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Vaststellen bestemmingsplan Gezondheidspark West / Middenzone - Raadsvoorstel
De raad voor te stellen:
- de ingekomen zienswijzen 1 t/m 15 ontvankelijk te verklaren en in te stemmen met de
beantwoording daarvan zoals aangegeven in de nota zienswijzen, opgenomen als bijlage
bij het raadsvoorstel;
- naar aanleiding van de ingediende zienswijzen en de voorgestelde ambtshalve
aanpassingen, het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen zoals aangegeven in de
Staat van wijzigingen opgenomen als bijlage bij het raadsvoorstel;
- geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen;
- de welstandsnota aan te vullen met het beeldkwaliteitsplan zoals opgenomen als bijlage 2
bij het bestemmingsplan;
- kennis te nemen van het advies van de commissie m.e.r. en de naar aanleiding daarvan
opgestelde aanvulling van de milieueffectrapportage;
- de hogere waarden opgenomen in artikel 17.1.3 van het ontwerpbestemmingsplan op
grond van artikel 110a Wet geluidhinder vast te stellen.
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Ontwikkelingen evenementenlocaties en verplaatsing Zomerkermis, Circus en Dancetour Raadsvoorstel
De raad voor te stellen:
De uitgangspunten in het evenementenbeleid te bestendigen;
De ontwikkeling van een groot nieuw evenemententerrein in het Spoorzonegebied nader
uit te werken. Uitgangspunt is een terrein voor grote evenementen in het centrum van
de stad dat ook mogelijkheid biedt aan muziekevenementen, een Zomerkermis en een
Circus;
De drie door de Kermisbonden voorgestelde ‘bestaande’ locaties voor een Zomerkermis
niet mee te nemen in een vervolgonderzoek naar een kermislocatie, tegen de
achtergrond van de nadelen van die locaties;
Geen tijdelijk terrein voor een Zomerkermis in te richten.
Als de werkzaamheden op de Spuiboulevard starten, voordat er een permanent
evenemententerrein beschikbaar is, een zomerkermis in alternatieve vorm te
organiseren;
met de Kermisbonden de mogelijkheid te bespreken van een extra, nieuwe kermis in de
stad in een thematische of nostalgische opzet in samenhang met eventueel een markt
en circus en/of andere evenementen;
dat voor de nieuwe locatie voor een zomerkermis en Dancetour het gereserveerde
bedrag uit de Grex Gebiedsontwikkeling Spuiboulevard gebruikt kan worden, te weten €
1 miljoen. Op basis van een uitgewerkt voorstel zal via de raad een kredietaanvraag
worden gedaan;
een participatietraject voor de permanente evenementenlocatie te volgen.
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Tweede Verzamelwijziging en majeure wijzigingen 2020 - Raadsvoorstel
De raad voor te stellen:
- de begroting te wijzigen conform de bij dit raadsvoorstel gevoegde begrotingswijzigingen
met nummers 220200 en 221099 inzake de "Tweede Verzamelwijziging en majeure
afwijkingen 2020".
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Actualiseren bestuurlijke planner 2020/2021 (november 2020) - Raadsvoorstel
De raad voor te stellen:
- geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de geactualiseerde
bestuurlijke planner 2020/2021.
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Vaststellen Verordening parkeerbelastingen Dordrecht en Parkeerverordening Dordrecht Raadsvoorstel
De raad voor te stellen:
- de Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen Dordrecht vast
te stellen;
- de Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen
voor het parkeren Dordrecht vast te stellen; - de kostenonderbouwing vast te stellen.
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Vaststellen Verordening starterslening gemeente Dordrecht - Raadsvoorstel
De raad voor te stellen:
- de Verordening starterslening gemeente Dordrecht vast te stellen.
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Erratum bijlage 4 raadsvoorstel Beschikbaar stellen krediet en instemmen met verplaatsing
van vv Dubbeldam / Sportpark Schenkeldijk accommodatieontwikkeling - Raadsvoorstel
Besloten is:
- geheimhouding op te leggen ten aanzien het document 'Kostenraming overige
werkzaamheden 20201118' en de raad te verzoeken deze geheimhouding in zijn
eerstvolgende vergadering te bekrachtigen;
De raad voor te stellen:
- de geheime bijlage 4) Kostenraming overige werkzaamheden behorend bij het
raadsvoorstel Beschikbaar stellen van krediet en instemmen met verplaatsing van vv
Dubbeldam / Sportpark Schenkeldijk accommodatieontwikkeling (RIS 2635030), te
vervangen door de bijgevoegde geheime bijlage 4) Kostenraming overige werkzaamheden
20201118 en deze bijlage te betrekken bij de besluitvorming.
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Voortgang beleidswens Verbinding Onderwijs-Arbeidsmarkt uit Kadernota 2020 Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over de voortgang van de beleidswens Verbinding Onderwijs-Arbeidsmarkt uit de
Kadernota 2020.
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Beantwoorden motie 19121/M4 "Een plek voor iedereen" en motie 200310/M4 "Voldoende
woningen voor de visie opvang" - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over tussenstand motie 19121/M4: Een plek voor iedereen en motie 200310/M4: Motie
voldoende woningen voor de visie opvang.
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Beantwoorden artikel 40-vragen PvdA STEDIN afsluitingen - Antwoordbrief artikel 40/41
Besloten is:
- de vragen, gesteld op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad door de fractie PvdA, betreffende afsluitingen Stedin te beantwoorden
overeenkomstig het bij de stukken gevoegde (concept)antwoord.
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Beantwoorden artikel 40-vragen PvdA Parkeren bij het Ziekenhuis - 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 C.A. van Verk namens de fractie PvdA, over parkeren bij het
ziekenhuis te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde
(concept)antwoordbrief.
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Marktzaken december 2020 - Collegevoorstel
Besloten is:
- de weekmarkt in het centrum van vrijdag 25 en zaterdag 26 december 2020 te
verplaatsen naar donderdag 24 december 2020;
- de eindtijd van de weekmarkt in het centrum op vrijdag 18 en zaterdag 19 december 2020
te verlengen tot 18.00 uur.
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Toelating van Yulius bij het Waarborgfonds voor de Zorg: recht van hypotheek Collegevoorstel
Besloten is:
- ermee in te stemmen dat ten gunste van WfZ door Yulius een recht van hypotheek,
tweede in rang, wordt gevestigd op haar locaties Kort Ambachtlaan te Zwijndrecht en Van
den Broek-erf te Dordrecht.
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Strategisch informatiebeveiligingsbeleid 2020-2024 - Collegevoorstel
Besloten is:
- het regionale Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid 2020-2024 voor de gemeente
Dordrecht vast te stellen.
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Tijdelijke verruiming lokale openingstijden koopzondagen december 2020 - Collegevoorstel
Besloten is:
- ontheffing te verlenen van het verbod zoals opgenomen in artikel 2, lid 1 onder a van de
Winkeltijdenwet van 1 juli 2013, aan ondernemers zoals winkels in de
levensmiddelenbranche en contactberoepen die zijn opgenomen in de bijlage bij het
voorstel d.d. 15 november 2020, voor :
• zondag 20 december 2020 tussen 10.00 en 12.00 uur;
• zaterdag 26 december 2020 (tweede kerstdag) tussen 9.00 en 12.00 uur en tussen
18.00 en 19.00 uur;
 zondag 27 december 2020 tussen 10.00 en 12.00 uur;
- dat dit besluit in werking treedt op de dag na de bekendmaking;
- dat dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verruiming openingstijden koopzondagen
december 2020.

