OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 10 MAART 2020
2

Aanpak herinrichting en herpositionering Hof van Nederland - Raadsvoorstel
De raad voor te stellen:
- een investeringskrediet van € 515.000,- beschikbaar te stellen voor herinrichting en
herpositionering van het Hof van Nederland en deze kosten te dekken uit de reserve SI
nazorg Hof.

4

Toevoegen van de panden Voorstraat 220 en Nieuwstraat 12-24 aan de dispositielijst Raadsvoorstel
De raad voor te stellen:
- de panden Voorstraat 220 en Nieuwstraat 12-24 toe te voegen aan de dispositielijst.

5

Vaststellen Jaarverslag 2019 gemeente Dordrecht - Raadsvoorstel
De raad voor te stellen:
- het Jaarverslag 2019 (de programmaverantwoording) van de gemeente Dordrecht vast te
stellen.

6

Verkeersstructuurplan Spuiboulevard e.o. - Raadsvoorstel
De raad voor te stellen:
- het Verkeersstructuurplan Spuiboulevard e.o. als ontwikkelscenario te hanteren, in de
verdere uitwerking van de bereikbaarheid van Spuiboulevard/Schil-West;
- de uitgangspunten uit het Verkeersstructuurplan Spuiboulevard vast te stellen;
- een voorbereidingskrediet van € 460.000,- beschikbaar te stellen, voor de verdere
uitwerking van de maatregelen uit het Verkeersstructuurplan, ten laste van SI reserve
Spoorzone/Spuiboulevard;
- de begroting te wijzigen middels begrotingswijziging 220010.

7

Ontwerpbestemmingsplan 6e herziening Schil, locatie Godewijckstraat Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- het ontwerpbestemmingsplan 6e herziening Schil, locatie Van Godewijckstraat ter inzage
te leggen;
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over de aangepaste planontwikkeling en het ter inzage leggen van het
ontwerpbestemmingsplan 6e herziening Schil, locatie Van Godewijckstraat;

8

Vaststellen jaarverslag klachten 2019 - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- het jaarverslag klachten 2019 vast te stellen;
- de raad via de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren over het
jaarverslag klachten 2019.

10

Memo planologische ontwikkeling Oudland - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad door middel van bijgaand memo met bijlagen te verzoeken een positief
richtinggevend advies omtrent het starten van de planologische procedure
(bestemmingsplanherziening) voor het project Oudland te geven.

11

Energietransitie en dividend Stedin - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over de energietransitie en de financiële gevolgen daarvan voor Stedin én het dividend
voor de gemeente in de begroting 2021.

12

Jaarprogramma Wabo-brede taken en werkzaamheden 2020 OZHZ en jaarrapportage
Wabo-brede taken 2019 OZHZ – Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- het Jaarprogramma Wabo-brede taken en werkzaamheden voor de gemeente Dordrecht
2020 van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid vast te stellen;
- het budget voor de basistaken van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voor 2020 op te
hogen met € 327.419,-, en dit bedrag te dekken uit de structureel hogere
legesopbrengsten en dit in de begroting te verwerken bij de eerstvolgende
verzamelwijziging;
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over het Jaarprogramma Wabo-brede taken 2020 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en
de jaarrapportage Wabo-brede taken 2019 Omgevingsdinst Zuid-Holland Zuid.

13

Beantwoorden motie M6A 'Het Dak Op!' - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over wat er al gebeurt rondom het stimuleren van groene daken en wat er eventueel
mogelijk is en daarmee M6A 'Het Dak Op!' als afgehandeld te beschouwen.

14

Beantwoorden artikel 40-vragen GL + GD Vastgoed in eigen beheer en Berckepoort in het
bijzonder - Antwoordbrief artikel 40/41
Besloten is:
- de vragen, gesteld op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad door mevrouw Kruger en de heer Kleinpaste namens respectievelijk de
fracties GroenLinks en GewoonDordt, betreffende vastgoed in beheer van de gemeente
Dordrecht, en in het bijzonder de Berckepoort, te beantwoorden overeenkomstig het bij
de stukken gevoegde (concept)antwoord.

15

Beantwoorden artikel 40-vragen BVD Ketensamenwerking dakloze jongeren - Antwoordbrief
artikel 40/41
Besloten is:
- de vragen, gesteld op grond van artikel 40 van het reglement van Orde van de
gemeenteraad door mevrouw Nijhof namens de fractie Beter Voor Dordt, betreffende
dakloze jongeren te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde
(concept)antwoord.

16

Beantwoorden artikel 40-vragen GroenLinks Dak- en thuisloze jongeren - Antwoordbrief
artikel 40/41
Besloten is:
- de vragen, gesteld op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad door de heer Burakcin namens de fractie GroenLinks, betreffende dak- en
thuisloze jongeren, te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde
(concept)antwoord.

17

Schadeloosstelling tennisvereniging Thialf - Collegevoorstel
Besloten is:
- de bij de stukken gevoegde schadeloosstellingsovereenkomst met tennisvereniging Thialf
Lawn Tennis Club aan te gaan, onder het voorbehoud dat de Algemene Ledenvergadering
van de verenigingen Thialf Lawn Tennis Club en de Dordrechtsche Lawn Tennis Club
instemmen met de fusie en verplaatsing naar de locatie aan de Nieuweweg 86.

18

Toelichting collegeadvies m.b.t. het initiatiefvoorstel inzake Theater Berckepoort Raadsvoorstel
Besloten is:
- met verwijzing naar de tot het besluit behorende toelichting de raad te adviseren het
burgerinitiatief inzake Theater Berckepoort niet te honoreren.

19

Vaststellen Subsidieregeling innovatiefonds Smart City Dordrecht - Collegevoorstel C
Besloten is:
- de Subsidieregeling innovatiefonds Smart City Dordrecht 2020-2021 vast te stellen.

20

Verzoek nadeelcompensatie Van Leeuwen Smartrepair & Car Cleaning - Collegevoorstel
Besloten is:
- het verzoek om nadeelcompensatie van verzoeker Van Leeuwen Smartrepair & Car
Cleaning af te wijzen en dit besluit schriftelijk aan verzoeker mee te delen.

21

Vaststellen regiovisie 'Geweld Hoort Nergens Thuis' – Collegevoorstel
Besloten is:
- de regiovisie 'Geweld hoort nergens thuis' vast te stellen.

22

Vaststellen Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen 2020 - Collegevoorstel
Besloten is:
- de Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen Dordrecht 2020 vast te
stellen.

