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1.  Opening en vaststellen concept agenda 
 De voorzitter: Dames en heren, goedenavond allemaal. Ik open de vergadering. Welkom bij de eerste 

vergadering van de Drechtraad van 2020. Ik hoop dat u allen heeft kunnen genieten van een goed reces. Vanaf 
deze plek, mede namens de griffie, een heel gelukkig 2020, voor zover ik dat nog niet eerder heb gedaan bij u.  

 Ik kijk even rond of ik de agenda zoals die voor ligt kan vaststellen. Dat is het geval. 
 De voorzitter deelt mee wie er verhinderd zijn. 
 Dan nog een aantal andere mededelingen 
. 

De Raad van Alblasserdam heeft op 5 december 2019 besloten de heer Pardo Kruidenier als Drechtraadslid aan 
te wijzen voor D66. Hij was in de vorige periode ook al lid van de Drechtraad. De heer Stout wordt 
plaatsvervangend lid. Welkom terug de heer Pardo Kruidenier. Ik kijk even rond waar u bent. Daar bent u. Welkom 
terug.  

 
 De Raad van Dordrecht heeft op 17 december 2019 de heer Portier als Drechtraadslid aangewezen voor de SP. 

Ook hij was al eens Drechtraadslid. Ik kijk even rond. Ik zie hem niet. Dan noteren we hem ook als afwezig. Hij 
vervangt in ieder geval mevrouw De Feo die teruggetreden is als Raadslid.  

 Voor de nieuwe leden hebben we straks een mooie bos bloemen.  
 
 Tijdens het kerstreces heeft de heer Philippo van fractie Philippo Hardinxveld-Giessendam ons laten weten verder 

te gaan als D66 Philippo. Het is op dit moment nog niet duidelijk of hij zich ook gaat aansluiten bij de regiofractie. 
Daar horen we later wellicht meer over.  

 
 De heer Doevendans van de VVD Hendrik-Ido-Ambacht heeft in december 2019 laten weten niet meer namens de 

VVD in de Raad van Hendrik-Ido-Ambacht te zitten. Hij gaat sinds gisteren verder als Realistisch Ambacht.  
 De Raad van Hendrik-Ido-Ambacht heeft tevens besloten dat hij ook in de Drechtraad met die naam zitting zal 

nemen met een stemgewicht van zes, voor de fanatici onder u. Zijn plaatsvervangend lidmaatschap van de 
Drechtraad voor de VVD wordt vanaf gisteren ingenomen, zoals ik al zei, door mevrouw Oelfke-ten Seldam. Zij is, 
als het goed is, hier vanavond ook. 

 
 Daarmee komt het totaal aantal Drechtraadsleden op achtenvijftig. Dan weet u dat. Dat is mooi.  
 De fracties Gewoon Dordt en Realistisch Ambacht hebben vorige week laten weten duurzaam te willen gaan 

samenwerken. Deze samenwerking zal zo spoedig mogelijk verwerkt worden in de stemoverzichten, zodat hier 
expliciet te zien zal zijn hoe het nieuwe samenwerkingsverband heeft gestemd.  

 
 Dan heb ik nog een mededeling namens de trekker van Energie, zoals u weet meervoudig lokaal belegd, maar 

daarom toch niet minder interessant. In de maand februari zijn er nog twee bijeenkomsten over de Regionale 
Energiestrategie. Zij vroeg mij u daarop te wijzen met het verzoek, als u daar interesse in heeft, zich daarvoor aan 
te melden zodat men weet maar men op kan rekenen. Een beetje extra enthousiasme op dat onderwerp kan nooit 
kwaad. Ik zie haar ook de duimen omhoog steken dus we hopen dat iedereen tussen ons in, zeg ik tegen mevrouw 
Van Dongen, daar aanwezig zal zijn.  

 Dan kijk ik even rond achter mij of er nog andere mededelingen zijn namens het DSB vooraf. Dat is niet het geval. 
 Zijn er nog mededelingen vanuit de Drechtraad zelf?   
 
 Besluit: De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
2.  Vragenkwartier  
 De voorzitter: Er zijn vooraf geen vragen ingediend. Ik kijk even rond of die er alsnog zijn. Dat is niet het geval. 
 
 
3.  Vaststellen concept verslag Drechtraad 3 december 2019 
 De voorzitter: Tijdens de Drechtraadsvergadering van 3 december 2019 is er iets mis gegaan met de 

geluidsapparatuur. In zoverre is het goed dat we in Zwijndrecht zijn. Daarom treft u niet het woordelijke concept 
verslag aan, zoals u gewend bent, maar een verkorte versie. Overigens, maar dat is puur voor mijn eigen rekening, 
ik vind het geen verslechtering, die verkorte versie. Dat zeg ik maar even. Het is een keurig helder leesbaar 
beknopt verslag van wat daar is gewisseld, maar dat laat ik verder aan u.  

 Ik kijk even rond of ik het verslag zo namens u allen kan vaststellen. Dat lijkt me dan ook. Dan wil ik degene die dat 
heeft opgesteld daarvoor hartelijk danken. Daarmee is het verslag vastgesteld. 

 
 Besluit: Het verslag van de Drechtraad van 3 december 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.     
 
 
4.  Vaststellen Lijst ingekomen stukken 
 De voorzitter: Door de wijziging van de vergaderapp en de vergaderwebsite is de manier van 

publicatie van de Lijst van ingekomen stukken iets anders dan u gewend bent. U vindt ze nu op de 
website Drechtraad.Drechtsteden.nl onder het tabblad documenten. Bij het agendapunt vaststellen lijst 
ingekomen stukken vindt u nu de lijst in pdf formaat. Mijn vraag aan u is of u de Lijst ingekomen  
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stukken zo wilt vaststellen. Ik hoop dat u het allemaal heeft gevonden in de nieuwe systemen. Dat is 
het geval. Dan stellen we de Lijst zo vast.  

 
Besluit: De Lijst ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld. Genoemde punten worden 
doorgeleid naar de Agendacommissie. 

 
 
5.  Financiële versterking Stroomlijn B.V.  
 De voorzitter: Dit is eigenlijk het enige inhoudelijke punt, voortgekomen uit de vorige 

Drechtraadsvergadering. Dat is de reden dat we hier vanavond in deze setting bijeen zijn.  
 Op 3 december is de besluitvorming over dit voorstel Financiële versterking Stroomlijn B.V. opgeschort. 

Inmiddels heeft er, naar ik begrepen heb, overleg plaatsgehad onder een aantal Drechtraadsleden en 
portefeuillehouder Heijkoop, waarbij over de nog bestaande vragen is gesproken. Ik heb begrepen dat 
ik de heer Boudewijn als eerste het woord mag geven vanuit de Drechtraad. 

 
 De heer Boudewijn: Ik zat even naar de portefeuillehouder te kijken of hij nog een inleiding zou willen 

doen. Dat lijkt mij verstandig. 
 
 De voorzitter: Als u daarom vraagt vind ik dat prima maar ik geef altijd eerst de raadsleden het woord 

want het is primair een raadsvergadering.  
 
 De heer Boudewijn: Het lijkt me goed als de portefeuillehouder de aftrap doet.  
 
 De voorzitter: Dan geef ik de heer Heijkoop het woord. We kennen hem als kort, bondig, zakelijk, 

helder. 
 
 Portefeuillehouder Heijkoop: Beste Raad, dank aan de heer Boudewijn om mij de gelegenheid te 

geven om namens het DSB dit even in te leiden. We spreken vanavond over de versterking van 
Stroomlijn in financiële zin. Heel concreet gaat het dan over de Wijkhopper die wij allen kennen. U kunt 
de Wijkhopper herkennen aan het feit dat er vaak trotse wethouders mee op de foto staan en dat je ze 
overal ziet rijden op een hele plezierige stille manier en dat er vaak hele tevreden blije mensen in 
zitten. Innovatief, duurzaam, efficiënt, een hoge klanttevredenheid. Ook winnaar van meerdere prijzen. 
En wat ook heel mooi is, ik heb daar al eerder aan gerefereerd, het feit dat werkloze mensen vanuit de 
Bijstand een betaalde baan krijgen op die Wijkhopper en dat daarmee ook mensen worden opgeleid 
richting de taxibranche, tot groot genoegen van de taxi ondernemers. Ontwikkeld in de Drechtsteden, 
uw Stroomlijn, onze Stroomlijn is de organisatie die dat voor elkaar heeft gekregen. Een organisatie die 
zich kenmerkt door lef, ondernemerschap en snelheid, heb ik voor mezelf even opgeschreven.  

 
Snelheid gaat er wel eens mee gepaard dat zaken in de procedure niet helemaal in de goede 
volgordelijkheid gaan. Daar zijn al een aantal keer vragen over gesteld. Wij hebben begin vorig jaar al 
als aandeelhouder, de heer Padt en ik, gesproken over de noodzaak om Stroomlijn te versterken 
omdat het succes ertoe leidde dat Stroomlijn groeide en dat wilden wij ook graag. Dat zou een vraag 
betekenen richting de Drechtraad. Dan heb ik het over maart, dat we daarover gesproken hebben. Kort 
daarna werd de Wijkhopper voor het eerst uitgerold. Vervolgens komt het tot een voorstel in juni. Dat 
komt na de zomer uw kant op en toen is het hele proces doorlopen. In deze zaal hebben wij in 
november met elkaar gesproken en is er een mooie presentatie geweest van de directeur van 
Stroomlijn waarin u er kennis van heeft kunnen nemen. Er is een aantal vragen gesteld en er zijn veel 
vragen beantwoord. Er waren ook nog enkele vragen genoteerd die nog beantwoord moesten worden 
en dat hebben wij gedaan. In de vorige maand bleek dat dat niet tot volledige tevredenheid was want er 
waren nog nieuwe aanvullende vragen die op dat moment vanwege de personele bezetting niet door 
het Drechtstedenbestuur beantwoord konden worden. Daarom spreken we daar vandaag opnieuw 
over.  
 
In de tussentijd, op 6 januari, u heeft daar een notitie over ontvangen, heb ik met een delegatie van uw 
Raad gesproken. Ik kijk terug op een heel constructief gesprek, een heel verhelderend gesprek en ook 
een heel inhoudelijk gesprek en daarmee was dat ook een heel goed gesprek. Daarin hebben we een 
aantal zaken afgepeld, vragen die open stonden. Die ga ik nu niet allemaal herhalen want daarvan kunt 
u kennis nemen in de notitie die wij met u hebben gedeeld. Dat ging over de governance en over het 
risico, dat ging over de financiering van het één en ander en daar zijn wij verder op ingegaan.  
 
Stroomlijn is een B.V. Dat klinkt soms een beetje spannend maar laten we wel zijn, wij als gemeenten 
zijn honderd procent aandeelhouder van deze B.V. Het secretariaat wordt gevoerd door de Sociale  
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Dienst en de aandeelhouders worden vertegenwoordigd door twee Drechtstedenbestuurders. Maar het 
is een B.V. en op die manier hebben we die B.V. ook op afstand gezet om snelheid te kunnen maken, 
om innovatief te kunnen zijn en dan heb je soms wat meer ruimte nodig buiten de direct politieke 
context. De hele WMO, jeugd, dagbesteding, leerlingenvervoer wordt uitgevoerd en geregisseerd door 
Stroomlijn en dat is snel gegroeid. Wat wij met de kennis van nu als Drechtstedenbestuur wellicht 
anders hadden moeten doen, dat staat soms op gespannen voet met die lef, de snelheid en dat 
ondernemerschap, dat wij nog meer aan de voorkant u hadden kunnen betrekken bij de 
financieringsvraag die uw kant op zou kunnen komen. We hebben u nu een voorstel voorgelegd toen 
we al bezig waren met het uitrollen van de Wijkhopper want we wilden snelheid maken. Het was ook 
een mooi concept. Maar tegelijkertijd hebben we dat gesprek onvoldoende met u gevoerd. Dat hadden 
we ook op een andere manier kunnen doen. Het hoeft niet altijd via een formeel voorstel maar het moet 
uiteindelijk wel afgehecht worden met een formeel voorstel. Maar dat hadden we wellicht al kort na de 
zomer kunnen doen.  
 
Dat even ter inleiding. We hebben de aanvullende vragen beantwoord. Daarna is er nog een aantal 
vragen en een aantal thema’s benoemd door een delegatie van de Drechtraad. Die hebben wij ook 
recht willen doen met de notitie die wij hebben opgesteld. We hopen van harte als Drechtstedenbestuur 
dat u tot positieve besluitvorming over wilt gaan zodat we trots kunnen zijn op de Wijkhopper en de 
verdere uitrol die, ik begreep net van een collega uit Zwijndrecht, een heel groot succes is en dat we 
daar met elkaar ook weer trots op kunnen zijn.  
 

 De voorzitter: Dank u zeer. Dat even ter introductie op het dossier. Dan ga ik nu toch naar de heer 
Boudewijn. Gaat uw gang. 

 
 De heer Boudewijn: Om te beginnen willen wij nogmaals benadrukken, want daar blijkt toch af en toe 

wat verwarring over te zijn, dat wij het initiatief van de Wijkhopper van harte ondersteunen. Het gaat 
dus niet over het initiatief van de Wijkhopper an sich. Zowel voor de doelgroepen waar het vervoer op 
gericht is, is dit een mooie invulling maar ook door de inzet van mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt is dit wat ons betreft zeer waardevol. Dus over het initiatief geen enkele kritische noot, 
alleen maar lof wat dat betreft. Onze kritische houding zit dus expliciet niet op de inhoud van de 
Wijkhopper maar betreft de wijze waarop met name bestuurlijk invulling is gegeven aan de uitvoering 
en de financiering. Ik hecht eraan eerst nog een aantal opmerkingen over het procesverloop te maken, 
ook gezien hoe het proces verlopen is, en dan ga ik op de inhoud in. 

 
In de Drechtraad van december is het voorstel aangehouden omdat de vragen en kritische 
kanttekeningen, mede naar de mening van onze fractie, niet naar tevredenheid geadresseerd waren en 
die vanuit het DSB tijdens de vergadering ook niet ingevuld konden worden, mede omdat de 
betreffende portefeuillehouders niet aanwezig konden zijn. Op basis van een tussentijds gesprek met 
de heer Heijkoop, waar de heer Heijkoop ook aan refereerde, en de daaruit vloeiende aanvullingen op 
het voorstel, want wat ons betreft is er echt wel aanvullende informatie op tafel gekomen die we 
daarvoor niet hadden, constateert onze fractie dat de interventie om het voorstel aan te houden een 
terechte interventie is geweest. Wij verwachten dat het DSB dit eveneens erkent, zeker gezien de toch 
wel wat afkeurende reacties vanuit het DSB tijdens de Drechtraadsvergadering in december, 
tenminste, zo is dat bij ons binnengekomen. We hebben geprobeerd dat nog even goed na te luisteren 
of we dat goed ervaren hadden maar de geluidsopname was er niet dus dat is alleen vanuit het gevoel 
zo wel overgekomen. Het is tevens duidelijk geworden, en daar hebben we ook over gesproken in het 
overleg met de portefeuillehouder, dat tijdens de Carrouselbespreking met het DSB de kritische vragen 
en kanttekeningen naar onze mening niet geleid hebben tot de juiste inschatting hiervan. Wat ons 
betreft moeten we daar ook wederzijds van leren. 
 
De portefeuillehouder gaf in zijn inleiding ook aan dat met de kennis van nu zaken anders gebeurd 
zouden zijn. Wij denken zelfs dat het betrekken van de Drechtraad nog wel eerder plaats had moeten 
vinden, voordat het initiatief van de Wijkhopper gestart was qua uitvoering, want dan hadden we het 
over zowel de inhoud als de financiering kunnen hebben. Maar dat is een opmerking achteraf. Wij 
hopen dat het DSB hier ook van leert want dergelijke initiatieven zullen wel vaker voor gaan komen. Tot 
zover het proces wat ons betreft.  
 

 Dan de inhoud. Dat zullen wij doen op basis van de vier punten die in de laatste notitie aangegeven 
zijn.  

 De eerste vraag of de uitvoering van de vervoerstaak binnen de opdracht van Stroomlijn past. 
 Als tweede punt hoe de aanschaf tot op heden plaats heeft gevonden van de voertuigen.  
 Als derde punt de risico’s die verbonden zijn aan het verstrekken van de lening. 
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En als vierde de governance met betrekking tot de besturing van Stroomlijn.  

 
 Het eerste punt, de vraag of de uitvoering van het vervoer, in dit geval de Wijkhopper, binnen de 

doelstellingen van Stroomlijn past, komen wij tot de constatering dat je met een vrije interpretatie van 
de Statuten zou kunnen stellen dat het hier binnen past. Maar als je het oorspronkelijke voorstel voor 
het oprichten van Stroomlijn bekijkt, dan is dat voorstel zeer duidelijk over de scheiding van regie en 
uitvoering. Daar is gesteld dat regie een publieke taak is die door Stroomlijn uitgevoerd wordt. De 
uitvoering is een private taak die middels aanbesteding uitgevoerd wordt door marktpartijen. Op basis 
van deze scheiding is door een externe adviespartij geadviseerd tot de juridische constructie van 
Stroomlijn zoals die nu ook is, inclusief de daarbij behorende governance. Nu echter de uitvoering van 
vervoer door middel van de Wijkhopper ook door Stroomlijn zelf uitgevoerd wordt naast de regiefunctie, 
vraagt dit naar onze mening om een herijking van de structuur en governance. Dat de governance een 
aandachtspunt is, daar kom ik bij een ander punt nog op terug. De portefeuillehouder heeft in het 
memo de toezegging gedaan om hierover extern advies in te winnen. Dat advies zien wij dan ook 
graag tegemoet, ook met de eventuele consequenties daarvan.  

 
 Het tweede punt, de aanschaf tot op heden. Stroomlijn zelf heeft niet voldoende financiële middelen om 

de investering voor de Wijkhopper, met name de twintig voertuigen, te kunnen doen. Dat is ook de 
reden van het verzoek voor de lening. Alleen kwam het verzoek voor de lening eigenlijk in de laatste 
fase van het project, toen het al een groot deel uitgerold was en ook al overal rond reed. Dat is dus ook 
de constatering. Het merendeel van de voertuigen is op dit moment al aangeschaft, zelfs voor 
Alblasserdam, waar de Burgemeester van Alblasserdam in december nog wat ongerust was. Maar ook 
voor Alblasserdam zijn ze aangeschaft en gaan ze rijden. Dus het betreft alleen nog de aanschaf van 
een aantal voertuigen voor een aantal Dordtse wijken. Inmiddels is duidelijk, dat staat ook in het 
aanvullende memo, dat deze financiering gedaan is vanuit het WMO budget van de GRD door middel 
van het verstrekken van een voorschot, oftewel een tijdelijke lening vanuit WMO middelen. Daarnaast 
was rekening gehouden met een forse subsidie die (nog) niet verstrekt is. Wat ons betreft is dit een 
onwenselijke situatie en formeel gezien ook een onrechtmatige besteding van WMO middelen. Deze 
moeten nu achteraf rechtgetrokken worden door middel van het verstrekken van de lening omdat de 
gebruikte WMO middelen terug moeten vloeien naar de GRD. Terecht geeft de portefeuillehouder in 
zijn inleiding aan dat het beter was geweest dit reeds eerder met de Drechtraad af te stemmen. Hij 
noemde zelf begin van de zomer maar wat ons betreft zou dat aan het begin van het project gedaan 
moeten zijn. Als we de businesscase bekijken lijkt daar ook de verwachting geweest te zijn dat dat ook 
zonder lening had kunnen gebeuren, onder andere vanwege de subsidie, maar gebleken is dat dat niet 
mogelijk was. Wat ons betreft is te laat over de financiering nagedacht en in contact getreden met de 
Drechtraad. Hieraan gekoppeld zouden wij de Auditcommissie van de Drechtraad willen verzoeken om 
bij de jaarrekening van de GRD en ook van Stroomlijn extra aandacht te besteden aan de financiële 
relatie op dit punt tussen de GRD en Stroomlijn, want hier moet iets recht getrokken worden vanwege 
het oneigenlijk gebruik van WMO middelen. Die zijn niet meer recht getrokken het afgelopen jaar 
omdat de lening niet meer verstrekt is.  

 
 Het derde punt betreft de risico’s. Enerzijds zijn dat wat ons betreft risico’s die aan de lening zelf 

verbonden zijn maar wat ons betreft ook risico’s die aan de uitvoering van het vervoer door Stroomlijn 
verbonden zijn. In tegenstelling tot de eerste antwoorden, er zijn geen risico’s of ze zijn nihil, blijkt dat 
er wel degelijk risico’s zijn verbonden aan zowel de lening als het uitvoeren van het vervoer. Dat is ook 
in het memo opgenomen. Er staat ook in het memo dat dat aan de ene kant de reden is om als 
Stroomlijn zelf de uitvoering van de Wijkhopper ter hand te nemen. Het feit is dat in de markt een 
dergelijk concept niet of nog niet beschikbaar is. Anderzijds zou dat wat ons betreft ook tot nadenken 
moeten stemmen, want waarom heeft de markt hier nog niet op ingespeeld. Wat ons betreft zou, dat is 
ook achteraf gezegd, een samenwerking met een externe partij één van de opties geweest zijn om dat 
als Stroomlijn samen met een marktpartij te doen. Wat ons betreft is één van de redenen waarom de 
markt hier nog niet op ingespeeld heeft dat dit type vervoer, dat in algemene zin aangeduid wordt als 
de last miles, nauwelijks kostendekkend en commercieel uit te voeren is. Waarom zou Stroomlijn dat 
wel kostendekkend kunnen doen? Dat ligt voor een groot deel aan de inzet van mensen, chauffeurs, 
vanuit de groep van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dus de personele kosten voor de 
uitvoering zijn relatief laag en zeker aanzienlijk lager dan marktkosten. Dat is ook de reden waarom het 
voor Stroomlijn kostendekkender uit te voeren zal zijn dan voor de markt. Maar op het moment dat er te 
weinig capaciteit beschikbaar is vanuit deze doelgroep, dan zal ook Stroomlijn genoodzaakt zijn om 
zich op de markt te begeven om chauffeurs aan te trekken en dan vervalt dit kostenvoordeel. Wellicht 
dat een samenwerking met een externe partij op termijn nog wel eens een verstandige zou kunnen zijn 
om daar op een goede manier op in te spelen. De businesscase, die we vertrouwelijk hebben ingezien 
als vertegenwoordiging vanuit de Drechtraad en die ook voor ons allen als Drechtraadsleden in te zien  
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is, bevestigt dit ook. Overigens, en dat wil ik ook met klem bevestigen, dat heb ik ook al eerdere keren 
genoemd, zijn de risico’s voor ons op zich niet de reden om te zeggen we stemmen niet in met het 
voorstel. De inhoud is wat ons betreft dusdanig dat we zeggen geen probleem als er risico’s zijn. Wat 
ons wel zorgen baart is dat pas heel laat tot uitdrukking is gekomen dat zowel portefeuillehouder als 
DSB blijk gaven dat ze deze risico’s helder hadden. Dat baart ons nogal wat zorgen. Vandaar ons 
verzoek aan het DSB wees alert op de risico’s die eraan verbonden zijn, zowel aan de uitvoering van 
het vervoer als aan de lening zelf. Uit de businesscase kan ik verder zelf niet citeren omdat die 
vertrouwelijk is, maar ik zeg deze opmerking niet voor niets.  

 
 Tot slot de governance. Het eerste aandachtspunt is wat ons betreft de gewijzigde inhoud van 

Stroomlijn, dus naast de regielijn waar Stroomlijn oorspronkelijk voor bedoeld was ook de uitvoering. 
Daar heb ik al eerder een opmerking over gemaakt. De andere, en die vinden wij eigenlijk nog 
zwaarwegender, betreft de zuivere scheiding binnen het WMO domein tussen de GRD en Stroomlijn. 
Op dit moment is de portefeuillehouder van de WMO tevens toezichthouder op Stroomlijn. Daarmee is 
hij zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. Dat vraagt dus extra borgen in een zuivere scheiding 
tussen de verantwoordelijkheden van de GRD enerzijds en anderzijds het toezicht op Stroomlijn. Naar 
onze mening is dat op dit moment niet goed geborgd. Wij verwachten dat uit het advies dat 
ingewonnen zal worden over de governance daarover ook wel een advies zal komen. Dat het 
ontbreken van die zuivere scheiding in de praktijk ook consequenties heeft zien we in de businesscase. 
Daar wil ik één opmerking over maken. Als wij de businesscase op de juiste wijze geïnterpreteerd 
hebben dan is een deel van de implementatiekosten gedragen door de SDD, niet als opdrachtnemer 
van de SDD voor de Wijkhopper maar door personele inzet vanuit de SDD. Daarmee heb je in feite een 
vermenging van de GRD en Stroomlijn, waar het naar onze mening een zuivere opdrachtgever- 
opdrachtnemer relatie zou moeten zijn tussen de GRD en de B.V. Stroomlijn.  

 
 Het geheel overziend constateren wij dat er bij de gang van zaken best een aantal kritische 

kanttekeningen gemaakt moet worden die om opvolging vragen. Wat ons betreft is de interventie die 
we gedaan hebben ook een terechte geweest als Drechtraad. Jammer dat het nodig was, maar ik denk 
wel dat de aanvullende informatie die uit die interventie gekomen is eigenlijk op voorhand al bekend 
had moeten zijn. Wij zouden dit willen typeren als dit zal eens maar nooit weer voor moeten komen, 
dus laten we daar ook van leren. Dat zou ik ook het DSB voor willen houden. Voor ons, alles overziend, 
is er echter geen reden om op dit moment onze instemming niet te verlenen met de verstrekking van 
de lening omdat wij het hogere doel in de gaten houden en de doorslag laten geven waarvoor de 
Wijkhopper bedoeld is. Wij zullen echter wel, dat zal u niet verbazen na de opmerkingen, stevig de 
vinger aan de pols houden bij de opvolging van een aantal acties, want er zijn wat ons betreft dingen 
gebeurd die niet hadden moeten plaatsvinden. Tot zover onze bijdrage.  

 
 De heer Moorman: Ik ben één van die criticasters die namens de SLP naar de uitrol heb gekeken. Ik 

heb onder andere samen met de heer Boudewijn in dat overleg gezeten. De inleiding zoals de heer 
Boudewijn geeft over het proces hoef ik niet te herhalen want daar hebben wij uitgebreid in het 
voortraject over gesproken en we zijn het volledig eens. Het grootste probleem is de portefeuillehouder 
die net prachtig vertelde dat er mooie prijzen zijn gewonnen. Maar de portefeuillehouder heeft wat ons 
betreft geen prijs gewonnen. Want als je negen maanden geleden al weet dat dit eraan zit te komen en 
zeker met de wijze waarop de B.V. en het opdrachtgever- en opdrachtnemerschap in één hand zitten, 
dan had je eigenlijk op dat moment aan de bel moeten trekken en niet de gelden zo in moeten zetten, 
de heer Boudewijn heeft het keurig verwoord, dat er op een oneigenlijke manier alvast voorgefinancierd 
werd. Wat wij onderschrijven, net als de heer Boudewijn, zijn de successen en de doelgroep en het 
bedienen daarvan, maar binnen het DSB had toch wel nadrukkelijk informatieoverdracht moeten 
plaatsvinden en had eigenlijk, en ik kijk u ook aan als voorzitter, het stuk opdrachtgever- en 
opdrachtnemerschap heel goed gescheiden moeten worden want je pleegt wel de goede governance.  

 
Na negen maanden gaan wij dan over dit kindje beslissen. Wij zijn daar, net als de heer Boudewijn 
vanuit de ChristenUnie/SGP positief over maar het is natuurlijk wel zo dat die regierol die wij moeten 
hebben, zoals we die nu hebben niet past bij de manier waarop we het als overheid moeten doen. Dat 
uitvoering in de markt niet lukt, daar heeft de heer Boudewijn voldoende opmerkingen over gemaakt. 
De aanschaf en de lening, het voorschot uit de WMO en het onrechtmatig aanwenden van gelden, daar 
moet de Auditcommissie apart naar kijken. Vanuit de controle op de jaarrekening zal daar ook het één 
en ander in vermeld moeten worden. Wij zullen die in de risicoparagraaf heel nadrukkelijk op moeten 
nemen, ook al worden ze als klein ingeschat. Maar de governance moet geregeld worden. Het moet 
helder zijn hoe de financiën gaan lopen. Het moet helder zijn wat de echte risico’s zijn en hoe wij dat 
daadwerkelijk gaan uitrollen. Als de Sociale Dienst zelf altijd adverteert met de film I, Daniel Blake, dan 
zou je hier omgekeerd zeggen hier wordt geen geld gegeven. Het leerproces dat hieruit voortkomt is  
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een leerproces dat het DSB zich mag aantrekken. Het is niet zo dat we daarom even gemakkelijk op de 
rem hebben getrapt maar omdat we daadwerkelijk de kritiek, zoals keurig verwoord door de heer 
Boudewijn, kunnen delen en het de vraag is of de portefeuillehouder en het DSB meer gaat delen met 
elkaar en beter de rollen gaat scheiden opdat het voor ons, als bedrijfsmatige inzet, naar de bevolking 
waarvoor wij zitten het goed uitgevoerd wordt. Tot zover.  
 

 Mevrouw Middelkoop: Wellicht hebben we de schijn tegen maar de CDA fractie is niet tegen de inzet 
van de Wijkhopper. In tegendeel. We zijn blij en zeker ook enthousiast met deze toevoeging aan de 
dienstverlening voor onze inwoners. Echter voordat we in konden stemmen met het voorstel voor de 
financiële versterking van Stroomlijn waren er wat ons betreft nogal wat losse eindjes die we eerst aan 
elkaar geknoopt wilden zien. Ik kan aansluiten bij de woordvoering van de heer Boudewijn van de 
ChristenUnie/SGP. Ik ga dat allemaal niet herhalen. Ook na de schriftelijke beantwoording van 9 
december en het gesprek en de toezeggingen van de portefeuillehouder op 6 januari kunnen wij 
instemmen met voorliggend voorstel. We zijn ook blij om te horen dat nu alsnog BDO om advies wordt 
gevraagd over de inrichting van de governance structuur.  

 
 Nog wel één opmerking. De CDA fractie betreurt het ook dat we niet aan het begin van dit traject zijn 

meegenomen maar juist achteraf. Dit ook vanwege het mogelijke risico dat de aangevraagde subsidie 
niet verstrekt zal worden. Het gaat om besteding van WMO gelden. We willen de portefeuillehouder 
graag horen zeggen dat een dergelijke creatieve financiële oplossing, hoe goed ook bedacht en 
bedoeld, tijdig, dus voor uitvoering, wordt medegedeeld aan de Drechtraad, zo nodig in beslotenheid of 
via een tussentijdse memo als er sprake is van tijdsdruk.  

 Ik wil echter toch besluiten met een compliment aan de portefeuillehouder met dit fantastische project, 
waar we toch echt allemaal heel blij mee kunnen zijn.  

 
 De voorzitter: De kritische noten en complimenten vliegen over tafel.  
 
 Mevrouw Castelijn: Eerlijk gezegd is de fractie D66/VSP er nog niet uit. Enerzijds omdat, en dat is al 

een aantal keer gezegd, we het inhoudelijk een mooie oplossing vinden die we op zichzelf 
ondersteunen. Nu is er vervoer voor kwetsbare inwoners en een opstapje naar werk voor mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar wij hebben, en dan zeg ik het even heel plat, er een bloedhekel 
aan om in een situatie terecht te komen waarin we alleen nog maar kunnen tekenen bij het kruisje. De 
wethouder weet net heel charmant, dat zijn we ook wel van hem gewend, aan te geven dat dat niet zo 
had moeten gebeuren maar de realiteit is ook dat er geen consequenties aan zitten. Welke garantie 
hebben we dat dat een volgende keer niet weer op die manier gebeurt? Dat leidt bij ons ook wel tot de 
vraag als we nu tegen stemmen, wat gebeurt er dan?  

 
 De heer Moorman: Bij interruptie, die vraag hebben wij ook in het vooroverleg gesteld en aangezien 

het over het Dordtse ging was de portefeuillehouder zo gul om te zeggen dat hij het dan uit zijn eigen 
gelden ging betalen.  

 
 Mevrouw Castelijn: Dat is op zijn minst een interessante. 
 
 De voorzitter: Tot zover het stukje solidariteit in de regio. Mevrouw Castelijn gaat u verder. 
 
 Mevrouw Castelijn: Daar bovenop hebben we eigenlijk in dezelfde lijn nog wel een opmerking over het 

feit dat het risico laag wordt genoemd. Ja, dat risico is laag als wij overal ja tegen blijven zeggen, want 
de inkomsten komen ook uit subsidies. Dat betekent dat je eigenlijk een situatie creëert waarbij je 
eigenlijk gegijzeld wordt, omdat beëindiging van de subsidierelatie betekent verlies van geleend geld, 
terwijl je eigenlijk altijd de vrijheid zou willen hebben om een subsidierelatie te kunnen beëindigen. En 
dan zitten we ook nog binnenkort tegen een bezuinigingstaakstelling aan te kijken die op de agenda 
komt en als ik me goed herinner stonden diverse vormen van vervoer ook op dat lijstje. Dus we vragen 
ons wel af wat dan de consequenties zijn van dat laag ingeschatte risico.  

 
 Tot slot. De chauffeurs gaan veelal via Baanbrekend uit de Bijstand komen. Op zichzelf een hele mooie 

ontwikkeling. Een mooi opstapje, hopen we, naar betaald werk, maar benoem dat dan ook zo. In 
zekere zin, dat is net in wat andere bewoordingen aan de orde geweest, is het feitelijk een extra vorm 
van subsidie. Laat ik het zo zeggen, laten we het niet dubbel gaan tellen bij succes met betrekking tot 
uitstroom uit de Bijstand. Dat zouden we in het vervolg ook wel graag helder terug willen zien. Tot 
zover. 
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De voorzitter: Ik wil natuurlijk uw stemgedrag niet beïnvloeden maar ik moet heel vaak tekenen bij het 
kruisje en af en toe frons ik daar ook mijn wenkbrauwen wel eens bij maar uiteindelijk kies ik er dan 
toch voor om de inhoud die ik acceptabel vind leidend te laten zijn. Maar nogmaals, ik wil u niet 
beïnvloeden.  

 
 De heer Philippo: Ik ben er wel uitgekomen. Een bekend Nederlands spreekwoord zegt beter ten halve 

gekeerd dan ten hele gedwaald. Dat gaat hier duidelijk op. Wij waarderen het enthousiasme van 
Stroomlijn en een prachtige bloemlezing van de heer Heijkoop. Je zou haast voor stemmen. Maar D66 
Philippo stemt tegen dit voorstel omdat wij de zaken zuiver willen houden. Ten eerste, het doel is op 
elkaar afstemmen, regie. Ten tweede, het Sociaal Domein is geen vervoerder. Ten derde, goed 
rentmeesterschap is belangrijk. Ik zal dit toelichten.  

 
 Het afstemmen op elkaar, ik heb artikel drie gelezen, daar staat het heel duidelijk in. Alles heeft 

betrekking op het op elkaar afstemmen, zelfs als men tussen de regels door wil lezen.  
 Ten tweede, het Sociaal Domein is geen vervoerder. Het Sociaal Domein besteedt uit en regisseert, 

zoals ook de overheid doet. Zoek naar concessiehouders. Mogelijkheden genoeg als je doorzoekt.  
 Goed rentmeesterschap is belangrijk. Het Sociaal Domein gaat gebukt onder enorme financiële 

inspanningen waarvan de vraag is hoe lang dit houdbaar is. Daar past een dergelijke inspanning niet 
bij. Ook de risico’s zijn te groot, evenals de governance. Zie ook het betoog van de heer Boudewijn, 
Moorman et cetera. Een concessie is daarom wijzer. Ik vraag mij af waarom sommige fracties die 
dwepen met goed rentmeesterschap ineens van hun geloof afstappen en toch voor stemmen.  

 Nogmaals, doel is op elkaar afstemmen. Het Sociaal Domein is geen vervoerder en goed 
rentmeesterschap is belangrijk. Daarom stemmen wij tegen.  

 
 De heer Van Krimpen: Een tweetal vragen over de procedure die ik bij de heer Boudewijn miste.  
 Ik heb de uitnodiging voor het open gesprek gemist, maar dat kan aan mij liggen. Dat is één. 
 En twee, waarom is het businessplan niet als geheim stuk bij onze stukken beland, zodat wij dat van 

tevoren hadden kunnen bekijken en niet een mailtje in de middag om dat ’s avonds nog even te komen 
bekijken. Tot zover. 

 
 De heer Grimmius: Wij kunnen ons voor een heel groot deel aansluiten bij het betoog van de heer 

Boudewijn. Ik heb de portefeuillehouder ook horen zeggen absoluut een goed initiatief. Dat zijn wij ook 
van mening. Hij heeft ook gezegd er zijn prijzen gewonnen, alleen in ieder geval geen 
schoonheidsprijs. Die mening zijn wij ook wel toegedaan. Voorgaande sprekers hebben ook al 
aangegeven dat er wat betreft de risico’s in de stukken nadrukkelijk staat dat de risico’s laag zijn maar 
wat ons betreft zijn ze er wel degelijk en is dat ook echt nog niet helemaal weggenomen.  

 
 Dan voor wat betreft de lening zelf. Wij hebben een lening die nog loopt, die ook nog afbetaald moet 

worden. Deze lening gaat daar bovenop komen. De lening wordt ook meteen maximaal opgenomen. 
Wij hebben daar een vraag over. Als je bij de voorwaarden daarvoor kijkt moet er eigenlijk ieder 
kwartaal aangevraagd worden of er geld opgenomen mag worden. Volgens ons is de lening nu 
maximaal opgenomen dus het speelt waarschijnlijk voorlopig niet, maar stel dat er binnen nu en, pak 
hem beet, een jaar een gedeelte van die lening terugbetaald is, kan er dan opnieuw geld opgenomen 
worden? Indien dat mogelijk is, daar komt de vervolgvraag bij, moet dat dan onderbouwd worden? 
Moet daar een besluit over genomen worden? En kunnen de Drechtsteden daar zelfs eventueel nee 
tegen zeggen? Daar wilde ik het in eerste termijn even bij laten.  

 
 De voorzitter: Anderen nog? Zo niet, dan wil ik graag het woord geven aan de portefeuillehouder. De 

heer Heijkoop, er is een aantal vragen gesteld en een aantal duidingen gegeven. 
 
 Portefeuillehouder Heijkoop: Ik heb wel meegeschreven. Een aantal vragen is ook al beantwoord in de 

technische beantwoording en de aanvullende notitie maar ik zal proberen uw vragen recht te doen.  
 Allereerst dank voor uw reactie en voor de toch wel overgrote meerderheid die gaat instemmen die zich 

lijkt af te tekenen. Daarmee geeft u ook aan dat u, en dat benoemt u ook met de woorden, we zijn er 
blij mee, we zijn er trots op, we vinden het waardevol. Het is denk ik wel belangrijk om met elkaar vast 
te stellen dat we in deze regio iets heel bijzonders met elkaar hebben gerealiseerd. Even puur op de 
inhoud, ik kreeg net nog appjes van collega’s van laten we vooral dat wel blijven benoemen. 
Zesennegentig heel tevreden ouderen in Alblasserdam. Een enorme groei in Zwijndrecht. Dat is wel 
uiteindelijk waar we het voor doen, voor de kwetsbare mensen, die we ook goed vervoeren. Dat is heel 
nadrukkelijk onderdeel van het Sociaal Domein. Het gaat over mobiliteit, het gaat over mee kunnen 
doen in de samenleving, het gaat over het bestrijden van eenzaamheid. Het is een laagdrempeligere  
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voorziening waardoor echt veel meer mensen het huis uit komen. Ik denk dat we daarvoor ook de 
politiek in zijn gegaan, voor juist deze mensen.  

 
 De voorzitter: Ik zie dat u zelfs de heer Van der Net emotioneel weet te raken, maar gaat u verder. 
 
 Portefeuillehouder Heijkoop: Het is natuurlijk nooit onze bedoeling geweest om een afkeurende toon te 

laten doorklinken, zoals de heer Boudewijn aangaf, dat in december gebeurd zou zijn. Ik heb 
geprobeerd het terug te luisteren maar er was iets mis gegaan met de geluidsopname, maar dat is 
zeker niet de bedoeling geweest. Ik kan op alle subonderdelen ingaan, de governance, de risico’s, de 
bevoorschotting, maar ik vind het prima als allerlei mensen daarnaar gaan kijken van de Treasury. 
Bevoorschotting is ook niet altijd ongewoon maar het is wel creatief. Ik ben ook wel blij dat u niet zegt u 
mag niet met creatieve oplossingen komen. Het CDA gaf dat aan. U zei prima die creatieve 
oplossingen maar informeer ons tijdig, doe het eventueel vertrouwelijk, eventueel met een notitie. Dat 
lijkt mij prima. Laten we dat met elkaar afspreken.  

 
 Waar het gaat over de onderdelen die aan de orde zijn gekomen in het gesprek op 6 januari, daarvan 

durf ik ruimhartig toe te geven, ook vanuit het DSB, dat die opmerkingen waar het gaat over risico’s en 
dergelijke, het voorstel beter hebben gemaakt. Dat is positief en goed.  

 Dan kunnen we het hebben over het proces, de volgtijdelijkheid en we hebben elkaar misschien ook 
hier en daar verrast. Volgens mij werken we vanuit vertrouwen en werken we vanuit de bedoeling dat 
we de goede dingen doen. Ik wil in die zin met u moedig voorwaarts, er kennis van nemende dat u 
bijna allemaal enthousiast bent over de Wijkhopper.  

 
 Mevrouw Kruger: Bij interruptie, ik zit nog even na te denken over de positieve bespreking van de heer 

Heijkoop over zijn eigen partij die zo tevreden was over de creatieve oplossing. Dan denk ik ja, het is 
prachtig, uw eigen partij die daar zo positief over is. Ik ben ook altijd voor creatief met kurk en buiten de 
lijntjes kleuren en zo, zolang je maar niet van dat tafelblad afvalt. Maar u heeft ook hele andere partijen 
gehoord, waaronder onze eigen partij, die zeggen het is creatief maar is het de creatieve bedoeling 
geweest? Het is wel WMO geld waar we altijd heel zuinig mee moeten zijn. En straks in de discussie 
over de bezuinigingen gaan we echt nog een robbertje vechten met elkaar. Daarvan zegt u het is heel 
creatief om dat geld even te gebruiken voor voorfinanciering. Ik vind het fijn dat u uw eigen partij roemt 
om de complimenten maar er zijn andere partijen die heel wat andere geluiden hebben gehoord. Dat 
wil ik toch wel even onderstrepen.  

 
 Portefeuillehouder Heijkoop: Voor de goede orde, het CDA sloot zich ook in belangrijke mate aan bij 

de woordvoering van de heer Boudewijn. Het ging even over de creatieve oplossingen. De ruimte die u 
daarmee geeft om de kracht van Stroomlijn, het construct Stroomlijn, de B.V. Stroomlijn met de 
aandeelhoudersformule te benutten, want die creativiteit, die innovativiteit en ook dat 
ondernemerschap is wel heel belangrijk geweest om te komen tot waar wij nu staan. Dat wil ik ook met 
u vaststellen. Creatief met kurk is voor mijn tijd. Daar kan ik geen oordeel over geven.  

 
 De voorzitter: Maar dat weet u wel. 
 
 Mevrouw Kruger: Ik heb nog wel wat beelden. Ik kan u nog wel even bijpraten cultureel. U zegt 

creatieve vrijheid, die heeft u genomen. Wij hebben geen andere keus meer dan te zeggen het is in dit 
geval misschien goed afgelopen. Maar we zeggen ook heel duidelijk het moet geen tweede keer, het 
moet gewoon aan de voorkant komen. Behalve dat we zeggen dat moet u niet meer doen keurt Groen 
Links het gewoon af en ik heb ook andere partijen gehoord die het afkeuren om op deze manier 
creatief bezig te zijn.  

 
 Mevrouw Middelkoop: Ook het CDA was, als ik even in herinnering breng, op 3 december best kritisch. 

Wij zijn ook één van de partijen geweest om te zeggen we gaan er vandaag niet over stemmen, hier 
moeten gewoon eerst meer antwoorden komen.  

 
 Portefeuillehouder Heijkoop: Ja, ik ben onderhand wel heel benieuwd naar die 3 december. Het spijt 

mij nog meer dat ik daar niet bij kon zijn. Het is mij echt wel duidelijk dat u heeft gezegd hoe dit proces 
gelopen is had anders gemoeten. Dat heb ik in mijn inleiding aangegeven, dat heb ik daarnet ook al 
herhaald en dat wil ik bij deze nog een keer doen. Maar ik wil daar ook wel naast zetten, daar ben ik 
ook gewoon blij mee, dat die creativiteit op ondernemerschap er ook mag zijn omdat dat ons in deze 
regio al heel veel gebracht heeft. Een aantal van u weet zich wellicht ook te herinneren de 
resultaatbekostiging. Daar waren we in Nederland ook de eerste mee. Dat heeft ons vele miljoenen 
opgeleverd door daar op een creatieve manier in de WMO mee om te gaan. Ook hiervoor geldt, ja het  
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gaat over risico’s. Het gaat ook, dat is ook door een aantal van u gesteld, over zeer beperkte risico’s en 
ook risico’s die we willen nemen. Door het op deze manier te doen besparen we heel veel schaarse 
WMO middelen. Dat is een veel efficiëntere manier dan als je het op de traditionele manier zou doen.  

 
En ja, we willen dat het liefst met de markt doen maar ik spreek ook geregeld met de markt, 
bijvoorbeeld bij werkbezoeken aan taxibedrijven. We moeten ons ook realiseren dat die markt in 
belangrijke mate gericht is geweest op overleven. Als je aan het overleven bent en je krijgt daar stress 
van, dat zie je ook bij mensen, we hebben het wel eens over schuldigen, dan is er minder ruimte voor 
ondernemen en creatief zijn en innovatief zijn. Daarom is het goed dat Stroomlijn met de markt, die zijn 
altijd in verbinding geweest, nagedacht heeft over nieuwe vervoersoplossingen.  

 
 Er waren ook nog wat andere vragen, zoals waarom geheim. Dat is wel omdat Stroomlijn zich in een 

marktomgeving bevindt. Het gaat over informatie die je daarmee verzamelt die gewoon strategisch is. 
We hebben geen formele status van geheimhouding met elkaar afgesproken maar ik heb u daarom wel 
recht willen doen om op deze manier de informatie inzichtelijk te maken maar niet de informatie vrij 
inzichtelijk te delen. Dat is puur vanuit zorgvuldigheid geprobeerd.  

 
 De heer Philippo: Bij interruptie, ik herinner aan wat de heer Heijkoop net gezegd heeft. In de markt 

worden er miljoenen verdiend aan creativiteit et cetera et cetera maar hier is een groot verschil. Dit is 
niet de vrije markt. Hier hebben we het over gemeenschapsgelden waar we op dit moment mee bezig 
zijn. Gehoord de kritiek over governance en de risico’s die er zitten kan ik daar niet zo verheugd zijn 
over de link die u legt met het bedrijfsleven die vanuit hun eigen klantenkring en vanuit hun eigen 
kapitaal de risico’s moet ophoesten. 

 
 Portefeuillehouder Heijkoop: Stroomlijn is honderd procent Drechtsteden. Wij zijn aandeelhouder en 

wij hadden als aandeelhouder, als degene die de diensten afnamen, een vervoersvraag. Wij hebben 
Stroomlijn gevraagd denk na over hoe u ons daarin kunt bedienen. Daar is deze innovatie uit 
voortgekomen. Ik wil geen onrecht doen aan uw opmerking over de governance want daar heeft u wel 
degelijk een punt, daar moeten we over nadenken. De statuten laten het toe, dat gaf de heer 
Boudewijn ook aan, maar het is wel degelijk zo dat Stroomlijn ooit gestart is puur en primair vanuit de 
regierol. Als we meer gaan doen, en daar kunnen goede redenen voor zijn, dan kun je ook goed 
nadenken over de governance en ik neem die aanbeveling van harte over. Wij hebben er vanuit het 
DSB ook al over nagedacht dat we een partij naar de governance kunnen laten kijken. We zullen u ook 
informeren als dat ertoe zou leiden om de governance te wijzigen. Dat is een prima aanbeveling 
geweest die wij hebben overgenomen. Die toezegging herhaal ik bij deze.  

 
 De heer Philippo: De heer Heijkoop heeft het erover dat de heer Boudewijn zei dat het eigenlijk wel 

mag volgens de statuten. Ik herinner mij niet dat hij dat gezegd heeft. Ik herinner mij dat hij behoorlijk 
wat kritiek had over de artikelen en de interpretatie van de artikelen en dat uitgezocht moet gaan 
worden of dat inderdaad wel mag. Tenminste, de heer Boudewijn, zo heb ik het begrepen.  

 
 De heer Boudewijn: Dat klopt inderdaad. Wat ik in mijn eerste woordvoering aangaf is dat ik denk dat 

er nu gebruik gemaakt is van een wat vrije interpretatie van de statuten. Alleen statuten zijn geen doel 
op zich, dat zijn een middel, vandaar dat ik daar nu wat minder zwaar op ingezet heb. Ik vind meer het 
governance punt, dat is in feite ook één van de consequenties, dat dat niet helemaal strookt met de 
statuten, een belangrijk aandachtspunt. De portefeuillehouder heeft toegezegd om een onderzoek te 
doen naar de governance omdat de functie van Stroomlijn nu een andere invulling krijgt. Wellicht komt 
daar ook een advies uit van breng ook de statuten in lijn daarmee. Maar statuten zijn een middel en de 
governance moet echt op orde zijn. Daar is mijn focus op geweest.  

 
 De heer Philippo: Dat betekent dus, de heer Heijkoop, dat de heer Boudewijn iets anders zei dan wat u 

net zei.  
 
 Portefeuillehouder Heijkoop: Nee, ik wilde me aansluiten bij de heer Boudewijn. Statuten zijn geen 

doel op zich. Het is inderdaad een wat ruimere interpretatie van de statuten. We moeten goed kijken of 
de governance nog past bij wat we nu allemaal doen. En volgens mij hoorde ik de heer Boudewijn dat 
ook zeggen.  

 
 De heer Boudewijn: Bij interruptie, ik denk dat dit ook een voorbeeld is van de creativiteit die de 

portefeuillehouder aangaf, maar daar zal ik zo in tweede termijn nog een opmerking over maken. 
 
 Mevrouw Van Es: Mag ik even interrumperen? 
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 De voorzitter: Op wie, mevrouw Van Es? 
 
 Mevrouw Van Es: Laten we zeggen op de heer Heijkoop. 
 
 De voorzitter: Dat lijkt met ook het beste. 
 
 Mevrouw Van Es: Ik heb een vraag omdat hij het zo enorm eens is met de heer Boudewijn. De heer 

Boudewijn zei iets waarvan ik graag zou willen weten of hij het daar dan met die specifieke uitspraak 
van de heer Boudewijn ook eens is. Dat is de uitspraak van de heer Boudewijn dit is wat mijn fractie 
betreft eens maar nooit weer. 

 
 Portefeuillehouder Heijkoop: Wij nemen natuurlijk feedback ter harte en dit is een goed voorbeeld van 

wat we in de toekomst anders zullen doen. Op het moment dat er een nieuwe financieringsvraag is 
gaan we daar natuurlijk als DSB anders mee om, dat is logisch. Ik kan het me heel goed voorstellen. U 
heeft nu duidelijk de uitspraak gedaan we willen dit graag op een andere manier en als het bestuur dan 
een volgende keer weer hetzelfde doet, dan zou ik als ik u was ook zeggen wacht even, wat is hier aan 
de hand? Dus ja, daar ben ik het mee eens. U geeft aan dat moet anders dus dat gaan we ook in de 
toekomst anders doen, zeg ik tegen mevrouw Van Es.  

 
 Mevrouw Van Es: Ik wil daar alleen even aan toevoegen dat ik niet nog een volgende keer nodig heb 

om te denken wacht eens even. Ik vind dit al onvoorstelbaar en ik moet me echt wel over mezelf heen 
gaan zetten in de schorsing zo meteen om überhaupt te overwegen om voor te stemmen.  

 
 De voorzitter: Waarvan akte. Portefeuillehouder, bent u bijna klaar? 
 
 Portefeuillehouder Heijkoop: Ja, ik ben eigenlijk wel klaar. Ik kijk nog even rond. 
 
 Mevrouw Castelijn: Ik had nog een opmerking gemaakt die in zekere zin ook een vraag in zich hield, of 

dat risico nou eigenlijk zo laag is en hoe zich dat verhoudt tot het risico dat de komende 
bezuinigingsvoorstellen nog op gaan leveren.  

 
 Portefeuillehouder Heijkoop: Ja, het risico is heel erg laag. Dat zeggen wij ook omdat elektrisch 

duurzaam kleinschalig vervoer de toekomst heeft en omdat we in een groeimarkt zitten waar het gaat 
over vergrijzing, dubbele vergrijzing. We zien ook, en dat is een keuze waar we nu nog wat 
terughoudend in zijn, dat er heel veel andere gemeenten ook heel graag zouden willen aansluiten. Er 
worden veel werkbezoeken gebracht. In alles straalt dit groei uit en als je groeit ben je relatief minder 
kwetsbaar voor de risico’s die zich wel kunnen voordoen. Maar nogmaals, we maken wel pas op de 
plaats. En in aansluiting op wat de heer Boudewijn aangaf, we moeten even goed kijken waartoe ben je 
op aard, waarom ben je opgericht en past dat nog. En als je meer wilt doen moet je daar ook met 
elkaar over spreken.  

 
 Mevrouw Castelijn: Dat leidt bij mij toch wel tot een aanvullende vraag. Als ik het goed begrijp wordt 

ons om financiering gevraagd omdat de markt er niet instapt. De wethouder houdt nu een heel 
enthousiast betoog over groeimogelijkheden. Zou het eigenlijk niet passender zijn dat, op het moment 
dat dat zo succesvol wordt, het alsnog overgelaten wordt aan de markt?  

 
 Portefeuillehouder Heijkoop: Onderdeel van de technische beantwoording is ook in deze lijn. Als dit 

zich heel erg door ontwikkelt zal als het goed is de markt zich daar ook voor interesseren. De markt is 
ook zeer geïnteresseerd want het is een succes. We zijn sinds april gestart en we zijn in die zin nog 
niet zo heel erg lang bezig. De markt is al enthousiast over een deel. In het begin was er sprake van 
concurrentie maar dat speelt helemaal niet want het past heel goed in de huidige markt. Maar ik ben 
het eens, als de markt dit volop oppakt doen wij een stapje terug en dan gaan we op die manier met de 
markt om.  

 
 De voorzitter: Ik zag nog een vinger van de heer Grimmius. 
 
 De heer Grimmius: Ik hoorde de portefeuillehouder zeggen dat hij klaar was met zijn eerste betoog 

maar ik heb volgens mij nog geen antwoord gekregen op mijn vragen en die liggen toch echt in het 
verlengde van de risico’s waar mevrouw Castelijn het net over had. Voor wat betreft die risico’s ten 
opzichte van de markt, als de markt had gevonden dat er geen risico’s zijn, dan waren ze wel 
ingestapt.  
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Portefeuillehouder Heijkoop: Die logische verbinding die u daarin denkt te maken, volgens mij is de 
markt hier niet ingestapt omdat de markt hier nog niet mee bezig was. Stroomlijn is ook een B.V. met 
heel veel marktkennis. Mensen die voor Stroomlijn werken komen uit de markt en die hebben de ruimte 
en de creativiteit en het innovatievermogen om dat wel te gaan doen. Het is niet zo dat de markt hier 
niet instapt. U legt de verbinding met de markt, dat is wel gedaan. Laten wij nu eens één van de 
eersten zijn. Het is ook niet voor niets dat Stroomlijn al een paar keer in het zonnetje is gezet door de 
landelijke taxi- en vervoersbranche omdat zij een hele mooie innovatie hebben toegepast. Dat wordt 
wel degelijk onder vervoerders in Nederland met elkaar gedeeld.  

 
 De heer Moorman: De vraag die de heer Grimmius gesteld heeft is, is de lening een soort continu 

krediet? Los je hem af en kun je hem zo weer afnemen? Als ik dat moet uitleggen aan de fracties 
binnen de SLP dan komt ook meteen de relatie met de bezuinigingen waaraan al gerefereerd is. Maar 
de lening is een lening. Is het een continu krediet zoals de heer Grimmius dat een beetje aangaf?  

 
 Portefeuillehouder Heijkoop: Je moet heel goed met elkaar nadenken wat je wilt gaan doen in de 

toekomst. De Wijkhopper is naar wat zich laat aanzien nu een groot succes in alle gemeenten, klein en 
groot, dus dat willen we helemaal uitrollen. Dat is op dit moment ook wel het antwoord op de 
vervoersvraag die we hebben. Daar is bepaalde financiering voor nodig. Die financiering zou je 
misschien ook uit de markt gehaald kunnen hebben maar dit is ook financieel aantrekkelijk. Daarom 
hebben we het ook op deze manier gedaan. Als zich in de toekomst weer andere vragen voordoen dan 
zullen we daar eerst in de aandeelhoudersvergadering en daarna ook met u over spreken. In het licht 
van de bezuinigingen herhaal ik wat ik ook eerder heb aangegeven, dit is financieel een heel efficiënte 
oplossing. Bij Stroomlijn zit enorm veel kennis van de markt, ook door alle data die is verzameld, ook 
over de Wijkhopper. Ze weten precies hoe het zit met die last mile in de vervoersbewegingen. Dat 
maakt ook dat je het goede gesprek kunt voeren met de commerciële marktpartijen en daarmee ook 
scherp en goed kunt inkopen. Dat heeft zich ook al een paar keer uitbetaald, ook in financiële zin. Dus 
een hoop kwaliteit met een mooi financieel plaatje. Ik denk dat dat wel goed is. 

 
 De heer Moorman: Een prima prijs prestatie, als ik even mag. De lening komt terug en bij een 

eventuele verdere financiering komt u bij ons, vanwege ons budget, terug vanwege de verdere 
financiering. Klopt dat? 

 
 Portefeuillehouder Heijkoop: Ja, dat zei ik ook tegen mevrouw Van Es. Als er opnieuw een vraag is 

zoals deze dan zullen we bij u terugkomen.  
 
 Mevrouw Van Es: Nee, dat was niet zozeer mijn vraag. Op de vraag wat gebeurt er als we gaan 

bezuinigen op vervoer gaf u eigenlijk niet het antwoord. U gaf eigenlijk het antwoord dat het zo 
fantastisch innovatief en succesvol was. Maar wij kunnen ook op succesvolle en innovatieve zaken, 
waarvan wij niet perse vinden dat het een overheidstaak is bijvoorbeeld, gaan bezuinigen. En wat 
gebeurt er dan?  

 
 Portefeuillehouder Heijkoop: U stelt het beleid vast als het bijvoorbeeld gaat om WMO vervoer. Als u 

beleid vaststelt dat bijvoorbeeld de prijs anders wordt of de bedieningstijden worden anders, dan voert 
Stroomlijn dat uit en dan wordt dat gekwantificeerd. Stroomlijn maakt natuurlijk niet zelf beleid. U maakt 
het beleid en Stroomlijn regelt het en regisseert het. Dus als u bezuinigingen doorvoert dan heeft dat 
gevolgen voor het aanbod dat je doet.  

 
 Mevrouw Van Es: Laat ik het anders zeggen. Stel je voor dat wij zeggen alleen mensen met een 

indicatie kunnen nog vervoerd worden en daarvoor stellen wij geld beschikbaar en niet langer voor de 
vijfenzeventigplusser, of wat is het qua leeftijd, die dan een hoger tarief betaalt maar geen indicatie 
heeft. Dat heeft dan toch gevolgen, ook voor de financiële situatie?  

 
 Portefeuillehouder Heijkoop: Dit soort beleidswijzigingen kunnen echt zonder problemen worden 

opgevangen. Dan wordt de dienstverlening anders ingericht. De organisatie is flexibel genoeg om dit 
soort wijzigingen door te voeren. U geeft een voorbeeld van iets waarvan in financiële zin al hard 
gemaakt is dat dat iets zal opleveren. 

 
 De heer Van Krimpen: Ik heb nog geen antwoord gekregen op de vraag of ik de uitnodiging om een 

bilateraal gesprek te houden heb gemist. En een vraag aan de voorzitter is of de wijze waarop het 
bedrijfsplan nu van ons weggehouden is en inzichtelijk even een half uurtje van tevoren in te zien was 
de correcte manier is om ons te informeren. Immers, wij hebben ook een eed of een belofte moeten  
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doen. U vraagt constant vertrouw mij, vertrouw mij, vertrouw mij. Ik zou willen zeggen vertrouw mij, 
vertrouw mij, vertrouw mij.  

 
 Portefeuillehouder Heijkoop: Volgens mij vraag ik dat echt niet. Waar het hier om gaat is een 

organisatie die op de markt actief is en wij hebben dit echt zorgvuldig willen doen. Ik weet niet wat de 
mores is in andere gemeenten maar bijvoorbeeld in Dordrecht stel je eerst met elkaar vast dat er 
geheimhouding rust op bepaalde documenten en dan kan dat gedeeld worden. Maar dat gaat over de 
procedure en dan zou je dat ook weer in een besluitvorming moeten gieten. Wij hebben dat op een 
enigszins klantgerichte manier naar u willen oplossen door het op deze manier beschikbaar te stellen. 
Die businesscase is niet geheim. Daar kunt u gewoon kennis van nemen. Een aantal van u is bij 
Stroomlijn geweest en heeft zich daar ook laten informeren. Maar het is niet voor niets een B.V. Het 
gaat om informatie die we niet zonder voorbehoud zomaar vrij kunnen delen. Het gaat niet over 
vertrouwen, het gaat over zorgvuldigheid. Ik hoop dat u dat wel wilt aannemen, dat het niet goed zou 
zijn voor ons als regio en voor Stroomlijn als de informatie die daarin staat naar buiten zou gaan. Het 
gaat er niet om dat ik denk dat u dat door gaat sturen maar het gaat over veel mensen. En als dat over 
de mail gaat. 

 
 De heer Van Krimpen: Wij hebben daar toch een systeem voor? Wij krijgen daar regelmatig geheime 

stukken in, dat wordt ook aangegeven in dat systeem, dus dat begrijp ik niet. En de gelegenheid 
krijgen. Ik heb deze middag een mailtje gekregen dat het in te zien is. Ik heb mijn planning deze dag 
toevallig zo gemaakt dat ik net voor de vergadering binnen ben komen rennen. Excuus daarvoor, ik 
had even geen tijd meer. Maar zo zit dat dan in elkaar. Ik ben niet voldoende geïnformeerd hierover, 
dat is mijn punt. Dat is ook een vraag aan de voorzitter, of dat op die manier correct is.  

 
 De voorzitter: Nu vraagt u aan mij of dat correct is. Er gaan door een gemeentehuis, en ook als het 

gaat in regioverband, ontzettend veel stukken en heel veel van die stukken krijgt u te zien en heel veel 
niet. De vraag is wat heeft u nodig voor een goed besluit. Soms blijkt tijdens het besluitvormingsproces 
dat u meer nodig heeft dan u hebt op dat moment. Dat is volgens mij hier aan de orde. Het is vooral 
aan de politiek waar op enig moment behoefte aan bestaat. Het DSB heeft in elk geval in volle 
overtuiging het stuk voorgelegd zoals dat voorgelegd is, in de overtuiging dat u daarmee compleet bent 
geïnformeerd om in ieder geval een besluit te nemen. Maar daar kan natuurlijk de politiek zelf, en dat 
blijkt vanavond, anders over denken. En dat er aanvullende informatie nodig is, is helder en die is 
inmiddels ook verstrekt.  

 
 De heer Van Krimpen: Daar ga ik helemaal in mee, wat u zegt, alleen de wijze waarop. Van tevoren 

inzien in plaats van in ons geëigende informatiesysteem, zodat je thuis rustig iets kunt lezen en je 
inbreng kunt voorbereiden. Dat is toch de opzet van informatievoorziening? Er is gemeend om 
informatie te voorzien, dat vond u belangrijk genoeg, maar de wijze waarop, daar gaat het mij even om.  

 
 Portefeuillehouder Heijkoop: Ik heb daar helemaal niet zo’n zware mening over. Deze informatie is 

gewoon in te zien. Ik heb alleen meegegeven dat we moeten opletten dat dat niet naar buiten gaat en 
hoe dat dan precies gaat, of dat dan in een geheime omgeving kan en dergelijke. 

 
 De heer Boudewijn: Bij interruptie, ik wil hier toch nog wel een opmerking over maken want voor zover 

ik me kan herinneren zijn wij de enige fractie geweest die voor de besluitvorming van de Drechtraad 
van 3 december al gevraagd had kunnen wij de businesscase inzien. Daar zaten wat haken en ogen 
aan. Ik kan me niet herinneren dat de andere fracties, ook de heer Van Krimpen niet, die inzage 
gevraagd hebben. Uiteindelijk is na het overleg met de portefeuillehouder en de woordvoerders van de 
fracties die het woord gevoerd hebben op 3 december het overleg gevoerd en daar is tot deze 
constructie gekomen om het ter inzage te leggen. Dus dat niet alleen de fracties die destijds het woord 
gevoerd hebben die inzage hadden, maar alle fracties. Dus ik denk dat u ook voor een deel naar uzelf 
daarin moet kijken. Blijkbaar had u op 3 december de businesscase niet nodig.  

 
 De heer Van Krimpen: Sorry, de heer Boudewijn, maar dat is natuurlijk niet zo. 
 
 De voorzitter: De heer Van Krimpen, graag even via de voorzitter. Dat doen we om te voorkomen dat 

er excessen ontstaan.  
 
 De heer Van Krimpen: Sorry voorzitter. Ik verwonder mij over deze inbreng van de heer Boudewijn 

omdat, als er informatie wordt verstrekt aan één fractie, het meestal de gewoonte is, ik maak het 
tenminste niet anders mee, dat het dan raadsbreed wordt verstrekt.  
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De voorzitter: De heer Van Krimpen, dat hoor ik de heer Boudewijn ook niet zeggen. Ik hoor de heer 
Boudewijn zeggen dat hij destijds met zijn fractie als enige hierom vroeg en dan is het inderdaad 
logisch dat het aan iedereen wordt verstrekt, als daar vervolgens om gevraagd wordt, dat is waar. Maar 
daarmee wordt onderstreept wat ik net zei, dat het de vraag is geweest vanuit de politiek om meer 
informatie en die is op enig moment verstrekt. Dat betekent dat die in beginsel vanuit het DSB niet 
versterkt is geweest en na vandaag heeft u die, daar refereert u aan. Waarom is het niet meteen 
verstrekt, omdat uiteindelijk de politiek daarom heeft gevraagd. Daarom is het versterkt. 

 
 De heer Van Krimpen: Nee, ik heb geen moment gezegd waarom het niet meteen verstrekt is. Ik heb 

de vraag gesteld waarom het nu op deze wijze verstrekt is. En de heer Boudewijn, als u ergens om 
gevraagd heeft en dat wordt toegezegd, hoef ik er niet meer om te vragen of hoeft een andere 
woordvoerder er niet meer om te vragen, dan weet je dat dat naar ons toekomt. Dus waarom zou ik op 
dat punt naar mezelf kijken? Dat begrijp ik niet zo erg.  

 
 De heer Boudewijn: U heeft op dezelfde wijze inzage gekregen als waarop onze fractie die erom 

gevraagd heeft inzage heeft gekregen. 
 
 De heer Van Krimpen: Dat klopt. Over de wijze van inzage, daar ging mijn vraag over. 
 De voorzitter: Ik stel voor dat we even terugkeren naar het voorstel, en het proces van inzage, dat we 

daar de kritiek ter harte nemen. Overigens is dat ook een proces dat via de geijkte methodes gaat. 
Daar heeft de griffie een rol in, daar heeft iedereen een rol in. Ik hoop dat u mij niet kwalijk neemt dat ik 
niet zelf dat soort stukken op internet zet want dat moet u mij echt niet laten doen, dan gaat het 
helemaal mis.  

 
 De heer Philippo: Volgens mij is het bij de heer Heijkoop elke dag feest. Hij hangt elke dag slingers op. 

Het is elke dag een vrolijke boel bij hem. Ook nu, vanavond. Ik hoor zijn betoog over de markt. Dat de 
organisatie waar we het over hebben zo ontzettend veel marktkennis heeft, dat er zelfs ondernemers 
tussen zitten die ondernemend zijn, het kan eigenlijk niet stuk. Dat is het betoog. Ik vraag me aan de 
andere kant af, als je zoveel marktkennis hebt, moet je ook weten waarom de marktpartijen er geen 
trek in hebben. Heeft het feit dat ze er geen trek in hebben betrekking op het feit dat u hier makkelijk vijf 
ton kunt krijgen?  

 
 De voorzitter: De heer Philippo, ik begrijp dat u hier nu nog een keer op terugkomt maar tegelijkertijd 

begrijp ik het niet want hier heeft de wethouder zojuist uitgebreid antwoord op gegeven, op deze vraag. 
Ik vind het een beetje een herhaling. Ik kijk of de heer Heijkoop hier nog iets op wil aanvullen maar als 
dat niet zo is begrijp ik dat ook.  

 
 Portefeuillehouder Heijkoop: Ik het niets aan de heer Philippo van D66 Philippo toe te voegen.  
 
 De voorzitter: Dank u zeer. Dan kijk ik rond of er nog vragen zijn blijven liggen die nog niet door de 

portefeuillehouder zijn beantwoord. Bent u al klaar met uw termijn? Dan kijk ik rond of er behoefte is 
aan een tweede termijn. Is er behoefte aan een tweede termijn? Ja. Als u schorsing wilt moet u dat 
even via de microfoon vragen in plaats van via de onderonsjes.  

 
 Mevrouw Castelijn: Er is behoefte om vijf minuten te schorsen. 
 
 De voorzitter: We gaan vijf minuten schorsen. Dan schorsen we tot zeventien minuten over acht.  
 
 De voorzitter: De vergadering is heropend. Ik verzoek iedereen om te gaan zitten en ik verzoek ook 

om stilte. Ik kijk naar de heer Boudewijn voor de tweede termijn. Gaat uw gang. 
 
 De heer Boudewijn: Een aantal opmerkingen. Laat ik beginnen met onder woorden te brengen dat we 

gemengde gevoelens hebben. De inhoud, dat heb ik ook aangegeven, doelstelling Wijkhopper, prima. 
Het proces eromheen, daar blijven wij toch een wat wrange nasmaak aan hebben. Wij vinden toch wel 
dat de portefeuillehouder, en daar moeten we denk ik niet alleen de portefeuillehouder maar het gehele 
DSB op aanspreken, toch wat lichtvoetig omgaat met de wat kritische noten. Wat ons betreft is de 
zelfreflectie nog wat magertjes. Als er over creativiteit gesproken wordt, prima denk ik, maar wat ons 
betreft wel creativiteit binnen de lijntjes, zeker daar waar het bestuurlijk betreft. Dat een ambtelijke 
organisatie met creatieve ideeën komt zoals Stroomlijn prima, maar ik denk dat we juist ook een 
bestuurlijke constellatie hebben om uiteindelijk het wel binnen de lijntjes te houden. Wat ons betreft is 
dat best wat buiten de lijntjes gegaan en dat jeukt best een beetje. Dat wil ik toch gezegd hebben. Daar 
wil ik nog één opmerking bij maken. Ik kan me voorstellen dat dat bij een organisatie als Stroomlijn en  
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SDD toch wat ongemakkelijk overkomt. Ik wil ook echt benadrukken dat wij onze kritiek met name op 
de bestuurlijke uitvoering hebben en niet zozeer op de ambtelijke uitvoering. Ik hecht eraan om dat in 
ieder geval aan te geven. Maar door deze discussie, of we nu willen of niet, zit er toch een wat 
omfloerst randje rond de Wijkhopper wat ons betreft. Ik hoop dat we daar afstand van kunnen nemen. 
Dat brengt me ook bij het punt dat de heer Philippo aangaf. 

 
 De voorzitter: De heer Boudewijn, in een politieke context is eigenlijk alleen maar bestuurlijke kritiek 

van toepassing. Ambtelijke kritiek hoort sowieso niet thuis in de raadszaal.  
 
 De heer Boudewijn: Nee, maar ik wil wel die opmerking maken omdat dat in de wandelgangen wel zo 

ervaren is door de ambtelijke organisatie. Dus ik hecht eraan dat vanuit de politiek wel te benoemen.  
 
 De voorzitter: Heel goed, gaat u verder. 
 
 De heer Boudewijn: De heer Philippo gebuikt het begrip rentmeesterschap. Dan is hij bij ons natuurlijk 

aan het goede adres, alleen het verband konden wij niet helemaal volgen want volgens mij koppelde 
de heer Philippo dat aan een besluit om niet in te stemmen met een lening. Volgens ons is dat juist een 
voorbeeld van niet goed rentmeesterschap. Want als we de consequenties doordenken wat dat zou 
betekenen, het niet verstrekken van een lening, wat ons betreft als je dan ook de formele afwikkeling 
daarop doet, dan wil dat zeggen dat dat wat we aangeschaft hebben een desinvestering is. We gaan 
mensen teleurstellen. Dus wat ons betreft is goed rentmeesterschap kijken waar we nu staan, reflectie 
naar de achterkant. 

 
 De heer Philippo: Ik wil daar graag even op reageren. Mijn naam is genoemd.  
 
 De voorzitter: Ja, maar u krijgt nog even niet het woord want de zin is nog niet af. Maakt u eerst uw zin 

af en dan kunt u interrumperen. 
 
 De heer Boudewijn: Wat ons betreft is goed rentmeesterschap ook lessen leren uit hetgeen wat niet 

goed is gegaan en vooral ook vooruit kijken en zorgen dat je het beter doet dan wat fout gegaan is. 
Wat ons betreft is dat punt nu bereikt. We hebben geconstateerd met elkaar dat het niet goed verlopen 
is maar laten we dan ook wel met elkaar kijken, als we geloven in de doelstelling van de Wijkhopper, 
hoe we dit uiteindelijk op een nette manier weer op de rails krijgen, al zijn het geen treintjes maar 
voertuigen.  

 
 De heer Philippo: Bij interruptie, de zin is afgelopen.  
 
 De voorzitter: Ik hoorde mevrouw Van Es harder dan u maar u heeft nu het woord. Gaat uw gang. 
 
 De heer Philippo: De heer Boudewijn, u had het over mijn opmerking. Dat ging natuurlijk over 

rentmeesterschap. Ik doelde op uw opmerkingen over de financiële risico’s en de governance en dat 
heeft volgens mij heel veel te maken met rentmeesterschap. 

 
 De heer Boudewijn: Daar wil ik wel gelijk op ingaan. Er zijn inderdaad risico’s en, zoals ik ook aangaf, 

voor ons zijn dat geen redenen om te zeggen we stemmen niet in. We moeten er alleen alert op zijn. 
Want als je niet alert bent op de risico’s dan weet je ook zeker dat je er niets aan doet en dat de kans 
van optreden groot is. Op het moment dat je je bewust bent van de risico’s kun je daar wat aan doen. 
Wat ons betreft, voor zover we inzage hebben gehad, zijn het risico’s waar je echt wel wat aan kunt 
doen. Op de governance wordt actie ondernomen dus wat ons betreft is dat oké voor dit moment. Maar 
dat zijn allemaal wel reparaties, laten we daar ook helder over zijn.  

 
 Dan het punt, dat bracht volgens mij mevrouw Van Es in, over de voordelen van Stroomlijn in het kader 

van de discussie als we gaan bezuinigen. Ik denk dat daar nog wel een terecht punt ligt. Op het 
ogenblik liggen de voordelen voor de lagere kosten van het doelgroepenvervoer eigenlijk binnen 
Stroomlijn. Waarbij je denk ik ook wel de discussie kunt voeren of dat voordeel juist niet terug zou 
moeten vloeien naar het WMO budget, ook in het kader van de discussie die we hebben. Dat is denk ik 
nog wel een punt dat dat raakt.  

 
 Richting portefeuillehouder nog een vraag over het advies rond de governance, wanneer we dat 

kunnen verwachten. Het is denk ik wel goed om daar ook de klokken op gelijk te zetten.  
 Concurrentie is ook gevallen. Die is er naar onze mening wel degelijk, alleen zitten we denk ik wel in 

een wat bijzondere afhankelijkheidsrelatie met laat ik de Drechthopper bijvoorbeeld als marktpartij   



        Verslag openbare vergadering Drechtraad d.d. 14 januari 2020 

pagina 16 
 

 
noemen. Uiteindelijk is Stroomlijn GRD opdrachtgever dus zij zullen zeer voorzichtig zijn. Wellicht is het 
goed, ook in het kader van naar de toekomst kijken, een keer een thematafel te organiseren met 
Stroomlijn, met Drechthopper, met Qbuzz, om eens te kijken wat voor onze regio een goede 
samenwerking en toekomstbestendig vervoersmodel zou kunnen zijn van het grofstoffelijke vervoer 
naar het wat kleinere vervoer bij Drechthopper, naar het kleinschalige. Dat zou denk ik heel goed zijn. 
Dan brengen we de partijen ook bij elkaar en kunnen we ook het eerlijke verhaal aanhoren en is ook 
dat concurrentiestukje even wat gematigd. Maar dat er concurrentie is zal helder zijn.  

 
 Nog één opmerking. Dat betreft een toevoeging aan mijn uitspraak eens en nooit weer. Die heb ik heel 

duidelijk bedoeld aan de interventie die we moesten doen om uiteindelijk, de portefeuillehouder 
noemde dat wel mooi, de aanvullende informatie is een waardevolle toevoeging aan het voorstel. Dat is 
zo als je het positief bekijkt maar in feite was er wel een interventie nodig om de volledige informatie ter 
beschikking te krijgen. Dat is wat mij betreft ook wel een punt dat in de categorie valt eens maar nooit 
weer. Ik denk dat een voorstel volledig moet zijn met alle informatie. Wat ons betreft is er echt in deze 
laatste fase cruciale informatie voor ons ter beschikking gekomen die we eerder niet hadden. Dat wil ik 
ook nog wel gezegd hebben. Ik wil straks graag een stemverklaring afleggen.  

 
 De voorzitter: Ook nog. Ik zou willen voorstellen dat iedereen zich toch een beetje beknopt in de 

tweede termijn. Voor zover het gaat om herhalingen van hetgeen door de heer Boudewijn al is gezegd 
zou ik zeggen probeer dat helemaal te beperken en sluit u daar dan gewoon bij aan, voor zover u dat 
wilt natuurlijk.  

 
 De heer Moorman: Namens de Samenwerkende Lokale Partijen. Het is inderdaad een goede 

gewoonte om in een vergadering aan te sluiten op de vorige spreker, die heel duidelijk nog een keer de 
kritiek heeft aangegeven die wij ook heel nadrukkelijk hebben uitgesproken naar het DSB. De 
zelfreflectie die wij als raadsleden hebben gehad en de constructieve opstelling is het voorbeeld naar 
het DSB, waarbij het gaat, wat ik in eerste instantie al heb genoemd, om de informatieoverdracht naar 
de Raad maar ook binnen het DSB, want dat is wel heel erg belangrijk. Die zelfreflectie is belangrijk 
want de toezeggingen over de governance en de wijze waarop we heel creatief kunnen zijn, en of dat 
nu creatief met kurk is, maar in ieder geval als het gaat om geld. dan is het antwoord van de 
portefeuillehouder heel duidelijk. Het is geen continu krediet. De lening wordt afgelost. Nieuw geld 
wordt gevraagd. Dat is voor ons ook heel belangrijk. De heer Boudewijn heeft het ook gezegd, in de 
wandelgangen voelt het personeel zich unheimisch en de leiding van het bedrijf is daar toch mede 
schuldig aan.  

 
 De voorzitter: De heer Moorman, u suggereert nu dingen die niet verworpen kunnen worden en niet 

weerlegd kunnen worden.  
 
 De heer Moorman: Ik spreek ze toch uit. 
 
 De voorzitter: Ik wil u oproepen om dat niet te doen en wat mij betreft schrappen we ze ook uit de 

verhandeling. 
 
 De heer Moorman: Het is gedaan. Ik sluit aan bij de woorden van de heer Boudewijn. Die onderschrijf 

ik in deze. Een helder voorstel. 
 
 De voorzitter: Nog even één ding. Ik zit hier nu even als voorzitter van deze vergadering. Ik hoor u als 

politicus zaken suggereren over de ambtelijke organisatie die de ambtelijke organisatie niet kan 
weerleggen. Dat is één. En ik hoor u nog iets doen, namelijk dat de onderlinge uitwisseling binnen het 
DSB niet in orde zou zijn. Portefeuillehouder Heijkoop die hier zojuist heeft gestaan staat hier namens 
het voltallige DSB. Mocht u daar twijfel over hebben dan zou ik zeggen vraagt u het, maar dat is het 
antwoord.  

 
 De heer Moorman: Mijn opmerking is dat de informatieoverdracht tussen Raad en DSB, 3 december 

was daar het voorbeeld van, quad era demonstrandum zou ik dus zeggen, dat het dus niet zo het geval 
was.  

 
 De voorzitter: De heer Moorman, dat zei u net niet. Ik wil dat toch even helder hebben. U kunt hier niet 

praten over de ambtelijke organisatie en u kunt hier ook niet praten over de onderlinge verhoudingen 
binnen het DSB want die zijn goed. Gaat u verder. 

 
 De heer Moorman: Ik heb het niet over de verhoudingen. Ik heb het over informatieoverdracht.  
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 De voorzitter: Die is ook goed. 
 
 De heer Moorman: Dan had op 3 december goede informatieoverdracht geleid tot een heldere 

uiteenzetting.  
 
 De voorzitter: Ik heb de heer Boudewijn, en u sloot net bij hem aan, ook horen zeggen dat er ook wat 

zelfreflectie was ten aanzien van de Raad op 3 december. 
 
 De heer Moorman: Dat hebben wij gedaan. Daarom hebben wij ook het overleg gevoerd.  
 
 De voorzitter: Vervolgt u uw betoog. 
 
 De heer Moorman: Dat is wat ik in eerdere Carrousels heb gezegd, een helder voorstel leidt tot een 

helder besluit. Het voorstel was dus niet helder en dat heeft dus geleid tot deze vergadering. Wij zijn 
positief ten opzichte van het product. Wij hebben onze kritiek ten opzichte van de gang van zaken 
geuit. De heer Boudewijn heeft dat in zijn woorden keurig gedaan. In de vooroverleggen die wij hebben 
gehad zijn we het wat dat betreft roerend eens over het product en over de kritiek. Bij deze. 

 
 De voorzitter: Dan had u dat ook kunnen zeggen.  
 
 De heer Moorman: Ik heb een aantal dingen uitgelicht die ik ook eerder heb gezegd.  
 
 De voorzitter: Anderen nog in tweede termijn?  
 
 De heer Grimmius: Wij zullen uiteindelijk voor stemmen. Ik moet er wel bij zeggen dat GroenLinks dat 

doet met enig chagrijn. Nogmaals, we vinden dat we voor het blok gezet zijn. De consequenties, ik 
hoorde de heer Boudewijn daar net ook even over, willen we ook niet voor lief nemen tenslotte. Daar 
komt nog bij dat de portefeuillehouder aan het stuur zit, letterlijk, met betrekking tot deze voertuigen. 
We hebben daar vervolgens nog een aanvullende vraag bij. Is het een optie om toch die regie en die 
uitvoering uit elkaar te trekken en te zeggen zou die uitvoering niet bijvoorbeeld bij ewheels 
ondergebracht kunnen worden?  

 
 De voorzitter: Anderen nog in tweede termijn?  
 
 Mevrouw Castelijn: Heel kort. De fractie D66/VSP, al het voorgaande in overweging nemende, kiest 

ervoor de inhoud voor te laten gaan en zal dus instemmen. De gedachte die daarbij wel voorbij kwam 
is dat, als je dit bij het opvoeden van kinderen zou doen, dit een uitnodiging zou zijn om het de 
volgende keer op exact dezelfde manier te doen. Dat is het nadrukkelijk niet.  

 
 De voorzitter: Volgens mij heeft de portefeuillehouder dat al wel begrepen mevrouw Castelijn. Zijn er 

nog anderen in tweede termijn? Dat is niet het geval. Dan ga ik nog even naar portefeuillehouder 
Heijkoop 

 
 Portefeuillehouder Heijkoop: Ik houd het kort. Dat kan ook wel. Volgens mij hebben we alles wel met 

elkaar gedeeld. Als er vragen zijn gesteld hebben wij die geprobeerd te beantwoorden. Dat is in deze in 
meerdere tranches gebeurd. Het DSB heeft daar ook open over willen zijn. We hebben inderdaad wel 
de afweging gemaakt dat we aan de voorkant wellicht wat meer informatie hadden kunnen delen. Dat 
wil ik namens het DSB erkennen. Ook voor wat betreft zelfreflectie zijn we het er denk ik over eens dat 
dat voor een ieder altijd goed is en ook zeker voor het DSB. Ik sta hier naast het DSB met steun van 
het DSB en de verhoudingen zijn prima. En na een avond als vanavond worden die verhoudingen op 
zich helemaal niet minder, die worden alleen maar sterker.  

 Er zijn nog enkele vragen over governance.  
 
 De voorzitter: Dus dank daarvoor aan de Drechtraad. 
 
 Portefeuillehouder Heijkoop: Ik voel de warmte op me afkomen. Nog een vraag over de regie en de 

uitvoering en over hoe je dat in de governance zou kunnen regelen. De heer Grimmius had daar een 
vraag over. Laten we dat gewoon meenemen in dat onderzoek naar die governance. De heer 
Boudewijn heeft daar in ons gesprek ook al even aandacht voor gevraagd dus dat lijkt mij prima om 
daarin mee te nemen.  
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Ik krijg thuis ook wel eens het verwijt dat ik te positief ben. Ik weet dat dat soms tot irritatie kan leiden 
maar ik wil u toch danken voor de enorme steun voor de inhoud van wat we aan het doen zijn. Daar wil 
ik eigenlijk mee afsluiten.  

 
 De heer Boudewijn: Nog één korte vraag. 
 
 De voorzitter: Nog één vraag. De heer Boudewijn had gevraagd wanneer het governance advies 

verwacht wordt. 
 
 Portefeuillehouder Heijkoop: Volgens mij moet dat met drie maanden kunnen.  
 
 De voorzitter: Volgens mij zijn we dan toe aan stemverklaringen alvorens we tot stemming overgaan. 

De heer Boudewijn had het al aangekondigd. Gaat uw gang. 
 
 De heer Boudewijn: Ik had natuurlijk in mijn eerste termijn al aangegeven dat, alles overwegende, we 

het voorstel zullen steunen en dat is ook niet veranderd wat dat betreft. Wij willen nog wel de 
opmerking hierbij maken, dat heb ik in de tweede termijn ook al voor een deel gedaan, dat we het 
verloop van het proces best wel betreuren. En de zelfreflectie zouden we aan de portefeuillehouder 
maar zeker ook aan het DSB mee willen geven. Kijk daar ook nog eens goed naar met elkaar. Daar 
heb ik ook wat termen aan gegeven in de tweede termijn. 

 
 De voorzitter: Andere stemverklaringen? 
  
 De heer Moorman: Omdat u het wilt is de vorige stemverklaring passend bij de SLP.  
 
 De voorzitter: Heel goed. 
 
 De heer Grimmius: GroenLinks stemt in omdat wij voor de inhoud kiezen.  
 
 De voorzitter: Heel goed. 
 
 De heer Nijman: Ik wil toch wel iets zeggen bij deze stemverklaring. Wij stemmen inderdaad voor als 

D66 Hendrik-Ido-Ambacht. Wat mij wel een beetje irriteert is de houding van de portefeuillehouder, de 
heer Boudewijn heeft daar ook al iets over gezegd maar ik ga het toch iets harder zeggen, inderdaad 
net ook weer over het hadden kunnen delen van informatie. Nee, hij had het moeten delen.  

 
 De voorzitter: De heer Nijman, met alle respect, dat past niet bij een stemverklaring. Dat had u in 

eerste of tweede termijn moeten doen. 
 
 De heer Nijman: Sorry maar ik ben het in ieder geval wel even kwijt.  
 
 De voorzitter: Uw punt is gemaakt. Anderen nog met een stemverklaring? We zijn voor of tegen want. 

Zo niet, dan gaan we stemmen. U heeft allemaal een prachtig kastje. Als u voor bent drukt u op één en 
als u tegen bent drukt u op twee. En als het misgaat, ik ben niet van de techniek. U weet dat de 
voorzitter altijd de schuld krijgt maar ik hoop dat het werkt. De stemming is geopend. Inmiddels 
tweeëntwintig stemmen uitgebracht. Vijfendertig, dat gaat hard. Eenenveertig. Het moeten er 
vijfenveertig zijn hebben we geteld. Tweeënveertig, drieënveertig. Ik zou zeggen druk allemaal nog 
even één keer. Ongebruikte kastjes tellen niet mee. Vierenveertig. Vijfenveertig. Dan is de uitslag 
negenhonderdzesentwintig stemmen voor, elf stemmen tegen. Daarmee is het voorstel aangenomen.  

 Dan hebben we daarmee de inhoudelijke beraadslaging gehad.  
 
 Besluit:  

1. Er wordt akkoord gegaan met het vergroten van het eigen vermogen van Stroomlijn B.V., met  
    € 450.000.  
2. Er wordt akkoord gegaan met het verstrekken van een tweede geldlening aan Stroomlijn B.V. van 

            maximaal € 500.000.  
 3. De leningsovereenkomst wordt vastgesteld. 
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6.  Rondvraag en sluiting 
 De voorzitter: We zijn bij het einde gekomen van deze eerste Drechtraadsvergadering van 2020. Er 

staat koffie en thee voor u klaar. Ik denk dat we om kwart voor negen met de themabijeenkomst 
beginnen over Warmtenet in zaal één, twee en drie.  

 Ik sluit deze vergadering.  
   
 
       Dit verslag is vastgesteld in de Drechtraad van 2 juni 2020  
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