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INDIENEN SCHRIFTELIJKE VRAGEN ARTIKEL 12 REGLEMENT VAN ORDE 

 

Indiener:  Liny de Jager, raadslid PvdA 

Vragen voor: College van B&W 

Onderwerp: Artikelen/Interviews van Zwijndrechts wethouder Jos Huizinga (tevens lid van de      
commissie Deetman ) in het magazine Binnenlands Bestuur d.d. 7 juli 2018 en 

 AD de Dordtenaar van 17 juli 2018. 
 
  
Toelichting 1:     In het artikel zegt wethouder Huizinga “De belangen van Dordrecht en Zwijndrecht  
                            zijn anders dan die van Sliedrecht en Hardinxveld als je doet alsof dat niet zo is, sta  
                            je buiten de werkelijkheid “ 
 
Vraag 1  Vind u als college en leden van de voorbereidingscommissie ook dat de belangen van 

Dordrecht en Zwijndrecht anders zijn dan die van Sliedrecht en Hardinxveld? 
 
Vraag 2  Zo ja, waar blijkt dit uit? 
 
Vraag 3  Zo nee, staat u dan buiten de werkelijkheid waaraan Huizinga refereert? 
 
Toelichting 4:      Volgens het artikel stelt wethouder Huizinga dat “Het streven: meer balans     
                             tussen hogere en lagere inkomens in Zwijndrecht ” en om de onbalans in 
                             Zwijndrecht weg te nemen zegt hij “Daarvoor is nodig dat andere gemeenten meer 
                             moeten bouwen voor mensen met lagere inkomens, maar dat gebeurt nauwelijks.  
                             ” Ook verwijt Huizinga met name de kleinere gemeenten een gebrek aan solidariteit  
                             binnen de GRD. 
 
Vraag 4                Vind u als college en leden van de voorbereidingscommissie ook dat  
                              Hardinxveld-Giessendam goedkope sociale huurwoningen moet gaan bouwen voor 
                              mensen met de laagste inkomens uit Dordrecht en Zwijndrecht om de onbalans 
                              aldaar weg te nemen? 
 
Toelichting 5:   Ook zegt Huizinga in het artikel “Wij moeten zorgen dat Zwijndrecht zijn 

 positie terugkrijgt en denkt al aan de gelegenheidscoalities, in de spoorzone, gaan   
 we al aan de slag met Dordrecht “ 

 
Vraag 5              Was het u als college en leden van de voorbereidingscommissie Deetman al bekend 
   dat Zwijndrecht met Dordrecht aan de slag gaat om hun positie terug te krijgen?   
 
Vraag 6                Zo ja, waarom is onze gemeenteraad hiervan dan niet op de hoogte? 
 
Vraag 7                Zo nee, is er dan sprake van een combine tussen Dordrecht en Zwijndrecht  
   die daarmee de kleinere gemeenten binnen de samenwerking buitenspel proberen 
                              te zetten          
 
 



Toelichting 8: In het artikel zegt wethouder Huizinga “Hoe het dan wel verder moet zegt hij nog 
niet te weten. 

                 
Vraag 8 Vind u als college ook dat wethouder Huizinga die via de pers, enerzijds al wel aan 

een gelegenheidscoalities met Dordrecht denkt om Zwijndrecht in een goede positie 
te brengen en anderzijds niet weet hoe het verder moet, hiermee binnen de 
voorbereidingscommissie Deetman verdeeldheid kan veroorzaken en zowel de 
kleinere gemeenten ook daarmee voor het blok heeft gezet? 

 
Vraag 9 Is het voor ons college/ commissieleden überhaupt nog wel mogelijk om na de 

uitspraken van wethouder Huizinga voor Hardinxveld-Giessendam als bestuurlijk 
zelfstandig en toekomstgerichte gemeente een positie te bewerkstelligen waarbij we 
als volwaardig mede-eigenaar binnen het arrangement kunnen deelnemen?  

 
Vraag 10  Voorts vragen wij u informatie van de voorbereidingscommissie tijdig met de raad te 

delen, zodat we deze niet als eerste uit de media vernemen? 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
Namens de PvdA-fractie Liny de Jager 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


