OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 8 DECEMBER 2020

2

Proces herbestemming Berckepad 9 - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over het proces om de toekomstige invulling van Berckepad 9, 'Het Werfje", te bepalen.

3

Beëindigen opdracht Droog Beheer in Zeehavengebied Dordrecht - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
de bij de stukken gevoegde (concept) Allonge I, inclusief bijbehorende bijlagen, met het
Havenbedrijf Rotterdam N.V. aan te gaan;
de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over de beëindiging van de opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. tot uitvoering
van het Droog Beheer in het Zeehavengebied Dordrecht.

4

Corona maatregelen - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over Corona maatregelen.

5

Voortgang pilot landelijk Actieprogramma dak- en thuisloze jongeren voor Dordrecht Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over de voortgang van het landelijke Actieprogramma Dak- en Thuisloze jongeren, voor
Dordrecht.

7

Stand van zaken Uitvoering visie Van opvang naar wonen 2020-2025 - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over de stand van zaken uitvoering visie Van opvang naar wonen 2020-2025.

8

Evaluatie en vervolg actie 'gratis mondkapjes voor minima' - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over de evaluatie en het vervolg van de actie 'gratis mondkapjes voor minima'.

10

WK Shorttrack 2021 - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over WK Shorttrack 2021.

11

Beantwoorden artikel 40-vragen VVD Afspraken winst zorgaanbieders - Antwoordbrief
artikel 40/41
Besloten is:
- de vragen, gesteld op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad door de heren Kwaak en Van der Net namens de fractie VVD, betreffende
afspraken winst zorgaanbieders te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken
gevoegde (concept)antwoord.

12

Beantwoorden artikel 40-vragen PVV Officiële parkeerplaats voor vrachtwagenchauffeurs om
te overnachten - Antwoordbrief artikel 40/41
Besloten is:
- de vragen, gesteld op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad door mevrouw S.A.M. Rutten-Alberts namens de fractie PVV Dordrecht,
betreffende Officiële parkeerplaats voor vrachtwagenchauffeurs om te overnachten te
beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde (concept)antwoord.

13

Beantwoorden artikel 40-vragen PVV Verkeerssituatie Reeweg Oost ter hoogte van de
sportparken Krommedijk - Antwoordbrief artikel 40/41
Besloten is:
- de vragen, gesteld op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad door mevrouw S.A.M. Rutten-Alberts namens de fractie PVV Dordrecht,
betreffende Verkeerssituatie Reeweg Oost ter hoogte van de sportparken Krommedijk te
beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde (concept)antwoord.

14

Herhaling verlenen uitstel periodieke betalingen gemeentelijke buitensport accommodaties
periode september t/m december 2020 - Collegevoorstel
Besloten is:
- sportaanbieders die buitensportaccommodaties huren, en eigendom zijn van de gemeente,
de mogelijkheid te bieden om in aanvulling op eerdere besluitvorming uitstel te vragen
voor betaling 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 in totaal zes maanden, aansluitend op eerdere
besluitvorming, te weten de maanden oktober 2020 tot en met maart 2021;
4. uitgestelde huurbetalingen worden uiterlijk in het kalenderjaar 2021 terugbetaald of
geïncasseerd volgens maatwerkafspraken per huurder;
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 te kwalificeren zijn als verbonden partij aan 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 april
2021;
- dat dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit herhaling uitstel periodieke huur
buitensportaccommodaties Dordrecht.

15

Besluit tijdelijk verbod uitstallingen op vrijdag en zaterdag op een aantal plaatsen in het
centrum - Collegevoorstel
Besloten is:
- dat er een uitstallingsverbod geldt op het Statenplein en in de Sisarijs- of Sarisgang, de
Vriesestraat, de Kolffstraat en Voorstraat Midden. Dit verbod geldt op vrijdagen en
zaterdagen, tussen 8.00 uur en 20.00 uur;
- dat dit besluit in werking treedt vanaf de dag na bekendmaking ervan tot en met 17
januari 2021.

16

Nota Reserves en voorzieningen 2021 - Raadsvoorstel
De raad voor te stellen:
- de Financiële verordening gemeente Dordrecht, 8e wijziging vast te stellen;
- de nota Reserves en voorzieningen, vastgesteld op 17 februari 2015 (dossiernummer
1390899), in te trekken;
- dat het intrekkingsbesluit, genoemd onder het vorige beslispunt, in werking treedt op de
dag na de bekendmaking ervan en werkt terug tot 31 december 2020; - in te stemmen
met de volgende nieuwe en/of aangescherpte kaders voor (bestemmings)reserves:
a. het is niet mogelijk om nieuwe bestemmingsreserves in te stellen voor minder dan €
b. 100.000,-, tenzij de raad anders besluit;
c. de instellingscriteria voor reserves, opgenomen onder 3.1 in de nota;
d. de criteria voor heroverweegbaarheid van reserves, opgenomen onder 3.3 in de
nota;
- de reserves en voorzieningen uit bijlage 1b op te heffen en de daarbij behorende vrijval bij
de Jaarstukken 2020 ten gunste te laten komen van het jaarrekeningresultaat;
- de geactualiseerde doelstellingen van de reserves en voorzieningen na totstandkoming van
de nota uit 2015 vast te stellen zoals opgenomen in bijlage 1c.

