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Beste Dordtenaren,
BETER VOOR DORDT kijkt terug op een bijzonder 
intensief en succesvol jaar. Het begon met de 
voorbereidingen en de spetterende campagne voor 
de gemeenteraadsverkiezingen in maart.

De raadsleden, de wethouders maar ook veel leden en donateurs 
waren regelmatig overal in de stad te vinden. Er waren veel 
goede gesprekken en discussies met Dordtenaren. Ook heeft 
BETER VOOR DORDT op heel veel scholen en sportclubs onze 
speciale voetballen uitgedeeld. Het resultaat was fantastisch! 
Ondanks dat er de afgelopen vier jaar met BETER VOOR DORDT 
in het college al flink moest worden bezuinigd kreeg onze partij 
met veertien zetels van heel veel Dordtenaren opnieuw het 
vertrouwen om op de ingeslagen weg door te gaan. Wij zijn 
daar al onze kiezers nog steeds erg dankbaar voor.

Er werd een nieuw college gevormd waarbij continuïteit en 
een stabiele meerderheid in de raad de uitgangspunten waren. 
Onder aanvoering van BETER VOOR DORDT werd met CDA, VVD 
en CU/SGP een nieuw college gevormd en vonden we elkaar in 
een politiek akkoord voor de komende vier jaar.

De fractie heeft met Piet Sleeking, Rinette Reynvaan en Karin 
Lambrechts als wethouders namens BETER VOOR DORDT een 
stevige vertegenwoordiging in het college.

Er ligt voor dit college een enorme uitdaging om in deze tijd van 
bezuinigingen de stad te besturen. Onze wethouders zetten zich 
met volle overtuiging en een open, toegankelijke benadering in 
voor de belangen van onze stad. 

 DE BETER VOOR DORDT fractie is met veel enthousiasme
de nieuwe periode ingegaan.

Wij zullen ook de komende jaren weer overal in de stad te vinden 
zijn. Onze volksvertegenwoordigende taak blijft niet beperkt tot 
de raadsvergaderingen. U vindt ons vooral bij verenigingen, 
instellingen, ondernemers, scholen en (vrijwilligers)organisaties.                                                                                                                                    
Dat is de kracht van BETER VOOR DORDT!

Wij hopen dan ook velen van u het komende jaar opnieuw
te ontmoeten en met elkaar van gedachten te mogen
wisselen.

De fractie en de wethouders van BETER VOOR DORDT wensen 
u hele mooie kerstdagen en een goed, gezond en gelukkig 
2015!
Namens BETER VOOR DORDT

David Schalken- den Hartog
Fractievoorzitter

BETER VOOR DORDT in het 
gezellige wintercafé van de 
prachtige Kerstijsbaan op 

het Statenplein



Martijn Groeneweg 
Ik wens iedereen een 
nog beter, leuker en 
sportiever Dordt, maar 
vooral veel gezondheid 
voor 2015!  
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Glen Nederhof
In 2015 
(en daarna) 
iedereen 
gewoon 
aardig zijn

Helly Buursma 
Aandacht voor 
het welzijn van 
ouderen, onderwijs 
en sport voor alle 
kinderen, een goed 
ondernemersklimaat 
in Dordrecht en 
constructief 
samenwerken.

Ger Husen 
In 2015 passend onderwijs 
voor ieder kind in Dordt  en 
een “schapentrots” hart voor 
de sport!

David Schalken-Den Hartog 
Ik wens ALLE Dordtenaren mooie 
Kerstdagen en een goed, gezond 
en gelukkig 2015! Ook in 2015 
hoop ik u weer tegen te komen in 
de stad. 

Het jaar 2014 levert 
een mooie oogst op!

Het afgelopen jaar was ook politiek 
gezien intensief. Eerst de aanloop 
tot de verkiezingen, het mooie 
verkiezingsresultaat en daarna de 
formatie van het nieuwe college 
waaraan Beter Voor Dordt drie 
wethouders kon leveren. Ook voor 
de nieuwe raadsleden zal het 
allemaal wennen zijn geweest 
met de volle agenda’s voor fractie, 
commissies en werkbezoeken.

We doen het gelukkig allemaal niet 
voor niks. Ook het afgelopen jaar 
hebben we weer veel mooie resultaten 
kunnen behalen waar we echt trots op 
mogen zijn; 2014 is echt een oogstjaar 
geworden met de opening van het 
prachtig verbouwde Kunstmin, de 
oplevering van de Holland waar komend 
jaar het Nationaal Onderwijs museum 
in gevestigd wordt en de eerste echte 
bouwactiviteiten op Stadswerven-noord 
waar komend jaar de eerste bewoners 
welkom worden geheten. Voor de stad 
is dit een hele belangrijke ontwikkeling, 
na een lange periode van stagnerende 
woningbouw komt Stadswerven tot 
leven. De eerste paal voor de bioscoop 

bij het Energiehuis aan het Wantij was 
ook voor mij persoonlijk een feestelijk 
moment. Ook dit project had een lange 
aanloop en de opluchting was dan ook 
voelbaar toen aan alle onzekerheid een 
eind kwam; hiermee kunnen we een 
belangrijke verkiezingsbelofte aan de 
Dordtse bevolking nakomen.

Ook in 2015 staan ons naast lastige 
financiële opgaven ook weer mooie 
en gedenkwaardige momenten te 
wachten met de oplevering van het 
gerestaureerde Hof waar straks een 
hypermodern museum in gehuisvest 
wordt, de opening van het Nationaal 
Onderwijsmuseum in de Holland en 
natuurlijk Koningsdag op 27 april 
waarmee onze stad weer feestelijk op de 
kaart wordt gezet. En tegen het eind van 
2015 zal dan ook de nieuwe bioscoop 
van start gaan.

Kortom, Dordt timmert aan de weg en 
het is prachtig om daaraan met elkaar 
een belangrijke bijdrage te mogen 
leveren.

Piet Sleeking

Dordtse 65 plussers, 
gefeliciteerd! 
De onderhandelingen met Arriva voor gratis OV 65+ zijn afgerond. 
Gratis bus voor 65+ blijft voor de komende vier jaar gehandhaafd. 
De gebruikers zullen wel jaarlijks een tegemoetkoming in de 
administratiekosten moeten gaan betalen.

Het OV 65+ wordt steeds meer gebruikt en de kosten lopen daardoor ieder jaar 
verder op. In tijden van bezuinigen vindt ook BETER VOOR DORDT dat we scherp 
moeten zijn op de kosten die gemaakt worden. Het was daarom goed om met Arriva 
te onderhandelen om te komen tot een vast bedrag per jaar voor de komende vier 
jaar. BETER VOOR DORDT is zeer tevreden met het resultaat en we danken het college 
voor dit onderhandelingsresultaat.

Gratis busvervoer voor 65-plussers helpt mee om oudere inwoners uit hun isolement 
te halen, autogebruik terug te dringen en de mobiliteit van oudere inwoners te 
verbeteren. BETER VOOR DORDT heeft zich niet voor niets sterk gemaakt voor deze 
zeer gewaardeerde dienstverlening.

Weer een vinkje achter een speerpunt uit ons verkiezingsprogramma!

Leny Kuhlemeier Ik 
wens U meer  zegen 

dan regen. Ik wens U 
meer pret dan verdriet, 
meer vriendschap dan 
haters. Liever een prijs 
dan een niet. Ik wens 
U meer geluk dan pijn. 
En verder alles wat 
goed voor U mag zijn.

Eline van der Vorm  
Met oog voor cultuur en 
historie, gaan wij 2015 
in. Ook het komende 
jaar is onze rijke 
stadsgeschiedenis het 
startpunt voor een mooie 
toekomst. 

Osman Soy 
Namens onze fractie 
wens ik u alle goeds 
in het nieuwe jaar. 
Mogen alle 365 dagen 
in 2015 gevuld worden 
naar uw wens. Ik hoop 
dat wij ook in 2015 de 
nodige stappen mogen 
zetten die “Beter voor 
Dordt” zijn.

Mary van Dam 
Een bruisend 2015 
voor de stad en haar 
inwoners

Jeroen Heijjer 
In 2015 een nog 
mooier, sportiever en 
levendiger Dordrecht, 
waar jong en oud zich 
thuis voelt.

Willem Bronkhorst 
Proost op het 
nieuwe jaar en de 
nieuwe kans voor 
ons om Dordrecht 
nog mooier en nog 
aantrekkelijker te 
maken.

Aydin Gundogdu  
Alle ruimte voor 
ondernemers(chap) 

in Dordrecht!

Gersom Tutupoly  
Ook in 2015 
weer verder 
bouwen aan 
een levendige 
(binnen)stad 
waar het prettig 
wonen, werken 
en verblijven is. 

De grote kastanjebomen om 
het Groothoofd hebben menig 
foto gesierd. Helaas bleken zij 
ernstig te zijn aangetast door een 
bomenziekte. Dermate ernstig, dat 
zij echt niet meer te redden waren. 

Vanwege de veiligheid heeft de gemeente 
besloten de bomen te verwijderen. 
Gelukkig wordt inmiddels het Groothoofd 
weer gesierd door jonge bomen. 

Begin december werden de eersten iepen geplant door wethouder Reynvaan. Historisch gezien passen iepen op 
de plek van de voormalige kastanjebomen. Voordat de kastanjebomen er stonden, hebben er ook iepen gestaan. 
Dordrecht plant in totaal zeven iepen terug. 

BETER VOOR DORDT wethouder Rinette Reynvaan

Groothoofd heeft 
bomen weer terug

We wensen u fijne feestdagen 
en een goed 2015

Dit college heeft ambities met onze binnenstad. Volgens 
BETER VOOR DORDT is dit vanzelfsprekend. Wij zijn 
geprezen met veel historisch erfgoed dat gelukkig veel 
bezoekers aantrekt. Ook ondernemers plukken daar de 
vruchten van. De Dordtse binnenstad heeft volgens de 
recente regionale detailhandelsvisie ook een regionale 
functie. Deze positie is mede te danken aan de attractiviteit 
van ons centrum.

Onze levendige binnenstad is niets zonder de ondernemers. Onze 
waardering spreken wij dan ook uit aan alle ondernemers die 
zich sterk hebben gemaakt voor de aantrekkelijkheid van onze 
binnenstad. Al die ondernemers die door samenwerking met hun 
collega’s kansen hebben gezien, mogelijkheden hebben gecreëerd 
en hebben samengewerkt om activiteiten op te zetten. Maar wij 
zijn er nog niet! 

Al vele jaren wordt gesproken over het vormen van een fonds door 
ondernemers van de binnenstad van Dordrecht om activiteiten 
mogelijk te maken. Dit moet meer winkelend publiek trekken naar 
de binnenstad. Dit zal naar verwachting ook nieuwe bedrijvigheid 

trekken naar onze binnenstad; ondernemers die hier kansen zien. 
Beter Voor Dordt gelooft in het credo “samen doen”! “Samen sta je 
sterk” is zeer toepasselijk op onze binnenstad.  

Het was de hoogste tijd dat er na zeven jaar wikken en 
wegen, door de gemeenteraad een besluit werd genomen, 
zodat de welwillende ondernemers die het belang inzien 
van samenwerking en daarvoor een fonds willen opzetten 
duidelijkheid krijgen. 

Een meerderheid van de binnenstadondernemers is namelijk 
voor het oprichten van een ondernemersfonds. Recent hebben 
een aantal vertegenwoordigers van winkeliersverenigingen 
een inventarisatie gehouden onder ondernemers in het 
kernwinkelgebied. Het “waarom” van het ondernemersfonds is 
besproken en ondernemers zijn gevraagd of zij vóór of tegen het 
voorstel zijn. Een meerderheid is voor de vorming van een fonds. 

Op 16 december bleek ook in de gemeenteraad een meerderheid 
te zijn. De Dordtse ondernemers hebben 
eindelijk een ondernemersfonds. 

12 miljoen euro 
extra voor veiligheids-
maatregelen op 
het spoor 
BETER VOOR DORDT is blij dat het 
ministerie op nadrukkelijk aandringen van 
de gemeente Dordrecht en Zwijndrecht 
12 miljoen euro extra investeert in 
aanvullende veiligheidsmaatregelen 
op het spoor van beide steden.

BETER VOOR DORDT vraagt al jaren aandacht voor de 
risico´s van het vervoer van gevaarlijke stoffen over het 
spoor dat dwars door onze stad gaat. De risico´s zijn nog 
steeds onaanvaardbaar hoog. In ons verkiezingsprogramma 
staat dan ook niet voor niets dat de lobby om dit vervoer uit 
de bebouwde kom te krijgen, onverminderd moet worden 
voortgezet.

Wij vinden daarnaast dat inwoners jaarlijks moeten worden 
geïnformeerd over de mogelijke gevolgen en hoe te 
handelen bij calamiteiten.

De Viersprong 
moet aantrekkelijke 
recreatieplas worden
BETER VOOR DORDT heeft op 16 december jl. 
tijdens de behandeling van de plannen voor de 
Nieuwe Dordtse Biesbosch aangegeven dat de 
Viersprong een goed alternatief kan zijn voor 
de recreatieplas die uit het plan is geschrapt.

Er is in Dordrecht meer behoefte aan zwemwater zoals 
we dat in de Merwelanden hebben, de Viersprong is 
een mooie plek voor de Dordtenaren aan die kant van 
de stad. De fractie blijft kritisch wat betreft de plannen 
voor de Nieuwe Dordtse Biesbosch. BVD heeft erop 
aangedrongen dat er de komende maanden een 
sluitende begroting moet liggen, dit is wat betreft BVD 
een voorwaarde om verder te gaan met het project. Als 
het krediet voor de plannen NDB ontoereikend blijkt 
te zijn zal het college met provincie en waterschap 
moeten overleggen om tot een verkleining van het 
gebied te komen. Beter Voor Dordt heeft hierover 
samen met CU/SGP een motie ingediend welke 
unanieme steun kreeg.

Ondernemersfonds voor de ondernemers



Martijn Groeneweg 
Ik wens iedereen een 
nog beter, leuker en 
sportiever Dordt, maar 
vooral veel gezondheid 
voor 2015!  

December 2014
www.betervoordordt.nl
info@betervoordordt.nl

facebook.com/betervoordordtHoe dichter bij Dordt, hoe Beter het wordt

Glen Nederhof
In 2015 
(en daarna) 
iedereen 
gewoon 
aardig zijn

Helly Buursma 
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ouderen, onderwijs 
en sport voor alle 
kinderen, een goed 
ondernemersklimaat 
in Dordrecht en 
constructief 
samenwerken.

Ger Husen 
In 2015 passend onderwijs 
voor ieder kind in Dordt  en 
een “schapentrots” hart voor 
de sport!

David Schalken-Den Hartog 
Ik wens ALLE Dordtenaren mooie 
Kerstdagen en een goed, gezond 
en gelukkig 2015! Ook in 2015 
hoop ik u weer tegen te komen in 
de stad. 

Het jaar 2014 levert 
een mooie oogst op!

Het afgelopen jaar was ook politiek 
gezien intensief. Eerst de aanloop 
tot de verkiezingen, het mooie 
verkiezingsresultaat en daarna de 
formatie van het nieuwe college 
waaraan Beter Voor Dordt drie 
wethouders kon leveren. Ook voor 
de nieuwe raadsleden zal het 
allemaal wennen zijn geweest 
met de volle agenda’s voor fractie, 
commissies en werkbezoeken.

We doen het gelukkig allemaal niet 
voor niks. Ook het afgelopen jaar 
hebben we weer veel mooie resultaten 
kunnen behalen waar we echt trots op 
mogen zijn; 2014 is echt een oogstjaar 
geworden met de opening van het 
prachtig verbouwde Kunstmin, de 
oplevering van de Holland waar komend 
jaar het Nationaal Onderwijs museum 
in gevestigd wordt en de eerste echte 
bouwactiviteiten op Stadswerven-noord 
waar komend jaar de eerste bewoners 
welkom worden geheten. Voor de stad 
is dit een hele belangrijke ontwikkeling, 
na een lange periode van stagnerende 
woningbouw komt Stadswerven tot 
leven. De eerste paal voor de bioscoop 

bij het Energiehuis aan het Wantij was 
ook voor mij persoonlijk een feestelijk 
moment. Ook dit project had een lange 
aanloop en de opluchting was dan ook 
voelbaar toen aan alle onzekerheid een 
eind kwam; hiermee kunnen we een 
belangrijke verkiezingsbelofte aan de 
Dordtse bevolking nakomen.

Ook in 2015 staan ons naast lastige 
financiële opgaven ook weer mooie 
en gedenkwaardige momenten te 
wachten met de oplevering van het 
gerestaureerde Hof waar straks een 
hypermodern museum in gehuisvest 
wordt, de opening van het Nationaal 
Onderwijsmuseum in de Holland en 
natuurlijk Koningsdag op 27 april 
waarmee onze stad weer feestelijk op de 
kaart wordt gezet. En tegen het eind van 
2015 zal dan ook de nieuwe bioscoop 
van start gaan.

Kortom, Dordt timmert aan de weg en 
het is prachtig om daaraan met elkaar 
een belangrijke bijdrage te mogen 
leveren.

Piet Sleeking

Dordtse 65 plussers, 
gefeliciteerd! 
De onderhandelingen met Arriva voor gratis OV 65+ zijn afgerond. 
Gratis bus voor 65+ blijft voor de komende vier jaar gehandhaafd. 
De gebruikers zullen wel jaarlijks een tegemoetkoming in de 
administratiekosten moeten gaan betalen.

Het OV 65+ wordt steeds meer gebruikt en de kosten lopen daardoor ieder jaar 
verder op. In tijden van bezuinigen vindt ook BETER VOOR DORDT dat we scherp 
moeten zijn op de kosten die gemaakt worden. Het was daarom goed om met Arriva 
te onderhandelen om te komen tot een vast bedrag per jaar voor de komende vier 
jaar. BETER VOOR DORDT is zeer tevreden met het resultaat en we danken het college 
voor dit onderhandelingsresultaat.

Gratis busvervoer voor 65-plussers helpt mee om oudere inwoners uit hun isolement 
te halen, autogebruik terug te dringen en de mobiliteit van oudere inwoners te 
verbeteren. BETER VOOR DORDT heeft zich niet voor niets sterk gemaakt voor deze 
zeer gewaardeerde dienstverlening.

Weer een vinkje achter een speerpunt uit ons verkiezingsprogramma!
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U meer geluk dan pijn. 
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het Groothoofd hebben menig 
foto gesierd. Helaas bleken zij 
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Vanwege de veiligheid heeft de gemeente 
besloten de bomen te verwijderen. 
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weer gesierd door jonge bomen. 

Begin december werden de eersten iepen geplant door wethouder Reynvaan. Historisch gezien passen iepen op 
de plek van de voormalige kastanjebomen. Voordat de kastanjebomen er stonden, hebben er ook iepen gestaan. 
Dordrecht plant in totaal zeven iepen terug. 

BETER VOOR DORDT wethouder Rinette Reynvaan

Groothoofd heeft 
bomen weer terug

We wensen u fijne feestdagen 
en een goed 2015

Dit college heeft ambities met onze binnenstad. Volgens 
BETER VOOR DORDT is dit vanzelfsprekend. Wij zijn 
geprezen met veel historisch erfgoed dat gelukkig veel 
bezoekers aantrekt. Ook ondernemers plukken daar de 
vruchten van. De Dordtse binnenstad heeft volgens de 
recente regionale detailhandelsvisie ook een regionale 
functie. Deze positie is mede te danken aan de attractiviteit 
van ons centrum.

Onze levendige binnenstad is niets zonder de ondernemers. Onze 
waardering spreken wij dan ook uit aan alle ondernemers die 
zich sterk hebben gemaakt voor de aantrekkelijkheid van onze 
binnenstad. Al die ondernemers die door samenwerking met hun 
collega’s kansen hebben gezien, mogelijkheden hebben gecreëerd 
en hebben samengewerkt om activiteiten op te zetten. Maar wij 
zijn er nog niet! 

Al vele jaren wordt gesproken over het vormen van een fonds door 
ondernemers van de binnenstad van Dordrecht om activiteiten 
mogelijk te maken. Dit moet meer winkelend publiek trekken naar 
de binnenstad. Dit zal naar verwachting ook nieuwe bedrijvigheid 

trekken naar onze binnenstad; ondernemers die hier kansen zien. 
Beter Voor Dordt gelooft in het credo “samen doen”! “Samen sta je 
sterk” is zeer toepasselijk op onze binnenstad.  

Het was de hoogste tijd dat er na zeven jaar wikken en 
wegen, door de gemeenteraad een besluit werd genomen, 
zodat de welwillende ondernemers die het belang inzien 
van samenwerking en daarvoor een fonds willen opzetten 
duidelijkheid krijgen. 

Een meerderheid van de binnenstadondernemers is namelijk 
voor het oprichten van een ondernemersfonds. Recent hebben 
een aantal vertegenwoordigers van winkeliersverenigingen 
een inventarisatie gehouden onder ondernemers in het 
kernwinkelgebied. Het “waarom” van het ondernemersfonds is 
besproken en ondernemers zijn gevraagd of zij vóór of tegen het 
voorstel zijn. Een meerderheid is voor de vorming van een fonds. 

Op 16 december bleek ook in de gemeenteraad een meerderheid 
te zijn. De Dordtse ondernemers hebben 
eindelijk een ondernemersfonds. 

12 miljoen euro 
extra voor veiligheids-
maatregelen op 
het spoor 
BETER VOOR DORDT is blij dat het 
ministerie op nadrukkelijk aandringen van 
de gemeente Dordrecht en Zwijndrecht 
12 miljoen euro extra investeert in 
aanvullende veiligheidsmaatregelen 
op het spoor van beide steden.

BETER VOOR DORDT vraagt al jaren aandacht voor de 
risico´s van het vervoer van gevaarlijke stoffen over het 
spoor dat dwars door onze stad gaat. De risico´s zijn nog 
steeds onaanvaardbaar hoog. In ons verkiezingsprogramma 
staat dan ook niet voor niets dat de lobby om dit vervoer uit 
de bebouwde kom te krijgen, onverminderd moet worden 
voortgezet.

Wij vinden daarnaast dat inwoners jaarlijks moeten worden 
geïnformeerd over de mogelijke gevolgen en hoe te 
handelen bij calamiteiten.

De Viersprong 
moet aantrekkelijke 
recreatieplas worden
BETER VOOR DORDT heeft op 16 december jl. 
tijdens de behandeling van de plannen voor de 
Nieuwe Dordtse Biesbosch aangegeven dat de 
Viersprong een goed alternatief kan zijn voor 
de recreatieplas die uit het plan is geschrapt.

Er is in Dordrecht meer behoefte aan zwemwater zoals 
we dat in de Merwelanden hebben, de Viersprong is 
een mooie plek voor de Dordtenaren aan die kant van 
de stad. De fractie blijft kritisch wat betreft de plannen 
voor de Nieuwe Dordtse Biesbosch. BVD heeft erop 
aangedrongen dat er de komende maanden een 
sluitende begroting moet liggen, dit is wat betreft BVD 
een voorwaarde om verder te gaan met het project. Als 
het krediet voor de plannen NDB ontoereikend blijkt 
te zijn zal het college met provincie en waterschap 
moeten overleggen om tot een verkleining van het 
gebied te komen. Beter Voor Dordt heeft hierover 
samen met CU/SGP een motie ingediend welke 
unanieme steun kreeg.

Ondernemersfonds voor de ondernemers
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Harry Wagemakers  
2015:   overeenkomsten 
tussen mensen 
maken de 
samenleving 
sterk; verschillen 
maken hem juist 
interessant!

Donnie Greve 
Liever zelf een 
lichtje aansteken 
dan klagen over 
duisternis. Ga uit 
van eigen kracht 
en gebruik uw 
rechten!

We wensen u fijne feestdagen 
en een goed 2015

Sandra Wemmers
Ik wens datiedereen 
in onze stad 
zelfredzaam of niet 
respect vindt en 
een plaats krijgt wat 
ons allen rijker en 
saamhoriger maakt 
in 2015 De zorg  
verandert maar de 
betrokkenheid van 
BVD blijft hetzelfde.

Loudy Nijhof 
Saamhorigheid, 
zorgzaamheid en 
mededogen voor 
groot, klein, jong 
en oud in 2015! 
Samen staan we 
sterk, samen zijn 
we Beter Voor 
Dordt!

Dick van Antwerpen
In 2015 meer banen 
voor iedereen, jong 
en oud!

Het einde van het jaar komt in zicht en we maken ons langzaam op voor een nieuw jaar. Vanaf 2015 zijn wij als 
gemeente verantwoordelijk voor een aantal nieuwe taken op het gebied van zorg.

Als verantwoordelijk wethouder namens BETER VOOR DORDT ben ik daar voorstander van, wij verwachten dat we dit 
als gemeente efficiënter kunnen organiseren, omdat wij dichter bij de mensen staan. Dat neemt niet weg dat de korting 
die we van het Rijk krijgen wel erg fors is. We zullen in 2015 samen met de zorgaanbieders en zorgverzekeraars op zoek 
moeten naar nieuwe mogelijkheden. 2015 is een overgangsjaar. Voor de meeste mensen verandert er (nog) niet veel. Als 
wethouder ben ik druk bezig geweest richting Rijk om een harde toezegging te krijgen dat er bij aantoonbare fouten 
geld bij komt in het nieuwe jaar. Dat is uiteindelijk gelukt.

Gezien onze goede samenwerking in de regio met zorgaanbieders geloof ik echt dat wij aan mensen die passende 
zorg nodig hebben deze zorg kunnen blijven bieden! Ik ben 
in mei met veel energie aan de slag gegaan en ben bij veel 
instellingen en organisaties op werkbezoek geweest. Wij zijn 
enorm trots op alle professionals en vooral de vrijwilligers die 
onze inwoners elke dag weer ondersteunen. De uitreiking 
van de vrijwilligersprijs op 9 december was voor mij dan ook 
heel bijzonder! Het was een speciaal jaar voor mij en mijn 
gezin. Het is hard werken en niet altijd makkelijk maar zeker 
de moeite waard. Ik ben enorm dankbaar dat ik dit werk mag 
doen en dank u allen voor uw steun. Ik wens u allemaal hele 
mooie feestdagen en hoop u ook in 2015 weer in onze stad te 
ontmoeten.

Karin Lambrechts
BETER VOOR DORDT Wethouder zorg en welzijn, dienstverlening 
en Wijkgericht werken

Trots op vrijwilligers en professionals

Participatiewet
Op 1 januari 2015 wordt de Participatiewet ingevoerd. Kern van deze wet is dat mensen die onder deze wet vallen, zich naar 
vermogen moeten inzetten. 

Concreet betekent dit dat iemand die kan werken, moet werken. Iemand die (nog) niet kan werken maar wel vrijwilligerswerk kan gaan doen, dat dan ook 
moet doen. BETER VOOR DORDT vindt het een prima uitgangspunt om te kijken wat iemand nog wel kan in plaats van wat iemand niet (meer) kan. 

BETER VOOR DORDT zal de ontwikkelingen echter wel kritisch blijven volgen. Het mag immers niet gebeuren dat betaald werk wordt verdrongen door 
vrijwilligerswerk. Daar staat tegenover dat het verrichten van vrijwilligerswerk een goede opstap kan zijn naar regulier betaald werk. Mensen blijven in een 
werkritme, het staat bij solliciteren goed op de CV en organisaties die vrijwilligers nodig hebben, zijn ermee geholpen. 

BETER VOOR DORDT is positief over de manier waarop binnen de Drechtsteden de participatiewet ingevoerd gaat worden. Aandachtspunt blijft echter de 
samenhang met de andere decentralisaties (WMO en Jeugd) waarbij BETER VOOR DORDT raakvlakken ziet.

Zorg komt naar 
de gemeente 
in 2015
Op initiatief van BETER VOOR DORDT is er 
begin december 2014 een werkgroep van 
start gegaan, die zich bezig gaat houden 
met het volgen van de zorg die naar de 
gemeente komt. Het initiatief is door de 
gehele raad gesteund en iedere partij 
heeft een lid afgevaardigd om aan de 
werkgroep deel te nemen.

Als gemeenteraad is het behoorlijk ingewikkeld 
om het proces goed te volgen van de zorgtaken die 
naar de gemeente komen. Als raad moeten we het 
normaliter hebben van heel veel geschreven stukken. 
De werkgroep gaat bekijken welke informatie 
belangrijk is om te weten  voor de gemeenteraad, 
om de praktijk van de nieuwe zorgtaken te kunnen 
volgen en zonodig advies te geven om beleid bij te 
sturen. 

Daarnaast willen we de uitvoerende zorgorganisaties 
en ook de gebruikers van zorg in de stad hierbij 
betrekken. Begin februari zal er vanuit de werkgroep 
een bijeenkomst georganiseerd worden waar de 
mensen die in de zorg werken en zorggebruikers 
gehoord worden. Als lokale partij behoren we zorg 
te dragen voor lokale belangen.

De belangrijke taak 
van mantelzorgers
In het komende jaar is niet het Rijk meer 
verantwoordelijk voor alle zorgtaken in onze stad 
en regio, maar de gemeente.

In onze regio is er een scheiding gemaakt tussen regiotaken. 
Deze gaan over alles waar een indicatie voor nodig is. 
De gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor alle 
zaken zonder indicatie, zoals mantelzorgondersteuning, 
dagopvang enzovoorts. Wij zijn blij dat de gemeente nu zelf 
kan kijken naar dat wat wij in onze stad belangrijk vinden. In 
het eerste kwartaal 2015 zal er onderzoek worden gedaan 
naar de behoeften van mantelzorgers. 

Eenzaamheid onder de mantelzorgers is groot. Ook iemand 
die af en toe even langskomt, die een arm om je heen slaat, 
de zorg overneemt, dat is wat goed doet. De druk op de 
mantelzorger wordt groter en BETER VOOR DORDT is van 
mening dat we goed moeten kijken naar hoe we deze groep 
inwoners kunnen ondersteunen. Door eerst te vragen naar 
wat zijzelf vinden dat hen kan ontlasten en ondersteunen 
zodat de zorg dragelijk blijft. De regeringspartijen hebben 
de zorg bij de gemeenten neergelegd, maar zij zullen 
het wel met minder geld moeten doen. Daarom vindt 
BETER VOOR DORDT het van groot belang dat deze groep 
inwoners gehoord worden. 

In het komende jaar zal BETER VOOR DORDT zich goed 
laten informeren door organisaties die mantelzorgers 
ondersteunen én de mantelzorger zelf. Zo kunnen we tot 
een beleid komen dat de mantelzorger ondersteunt om de 
zorg te kunnen blijven dragen.


