OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 3 MAART 2020
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Afwegingen en focus gemeente Dordrecht inzake Toekomst samenwerking in/met de
Drechtsteden - Raadsvoorstel
De raad voor te stellen:
- het college op te dragen om de komende maanden het gesprek met de overige
Drechtstedengemeenten door middel van de collegeconferenties voort te zetten en met
een zo breed mogelijk gedragen voorstel voor een toekomstbestendige regionale
samenwerking bij de gemeenteraad terug te komen;
1. hierbij zowel aspecten van samenwerkingscultuur als samenwerkingsstructuur te
betrekken;
2. als inbreng vanuit de gemeente Dordrecht bij de komende collegeconferenties over
de toekomst van Drechtstedensamenwerking aan het college de volgende
bandbreedte mee te geven: De voor Dordrecht meest gewenste sturingsopties zijn
die van het aanpassen van de GRD (optie 3) óf het werken in een
centrumgemeenteconstructie (optie 4), dan wel (afhankelijk van de betreffende
taken) een combinatie daarvan.

3

Vaststellen bestemmingsplan 1e herziening Weeskinderendijk-Laan der VN, locatie Dokweg
- Raadsvoorstel
De raad voor te stellen:
- geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 wet Ruimtelijke ordening vast te stellen,
omdat er geen financiële dekking nodig is
- het bestemmingplan '1e herziening Weeskinderendijk-Laan der VN, locatie Dokweg' vast
te stellen.

4

Vaststellen bestemmingsplan 4e herziening Dordtse Kil, locatie Kiltunnel - Raadsvoorstel
De raad voor te stellen:
- geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 wet ruimtelijke ordening vast te stellen,
omdat de kosten anderszins worden verhaald;
- het bestemmingplan '4e herziening Dordtse Kil, locatie Kiltunnel' vast te stellen.

5

Vaststellen 3e wijziging van de Legesverordening 2020 - Raadsvoorstel
De raad voor te stellen:
- de Verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges
2020 (derde wijziging) vast te stellen.

6

Budgetoverheveling 2019 - Raadsvoorstel
De raad voor te stellen:
- de begrotingswijziging (nr. 22011) betreffende budgetoverheveling 2019 (voor een bedrag
van € 4.441.937,-) vast te stellen en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen.
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Evaluatie jaarwisseling 2019-2020 en de regionale en landelijke ontwikkelingen Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over het verloop van afgelopen jaarwisseling en een update te geven over de regionale en
landelijke ontwikkelingen op dit onderwerp.
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Voortgang programma Samen tegen Armoede - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de voortgang
van het programma Samen tegen Armoede.
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ENSIA deel van de Zelfevaluatie Wet basisregistratie personen 2019 - Collegevoorstel
Besloten is:
- het Uittreksel Zelfevaluatie basisregistratie personen ENSIA 2019 te ondertekenen en te
verzenden naar de Autoriteit Persoonsgegevens en de minister van Binnenlandse Zaken
em Koninkrijkrelaties.
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Standbeeld "Choëphore" op Stadswerven – Collegevoorstel
Besloten is:
- het aanbod tot schenking van het standbeeld "Choëphore" te aanvaarden, onder de
voorwaarden dat:
• voldoende externe fondsen voor de realisatie en plaatsing van het standbeeld
worden verworven;
• door de raad als onderdeel van de areaaluitbreiding krediet wordt gevoteerd ter
dekking van de kosten voor beheer en onderhoud;
• een omgevingsvergunning voor het plaatsen van het standbeeld wordt verleend.
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Kandidaten stadsdichter - Collegevoorstel
Besloten is:
- op voorhand akkoord te gaan met het formeel aanstellen van één van de door de
onafhankelijke jury voorgestelde kandidaten voor het stadsdichterschap. Op 22 april 2020
zal één van hen door de jury gekozen worden als stadsdichter van Dordrecht voor de
komende twee jaar.
De namen van de door de jury voorgestelde kandidaten zijn vanwege het vertrouwelijke
karakter als bijlage bijgevoegd.

12

Vaststellen Reglement regionale arbeidsgeschillencommissie Drechtsteden - Collegevoorstel
Besloten is:
- het Reglement regionale arbeidgeschillencommissie Drechtsteden vast te stellen.

13

Verkoop van het pand Steegoversloot 38-40 - Collegevoorstel
Besloten is:
- het pand Steegoversloot 38-40 te verkopen aan Ridge B.V.;
- de intentie uit te spreken te zijner tijd toepassing te geven aan de binnenplanse afwijking.
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100 extra bomen bij 1.000 nieuwe inwoners - Collegevoorstel
Besloten is:
- het ambitieniveau en de bijbehorende financiële dekking vast te stellen voor de aanpak
van het bepalen van de locaties voor de '100 bomen bij 1.000 nieuwe inwoners'.
Het college gaat voor optie B:
In de oproep aan de stad nemen we op dat de gemeente de geprikte locaties toetst op
technische haalbaarheid. De verwachting is dat er ook verzoeken voor bomen in
verharding (straten, pleinen, e.d.) binnenkomen. Voor die bomen zou eerst een geschikte
plantplaats ingericht moeten worden. De kosten zullen hierdoor hoger zijn (tot circa €
3.500,- per boom). We denken dat ongeveer 25% van de wensen om bomen in
verharding zullen gaan ('Klimaatbomen').

