OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 14 JULI 2020
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Vaststellen Prognose Grondbedrijf 2020 - Raadsvoorstel
Besloten is:
- het document 'Parameters grondexploitaties ten behoeve van de Prognose 2020' inclusief
de bij dat stuk behorende bijlage 'Notitie parameters grondbedrijf 2020' vast te stellen;
- geheimhouding op te leggen ten aanzien van de documenten 'Bijlage Prognose 2020,
Toelichting grondexploitatieprojecten per 31-12-2018' en 'Parameters grondexploitaties
ten behoeve van de Prognose 2020', inclusief de bij dat stuk behorende bijlage 'Notitie
parameters grondbedrijf 2020', en de raad te verzoeken deze geheimhouding in zijn
eerstvolgende vergadering te bekrachtigen;
De raad voor te stellen:
- de Prognose Grondbedrijf 2020, inclusief de vermogenspositie Grondbedrijf per 31
december 2019, vast te stellen;
- de begroting dienovereenkomstig te wijzigen conform de begrotingswijziging met nummer
220012;
- de Grondbeleidskaart Prognose 2020 vast te stellen;
- de uitgangspunten van de haalbaarheidsberekeningen van de grondvoorraad vast te
stellen;
- de looptijd van de grondexploitaties Blekersdijk, Drechtwerk B&S, Iepenlaan, Kilkade 7,
Mijlweg BVP, Oudendijk, Papeterspad, Patersweg 1, ROGAM en Spuiboulevard 4-88 met
één (1) jaar te verlengen en looptijd van de Baanhoekweg en de Grote Hondring met twee
(2) jaar te verlengen;
- de grondexploitaties Beerwijckhoeve en Zuidwesthoek Dordtse Kil III per 31 december
2019 af te sluiten;
- voor de grondexploitatie Steegoversloot de boekwaarde van het pand Steegoversloot 38
over te hevelen naar het Vastgoedbedrijf.
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Herbestemming Maasstraat 11 (Biesboschhal) - toevoegen dispositielijst - Raadsvoorstel
De raad voor te stellen:
het pand Maasstraat 11 (Biesboschhal) toe te voegen aan de dispositielijst;
het college van burgemeester en wethouders, indien gewenst, aanvullende kaders
mee te geven op de reeds vastgestelde bouwenvelop.
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Ontwikkeling speelbos De Elzen - Raadsvoorstel
Besloten is:
- de oude versie van het raadsvoorstel 'Ontwikkeling speelbos De Elzen' d.d. 2 juni 2020,
zaaknummer InProces BBV: 2020-006207 (RIS-dossier 2578648), in te trekken;
- voor ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst die wordt gesloten met
Staatsbosbeheer omtrent het beheer van het terrein, wethouder Stam te machtigen de
samenwerkingsovereenkomst speelbos De Elzen te Dordrecht namens de gemeente
Dordrecht te ondertekenen;
De raad voor te stellen:
- de in dit raadsvoorstel en de bijbehorende bijlagen opgenomen inhoudelijke en
procesmatige kaders voor het project vast te stellen, ter vervanging van de op 9 mei 2017
vastgestelde kaders voor het project recreatiegebied De Viersprong (RIS-dossier
1899746);
- de investeringskosten tot max. € 270.000,- (excl. btw) vast te stellen;
- de jaarlijkse beheerkosten van € 60.000,- die zijn ingebracht in de kadernota van 2018 te
hanteren;
- de vrijvallende middelen van € 424.000,- terug te laten vloeien naar het budget van de
Nieuwe Dordtse Biesbosch, waar deze middelen destijds uit zijn vrijgemaakt (zie
begrotingswijziging BWN220018), en het raadsvoorstel 'Beschikbaar stellen van krediet en
vaststellen van de kaders en uitgangspunten doorontwikkeling Dagrecreatieterrein',
RISdossier 2578654.
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Ambitiedocument Spoorzone Zwijndrecht-Dordrecht 90% versie - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over het Ambitiedocument Spoorzone Zwijndrecht - Dordrecht 90% versie.
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Benoemen openbare ruimte - diverse locaties - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de openbare ruimte, zoals aangegeven op straatnaamtekening strnm001 d.d. 26 mei
2020, te benoemen als J.M.Pietersstraat;
- de openbare ruimte, zoals aangegeven op straatnaamtekening strnm002 d.d. 26 mei
2020, te benoemen als Barnsteen;
- de openbare ruimte, zoals aangegeven op straatnaamtekening strnm003 d.d. 26 mei
2020, te benoemen als Lijnbaan;
- de straatnaam Parkeerterrein Energiehuis te onttrekken;
- de openbare ruimte, zoals aangegeven op straatnaamtekening strnm004 d.d. 26 mei
2020, te benoemen als Zwarte Koor;
- de straatnaam Riedijkstraat te onttrekken;
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over de benoeming van de openbare ruimte.
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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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Voortgang programma Samen maken wij onze Stad - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de Subsidieregeling maatschappelijke initiatieven gemeente Dordrecht vast te stellen;
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over voortgang Samen maken we onze Stad.
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Verkenning Werkende Armen - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over de verkenning Werkende Armen.
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Jaarverslag kinderopvang 2019 - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- het jaarverslag kinderopvang 2019 vast te stellen en aan te bieden aan de Inspectie van
het Onderwijs;
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over het jaarverslag kinderopvang 2019.
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Afhandelen motie M6 Veilig oud worden - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over de afhandeling van motie M6 Veilig oud worden.
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Uitvoeringsprogramma visie 'Van opvang naar wonen 2020-2025' - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over het Uitvoeringsprogramma visie 'Van opvang naar wonen 2020-2025'.
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Voortgang aanpak verkeersonveilige locaties - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over de voortgang aanpak verkeersonveilige locaties.
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Hardheidsclausule Verordening ontheffingen autovrij gebied Dordrecht Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- dat het, in afwijking van artikel 3 van der Verordening ontheffingen autovrij gebied
Dordrecht, tot uiterlijk 1 november 2020 aanwijzen van de navolgende tijdelijke
Venstertijden voor de ingang Visstraat, gedurende welke het inrijden van het Autoluw
gebied of de Voetgangerszone met een Voertuig is toegestaan:
- maandag tot en met zondag van 00.00 uur tot 11.00 uur;
- tot het op een daartoe strekkende aanvraag kunnen verlenen van een tijdelijke, tot
uiterlijk 1 november 2020 geldige, ontheffing aan de eigenaar of houder, woonachtig of
gevestigd binnen de Voetgangerszone, van een Voertuig voor het binnenrijden van (een
gedeelte van) de Voetgangerszone via de ingang Visstraat ten behoeve van het in- of
uitstappen van passagiers of het Laden en Lossen;
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over ons besluit met betrekking tot hardheidsclausule Verordening ontheffingen autovrij
gebied Dordrecht.
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Afhandelen motie M09 Flora en Fauna - verplaatsing Bijenhoudersvereniging (NBV) Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over de verplaatsing van de Bijenhoudersvereniging en de motie M09 Flora en Fauna
hiermee als afgehandeld te beschouwen.
- de Bijenhoudersvereniging (NBV), gezamenlijk met de De Dordrechtse Vogelvereniging De
Volière, gebruik laten maken van het noordelijk deel van het terrein aan de Adjudant H.P.
Kosterstraat 5 in Dordrecht tot uiterlijk 30 juni 2027 en dit middels het bestemmingsplan
mogelijk te maken;
- het noordelijk deel van het terrein aan de Adjudant H.P. Kosterstraat 5 om-niet
beschikbaar te stellen aan de NBV ten behoeve van plaatsing van een unit voor
slingerruimte, een opslag en een beperkt aantal bijenkasten voor het uitvoeren van hun
verenigingsactiviteiten tot uiterlijk 30 juni 2027;
- de locaties, weergegeven in bijlage 1, beschikbaar te stellen voor het plaatsen van één
bijenstal dan wel het plaatsen meerdere bijenkasten inclusief voorzieningen;
- in navolging van de motie M09 Flora en Fauna, d.d. 15 december 2015, éénmalig een
bijdrage van maximaal € 30.000,- exclusief BTW, ten laste van de GREX Wielwijk,
beschikbaar te stellen voor de verhuisactiviteiten van de NBV inclusief het leeg opleveren
van het terrein aan de Reeweg Zuid op 31 december 2020;
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Reactie op motie M7 Plan van Aanpak Leefbaarheid omgeving Sint Jorisweg, Kromhout,
Vriesestraat, Vrieseplein en Kasperspad - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over de afhandeling van de motie M7 Plan van Aanpak Leefbaarheid Omgeving Sint
Jorisweg, Kromhout, Vriesestraat, Vrieseplein en Kasperspad.
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Beantwoorden artikel 40-vragen GroenLinks Prins Clausbrug - 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 Timmer namens de fractie GroenLinks, betreffende Prins
Clausbrug te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde
(concept)antwoord.
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Beantwoorden artikel 40-vragen VVD Verdubbel de aanpak van verkeersonveilige straten 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.J. Kuhlmann namens de Dordtse fractie VVD, betreffende
"Verdubbel de aanpak van verkeersonveilige straten" te beantwoorden overeenkomstig het
bij de stukken gevoegde (concept)antwoord.
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Stichting Dordrecht Marketing & Partners - Goedkeuren statuten en benoemen leden
Raad van Toezicht - Collegevoorstel Conform
Besloten is:
- de nieuwe statuten van stichting Dordrecht Marketing & Partners goed te keuren;
- vijf leden van de Raad van Toezicht van de stichting Dordrecht Marketing & Partners te
benoemen:
• Erik van Heijningen, voorzitter (op verzoek van college van B&W);
• Lidia Schwab, directeur HRM Sint Lucas college (stond op de nominatie lid te worden
van RvT DM);
• Tjark de Lange, ondernemer, Kapp Consultants, bestuurslid VNO-NCW;
• Anneke van Veen, adviseur kwaliteit leefomgeving (o.v.b.);
• Dick Verheijen, vm. directeur Biesbosch, vm. directeur gemeente Dordrecht, o.a.
kunsten, binnenstad, marketing en toerisme.
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Urgentiescore 1e tranche woningbouwimpuls - Collegevoorstel
Besloten is:
de bij de stukken gevoegde (concept)brief inzake 'Uitvoeringsbesluit Urgentiescore
1e tranche Woningbouwimpuls' te versturen aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties.
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Benoemen leden Economic Development Board Drechtsteden - Collegevoorstel
Besloten is:
- op voordracht van de Bestuurlijke Werkgroep Drechtsteden - Economie, de leden zoals
opgenomen in bijlage 1, te (her)benoemen voor de Economic Development Board
Drechtsteden.
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Akkoord met wijziging financieringsovereenkomst BNG - Collegevoorstel
Besloten is:
- akkoord te gaan met de nieuwe bepalingen in de financieringsovereenkomst van de BNG
in verband met het beëindigen van Euribor als norm voor basisrente.
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Vaststellen subsidieregelingen "Jeugd en Wmo gemeente Dordrecht", "Amateurkunst,
Evenementen en Culturele Initiatieven gemeente Dordrecht", "Beeldend Kunstenaars en
Vormgevers gemeente Dordrecht" - Collegevoorstel
Besloten is:
- de navolgende subsidieregelingen vast te stellen:
1. Subsidieregeling Jeugd en Wmo gemeente Dordrecht;
2. Subsidieregeling Amateurkunst, Evenementen en Culturele Initiatieven gemeente
Dordrecht;
3. Subsidieregeling Beeldend Kunstenaars en Vormgevers gemeente Dordrecht;
- op grond van de bij het eerste beslispunt genoemde subsidieregelingen de navolgende
subsidie(deel)plafonds vast te stellen voor kalenderjaar 2021:
1. voor Jeugd en Wmo een subsidieplafond van € 100.000,- voor incidentele subsidies
met een deelplafond voor de 1 aanvraagtermijn van € 60.000,-, voor de 2e
aanvraagtermijn van € 20.000,- plus evt. restant budget 1 termijn en voor de 3e
aanvraagtermijn van € 20.000,- plus evt. restant budget 1 en 2 termijn;
2. voor Amateurkunst een subsidieplafond van € 50.000,- met een deelplafond voor
het 1e halfjaar van € 30.000,- en voor het 2 halfjaar van € 20.000,- plus evt.
restant budget 1e halfjaar;
3. voor Evenementen een subsidieplafond van € 225.000,- met een deelplafond voor
het 1e halfjaar van € 125.000,- en voor het 2 halfjaar van € 100.000,- plus evt. e
restant budget 1 halfjaar;
4. voor Culturele Initiatieven een subsidieplafond van € 50.000,- met een deelplafond
voor het 1e halfjaar van € 30.000,- en voor het 2 halfjaar van € 20.000,- plus evt.
restant budget 1e halfjaar;
5. voor Beeldend Kunstenaars en Vormgevers een subsidieplafond van € 168.283,-.
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Herzien vaststelling uurtarief voor VVE-peuters - Collegevoorstel
Besloten is:
- onder voorwaarde dat de opvangpartijen en de gemeente tot een akkoord komen over de
financiering van de lopende pilots, het uurtarief peuteropvang 2020 voor peuters met
VVE-indicatie met terugwerkende kracht te indexeren en daarmee vast te stellen op €
13,11.

