
OPENBARE BESLUITENLIJST 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN  5 JANUARI 2021 

 

2 Vaststellen ontwikkelvisie Spoorzone: van ambitie naar realisatie - Raadsvoorstel  

De raad voor te stellen: 
- de ontwikkelvisie Spoorzone Dordrecht, zoals bijgevoegd in bijlage 1, vast te stellen en 

deze visie als kader te hanteren bij de verdere invulling van de deelgebieden. 

3 Extra middelen beleidsregel en 2 subsidieregelingen voor de gevolgen van de coronacrisis -  
Raadsvoorstel  

Besloten is: 
- de volgende beleidsregel en 2 subsidieregelingen vast te stellen: 

1. Beleidsregel COVID-19 gerelateerde maatregelen voor het verstrekken van 
subsidies Dordrecht 2021; 

2. Regeling COVID-19 gerelateerde subsidiëring culturele instellingen Dordrecht 2021, 
onder de opschortende voorwaarde dat de raad de extra middelen voteert; 

3. Regeling COVID-19 gerelateerde subsidiëring sportverenigingen Dordrecht 2021 - 
2022, onder de opschortende voorwaarde dat de raad de extra middelen voteert; 

De raad voor te stellen: 
- een budget van € 400.000,- beschikbaar te stellen in 2021 voor de uitvoering van de: 

1. Regeling COVID-19 gerelateerde subsidiëring culturele instellingen Dordrecht 2021, 
een bedrag van € 200.000,-; 

2. Regeling COVID-19 gerelateerde subsidiëring sportverenigingen Dordrecht 2021 - 
2022, een bedrag van € 200.000,-. 

5 Vaststellen Beleidsnotitie Ontmoetingsplekken - Raadsvoorstel  

De raad voor te stellen: 

- de Beleidsnotitie Ontmoetingsplekken vast te stellen; 
- akkoord te gaan met het opstellen van een plan van aanpak voor de zelfstandige 

exploitatie van de gemeentelijke wijkaccommodaties; 
- akkoord te gaan met het opstellen van een uitvoeringsprogramma voor de wijken  

Sterrenburg, Stadspolders en Crabbehof-Zuidhoven. 

6 Toezegging beltegoed - Raadsinformatiebrief 
Besloten is: 
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren 

over de behoefte aan beltegoed bij inwoners met financiële problemen en over een 
mogelijke oplossingsrichting. 

https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Grote-Projecten-Dordrecht/2021/28-januari/20:00/Vaststellen-ontwikkelvisie-Spoorzone-van-ambitie-naar-realisatie-Raadsvoorstel/
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Gem-Dordrecht-Beleidsnotitie-Ontmoetingsplekken.pdf


7 Rookverbod overheidsgebouwen - Raadsinformatiebrief  
 
Besloten is: 
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren 
over het rookverbod bij overheidsgebouwen. 

8 Deelnemen aan City Deal 'Integrale aanpak openbare ruimte' - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- deel te nemen aan de City Deal Openbare Ruimte. 

  


