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2 Uitgangspuntennotitie samenwerking Drechtstedengemeenten - Raadsvoorstel  

Besloten is: 
- de uitgangspuntennotitie door te zetten aan de colleges van de andere gemeenten met 

het advies deze vast te stellen en door te geleiden ter akkoord aan hun gemeenteraad; - 
akkoord te gaan met de aanbiedingsbrief; 

De raad voor te stellen: 
- in te stemmen met de Uitgangspuntennotitie 'toekomstige samenwerking 

Drechtstedengemeenten'.  

3 Zienswijze begrotingswijziging Serviceorganisatie Jeugd ZHZ 2021 - Raadsvoorstel  

De raad voor te stellen: 
- vóór 12 februari 2021 een zienswijze uit te brengen op de begrotingswijziging 2021 van de 
Serviceorganisatie Jeugd ZHZ, conform de bij dit voorstel gevoegde conceptbrief. 

5 Corona maatregelen (12 januari 2021) - Raadsinformatiebrief 

Besloten is: 
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren 

over Corona maatregelen. 

7 Vaststellen tweede wijziging van de Legesverordening 2021 - Raadsinformatiebrief  

Besloten is: 
- de bijgaande wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2021 

(tweede wijziging) vast te stellen; 
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren 

over de vaststelling van de tweede wijziging van de verordening op de heffing en 
invordering van leges 2021. 

8 Beantwoorden artikel 40-vragen CDA Houtstook – houtrook - luchtkwaliteit - 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 T.C. Oostenrijk namens de fractie CDA, betreffende houtstook 
– houtrook - luchtkwaliteit te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde 
(concept)antwoord.  

  

https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Voorstel-Raadsvoorstel-Uitgangspuntennotitie-samenwerking-Drechtstedengemeenten-Raadsvoorstel.pdf
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Artikel-40-vragen-CDA-Houtstook-houtrook-luchtkwaliteit.pdf


 Vervolg besluiten 
9 Voorgenomen besluit over aanpassing van de APV en starten zienswijze traject -  

Collegevoorstel  

Besloten is: 
- het concept van de Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening 

Dordrecht, 17e wijziging, alsmede de concept beleidsregels, voor inspraak vrij te geven en 
ten behoeve hiervan bijgaande inspraakprocedure vast te stellen. 
Dit ter actualisering van het speelautomatenhallenbeleid van de gemeente Dordrecht. In 
feite wordt dan besloten tot het volgende: 

1. de te volgen procedure van verdeling van vergunningen wordt vastgelegd in een 
beleidsregel; 

2. de verdeling van beschikbare vergunningen gaat op basis van kwaliteit van de 
inschrijving, en niet door loting of anderszins; 

3. het maximaal aantal speelautomatenhallen in de gemeente Dordrecht blijft vier; 
4. het maximaal aantal automaten per hal blijft 100, het aantal spelersplaatsen wordt 

maximaal 200, waarbij gestreefd wordt naar de "ideale mix" qua 
productdifferentiatie in de hal; 

5. er wordt niet op voorhand bepaald waar wel en waar geen hal gevestigd mag 
worden. De door de aanvrager gewenste locatie wordt in de verdeelprocedure 
getoetst en zal via een te omgevingsvergunningsprocedure mogelijk gemaakt 
worden; 

6. de vergunningen worden verleend voor 15 jaar; 
7. voor de huidige exploitanten wordt overgangsrecht vastgesteld waarbij hun huidige 

vergunning een einddatum krijgt van 15 jaar na vaststelling van de APV en waarmee 
deze vergunning overgaat in het nieuwe beleid; 

8. binnen de looptijd van een vergunning mag eenmalig verhuisd worden. 

10 Gemeentelijke noodsteun museum Het Dordts Patriciërshuis  - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- museum Het Dordts Patriciërshuis € 20.000,- gemeentelijke noodsteun te verlenen over 

2020. 

11 Vaststellen Treasury Jaarplan 2021 Gemeente Dordrecht - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- het Treasury Jaarplan 2021 Gemeente Dordrecht vast te stellen. 

13 Vaststellen Nadere regels Parkeerverordening Dordrecht, Besluit aanwijzing plaatsen en 
tijdstippen parkeerbelasting Dordrecht en Besluit maximaal aantal vergunningen Dordrecht  
- Collegevoorstel  

Besloten is: 
- de Nadere regels Parkeerverordening Dordrecht vast te stellen; 
- de eerste wijziging op het Besluit aanwijzing plaatsen en tijdstippen parkeerbelasting 

Dordrecht vast te stellen; 
- het Besluit maximaal aantal vergunningen Dordrecht vast te stellen. 

14 Reservering van de middelen voor "versterking van het externe veiligheidsbeleid" voor 
uitvoering van het beleid Omgevingsveiligheid - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- de in het gemeentefonds (september circulaire 2020) beschikbaar gestelde middelen ter  

"versterking van het externe veiligheidsbeleid", groot € 41.000,- per jaar voor de periode 
2021-2024, in te zetten voor de uitvoering van werkzaamheden op het gebied van 
omgevingsveiligheid. 



15 Aanwijsbesluiten en nadere regels Biesbosch - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- de volgende aanwijzingsbesluiten vast te stellen: 

• Aanwijzingsbesluit hondenverbod de Biesbosch Dordrecht; 
• Aanwijzingsbesluit Jachthavens de Biesbosch Dordrecht; 
• Aanwijzingsbesluit Vliegerplaatsen de Biesbosch Dordrecht;  
• Aanwijzingsbesluit Kampeerplaatsen de Biesbosch Dordrecht; 
• Aanwijzingsbesluit Ligplaatsconcentraties de Biesbosch Dordrecht;  
• Aanwijzingsbesluit niet aangelijnde honden de Biesbosch Dordrecht;  
• Aanwijzingsbesluit vaarverbod de Biesbosch Dordrecht; 
• Aanwijzingsbesluit vaarverbod met ingeschakelde motor de Biesbosch Dordrecht; 
• Besluit aanwijzing wateren voor het uitvoeren van rondvaarten  en vaststelling 

maximum aantal passagiersschepen; 

- de Nadere regels Passagiersschepen de Biesbosch Dordrecht 2021 vast te 
stellen; - het Mandaatbesluit Biesboschverordening Dordrecht vast te stellen. 

 


