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Vaststellen bestemmingsplan 1e Herziening Stadswerven, locatie Woongebied deelgebieden
2, 4, 6 en 7 - Raadsvoorstel
De raad voor te stellen:
- geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen,
omdat de kosten anderszins zijn verhaald;
- te bepalen dat de Nota beantwoording zienswijze bestemmingsplan 1e herziening
Stadswerven, locatie Woongebieden 2, 4, 6 en 7, onderdeel uitmaakt van dit besluit;
- zienswijzen van Reclamanten 1, 2 en 3 ongegrond te verklaren;
- het bestemmingsplan 1e herziening Stadswerven, locatie Woongebied 2, 4, 6 en 7
overeenkomstig het door het college van Burgemeester en Wethouders bij zijn voorstel
overgelegde ontwerp vast te stellen.
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Herzien subsidiebeleidskader en intrekken subsidiekader kleine subsidies - Raadsvoorstel
De raad voor te stellen:
- het herziene subsidiebeleidskader vast te stellen en het Subsidiekader kleine subsidies in
te trekken.
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Startnotitie Toekomst Verenigingshallenplan (VHP) - Startnotitie
De raad voor te stellen:
- de inhoudelijke kaders ten aanzien van het Verenigingshallenplan (VHP), zoals
geformuleerd in de Startnotitie Toekomst Verenigingshallenplan, vast te stellen;
- akkoord te gaan met het in de Startnotitie Toekomst Verenigingshallenplan voorgestelde
proces.
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Huis van Stad en Regio, resultaat prijsvraag en verder proces - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- het winnende ontwerp en de runner-up zoals voorgedragen door de onafhankelijke jury
van de Prijsvraag Huis van Stad en Regio Dordrecht onder voorzitterschap van prof. ir. Jo
Coenen vast te stellen;
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over het winnende ontwerp en runner-up, het proces tot aan besluitvorming huidige fase,
het perspectief van de grotere gebiedsontwikkeling en de (financieel) lopende processen
in relatie tot dit project.
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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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Regiovisie Geweld Hoort Nergens Thuis - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over de regiovisie 'Geweld Hoort Nergens Thuis'.
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Voortgang Lokaal plan Jeugd 2019-2022 - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over de voortgang van het Lokaal plan Jeugd 2019-2022.
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Beantwoorden artikel 40-vragen PVV Activiteiten Marketing Dordrecht - 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 de
activiteiten van Marketing Dordrecht te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken
gevoegde (concept)antwoord.
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Beantwoorden artikel 40-vragen PVV Ondersteunen getroffen Dordtse ondernemers door
Coronacrisis - 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
ondersteunen van getroffen Dordtse ondernemers door de Coronacrisis te beantwoorden
overeenkomstig het bij de stukken gevoegde (concept)antwoord.
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Beantwoorden artikel 40-vragen GL + PvdA Opvang minderjarige asielzoekers 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 M.O. Burakçin en de heer C.A. van Verk namens
respectievelijk de fractie GroenLinks en de fractie PvdA, betreffende opvang minderjarige
asielzoekers te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde
(concept)antwoord.
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Handhavingstraject recreatiepark EuroParcs - Collegevoorstel
Besloten is:
- akkoord te gaan met de memo Handhavingstraject reacreatiepark Europarcs;
- de oplegger te versturen aan de parkbeheerder en parkeigenaar van Europarcs Resort De
Biesbosch;
- de waarschuwingsbrief te versturen aan de permanente bewoners van Europarcs Resort
De Biesbosch.
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Tijdelijke verruiming lokale openingstijden Goede Vrijdag - 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 winkels in de levensmiddelenbranche die zijn
opgenomen in de bijlage bij het voorstel d.d. 7 april, voor Goede Vrijdag 10 april 2020
tussen 19.00 en 22.00 uur;
- dat dit besluit in werking treedt op de dag na de bekendmaking;
- dat dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verruiming openingstijden Goede Vrijdag
Dordrecht.
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Weekmarkt Dordrecht - Collegevoorstel
Besloten is:
- geen marktgeld in rekening te brengen, met terugwerkende kracht, zolang de weekmarkt
verboden is (effect gemeente is maximaal € 6.000,- per week);
- onder voorwaarden te gedogen dat kooplieden in strijd met het bestemmingsplan verkoop
aan particulieren verrichten vanuit een bedrijfspand;
- onder voorwaarden te gedogen dat kooplieden in strijd met de APV verkopen vanuit een
uitstalling bij een winkel.
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Verlenen uitstel periodieke betalingen gemeentelijke gronden - Collegevoorstel
Besloten is:
- huurders, pachters en erfpachters van gronden, die eigendom zijn van de gemeente, de
mogelijkheid te bieden om uitstel te vragen van de periodieke betalingen, onder de
volgende voorwaarden:
1. uitstel van betaling wordt schriftelijk aangevraagd;
2. de periodieke betaling is tot en met de periode februari 2020 voldaan;
3. uitstel geldt voor een periode van maximaal drie maanden, te weten de maanden
april, mei en juni 2020;
4. uitgestelde betalingen worden in het kalenderjaar 2020 terugbetaald of
geïncasseerd;
5. als de huurder een subsidierelatie heeft met de gemeente Dordrecht, vindt eerst
afstemming met het subsidiebureau plaats voordat uitstel van betaling wordt
verleend;
6. afspraken worden schriftelijk vastgelegd en door partijen 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;
- dit besluit treedt in werking op de dag na de toezending daarvan aan de voor deze
regeling in aanmerking komende huurders, pachters en erfpachters en vervalt van
rechtswege op 1 juli 2020;
- dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit uitstel periodieke betalingen gemeentelijke
gronden Dordrecht.
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Verlenen uitstel periodieke betalingen gemeentelijke buitensport accommodaties Collegevoorstel
Besloten is:
- sportaanbieders die buitensportaccommodaties huren, die eigendom zijn van de
gemeente, de mogelijkheid te bieden om uitstel te vragen van de periodieke huur, onder
de volgende voorwaarden:
1. uitstel van betaling wordt schriftelijk aangevraagd via buitensport@dordrecht.nl;
2. de periodieke huur is tot en met de periode februari 2020 voldaan;
3. uitstel geldt voor een periode van maximaal drie maanden, te weten de maanden
april, mei en juni 2020;
4. uitgestelde betalingen worden in het kalenderjaar 2020 terugbetaald of
geïncasseerd;
5. als de huurder een subsidierelatie heeft met de gemeente Dordrecht, vindt eerst
afstemming met het subsidiebureau plaats voordat uitstel van betaling wordt
verleend;
6. afspraken worden schriftelijk vastgelegd en door partijen voor akkoord getekend;
- dat dit besluit niet van toepassing is op sportaanbieders die een organisatieonderdeel zijn
van de gemeente, op gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente Dordrecht in
deelneemt en op sportaanbieders die kwalificeren als verbonden partij van de gemeente;
- dit besluit bekend te maken door toezending daarvan aan alle sportaanbieders 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 sportaanbieders en vervalt van rechtswege op 1 juli
2020;
- dat dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit uitstel periodieke huur
buitensportaccommodaties Dordrecht.
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Aangaan DVO WvGGZ en vaststellen Mandaatbesluit uitvoering Wet verplichte GGZ Collegevoorstel
Besloten is:
- de bij de stukken gevoegde Dienstverleningsovereenkomst inzake de uitvoering van de
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ) aan te gaan;
- het Mandaat- en machtigingsbesluit Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg vast te
stellen.

