
 

 
 

INDIENEN SCHRIFTELIJKE VRAGEN EX ART. 12 REGLEMENT VAN ORDE  
 
 
Indiener(s): Robert Philippo, raadslid T@B 
  
Vraag (vragen) voor: College en PFH de heer D. Heijkoop 
  
Datum indienen: 19 juli 2018 
  
Onderwerp: Persbericht van de Zwijndrechtse wethouder Jos Huizinga in het AD 

Drechtsteden d.d. 17 juli 2018 (zie bijlage) en in magazine Binnenlands 
Bestuur d.d. 7 juli 2018. De heer Huizinga is tevens lid van de commissie 
Deetman. 
 

Zaaknummer: n.v.t. 
  
Toelichting 1: Bestuurlijke opgaven GRD: De heer Huizinga stelt dat het echt niet kan dat 

Hardinxveld over de bestuurlijke opgaven van Dordrecht en Zwijndrecht mee 
beslist. 

  
Vraag 1: a. Is ons college en onze PFH van mening dat Hardinxveld niet mee moet 

beslissen over de bestuurlijke opgaven van andere GRD gemeenten? 
  
Toelichting 2: Samenwerking GRD: de heer Huizinga zegt nogal wat bedenkingen te hebben 

bij de samenwerking in de Drechtsteden, deze werkt niet volgens hem. 
  
Vraag 2: a. Is ons college en onze PFH van mening dat de samenwerking in de 

GRD niet werkt? 
  
Toelichting 3: Verhoudingen GRD: de heer Huizinga stelt dat de verhoudingen in de regio 

veel te ingewikkeld zijn, dat wreekt zich bijvoorbeeld als het gaat om 
woningbouw. Het is nodig dat andere gemeenten meer bouwen voor mensen 
met lagere inkomens, maar dat gebeurt nauwelijks, andere gemeenten willen 
helemaal niets voor Zwijndrecht bouwen (uitgezonderd HIA). 

  
Vraag 3: a. Is ons college en onze PFH van mening dat gemeenten in de GRD 

regio meer moeten bouwen voor elkaar en voor mensen met een lager 
inkomen, ook als dat niet kan? 

  
Toelichting 4: Positie Zwijndrecht : de heer Huizinga is vol vertrouwen dat het goed komt: “in 

de commissie Deetman is prima, constructief overleg. Aan het eind van het jaar 
komen we met een voorstel”. Zwijndrecht moet haar positie terugkrijgen. 

  
Vraag 4: a. Is ons college en onze PFH van mening dat het allemaal goed komt als 

Dordrecht en Zwijndrecht hun positie terugkrijgen? 
  
Toelichting 5: Solidariteit GRD: de heer Huizinga stelt dat andere gemeenten in de regio 

geen goedkope woningen willen bouwen voor mensen uit Dordrecht en 
Zwijndrecht en er derhalve te weinig solidariteit binnen de GRD is. 

  
Vraag 5: a. Is ons college en onze PFH van mening dat dit het geval is?  

b. Zijn er stukken dienaangaande welke nog niet aan onze raad zijn 
voorgelegd die hij wel kent en wij niet die zijn stelling onderbouwen? 
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Toelichting 6: Commissie Deetman: de heer Huizinga stelt dat hij tevens lid is van de 
commissie Deetman, voor ons is het niet duidelijk uit zijn betoog te concluderen 
of hij namens Zwijndrecht of de commissie Deetman spreekt. 

  
Vraag 6: a. Is ons college en onze PFH bekend namens wie de heer Huizinga 

spreekt, hemzelf, het Zwijndrechts college of de commissie Deetman? 
b. Is ons college en onze PFH bekend of dit de stelling van het gehele 

Zwijndrechtse college of van de hele commissie Deetman is? 
  
Toelichting 7: Media berichten bestuurders: in brief aan de commissie Deetman is door de 

T@B verzocht op te nemen dat bestuurders zich onthouden van 
mediaberichten aangaande dit proces. Daar wilde u niet aan. Wij zijn van 
mening dat dit mediabericht van de heer Huizinga het proces verstoord en een 
verkeerd beeld van de werkelijkheid geeft zeker aangaande de woonvisie. 
Hetzelfde als de heren Kolff en Van Dalfsen eerder hebben gedaan waar veel 
commotie over is ontstaan. Dat schaadt de reputatie van de GRD in de regio en 
zet onnodig zaken op scherpt wat niet in lijn is met de samenwerkingsgedachte  
in de GRD. 

  
Vraag 7: a. Is ons college en onze PFH met de T@B van mening dat dit persbericht 

de reputatie van de GRD schaadt en dat er voor gezorgd dient te 
worden dat bestuurders, met name leden van de commissie Deetman 
en adviseurs van Berenschot, zich van mediaberichten inzake dit 
proces dienen te onthouden?  

b. Bent u van zins dit bij eerste gelegenheid onder de aandacht van de 
commissie Deetman te brengen? 

  
  

Bij voorbaat dank voor een heldere uitleg, met vriendelijke groet, 
 
Robert Philippo, raadslid T@B 

 


