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Corona-maatregelen: aanpassing van de Precariobelasting 2019 en 2020 - Raadsvoorstel
De raad voor te stellen:
- tot aanpassing van de tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en
invordering van precariobelasting 2019, waarbij alle tarieven, met uitzondering van kabels
en leidingen van nutsbedrijven, voor dat jaar op € 0,- worden gesteld;
- tot aanpassing van de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting
2020, in die zin dat het aantal m2 die op basis van de vergunning van tijdelijke aard zijn
(i.v.m. Covid-19), niet worden berekend;
- de dekking hiervan ad € 205.000,- te betrekken bij de begrotingswijziging behorende bij
de Burap;
- dit gehele besluit is alleen van toepassing wanneer de gemeenteraad hiermee instemt bij
de vaststelling van de Bestuursrapportage.
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Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting wijziging inzake fiscaliteit - Raadsvoorstel
Besloten is:
- de aangepaste overeenkomst doordecentralisatie POSO (juni 2020) aan te gaan onder
voorbehoud van goedkeuring door de raad;
- wethouder Heijkoop te machtigen de overeenkomst tot doordecentralisatie namens de
gemeente Dordrecht te ondertekenen;
De raad voor te stellen:
- geen wensen en bedenkingen ter kennis aan het college te brengen ten aanzien van het
voornemen van het college om de overeenkomst doordecentralisatie POSO aan te gaan,
die is aangepast ten opzichte van de overeenkomst zoals voorgelegd op 19 december
2017 als gevolg van afspraken met de belastingdienst;
- akkoord te gaan met de financiële consequenties van de afspraken met de belastingdienst.
Deze consequenties behelzen:
• een extra jaarlijkse last vanwege een belastingheffing op de activiteit verhuur van
onderwijsruimte aan derden;
• een ander verloop van de gemeentelijke bijdrage aan de entiteit, omdat geen eigen
vermogen mag worden ingezet voor het doen van nieuwe investeringen en de
huuropbrengsten voor peuterspeelzalen wegvallen;
• in afwijking van de beleidsnota garantstellingen en leningen van gemeente
Dordrecht aan de entiteit (POSO) leningen te verstrekken gedurende de looptijd van
de overeenkomst, ten behoeve van de financiering van vervangingsinvesteringen,
zoals opgenomen in het vestigingsplan POSO, indien externe financiering niet
mogelijk blijkt te zijn of tot extra kosten leidt;
en de bij dit voorstel gevoegde begrotingswijziging met nummer 220020, waarin deze
consequenties zijn verwerkt, vast te stellen.
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Opheffen gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch Raadsvoorstel
De raad voor te stellen:
- de gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch per 1 januari
2021 op te heffen;
- in te stemmen met het liquidatieplan, versie 2.4 d.d. 17-02-2020;
- het Algemeen Bestuur van de GR Parkschap Nationaal Park De Biesbosch opdracht te
verlenen de noodzakelijke activiteiten te verrichten die voor een zorgvuldige afwikkeling
noodzakelijk zijn.
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Bestemmingsplan Gezondheidspark West / Middenzone en milieueffectrapportage Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- akkoord te gaan met de beantwoording van de ingekomen inspraak- en overlegreacties
zoals opgenomen in de nota van inspraak en overleg;
- akkoord te gaan met de opgestelde milieueffectrapportage en deze ter advisering toe te
zenden aan de commissie MER;
- het bestemmingsplan Gezondheidspark West / Middenzone met de milieueffectrapportage
als ontwerp ter inzage te leggen;
- akkoord te gaan met het beeldkwaliteitsplan als wijziging (aanvulling) van de
Welstandsnota en dit als ontwerp ter inzage te leggen;
- geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen;
- kennis te nemen van de uitkomsten van het verkeersonderzoek en op dit moment geen
verkeersmaatregelen te treffen in afwachting van concrete maatregelen die volgen uit de
koersnota mobiliteit;
- akkoord te gaan met de aanvulling van de beleidsregel hogere grenswaarden;
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over het in procedure brengen van dit ontwerpbestemmingsplan.
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Parkeren Gezondheidspark en Sportboulevard Dordrecht - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de de stand
van zaken en de besluitvorming rond het parkeren op het Gezondheidspark Dordrecht.
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Meicirculaire 2020 - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over de Meicirculaire 2020.
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Corona maatregelen - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over Corona maatregelen.
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Beantwoorden motie 181218/M5 Ambitie en lef voor studentenwoningen Raadsinformatiebrief
Besloten is:
de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over het woningaanbod voor studenten in Dordrecht en daarmee de motie 'Ambitie en lef
voor studentenwoningen' als afgehandeld te beschouwen.
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Beantwoorden artikel 40-vragen PvdA en VSP Sluiting Sta-Pal - Antwoordbrief artikel 40/41
Besloten is:
- de vragen, gesteld op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad door de fracties PvdA en VSP, betreffende sluiting Sta-Pal te beantwoorden
overeenkomstig het bij de stukken gevoegde (concept)antwoord.
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Beantwoorden artikel-40 vragen GroenLinks Publieke Gezondheid - Antwoordbrief artikel
40/41
Besloten is:
- de vragen, gesteld op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad door mevrouw Van Benschop namens de fractie GroenLinks, betreffende
Publieke Gezondheid te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde
(concept)antwoord.
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Beantwoorden artikel 40-vragen PVV Noodzaak het Dordts klimaat- en energie gerelateerd
beleid grondig aan te passen - 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 D.T.J. van Leeuwen namens de fractie PVV, betreffende de
noodzaak het Dordts klimaat- en energie gerelateerd beleid grondig aan te passen, te
beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde (concept)antwoord.
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Beantwoorden artikel 40-vragen SP inzake Fixi of fictie, wanneer is een melding
afgehandeld? - 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 R. Portier namens de fractie SP, betreffende fixi of fictie,
wanneer is een melding afgehandeld?
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Voornemen tot aanwijzing van Singel 222 als gemeentelijk monument - Collegevoorstel
Besloten is:
- naar aanleiding van het verzoek daartoe en op grond van de monumentale waarden, zoals
genoemd in de redengevende omschrijving, het voornemen uit te spreken om Singel 222,
kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie D nummer 6431 aan te wijzen als
gemeentelijk monument.
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Subsidieregeling Dordrecht 800 jaar Stad (tweede wijziging) - Collegevoorstel
Besloten is:
- de tweede wijziging van de Subsidieregeling Dordrecht 800 jaar Stad vast te stellen.
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Vaststellen subsidieplafonds 2021 - Collegevoorstel
Besloten is:
- de subsidieplafonds voor 2021 vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde
Tabel: Subsidieplafonds 2021.
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Verlenging uitstel huur gemeentelijke panden - Collegevoorstel
Besloten is:
- huurders van panden die in eigendom zijn bij de gemeente, de mogelijkheid te bieden om
ter vervanging van het eerdere besluit d.d. 31 maart 2020, uitstel van betaling van de
huursom aan te vragen, onder de volgende voorwaarden:
• de huurder vraagt uitstel van betaling aan via mail, vastgoedbedrijf@dordrecht.nl;
• de huur tot en met de periode februari 2020 is voldaan;
• uitstel geldt voor een periode van in totaal maximaal zes maanden, te weten de
maanden april tot en met september 2020;
• uitstel betreft zowel de huursom als de bijbehorende servicekosten;
• uitgestelde huurbetalingen worden uiterlijk in het kalenderjaar 2021 terugbetaald of
geïncasseerd volgens individuele maatwerkafspraken per huurder;
• uitstel is mogelijk voor zowel particuliere huurders als instellingen;
• als de huurder een subsidierelatie heeft met de gemeente Dordrecht, vindt eerst
afstemming met het subsidiebureau plaats voordat uitstel van betaling wordt
verleend;
• afspraken met huurders worden schriftelijk vastgelegd.
- dat dit besluit niet van toepassing is op huurders die een organisatieonderdeel zijn van de
gemeente, op gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente Dordrecht in deelneemt
en op huurders die kwalificeren als verbonden partij van de gemeente;
- dit besluit bekend te maken door bekendmaking in het elektronisch gemeenteblad;
- dat dit besluit in werking treedt op de dag na toezending daarvan aan de voor deze
regeling in aanmerking komende huurders en van rechtswege vervalt op 1 september
2020;
- dat dit besluit kan worden aangehaald als: Verlenging besluit uitstel huur gemeentelijke
panden Dordrecht.
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Verlenging besluit uitstel periodieke betalingen gemeentelijke gronden Dordrecht Collegevoorstel
Besloten is:
- huurders, pachters en erfpachters van gronden, die eigendom zijn van de gemeente,
langer de mogelijkheid te bieden om uitstel van betaling te vragen van de periodieke
betalingen (huursom, pacht of canon), onder de volgende voorwaarden:
1. uitstel van betaling wordt schriftelijk aangevraagd;
2. de periodieke betaling is tot en met de periode februari 2020 voldaan;
3. uitstel geldt voor een periode van maximaal zes maanden, te weten de maanden
april tot en met september 2020;
4. uitgestelde betalingen worden in het kalenderjaar 2021 terugbetaald of
geïncasseerd volgens maatwerkafspraken;
5. als de huurder een subsidierelatie heeft met de gemeente Dordrecht, vindt eerst
afstemming met het subsidiebureau plaats voordat uitstel van betaling wordt
verleend;
6. afspraken worden schriftelijk vastgelegd en door partijen voor akkoord getekend;
- dit besluit is niet van toepassing op huurders die een organisatieonderdeel zijn van de
gemeente, op gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente Dordrecht in deelneemt
en op huurders die kwalificeren als verbonden partij van de gemeente;
- dit besluit bekend te maken door bekendmaking in het elektronisch gemeenteblad;
- dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking en vervalt van rechtswege op
1 september 2020;
- dit besluit kan worden aangehaald als: Verlenging besluit uitstel periodieke betalingen
gemeentelijke gronden Dordrecht.
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Verlenging besluit uitstel periodieke betalingen gemeentelijke buitensport accommodaties Collegevoorstel
Besloten is:
- sportaanbieders die buitensportaccommodaties huren, die eigendom zijn van de
gemeente, de mogelijkheid te bieden om ter vervanging van het eerdere besluit d.d. 31
maart 2020, uitstel te vragen van de periodieke huur, onder de volgende voorwaarden:
1. uitstel van betaling wordt schriftelijk aangevraagd via buitensport@dordrecht.nl;
2. de periodieke huur is tot en met de periode februari 2020 voldaan;
3. uitstel geldt voor een periode van in totaal maximaal zes maanden, te weten de
maanden april tot en met september 2020;
4. uitgestelde huurbetalingen worden uiterlijk in het kalenderjaar 2021 terugbetaald of
geïncasseerd volgens maatwerkafspraken per huurder;
5. als de huurder een subsidierelatie heeft met de gemeente Dordrecht, vindt eerst
afstemming met het subsidiebureau plaats voordat uitstel van betaling wordt
verleend;
6. afspraken worden schriftelijk vastgelegd en door partijen voor akkoord getekend;
- dat dit besluit niet van toepassing is op sportaanbieders die een organisatieonderdeel zijn
van de gemeente, op gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente Dordrecht in
deelneemt en op sportaanbieders die kwalificeren als verbonden partij van de gemeente;
- dit besluit bekend te maken door toezending daarvan aan alle sportaanbieders die voor
deze regeling in aanmerking komen en door bekendmaking in het elektronisch
gemeenteblad;
- dat dit besluit in werking treedt op de dag na de toezending daarvan aan de voor deze
regeling in aanmerking komende sportaanbieders en vervalt van rechtswege op 1
september 2020;
- dat dit besluit kan worden aangehaald als: Verlenging besluit uitstel periodieke huur
buitensportaccommodaties Dordrecht.

