunninghouders.
Van (ontwerp)bestemmingsplannen
tot werk in de buitenruimte en meer.

De geplande nieuwbouw aan de
Spuiboulevard 4-88 (voormalig
ANWB-kantoor) kan dankzij een besluit
van de raad doorgaan, ondanks dat
een deel van de raad de hoogte van de
bebouwing (boven 25 meter) afkeurde.

De Rekenkamercommissie deed in
2017 diverse onderzoeken en adviseerde de raad over de uitkomsten daarvan. De Rekenkamer bepaalt zelf wat
zij onderzoekt. Zij doet dit om de raad
te ondersteunen in zijn controlerende
taak. De raad en ook inwoners kunnen
wel onderzoeksonderwerpen aandragen aan de Rekenkamercommissie. In
2017 deed de Rekenkamercommissie
onder meer onderzoek naar informatieveiligheid, subsidies en burgerparticipatie. Zij brengt haar eigen Jaarverslag Rekenkamercommissie uit.

Een moeilijk besluit was het tot ontwikkeling brengen van het bedrijventerrein Dordtse Kil IV. Er was protest
tegen het besluit, maar de raad oordeelde dat de investering in dit gebied
heel belangrijk is voor de gewenste
groei van de economie en in lijn met
eerdere afspraken.
Voor de Prins Clausbrug, de brug
naar de Stadswerven, stelde de raad
een extra bijdrage van 3,5 miljoen
beschikbaar. Daarmee wordt de bouw
van een beeldbepalende brug bespoedigd.

Verder kan de raad ook hoorzittingen houden, waarin verschillende
partijen en belanghebbenden hun
mening aan de raad kunnen geven.
Zo vond er in november een hoorzitting met schoolbesturen plaats over
de onderwijshuisvesting. De provincie
Zuid-Holland organiseerde in oktober
ook een hoorzitting, over PFOA en
GenX. Daaraan namen 8 leden van de
Dordtse commissie Fysieke leefomgeving deel. Tijdens de hoorzitting kwamen zorgen over gezondheidseffecten
van GenX en PFOA aan de orde én
mogelijkheden om lozingen en uitstoot
van schadelijke stoffen te verminderen. De deelnemers stelden vragen en
spraken er met specialisten.

Personele wisselingen
Sinds 4 juli is mevr. S.J. Greve uit de
fractie Beter voor Dordt. Zij ging verder
als eenmansfractie Fractie Greve.
Op 26 september vertrok de heer
J.P. Schuiten (fractie D66) als raadslid. Hij woont niet meer in Dordrecht.
Dhr. A.K. Hofman (commissielid
fractie D66) is benoemd tot raadslid.
In mei hebben mevr. E.B. van der
Vorm en dhr. M. Groeneweg aangekondigd de raad te zullen verlaten. Zij
behielden nog enige tijd hun zetel als
onafhankelijk raadslid. Op 31 oktober
namen beiden afscheid als raadslid.
Hierdoor kwamen dhr. G.S. Husen en
dhr. W. Witte in de raad, beide voor
de fractie Beter Voor Dordt.

Dordrecht telde in 2017 drie burgemeesters: de heer Brok (tot 1 maart 2017), de
heer Van der Velden (waarnemend burgemeester van maart tot september) en de
heer Kolff, burgemeester sinds 13 september 2017.

Jaarverslag 2017

Gemeenteraad Dordrecht

Dordrecht op STOOM!

CDA: 2017 Oogstjaar.

2017 Dordrecht langzaam

PvdA: meer aandacht voor zorg,

In 2017 heeft Dordrecht niet stilgestaan.
We hebben wederom mooie en succesvolle evenementen
gehad zoals Big Rivers, de jaarlijkse Kerstmarkt, Short track
in onze sportboulevard maar ook concerten in het park, een
Dordrecht Pride en foodtrucks in de stad.
Dit jaar waren er ook weer heel veel Dordtenaren die zich
belangeloos ingezet hebben voor andere Dordtenaren, jong en
oud. Niet alleen de vrijwilligers van organisaties en verenigingen maar ook al die mantelzorgers die zich inzetten en
sterk maken voor onze mede Dordtenaren krijgen onze grote
waardering.

Wat het CDA in 2017 bereikte voor Dordrecht, de stad die
we doorgeven aan onze kinderen:

vooruit

armoede, veiligheid en een

Bereikbaarheid is heel belangrijk voor Dordrecht. De
woningbouw komt gelukkig, echter langzaam op gang.
De ambities van D66 zijn hoog: meer woningen, meer
banen en dat hangt samen met een goede bereikbaarheid van stad en regio. Pas dan is het voor inwoners en
bedrijven aantrekkelijk in Dordrecht te blijven of te komen wonen. Onze lobby voor een goede treinverbinding
hebben we in 2017 onverstoord voorgezet. Alle plannen
over een lightrail klinken als verre toekomstmuziek;
topprioriteit voor Dordrecht is inzetten op versterking
intercityverbinding Brabant en Randstad
Duurzaamheid is een veelbesproken onderwerp geweest. Het nieuwe afvalplan heeft voor- en nadelen.
D66 gaat niet voor een 4e kliko in uw tuin, wel voor
betere afvalscheiding en afval daardoor kunnen gebruiken als grondstof.
Zorgen houden we met alle inwoners over Chemours/
Dupont. Steeds meer wordt duidelijk dat deze bedrijven
grondstoffen gebruiken, die niet in onze leefomgeving
thuishoren. De volksgezondheid staat voorop! Dat is
onze inzet.
De zogenaamde sociaaleconomische achterstand pakken we aan. D66 wil meer mogelijkheden zodat iedere
inwoner kan meedoen in het dagelijks leven. Daarom
staan we positief voor meer werkgelegenheid zoals op
Kil IV. Kinderen die in armoede opgroeien of te maken hebben met Jeugdzorg verdienen onze steun door
directe hulp en minder bureaucratie.
Financieel houdt D66 vinger aan de pols. Er is weinig
geld om direct te investeren en komt minder geld uit
Den Haag door o.a. veranderende regels. Dat mag niet
ten koste gaan van onze inwoners of algemene voorzieningen zoals cultuur of sport. Dordrecht moet vooruit!

levendige stad

Er wordt weer volop gebouwd in de stad zoals o.a. op Stadswerven, Het Reeland, Krispijn en er wordt hard aan de wegen
gewerkt om de achterstand aan onderhoud in te lopen.
Politiek gezien heeft de fractie stevig aandacht gevraagd voor
de samenwerking binnen de Drechtsteden en onze andere Gemeenschappelijke Regelingen. We hopen dat het Berenschot
rapport ons voldoende handvatten geeft om effectiever samen
te werken waarbij we als Dordrecht meer de regie houden.
Veel toeristen wisten onze stad te vinden en daar spelen
ondernemende Dordtenaren goed op in zoals bijvoorbeeld
het elektrische treintje dat dit jaar door de stad reed, echt een
aanwinst!
Beter Voor Dordt heeft met een flinke groep BVD’ers hard aan
ons nieuwe programma, de campagne en onze kandidatenlijst gewerkt. We maken ons op op voor de verkiezingen van 21
maart 2018.

- Lage lokale lasten en behouden van 100 procent kwijtschelding, zodat er meer geld voor ouderen, het gezin
en de kinderen overbleef.
- Kansen voor onze kinderen worden vergroot om in de
eigen stad een hoger onderwijsopleiding te volgen door
van het Leerpark een campus te maken met meer HBO.
- Meer mogelijkheden bij Leergeld ook voor kinderen van
werkende ouders die het niet breed hebben. Nu meedoen om later geen leergeld te betalen.
- Betere zorg voor onze jeugd. Goede zorg dichtbij en
betaalbaar met een ‘Gezins Gebonden Budget’ zonder
bureaucratie.
- Behoud van geld om onderwijsachterstand te kunnen
blijven bestrijden, zoals de voorleesexpres om thuis
voorlezen te bevorderen. En de nieuwe bibliotheek als
de informatiespecialist.
- Gratis bezoek aan de Dordtse musea voor kinderen en
jongeren t/m 18 jaar.
- Alle verenigingen, die samenwerken, een eigentijds
gebouw, o.a. VV Dubbeldam voorop.
- Behoud van de polder! Wat een toekomst met meer natuur en recreatie in de Nieuwe Dordtse Biesbosch.
- Werkgelegenheid waar onze jongeren en werkzoekenden wat aan hebben. In 2030 elke Dordtenaar een
baan die past bij het vermogen om te participeren of te
werken.
- We bouwen huizen, zodat er voor elke Dordtenaar en
elk Dordts gezin een woning is.
- Behoud van wijkvoorzieningen zoals De Dubbel,
Damplein.
- Veilige wijken. De strijd tegen softdrugs wint aan
kracht. De wijkagent werkt 100 % voor de wijk.
- Windmolens, meer zonnepanelen en zonneparken op
weg naar energieneutraliteit.

David Schalken-den Hartog,
Beter Voor Dordt
Nelleke de Smoker, D66

Bert van de Burgt, CDA

Een sterke zorgzame stad
Het College meldt dat dit allemaal uitstekend verlopen
is; en ja, veel zaken zijn goed gegaan; dit dankzij de
inzet van de vele beroepskrachten, mantelzorgers en
vrijwilligers. Tegelijkertijd maken wij onze grote zorgen.
In de Jeugdzorg krijgen veel jongeren niet de hulpverlening waar zij gewoonweg recht hebben. Ook in de WMO
horen wij net even teveel dat mensen worden afgeknepen op hun indicatie.
Geen armoede in onze stad
Armoede is een schrijnend begrip, zeker in tijden van
economische groei en bloei. Kinderen die in armoede
moeten opgroeien staan al op 3-0 achterstand. De PvdA
pleit er onder andere voor dat meer mensen, tot 140%
van minimum inkomen, gebruik kunnen maken van
regelingen die te maken hebben met armoedebestrijding. Ook wil de PvdA een Drechtpas invoeren den het
sms kinderfonds verhogen van 250 euro naar 300 euro
per kind per jaar zodat kinderen mee kunnen doen aan
sport, spel, schoolreisjes en zo meer.
Een verkeersveilige stad
De PvdA heeft de afgelopen jaar veel aandacht gevraagd
voor verkeersveiligheid: de grootste ergernis van Dordtenaren. Dit heeft onder andere geleid tot verkeerssprikacties om op snelheid te controleren. Daarnaast wil de
PvdA dat straten effectief verkeersveilig worden ingericht, samen met bewoners.
Een levendige binnenstad
De PvdA maakt zich sterk voor een integrale aanpak van
de levendige binnenstad. Hierbij is volgens ons meer
ruimte voor ondernemers nodig, moet er een gezamenlijk plan worden opgesteld en toon als gemeente meer
lef en wees creatief. Wij blijven hier aandacht voor vragen om Dordrecht een sterke stad te laten zijn.

Cor van Verk,
Inge Stevens,
Jacqueline van den Bergh,
Peter Puik,
PvdA
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Geloofwaardig beleid in 2017
Terugblikkend op vorig jaar. Dat lijkt alweer even geleden. Zeker omdat we inmiddels in alle hevigheid bezig
zijn met de verkiezingscampagne.
ChristenUnie/SGP is politiek actief op basis van de Bijbel. Daarbij hebben we oog voor elkaar en vinden wij dat
we verantwoordelijk zijn voor elkaar. De gemeentelijke
financiën moeten op orde zijn. Vanuit dit perspectief zijn
we ook in 2017 politiek aan het werk geweest.
Als CU/SGP hebben we onze bijdrage geleverd aan het
debat over Jeugdzorg. Een toenemende vraag aan zorg
en een lager budget vanuit het Rijk noopt tot herbezinning. Onze fractie heeft steeds aandacht gevraagd voor
meer preventie en vroegsignalering. Dat uitgangspunt
voorkomt uiteindelijk de veel duurdere specialistische
zorg. We hebben veel respect voor al het werk dat in de
Sociale wijkteams is gedaan.
Vorig jaar is bij herhaling gesproken over afvalscheiding.
Duurzaamheid is voor ons van groot belang omdat wij
de schepping ontvangen hebben om voor te zorgen. Op
een zodanige wijze dat ook onze kinderen na ons, dat
kunnen doen. Wij blijven ons daarvoor inzetten.
U moet zich als burger veilig voelen. Daarom zoveel mogelijk politie en toezicht op straat. In zijn algemeenheid
zijn we daar als CU/SGP tevreden over. Naleving van de
veiligheidsregels in de horeca en de regelgeving rond
coffeeshops houdt bij ons een hoge prioriteit. Evenals
snelheidshandhaving in de wijken. Zoals breed bekend
hebben we er bezwaar tegen dat de winkels op zondag
geopend mogen zijn. Als CU/SGP vinden we het daarom
goed dat er sinds vorig jaar ook op zon- en feestdagen
gecontroleerd wordt op naleving van de winkeltijdenverordening.
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GroenLinks: van dromen en
SP: voor een socialer Dordrecht

Meer aandacht voor ouderen

denken naar durven en doen

2017 was een jaar waarin de SP-Dordrecht zich als altijd
inzette voor meer gelijke behandeling en solidariteit met
elkaar onder de lokale bevolking. De belangen van de
inwoners gaan bij ons vóór die van projectontwikkelaars
en grote ondernemingen. Waar we in 2017 in de gemeenteraad aandacht voor vroegen door moties en amendementen in te dienen, alleen of samen met anderen had
daar alles mee te maken. Onze onderwerpen waren in
2017 onder andere:
• Kwijtschelding van hondenbelasting voor mensen met
een minimuminkomen voor de eerste hond;
• De aan- en verkoop van de panden aan het Groothoofd en de Palingstraat aan een projectontwikkelaar,
waarbij andere belanghebbenden (de huurders van de
panden) bij voorbaat werden uitgesloten;
• De onwenselijkheid van 10% extra bouwhoogte bij het
bouwplan Spuiboulevard 4-88 ;
• Geen verhoging van riool- en afvalstoffenheffing door
verhoging van de OZB voor eigenaren van zakelijk
onroerend goed;
• Beperking van de kosten van de viering van het 800-jarig bestaan van Dordrecht;
• Renoveren van leegstaande grote gebouwen tot starters- en studentenwoningen;
• Eén gemeentelijke organisatie voor alle wijkteams;
• Het behoud van de historische rooilijn langs de Vest
(doorkijkjes vanaf de bruggen);
• Het behouden van de aandelen van Eneco;
• De sterke verhoging van de kosten voor de Prins Clausbrug en het daarvoor gevraagde extra krediet;
• Betere uitvoering van de Jeugdhulp.

Ook in 2017 heeft de VSP zich weer vol ingezet voor
ouderen. Goed nieuws is, dat we samen met de wethouder in oktober een overdekte halte mochten openen
van de Drechthopper. Een andere wens, een betere
bereikbaarheid van De Essenhof met de bus, is helaas
nog niet gehonoreerd.

Ook het afgelopen jaar hebben wij ingezet op Verandering. Verandering van blijven dromen en denken naar
inzetten op durven en doen.
Wij zijn dan ook blij dat dat we gemerkt hebben dat
het college moties en aanbevelingen van GroenLinks
zonder meer overnam en of opnam in het staande
beleid: een pilot voor het overnemen van schulden bij
jongeren, onderzoek naar thuiszitters, het aanbrengen van zwerfvuilkleppen op de meeste ondergrondse
containers.

Hoewel er vaak wel steun was voor onze moties en amendementen was deze in 2017 helaas onvoldoende om iets
hiervan te realiseren. Ook in 2018 blijven wij strijden voor
een socialer Dordrecht.

De zorg voor onze inwoners blijft natuurlijk ook altijd
onze zorg. Veel gaat er goed maar er zijn nog te veel
voorbeelden waar mensen te maken krijgen met
wachtlijsten, onduidelijke regels of gebrekkige communicatie vanuit de WMO. De VSP zal zich hard gaan
maken voor een wethouder
ouderenbeleid die als
aanjager fungeert voor
nieuwe oplossingen
waar de komende
vergrijzing om vraagt.

De VSP heeft het college meermaals aangesproken
op het behoud van voorzieningen voor ouderen, zoals
activiteiten van zorgcentra en buurthuizen. Daarnaast
benadrukt de VSP hoe belangrijk het is dat ouderen in
beweging blijven. Vitaliteit zorgt ervoor dat ouderen
zo lang mogelijk mobiel zijn. Raadsbrede steun was er
voor onze motie om extra aandacht te geven aan het
stimuleren van sporten en bewegen voor ouderen.
Daarnaast is het van groot belang dat ouderen een
training valpreventie kunnen doen. Voorkomen is
immers beter dan genezen. Aan motie die we hiertoe
samen met anderen hebben ingediend is voor een deel
gehoor gegeven.
De economie trekt aan, maar de banen voor de ouderen blijven achter. Wij verwachten meer inzet van het
college om te achterhalen waar de kansen liggen voor
50-plussers.
Verder hebben wij ons in 2017 sterk gemaakt voor een
goed onderkomen voor VV Dubbeldam, Movado, OMC
en TTV Dordrecht. Wij hopen hier spoedig resultaat te
zien van het college.

GroenLinks blijft zich inzetten voor het tempo maken
op de klimaatadaptatie. Het moet de norm worden dat
iedere maatregel op het gebruik maken van natuurlijke
energiebronnen vergemakkelijkt wordt. Er moeten meer
groene daken komen op gemeente gebouwen. Waar
bovenop zonnepanelen.
GroenLinks blijft het particulier initiatief voor het
algemeen maatschappelijk belang ondersteunen,
omarmen en faciliteren. Initiatieven zoals bijvoorbeeld
Helianthus, Via Lumina, DOOR makkelijker maken hun
activiteiten te kunnen uitvoeren.
Het afgelopen jaar is het ons nog niet gelukt om het
cultuurbeleid geëvalueerd te krijgen en een stadsdichter in ere te herstellen. Uit debatten blijkt toch de
behoefte.
Voor de Sport moet de paraplu worden opgeborgen. We
komen zo van de regen in de drup. Gewoon uitvoeren
wat al lang geleden beloofd is. Geen uitstel meer.
Wat zeker belangrijk is te melden: Dordt blijft uit de
kast. Het Rijk heeft tot 2020 middelen beschikbaar
gesteld, waar wij lokaal een mooie besteding voor gaan
vinden, dat iedereen kan zien.
Wonen, werk,
zorg en kunst in
een leefbare stad

Bert Staat, ChristenUnie/SGP
Kitty Kruger, GroenLinks

Ineke Jager, SP

Margret Stolk,
Verenigde
Senioren Partij
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Dordrecht, van goed
naar geweldig!
2017 stond in het teken van broodnodige versterking
van de sociaal-economische positie van Dordrecht. De
(lokale) overheid is niet de banenmotor in onze stad.
Ondernemers zijn hiervoor ontegenzeggelijk onmisbaar
echter de tevredenheid van ondernemers over het vestigings- en ondernemersklimaat in Dordrecht is gedaald.
Op verzoek van Gemeentebelangen is onderzoek uitgevoerd naar behoefte en mogelijkheden dit te verbeteren.
Ook is bij herhaling aangedrongen op versterking van
ons profiel op circulaire economie. Hopelijk gaat dat de
komende jaren zijn vruchten afwerpen.
De combinatie van werk en zorg is voor veel mantelzorgers een zware opgave. Vooral voor gezinnen met
hulpbehoevende ouders en zelf (kleine) kinderen is
dit het geval. Ondersteuning bieden in het woud van
voorzieningen en regels kan de taak van mantelzorgers
aanmerkelijk verlichten. Hiervoor heeft Gemeentebelangen aandacht voor gevraagd in de raad en het college.
Passend onderwijs, ook voor hoogbegaafde leerlingen
die zichzelf niet altijd kunnen redden. Als deze kinderen
kunnen werken op hun eigen niveau dan zullen zij naar
vermogen presteren. Dat maakt voor hen een wereld
van verschil! Uiteindelijk is voor veel hoogbegaafde kinderen uitdaging als een soort zuurstof en iedereen weet
wat er met je gebeurd als je dat wordt ontnomen.
Langer thuis wonen betekent ook een groter risico op
valincidenten. Door preventie en training kan dat risico
fors verlaagd worden. Huisartsen, fysiotherapeuten en
bijvoorbeeld de thuiszorg/wijkverpleging kunnen daar
een bijdrage aanleveren. Met een breed gesteunde motie heeft Gemeentebelangen bijgedragen aan een begin
van versterking van de aanpak van valincidenten

Een beter milieu en
minder armoede
Op de eerste plaats mijn dank voor het in mij gestelde
vertrouwen. Het is een leerzaam jaar voor mij geweest.
Ondanks tegenwind heb ik mij zoveel mogelijk ingezet
om een vinger te krijgen achter het waarom van de
opstelling van deze gemeente bij het Dupont Chemours
dossier. De RIVM contouren en de begrotingsdwang
bepaalden in hoge mate de beschikbaarstelling van
bloedtesten voor inwoners negatief. De motie in samenwerking met fractie Greve om vanuit coulance met de
mogelijk getroffenen de bloedtesten alsnog integraal
uit te voeren kon bij de overige raadsleden en het college niet op voldoende steun rekenen. De motie om de
ambtelijke kosten over de afgelopen jaren op dit dossier
in kaart te brengen heeft het wel gehaald. Een mijlpaal
want nu kan de discussie draaien over wie de rekening
uiteindelijk gepresenteerd krijgt. De belastingbetaler of
de veroorzaker van het probleem. Wordt dus vervolgt.
Het ander punt waar ik mij voor heb ingezet heb, is het
pleiten in de GR Drechtsteden voor het verbeteren van
het armoedebeleid en de bejegening van de cliënten
door de Sociale Dienst. Dit is gelukt. Een ander zorgenpunt is het verdwijnen van de Zorgvouchers. Ik pleit
voor een gezamenlijke bijdrageregeling.
Verder heb ik de ambitie geproefd om mijn bijdrage te
leveren aan het maatschappelijke debat over #Burgerparticipatie #Duurzaamheid en #Bestuurlijke vernieuwing. Daarvoor heb ik op de valreep in december 2017
een vereniging opgericht met de naam Dordtse Partij
om een gooi te doen naar een raadszetel tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

2017 was een
verbazingwekkend jaar!
In 2015 kwam ik in de raad voor Beter Voor Dordt. In
2017 maakte Beter Voor Dordt een koerswijziging,
bijvoorbeeld door vóór de komst van een distributiecentrum op Kil IV te kiezen, met afbraak van de Oude
Beerpolder. Dat stelde mij teleur. Ook op andere dossiers, zoals Chemours / Dupont voelde ik mij niet meer
thuis bij Beter Voor Dordt.
Begin juli 2017 ben ik uit BVD gestapt. Als Fractie
Greve behield ik mijn zetel in gemeenteraad. Een zetel
behelst niet alleen zitten in raad! Een raadslid legt niet
zozeer verantwoording af aan een partij, wél aan degenen, die zij vertegenwoordigt; álle bewoners van Dordt,
dus niet alleen mijn kiezers van 2014. Ik ben dan ook
verbaasd over wijze waarop o.a. krant dit ‘zetelroof ‘
noemde en slechts het machtspolitieke partijnadeel
belichtte. Zetelbehoud is een prima ventilatieklep van
democratie, dus mijn volste recht om te stemmen
zónder last, zoals tégen Kil IV, Woonvisie, windturbine
Duivelseiland, hoogbouw Maranathakerk, Kromhout,
Spuiboulevard enzovoort.
Als éénpersoonsfractie ben ik verwonderd over de ‘onderlinge samenwerking‘, partijpolitiek, het lonken naar
coalitie en wethouderschap in raad. Mijn eigen inbreng spreekt uit mijn woordvoeringen, art.40-vragen,
amendement Schot in de Peiling (over basisvarianten
Visbrug), motie over juiste uitvoering Tweede Kamermotie Bloedtesten, Dordtse Duit in het zakje/Nieuw
Dordts Peil, Burgerinitiatieven en zo meer.
Meer over mijn raadswerkzaamheden lezen?
]https://www.facebook.com/FractieGreve
Donnie Greve,
Fractie Greve

Colofon
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