OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 15 DECEMBER
2020
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Grondtransacties onderwijshuisvesting – Raadsvoorstel
Besloten is:
- ter uitvoering van het collegebesluit de overeenkomst tot het overdragen van het
bouwheerschap ten behoeve van de gymzaal Brouwersdijk 4 aan Vereniging Arcade
Dordrecht aan te gaan, de heer W. Zijlstra te machtigen om deze te ondertekenen;
- tot aankoop van grond ten behoeve van het mogelijk maken van renovatie van de
gymzaal aan het Latourpad 16;
De raad voor te stellen:
- het label van het pand aan de Brouwersdijk 4(A) te wijzigen van heroverwegen naar
dispositie-portefeuille, het pand aan Brouwersdijk 4(A) te slopen en het perceel (deels) in
eigendom over te dragen aan Vereniging Arcade Dordrecht via de Stichting Katholiek
Onderwijs Bernardus Alfrink ten behoeve van de nieuwbouw van kindcentrum Pius10 in
het kader van de overeenkomst tot doordecentralisatie, die 15 oktober 2020 is aangegaan
met Vereniging Arcade Dordrecht en de Dordtse schoolbesturen voor primair en speciaal
onderwijs. De kosten voor het slopen, bouwrijp maken en herinrichting openbaren ruimte
te onttrekken aan de reserve onderwijshuisvesting conform bijgaande begrotingswijziging
met nummer 221004;
- in te stemmen met de aankoop van het perceel grond Schuilenburg 17 en de overdracht
van dit perceel aan Vereniging Arcade Dordrecht via Stichting Katholiek Onderwijs
Bernardus Alfrink in het kader van de overeenkomst tot doordecentralisatie, die 15
oktober 2020 is aangegaan met Vereniging Arcade Dordrecht en de Dordtse
schoolbesturen voor primair onderwijs en speciaal onderwijs. De kosten voor aankoop van
het perceel te onttrekken aan de reserve onderwijshuisvesting conform bijgaande
begrotingswijziging met nummer 221004.

5

Beleidskader nieuwe Wet Inburgering - Raadsvoorstel
De raad voor te stellen:
- het Beleidskader bij de Veranderopgave Inburgering vast te stellen;
- voor de daarin opgenomen taken en werkzaamheden de rijksmiddelen beschikbaar te
stellen die voor dit doel beschikbaar komen via het gemeentefonds en via specifieke
uitkering van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid en de begroting
dienovereenkomstig te wijzigen via begrotingswijziging nummer 221005;
- de uitvoering van de taken, waarvoor de SDD de uitvoerende partij wordt, door middel van
mandatering per 1 januari 2022 te beleggen bij de GR/SDD i.o.
- de Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van DATUM 2020, nr.
IENW/BSK-, tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap
HSL-Zuid, A16 en A4 vast te stellen, onder de opschortende voorwaarde dat de raad
toestemming geeft voor dit besluit;
De raad voor te stellen:
het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen tot het vaststellen
van de Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van DATUM 2020, nr.
IENW/BSK-, tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap HSLZuid, A16 en A4.
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Noodkrediet Wantijbad - Raadsvoorstel
De raad voor te stellen:
- Stichting Wantijbad in 2020 te voorzien van een krediet van € 50,000,- welke
terugbetaald moet worden in 2021;
- geen rente te innen op het verleende krediet aan Stichting Wantijbad.
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Last onder dwangsom inbrekerswerktuigen en drugshandel - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over de ervaringen met het opleggen van lasten onder dwangsom bij het vervoer van
inbrekerswerktuigen en de straathandel in drugs.
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Jongerenparticipatie in Coronatijd – Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over participatie van jongeren in coronabeleid.
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Stand van zaken opgave Zorgzame Stad - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over de stand van zaken van de opgave Zorgzame Stad.
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Wijkaanpak Crabbehof aardgasvrij-klaar - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over de voortgang van de Wijkaanpak Crabbehof Aardgasvrij-klaar.
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Aanvullende informatie Motie 'Ambitie en lef voor studentenwoningen' Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief aanvullend te
informeren over de vragen gesteld naar aanleiding van de motie 'Ambitie en lef voor
studentenwoningen'.
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Woningmarktanalyse, voorraadontwikkeling sociale huur en verhuisketenonderzoek Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over de ontwikkelingen rond de woonvisie en hiermee:
• de toezegging 191217/T3: Vaststellen Dordtse paragraaf woonvisie "Goed Wonen in
Dordrecht 2019-2031" in te lossen;
• de motie 191217/M2: Verhuisketendashboard te beantwoorden.
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Voortgang Engelenburgerbrug - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over de voortgang bij de renovatie van de Engelenburgerbrug.

15

Beantwoorden artikel 40-vragen SP over het jaarverslag 2019 van de gemeentearchivaris
(RIS dossier 2640890) - 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 J.J. 't Lam namens de fractie SP, over het jaarverslag 2019
van de gemeentearchivaris (RIS dossier 2640890) te beantwoorden overeenkomstig het
bij de stukken gevoegde (concept)antwoord.
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Beantwoorden artikel 40-vragen VVD Sinterklaasboekencollectie in de Bibliotheek AanZet 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 J.C. van der Net namens de Dordtse fractie VVD, betreffende
de Sinterklaasboekencollectie in de Bibliotheek AanZet te beantwoorden overeenkomstig
het bij de stukken gevoegde (concept)antwoord.

17

Beantwoorden artikel 40-vragen GroenLinks Parkeren Indische en Vogelbuurt 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 F.B.L. van der Meer namens de fractie GroenLinks Dordrecht,
betreffende parkeren Indische en Vogelbuurt te beantwoorden overeenkomstig het bij de
stukken gevoegde (concept)antwoord.

18

Beantwoorden artikel 40-vragen VVD + GL Nieuwe Dordtse Biesbosch - 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 M.P.P.M. Merx en mevrouw K. Kruger namens respectievelijk
de fractie VVD en fractie GroenLinks, betreffende de Nieuwe Dordtse Biesbosch te
beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde (concept)antwoord.
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Beantwoorden artikel 40-vervolgvragen PvdA Rioolkast - Antwoordbrief artikel 40/41
Besloten is:
- de vervolgvragen, gesteld op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad door de heer Van Verk namens de fractie PvdA, over rioolkast te
beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde (concept)antwoord.
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Beleidsregels voor de bestemmingsplannen verbrede reikwijdte voor Amstelwijck en
Gezondheidspark West / Middenzone gezondheidspark - Collegevoorstel
Conform
Besloten is:
- de volgende beleidsregels vast te stellen:
• de Beleidsregel klimaatadaptief bouwen Dordrecht Amstelwijck;
• de Beleidsregel spelen en bewegen gemeente Dordrecht;
• de Aanvulling beleidsregel hogere grenswaarden gemeente Dordrecht (ontwerp).
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In behandeling nemen van te late incidentele subsidieaanvragen voor 2021 Collegevoorstel
Besloten is:
- de te late subsidieaanvragen voor het kalenderjaar 2021 van Stichting Het Spectrum, Da
Vinci en Stichting Deal (inclusief een gedeelte over 2020) in behandeling te nemen.
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Bestuurlijke reactie op het rekenkameronderzoek Digitale dienstverlening - Collegevoorstel
Besloten is:
- door middel van de bij de stukken gevoegde bestuurlijke reactie aan de
Rekenkamercommissie Dordrecht kenbaar te maken in welke mate de aanbevelingen en
conclusies van deze commissie worden onderschreven en de reactie toe te sturen aan de
voorzitter van de Rekenkamercommissie.
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Aangaan Landelijk Convenant Vroegsignalering - Collegevoorstel
Besloten is:
- de Overeenkomst behorend bij het Landelijk Convenant Vroegsignalering aan te gaan;
- ter uitvoering van het besluit de heer P.J. Heijkoop, wethouder Zorg en Inkomen, Zorg en
Welzijn, Arbeidsmarkt en Onderwijs, te machtigen de overeenkomst behorend bij het
Landelijk Convenant namens de gemeente Dordrecht te ondertekenen.
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Privaatrechtelijke parkeertarieven per 01-01-2021 - Collegevoorstel
Besloten is:
- de 'Privaatrechtelijke Parkeertarieven, Tarieven per 1 januari 2021' vast te stellen.
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Aangaan Samenwerkingsovereenkomst De Biesbosch - Collegevoorstel
Besloten is:
- de Samenwerkingsovereenkomst De Biesbosch aan te gaan met gemeente Altena,
gemeente Drimmelen en Staatsbosbeheer;
- ter uitvoering van bovenstaand beslispunt de heer B.C.M. Stam, wethouder Sport, Wonen
en Openbare Ruimte, te machtigen de samenwerkingsovereenkomst namens de gemeente
Dordrecht te ondertekenen.

