OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 9 JUNI 2020
2

Beantwoorden motie M14 Gemengd Amstelwijck is beter af - Raadsvoorstel
De raad voor te stellen:
- in de gebiedsontwikkeling van Amstelwijck in het deelgebied Amstelwijck - Spoorzone te
differentiëren op het eerder door de raad vastgestelde ontwikkelperspectief;
- voordat dit gebied in ontwikkeling wordt gebracht, voor te leggen aan de raad hoe hier tot
80 koopwoningen (10% van de totale Amstelwijck woningontwikkeling) gericht op het
segment voor modale inkomens (koopwoningen tot € 300.000) zijn in te passen en wat de
effecten zijn van deze variant;
- en met dit besluit de motie als afgehandeld te beschouwen.
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Vaststellen GREX Amstelwijck - Raadsvoorstel
Besloten is:
- geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bij het raadsvoorstel behorende bijlage
"Toelichting herziening Grondexploitatie Amstelwijck" en de raad te verzoeken deze in zijn
eerstvolgende raadsvergadering te bekrachtigen;
De raad voor te stellen:
- de gronden "Smitzigt" tegen boekwaarde over te hevelen naar de bouwgrond in
exploitatie;
- de Grondexploitatie Amstelwijck vast te stellen;
- de begroting conform bijgevoegd voorstel met nummer 220016 te wijzigen.
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Dordrecht Academy - Raadsvoorstel
Besloten is:
- vorm te geven aan de relatie tussen de Hogeschool Rotterdam en de gemeente Dordrecht
door middel van een samenwerkingsovereenkomst;
De raad voor te stellen:
- voor Dordrecht Academy, start september 2020, in te stemmen met het volgende
financieel arrangement:
1. het aangaan van een leningsovereenkomst in de vorm van een in tranches te
verstrekken renteloze lening van € 10 miljoen voor de duur van maximaal 11 jaar;
2. voor organisatieontwikkeling en marktpositionering middelen te reserveren voor
eenmalige projectsubsidies aan Dordrecht Academy tot een maximum van €
1.758.000,-;
3. voor onderwijsinnovaties in 12 opleidingsrichtingen middelen te reserveren voor
eenmalige projectsubsidies aan Dordrecht Academy tot een maximum van €
827.000,- (€ 69.000,- per opleidingsrichting);
4. voor Career Boost middelen te reserveren voor eenmalige projectsubsidies aan
Dordrecht Academy tot een maximum van € 700.000,-;
5. voor het verbeteren van de verbinding met Dordrecht Academy in de vorm van
doorlopende leerlijnen middelen te reserveren voor eenmalige projectsubsidies aan
ROC Da Vinci College tot een maximum van € 900.000,-;
6. middelen te reserveren voor huisvesting: voor Dordrecht Academy (als huurder in
het Kopgebouw 6D2 Leerpark) een huursubsidie van maximaal € 67.500,- per jaar
voor een periode van maximaal 10 jaar, voor het inbouwpakket in het Kopgebouw
een subsidie te verstrekken van maximaal € 500.000,- en voor BTW-compensatie €
500.000,- beschikbaar te stellen;
- de middelen voor dit financieel arrangement beschikbaar te stellen;
- de eenmalige projectsubsidies en huursubsidies verbonden aan Dordrecht Academy te
dekken uit de te verkrijgen middelen Regiodeal (van het Rijk), de toegekende subsidie
Provincie Zuid-Holland en voor het resterende deel uit de reserve SI Campusontwikkeling
Leerpark;
- een garantie te verstrekken aan Dordrecht Academy dat, mocht er sprake zijn van
significant achterblijvende studentenaantallen ten opzichte van het 'regenachtige' scenario,
de gemeente bereid is om een verdere huursuppletie te doen. In het vierde en het achtste
jaar van de Dordrecht Academy vindt daarvoor een evaluatie plaats. De
garantieverstrekking vindt plaats onder de opschortende voorwaarde dat er geen sprake is
van ongeoorloofde staatssteun.
- in te stemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging met nummer BWN 220013;
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Prognose Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen 2020 - Raadsvoorstel
De raad voor te stellen:
- gezien de komende ontwikkelingen de raad voor te stellen om gedurende 3 jaar af te
wijken van de spelregel om het jaarlijkse surplus van de EPV af te dragen aan de
algemene middelen van de stad;
- in te stemmen met een krediet van € 665.000,- voor investeringen ten behoeve van de
continuïteit van de exploitatie parkeren, en dit krediet te dekken vanuit de EPV.
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Bestemmingsplan verbrede reikwijdte Amstelwijck 2020 - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de ingekomen inspraak- en overlegreactie en de voorgestelde aanpassingen uit de nota
participatie Amstelwijck 2020 te weerleggen;
- akkoord te gaan met de opgestelde milieueffectrapportage en deze ter advisering toe te
zenden aan de commissie MER;
- het bestemmingsplan Amstelwijck 2020 met de milieueffectrapportage als ontwerp ter
inzage te leggen;
- akkoord te gaan met het beeldkwaliteitsplan als wijziging (aanvulling) van de
Welstandsnota en dit als ontwerp ter inzage te leggen;
- akkoord te gaan met de inhoud van de Beleidsregels voor klimaat en spelen en bewegen
en deze als ontwerp ter inzage te leggen;
- geen explotiatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen;
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over het in procedure brengen van dit ontwerpbestemmingsplan;
- kennis te nemen van de uitkomsten van het verkeersonderzoek en op dit moment geen
verkeersmaatregelen te treffen in afwachting van de concrete maatregelen die volgen uit
de koersnota mobiliteit;
- een omgevingstafel in te stellen.
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Ontwikkelvisie Spoorzone - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over het traject met Mecanoo architecten voor een ontwikkelvisie Spoorzone.
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Corona maatregelen - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over Corona maatregelen.
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Vaststellen Beleidsregels parkeren bij nieuwbouwprojecten Dordrecht - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
de "Beleidsregels parkeren bij nieuwbouwprojecten Dordrecht" vast te stellen;
de raad via de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren dat wij de
nieuwe Beleidsregels parkeren bij nieuwbouwprojecten Dordrecht hebben vastgesteld
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Beantwoorden artikel 40-vragen SP Planologische ontwikkeling Oudland - 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 Portier namens de fractie SP, betreffende de planologische
ontwikkeling Oudland te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde
(concept) antwoord.
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Beantwoorden artikel 40-vragen VSP Clubgebouw SC Amstelwijck - 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. Stolk namens de sractie VSP, betreffende het
clubgebouw van SC Amstelwijck te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken
gevoegde (concept)antwoord.
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Aanwijzen (Buitengewoon) Ambtenaar Burgerlijke Stand - Collegevoorstel C
Besloten is:
- Persoon A aan te stellen als Ambtenaar van de Burgerlijke Stand voor de periode dat hij
werkzaam is voor de sector Dienstverlening Drechtsteden;
- Persoon B aan te stellen als
Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand voor een periode van vijf jaar;
- Persoon C aan te stellen als Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand voor een
periode van vijf jaar;
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Ontheffing geheimhoudingsplicht invorderingsambtenaar - Collegevoorstel
Besloten is:
- op grond van artikel 67 van de Invorderingswet vrijstelling van de geheimhoudingsplicht
te verlenen aan de invorderingsambtenaar voor het verstrekken van informatie over
betalingsachterstanden aan de SDD ten behoeve van het project VroegEropaf.

