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Vaststellen bestemmingsplan 2e herziening Krispijn, locatie Patersweg fase 2 Raadsvoorstel
De raad voor te stellen:
- geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 wet ruimtelijke ordening vast te stellen;
- het bestemmingplan '2e herziening Krispijn, locatie Patersweg fase 2' vast te stellen.
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(Her)benoemen en vervangen leden Welstands- en Monumentencommissie - Raadsvoorstel
De raad voor te stellen:
- naar aanleiding van hun vertrek per 1 mei 2020 te bedanken voor hun jarenlange inzet
als lid van de Welstands- en Monumentencommissie:
• de heer X;
• de heer x;
• mevrouw x;
- per 1 mei 2020 opnieuw te benoemen als lid van de Welstands- en
Monumentencommissie:
• mevrouw x;
• de heer x;
- per 1 mei 2020 ter vervanging van de vertrekkende leden te benoemen als lid van de
Welstands- en Monumentencommissie:
• mevrouw x;
• de heer x;
• de heer x.
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Jaarverslag 2019 van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- kennis te nemen van het jaarverslag 2019 van de Adviescommissie voor de behandeling
van bezwaarschriften;
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over het jaarverslag 2019 van de Adviescommissie voor de behandeling van
bezwaarschriften.

5

Corona-maatregelen – Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over Coronamaatregelen.
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Implementatie WvGGZ - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over de sluitende aanpak van personen met verward gedrag, de uitvoering van de
WvGGZ, Wijk GGD en passend vervoer en hiermee de moties 190910/T2, 181113/T8 en
181030/T6 als afgedaan te beschouwen.
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Huis van Stad en Regio en Bibliotheek AanZet - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over Huis van Stad en Regio en Bibliotheek Aan Zet.
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Beantwoorden artikel 40-vragen PvdA Brand pand Dubbeldamseweg Noord - Antwoordbrief
artikel 40/41
Besloten is:
de vragen, gesteld op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad door mevrouw J. van den Bergh namens de fractie PvdA, betreffende felle
grote brand in het pand aan Dubbeldamseweg Noord te beantwoorden overeenkomstig
het bij de stukken gevoegde (concept)antwoord.
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Beantwoorden artikel 40-vragen Pand Teerlink (Buiten Kalkhaven 40) - Antwoordbrief
artikel 40/41
Besloten is:
de vragen, gesteld op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad door mevrouw K. Kruger namens de fractie GroenLinks en de heer G.J.
Kleinpaste namens de fractie GewoonDordt, betreffende het pand Teerlink (Buiten
Kalkhaven 40) te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde
(concept)antwoord.
de aanvullende vragen, gesteld op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde
van de gemeenteraad door de heer R.R.C. den Heijer namens de fractie VVD,
betreffende het pand Teerlink (Buiten Kalkhaven 40) te beantwoorden overeenkomstig
het bij de stukken gevoegde (concept)antwoord.
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Beantwoorden artikel 40-vragen PVV Verschaffen duidelijkheid inzake plaatsing masten en
antennes voor 5G - 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 verschaffen van duidelijkheid inzake het plaatsen van masten en
antennes voor 5G te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken
gevoegde (concept)antwoord.
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Beantwoorden artikel 40-vragen VSP+CDA PACT voor Ouderenzorg irt leeftijdbestendige
woningen - Antwoordbrief artikel 40/41
Besloten is:
- de vragen, gesteld op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad door mevrouw M.G. Stolk en de heer J.J.H. Wisker namens de fractie VSP
Dordrecht en mevrouw A.L. van der Ham namens de fractie CDA Dordrecht, betreffende
PACT voor Ouderenzorg in relatie tot leeftijdsbestendige woningen te beantwoorden
overeenkomstig het bij de stukken gevoegde (concept)antwoord.
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Beantwoorden artikel 40-vragen VSP Achterblijven 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 M.G. Stolk namens de fractie VSP, betreffende achterblijven
woningbouw te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde
(concept)antwoord.
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Verlenen uitstel huur gemeentelijke panden - Collegevoorstel
Besloten is:
- huurders van panden die in eigendom zijn bij de gemeente, de mogelijkheid te bieden om
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 maximaal drie maanden, te weten de maanden
april, mei en juni 2020;
• uitstel betreft zowel de huursom als de bijbehorende servicekosten;
• uitgestelde huurbetalingen worden in het kalenderjaar 2020 terugbetaald of
geïncasseerd;
• 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 en door huurder voor
akkoord getekend;
- 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 toezending daarvan aan alle huurders 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 huurders en van rechtswege vervalt op 1 juni 2020; dat dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit uitstel huur gemeentelijke panden
Dordrecht.
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Verzoek van Lidl voor een tijdelijke vestiging - Collegevoorstel
Besloten is:
- geen medewerking te verlenen aan het verzoek van Lidl om flexibel om te gaan met de
procedure voor het aanvragen van een tijdelijke nieuwe vestiging in Dordrecht.

