OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 1 DECEMBER 2020
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Regionaal Toepassingskader VRZHZ Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 - Raadsvoorstel
De raad voor te stellen:
- geen wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken aan het Regionaal Beleidsteam van de
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid inzake het Regionaal toepassingskader Tijdelijke wet
maatregelen Covid-19.
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Aanpassen grondexploitatie Amstelwijck - Raadsvoorstel
Besloten is:
- geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bijlage 'Onderbouwing aanpassing
grondexploitatie Amstelwijck n.a.v. motie gemengd Amstelwijck, 12 november 2020' en
de raad te verzoeken deze geheimhouding in zijn eerstvolgende vergadering te
bekrachtigen;
De raad voor te stellen:
- akkoord te gaan met het aangepaste programma voor het deelgebied Spoorzone
Amstelwijck;
- akkoord te gaan met de geschetste financiële gevolgen voor de bouwgrondexploitatie
onderbouwd in bijgaande geheime bijlage 'Onderbouwing aanpassing grondexploitatie
Amstelwijck n.a.v. motie gemengd Amstelwijck, 12 november 2020';
- de actieve bouwgrondexploitatie Amstelwijck en daarmee de begroting aan te passen bij
de prognose grondbedrijf 2021.
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Aankoop panden Savorin Lohmanweg 100 en 110 - Raadsvoorstel
Besloten is:
- over te gaan tot aankoop van de panden, gelegen aan de Savorin Lohmanweg 100 en
Savorin Lohmanweg 110 onder de voorwaarden dat de gemeenteraad geen wensen en
bedenkingen ten aanzien van deze aankoop heeft en de gemeenteraad instemt met het
beschikbaar stellen van een krediet voor de aankoop en verbouwing van deze panden;
De raad voor te stellen:
- geen wensen en/of bedenkingen ter kennis aan het college te brengen ten aanzien van
het voornemen van het college om tot aankoop over te gaan van de panden, gelegen aan
de Savorin Lohmanweg 100 en Savorin Lohmanweg 110;
- een krediet van € 1.626.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van de aankoop (€
1.108.000,-) en verbouwing (€ 518.000,-) van de panden Savorin Lohmanweg 100 en
110 en de jaarlijkse kosten te dekken uit de huuropbrengsten van deze panden; - de
begroting 2021 te wijzigen conform bijgevoegd comptabiliteitsvoorstel met nummer
221003.

5

Vaststellen Beleidsregel aanvraag ontheffing voor carbid schieten Dordrecht Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de bijgevoegde 'Beleidsregel aanvraag ontheffing voor carbid schieten Dordrecht' vast te
stellen;
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over de 'Beleidsregel aanvraag ontheffing voor carbid schieten Dordrecht'.
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Revitalisering Stadspolderring - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over aanpassing aan de hoofd boomstructuur Stadspolderring.
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Beantwoorden artikel 40-vragen SP Handhaving - 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 Handhaving te
beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde (concept)antwoord.
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Beantwoorden artikel 39-vragen (Inlichtingen) PvdA + GroenLinks De Dubbel –
Antwoordbrief artikel 40/41
Besloten is:
- het verzoek om inlichtingen ex artikel 39 Reglement van Orde namens de fracties PvdA en
GroenLinks over De Dubbel te beantwoorden overeenkomstig de bij de stukken gevoegde
antwoordbrief.
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Beantwoorden artikel 40-vragen VVD 'Dordtse VVD wil lawaaiflitsers' - Antwoordbrief artikel
40/41
Besloten is:
- de vragen, gesteld op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad door commissielid de heer A.J. Kuhlman namens de Dordtse fractie VVD,
betreffende "Dordtse VVD wil lawaaiflitsers" te beantwoorden overeenkomstig het bij de
stukken gevoegde (concept)antwoord.
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Ter inzage leggen ontwerpbestemmingsplan '3e herziening Staart, bouwhoogte silo's' Collegevoorstel
Besloten is:
- het bestemmingsplan '3e herziening Staart, bouwhoogte silo's' als ontwerp ter inzage te
leggen;
- af te zien van het doorlopen van een inspraakprocedure;
- geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te
stellen, omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd.
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Verlengen SOK Beschermd Wonen en Opvang voor periode 2021-2024 - Collegevoorstel
Besloten is:
- in verband met de wijziging per 2021 (doordecentralisatie Beschermd wonen) over te
gaan tot verlenging van de huidige samenwerkingsovereenkomst Beschermd Wonen en
Opvang voor periode 2021-2024;
- ter uitvoering van het voorgaande besluit wethouder de heer P.J. Heijkoop te machtigen
de Samenwerkingsovereenkomst Beschermd Wonen en Opvang 2021-2024 namens de
gemeente Dordrecht te ondertekenen.

