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Actualiseren bestuurlijke planner 2020 (juni 2020) - Raadsvoorstel
De raad voor te stellen:
- geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de geactualiseerde
bestuurlijke planner 2019/2020.
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Aanpak parkeer- en verkeersproblemen Oranje Wit - Raadsvoorstel
De raad voor te stellen:
- de parkeer- en verkeersproblematiek bij Oranje Wit op te lossen door de realisatie van een
fietsbrug en het toevoegen van 60 parkeerplaatsen;
- een investeringskrediet van € 280.000,- beschikbaar te stellen ten laste van de
Egalisatiereserve Parkeren (EPV) voor de uitvoering van dit project en de begroting
dienovereenkomstig te wijzigen middels wijziging nummer 220014
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Ontwikkeling speelbos De Elzen - Raadsvoorstel
De raad voor te stellen:
- de in dit raadsvoorstel en de bijbehorende bijlagen opgenomen inhoudelijke en
procesmatige kaders voor het project vast te stellen;
- de investeringskosten tot max. € 270.000,- (excl. btw) vast te stellen;
- de jaarlijkse beheerkosten van € 60.000,- die zijn ingebracht in de kadernota van 2018 te
hanteren;
- de vrijvallende middelen terug te laten vloeien naar het budget van de Nieuwe Dordtse
Biesbosch.
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Vaststellen kaders en uitgangspunten doorontwikkeling dagrecreatieterrein - Raadsvoorstel
De raad voor te stellen:
- de visie en de kaders vast te stellen voor een doorontwikkeling van het
dagrecreatieterrein, zoals verwoord in bijlage 1;
- een procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan te starten om de opgenomen
opgenomen mogelijkheid voor 500 m2 horeca, inclusief terras, te wijzigen naar 500 m2
gebouw en 300 m2 terras;
- de resterende recreatieve beheermiddelen Nieuwe Dordtse Biesbosch en het restant van
de reserve SI Upgrade Viersprong te reserveren voor de herinvestering in het
dagrecreatieterrein, het beheer en onderhoud van een doorontwikkeld dagrecreatieterrein
en bijvoorbeeld voor de ontvlechting van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch;
- in te stemmen met de verdere uitwerking van het inrichtingsplan voor het
dagrecreatieterrein (bijlage 2) en hiervoor een voorbereidingskrediet beschikbaar te
stellen van € 225.000,-, te dekken uit het restant reserve SI Upgrade Viersprong.
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Corona-maatregelen - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over Coronamaatregelen.
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Starterslening Dordrecht - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad door middel van deze raadsinformatiebrief te informeren over startersleningen in
Dordrecht.
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Beantwoorden artikel 40-vragen PVV Uitbreiden uitrusting Dordtse boa’s met pepperspray
en wapenstok - 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 het zo
snel mogelijk uitbreiden van de uitrusting van Dordtse boa's met pepperspray en een
wapenstok te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde (concept)
antwoord.
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Beantwoorden artikel 40-vragen CU-SGP Behoud en bescherming van bomen en bosschages
- Antwoordbrief artikel 40/41
Besloten is:
- de vragen, gesteld op grond van artikel 40 van het Reglement
van Orde van de gemeenteraad door mevrouw Klein-Hendriks
namens de fractie CU-SGP, betreffende behoud en
bescherming van bomen en bosschages te beantwoorden
overeenkomstig het bij de stukken gevoegde
(concept)antwoord.
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Beantwoorden artikel 40-vragen GroenLinks Sturing sociale woningbouw - 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 en de heer Van der Meer namens de fractie
GroenLinks, betreffende sturing sociale woningbouw te beantwoorden overeenkomstig het
bij de stukken gevoegde (concept)antwoord.
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Zienswijze Ontwerp Calamiteitenplan WSHD 2020-2023 - Collegevoorstel
Besloten is:
- door middel van de bij de stukken gevoegde brief te reageren op het Ontwerp
Calamiteitenplan WSHD 2020-2023.

