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Vaststellen Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Dordrecht,
14e wijziging - Raadsvoorstel
De raad voor te stellen:
- de Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Dordrecht, 14e
wijziging vast te stellen;
- motie M10 'verbod verkoop en gebruik lachgas' als afgedaan te beschouwen.
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Vaststellen 1e herziening Chw bestemmingsplan DK IV - Raadsvoorstel
De raad voor te stellen:
- geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen,
omdat het onderhavige bestemmingsplan voorziet in een uitgestelde exploitatieplanplicht;
- het bestemmingplan '1e herziening Chw bestemmingsplan Dordtse Kil IV', zoals dat als
ontwerp ter inzage heeft gelegen, ongewijzigd vast te stellen.
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Plan van aanpak communicatie naar aanleiding van rekenkameronderzoek Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over plan van aanpak communicatie naar aanleiding van rekenkameronderzoek.

5

Corona-maatregelen - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over Coronamaatregelen.
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Beantwoorden artikel 40-vragen PVV Overlast drugs en alcohol incl. daklozenproblematiek Antwoordbrief artikel 40/41
Besloten is:
- de vragen, gesteld op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde door commissielid
de eer D.T.J. van Leeuwen namens de fractie PVV betreffende stijgende overlast door
alcohol en drugs, inclusief daklozenproblematiek, te beantwoorden overeenkomstig het bij
de stukken gevoegde (concept)antwoord.
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Beantwoorden artikel 40-vragen VSP Bomen plant langs de N3 - Antwoordbrief artikel 40/41
Besloten is:
- de vragen, gesteld op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad door mevrouw M.G. Stolk namens de fractie VSP, betreffende bomen plant
langs N3 te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde
(concept)antwoord.
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Huisvesting Dak- en thuislozen bij De Hoop - Collegevoorstel
Besloten is:
- gezien de noodzaak verspreiding van het coronavirus te voorkomen, de voorgestelde
voorzieningen te realiseren, vooruitlopend op de benodigde procedure voor de
omgevingsvergunning;
- voor de locatie Oudendijk een ontheffing te verlenen van het bestemmingsplan, voor de
opvang van dak- en thuislozen binnen de bestemming 'Zorgboerderij'. Uit te voeren via de
omgevingsvergunningen en voor de maximale duur van één jaar.

