
Voorzitter dank u wel, 
 
Het exploitatiesaldo staat steeds zwaarder onder druk. Voorzieningen 
(sportboulevard, energiehuis) die in het verleden met incidenteel geld zijn 
gefinancierd, vragen voortdurend om forse extra bijdragen. We hebben nog geen 
rekening gehouden met het nieuwe stadskantoor, de kosten voor wegenonderhoud 
zullen steeds zwaarder gaan drukken op de exploitatie en ondertussen lopen de 
tekorten in het sociaal domein volledig uit de klauwen, zonder dat het college er blijk 
van geeft hier greep op te hebben.  
 
We willen allemaal het beste voor de stad en hebben schitterende plannen. Die 
hebben iets gemeen… of het nu over duurzaamheid, groen, bedrijvigheid, het 
winkelgebied of gelijke kansen gaat, plannen kosten geld en daar zit de crux, dat is 
er niet. In elk geval niet meer in de exploitatie. Een uitdaging die we met elkaar delen 
is dat we het exploitatiesaldo moeten verbeteren, omdat we anders fors zullen 
moeten snijden in ons voorzieningenniveau. Vrijwel collectief hebben we daarbij de 
strategie omarmd dat we dat willen doen door te groeien, sneller te groeien dan 
andere grote steden, anders gaat de vlieger van een groter aandeel uit het 
gemeentefonds en meer ozb-inkomsten niet op.  
 
Vanuit dat perspectief hebben we ook deze kadernota gelezen. Draagt deze 
kadernota bij aan de groei van onze stad? En nee dat is geen technisch verhaal. Het 
is bittere noodzaak als we bezuinigingen op ons voorzieningenniveau willen 
voorkomen. De vraag die we ons bij deze kadernota moeten stellen is dan ook: Jaagt 
deze kadernota de groei van onze stad aan? Het antwoord van D66 op die vraag is 
een volmondig nee. Alles blijft zoals het was, nou ja bijna alles, er wordt nog maar 
eens een reserve leeg getrokken, maar in plaats van de strategische investeringen te 
doen die nodig zijn om de groei aan te jagen, heeft het college een potje zitten 
kwartetten met als resultaat dat iedere portefeuillehouder iets leuks voor zichzelf 
heeft mogen uitzoeken. 
 
We zien de discussie aan de collegetafel levendig voor ons: Als jij 50.000 euro krijgt 
om een paar uurtjes in de week op bedrijven te jagen, dan wil ik een paar rondjes 
extra met de vuilniswagen, ja maar ik heb maar een miljoen om 800 jaar 
stadsrechten te vieren, daar kan toch wel 300.000 euro bij? Nou ja, dan moeten we 
wel even zoeken want ik wil zo’n hippe verkeersregelinstallatie. Wij roepen het 
college op: Stop met kwartetten en neem de beslissingen die noodzakelijk zijn om de 
groei van onze stad aan te jagen.  
 
Voorzitter daar willen wij het college natuurlijk best een beetje in op weg helpen. Wij 
kiezen voor een inclusieve groeistrategie met drie thema’s: Het eerste thema is onze 
woningbouwambitie. We zien dat het college langzaam maar zeker de goede weg in 
is geslagen, de planvoorraad groeit gestaag, maar binnenstedelijk bouwen is duur, 
zeker als we het vergelijken met uitleglocaties. Als we zoveel mogelijk van onze 
polder groen willen houden, dan gaat die groeiambitie gepaard met investeringen en 
daar moeten we ruimte voor vinden. Daarnaast maken we ons zorgen, in onze 
ambitie om vooral duurdere woningen toe te voegen, moeten we oog blijven houden 
voor jongeren, startende gezinnen en alleenstaanden. Ook zij moeten een thuis 
kunnen vinden in onze stad.  
 



Het tweede thema is onze stedelijke economie. Die moeten we veel meer dan nu 
verbinden met onze groeistrategie. Mensen willen wonen waar er werk is en juist 
daar scoren we als stad echt ondermaats, natuurlijk komen er in de logistiek, de 
bouw en in de horeca banen bij, maar het totaalplaatje blijft negatief. We zetten veel 
te weinig in op de kracht van onze regio. We missen de inzet van het college om 
bedrijven in de maritieme industrie te verleiden zich in onze regio te vestigen. We 
vinden de investeringen in Smart Industry en Smart City veel te karig. We moeten 
het Fieldlab Duurzaamheidsfabriek Smart Industry nog veel scherper in de markt 
zetten. Als we willen groeien, dan zullen we de werkgelegenheid van de toekomst 
naar onze stad toe moeten trekken. Dat vraagt investeringen in het 
vestigingsklimaat, medefinanciering van innovatie en stevige acquisitie.  
 
Het college maakt die groeistrategie grotendeels afhankelijk van de opbrengst van 
de verkoop van Eneco en dat snappen we, een groot deel van de opbrengst moet 
wat D66 betreft in de groeistrategie gaan zitten. Wij passen er echter voor om nu 
op onze handen te gaan zitten. Ook nu kunnen we dingen doen die bijdragen aan 
de groei van onze stad, dat vraagt echter wel dat we stoppen met kwartetten en 
gefocust investeren. We dienen daarom een amendement in waarmee we de 
investering in Smart City en Smart Industry verdrievoudigen. 
 
Het derde thema voorzitter, is dat die groei van onze stad sociaal en inclusief moet 
zijn, zoveel mogelijk Dordtenaren moeten van de groei profiteren. Wij staan voor 
gelijke kansen voor kinderen die opgroeien in een minder kansrijke situatie, voor 
investeringen om Dordtenaren die de verbinding met de arbeidsmarkt zijn verloren 
weer perspectief te geven en voor een inclusieve samenleving. Ook hier wachten wij 
niet op de opbrengst van Eneco. We dienen een amendement in waarmee we de 
investering in de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt verdrievoudigen. 
Daarnaast dienen we een motie rondom een breder anti-discriminatiebeleid en een 
motie om te komen tot regelvrij en ontschot budget in het sociaal domein in.   
 
Rondom derde thema willen we nog markeren dat wat ons betreft een fors deel van 
de Enecomiddelen bestemd moet worden om te investeren in gelijke kansen voor 
opgroeiende kinderen en in een impuls voor de wijken waar de woonkwaliteit onder 
druk staat door een stapeling van problematiek. Inspiratie vinden we daarbij in het 
nationaal programma op zuid. In Dordrecht denken we aan extra investeringen in 
onderwijs gerichte investeringen om de arbeidsparticipatie te verhogen en fysieke 
ingrepen op de woon- en leefkwaliteit in deze wijken te versterken.  
 
Tot slot voorzitter en deze opmerking had ik liever niet willen maken, vinden wij het 
absoluut onbegrijpelijk dat het college toen het zat te kwartetten met miljoenen uit 
ons laatste restje reserve, wel geld vond voor feestjes, maar niet om de 
hoofdpijndossiers TTVD, VV Dubbeldam en de Vrije tuinder nu eindelijk eens op te 
lossen…  met heel erg veel tegenzin en teleurstelling, dienen we daarom twee 
amendementen in om deze twee dossiers op te lossen.  
  


