OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 7 JULI 2020

2

Vaststellen Bestuursrapportage 2020 - Raadsvoorstel
De raad voor te stellen:
- de Bestuursrapportage 2020 vast te stellen;
- de begroting dienovereenkomstig te wijzigen conform de begrotingswijziging met nummer
220400;
- kennis te nemen van de financiële schattingen van de corona-effecten en de genomen en
te onderzoeken lokale steunmaatregelen voor het jaar 2020.

4

Concept Regionale Energiestrategie Drechtsteden - Raadsvoorstel
Besloten is:
- de Concept Regionale Energie Strategie Drechtsteden (Concept RES Drechtsteden) vast te
stellen;
- de Concept RES Drechtsteden en het daarin opgenomen bod van 0,66 PJ aan het
Nationaal Programma RES te verzenden;
- kennis te nemen van de Concept RES Drechtsteden en aandachtspunten, wijzigingen en/of
aanvullingen die de raad ten behoeve van de verdere uitwerking mee wil geven kenbaar
te maken;
De raad voor te stellen:
- kennis te nemen van de Concept RES Drechtsteden en aandachtspunten, wijzigingen en/of
aanvullingen die u ten behoeve van de verdere uitwerking mee wil geven, kenbaar te
maken.

6

Stand van zaken Omgevingsvisie - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad via de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de stand
van zaken van de Omgevingsvisie.

7

Plan van aanpak Overgang Jeugdwet-Wmo - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over het plan van aanpak Overgang Jeugdwet-Wmo.

8

Beantwoorden artikel 40-vragen BVD Leerpark locatie 2F - 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 A. Gündogdu namens de fractie Beter Voor Dordt, betreffende
Leerpark locatie 2F te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde
(concept)antwoord.

9

Beantwoorden artikel 40-vragen VVD Ontwikkeling Leerpark locatie 2F - 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 R. Noldus namens de fractie VVD, betreffende ontwikkeling
Leerpark locatie 2F te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde
(concept)antwoord.

10

Vaststellen inspraakprocedure voor het voorstel tot wijziging van Hoofdstuk 3 van de
Algemene Plaatselijke Verordening Dordrecht, 15e wijziging APV - Collegevoorstel
Besloten is:
- het concept van de Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening
Dordrecht, 15e wijziging voor inspraak vrij te geven en ten behoeve hiervan bijgaande
inspraakprocedure vast te stellen.

11

Matching door gemeente van Rijkssteun aan Kunstmin en Bibelot - Collegevoorstel
Besloten is:
- budget, volgens scenario 2c, te reserveren om de door Kunstmin en Bibelot aan te vragen
Rijkssteun vanwege Corona bij het Fonds Podiumkunsten te matchen onder de
voorwaarde van toekenning steun door het Fonds Podiumkunsten;
- een verklaring hierover aan beide organisaties af te geven, die zij bij de aanvraag kunnen
voegen.

12

Oprichten 330 tijdelijke woningen Leerpark, locatie 2F - Collegevoorstel
Besloten is:
- nadat een compleet verzoek om omgevingsvergunning met de bijbehorende onderzoeken
is ingediend de uitgebreide omgevingsvergunningprocedure te starten, het overleg als
bedoeld in artikel 10 van het Besluit ruimtelijke ordening te voeren en de
procedurestukken gedurende zes weken ter inzage te leggen;
- de indieners van een participatiereactie van ons besluit op de hoogte te stellen.

