OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 11 FEBRUARI
2020

2

Herzien decoratiestelsel 2020 - Raadsvoorstel
De raad voor te stellen:
- vast te stellen het decoratiestelsel 'herzien decoratiestelsel 2020';
- in te trekken het decoratiestelsel 'herziening criteria gemeentelijke onderscheidingen 2007'.
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Uitvoering bodemsanering Dordrecht 2020 - Raadsvoorstel
De raad voor te stellen:
- een krediet van € 2.668.838,- beschikbaar te stellen ten laste van de Brede doeluitkering
Wet bodembescherming en de Gemeentelijke bodemsaneringsreserve voor de uitvoering
van bodemsaneringen in 2020 conform de nota 'Uitvoering Bodemsanering Dordrecht' en
de begroting dienovereenkomstig te wijzigen via begrotingswijziging nummer 220007.
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Handhavingsplan Dordrecht 2020-2022 - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- het handhavingsplan Dordrecht 2020-2022 uit te voeren;
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over het Handhavingsplan Dordrecht 2020-2022.
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Evaluatie pilot Vraagverheldering Sociaal Wijkteam Stadspolders-Dubbeldam Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over de evaluatie van de pilot Vraagverheldering Sociaal Wijkteam
StadspoldersDubbeldam.
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Lokale Prestatieafspraken Wonen Dordrecht 2020 - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad te informeren over de vastgestelde prestatieafspraken Dordrecht 2020.
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Beantwoorden artikel 40-vragen GroenLinks Duurzame energieopwekking Dordrecht Antwoordbrief artikel 40/41
Besloten is:
- de vragen, gesteld op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad door heer F.B.L. van der Meer namens de fractie GroenLinks, betreffende
duurzame energieopwekking Dordrecht te beantwoorden overeenkomstig het bij de
stukken gevoegde (concept)antwoord.
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Beantwoorden aanvullende artikel 40-vragen CDA Optimalisatie Sportboulevard Antwoordbrief artikel 40/41
Besloten is:
- de aanvullende vragen, gesteld op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van
de gemeenteraad door de fractie CDA, inzake "optimalisatietraject Sportboulevard" te
beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde (concept)antwoord.

10

Formeel besluit overgang werkgeverschap secretariaat Netwerk Economie Zuid-Holland Zuid
van GRD naar gemeente Dordrecht per 1-1-2020 - Collegevoorstel
Besloten is:
- Besluiten tot het overgaan van het secretariaat (0,5 FTE) ca. van het Netwerk Economie
Zuid-Holland Zuid per 1-1-2020 van de GRD (Bureau Drechtsteden) naar de gemeente
Dordrecht (afdeling Versterking Bestuur en Organisatie) en het informeren van de leden
van het informele intergemeentelijke samenwerkingsverband van de 11 gemeenten.
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Besluit Mandaat, Volmacht en Machtiging Groeiagenda 2030 - Collegevoorstel
Besloten is:
- kennis te nemen van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Groeiagenda 2030.
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Zelfevaluatie Wet basisregistratie personen 2019 - Collegevoorstel
Besloten is:
- het Uittreksel Zelfevaluatie basisregistratie personen 2019 te verzenden naar de Autoriteit
Persoonsgegevens en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
- de in de Managementrapportage Zelfevaluatie basisregistratie 2019 genoemde acties en
aanbevelingen, zoals opgenomen in de aan de stukken gevoegde actie- en
aanbevelingenlijst, op te volgen.
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Afboekvoorstel oninbare vorderingen – Collegevoorstel
Besloten is:
- de opgenomen vorderingen in de bijlage 'Specificatie oninbare vorderingen hoger dan €
10.000,- af te boeken;
- de hoogte van de voorziening dubieuze debiteuren vast te stellen conform de bij het
voorstel gevoegde bijlage ' Overzicht staffel voorziening dubieuze debiteuren'.
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Op weg naar een Dordrecht Academy - versterking hoger onderwijs - Collegevoorstel
Besloten is:
in te stemmen met bijgaande intentieverklaring;
ter uitvoering van het vorige beslispunt wethouder P.J. Heijkoop te machtigen de
intentieverklaring namens de gemeente te ondertekenen

