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2 Aanwijzen gronden plangebied Dordtse Kil IV (DistriPark) waarop de Wet 
voorkeursrecht gemeenten van toepassing is: bestendiging raad - Raadsvoorstel  

Besloten is: 
- geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bij dit voorstel gevoegde bijlage 

"Overzicht appellanten" en de raad te verzoeken deze geheimhouding in zijn 
eerstvolgende vergadering te bekrachtigen; 

De raad voor te stellen: 
- vast te stellen dat de 'Nota naar aanleiding van zienswijzen ten aanzien van de vestiging 

van een voorkeursrecht' onderdeel uitmaakt van dit besluit; 
- de zienswijzen ontvankelijk te verklaren; 
- de zienswijzen ongegrond te verklaren; 
- aan te wijzen op basis van artikel 3, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten voor de 

duur van tien jaren vanaf de inwerkingtreding van het bestemmingsplan 'Chw 
bestemmingsplan Dordtse Kil IV' als percelen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en  
26 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn, de percelen zoals 
aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kadastrale 
tekening d.d. 25 augustus 2021 met nummer U_2021_Dordrecht_206 en perceelslijst met 
nummer PL-2021-0117143, inhoudende de kadastrale aanduiding van de in de aanwijzing 
opgenomen percelen, hun grootte, alsmede de namen van de eigenaren en de 
rechthebbenden op de daarop rustende beperkte rechten, één en ander volgens de 
openbare registers van het Kadaster per 25 augustus 2021; 

- dit raadsbesluit te publiceren in het digitale Gemeenteblad van 10 november 2021 en het 
ter plaatse verschijnende huis-aan-huisblad 'Dordt Centraal' van 16 november 2021, 
opdat het rechtsgevolg als bedoeld in artikel 7, eerste lid van de Wet voorkeursrecht 
gemeenten ontstaat; 

- dit raadsbesluit met de daarbij behorende bijlagen met ingang van 11 november 2021 ter 
inzage te leggen en belanghebbenden in de gelegenheid te stellen vanaf die datum 
gedurende een periode van zes weken bezwaar te maken tegen dit raadsbesluit. 

3 Evaluatie en nieuwe aanvraag toepassing Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke 
problematiek (Wbmgp) - Raadsvoorstel  

Besloten is: 
- de raad te informeren over 'Eind evaluatie toepassing Wbmgp in Dordrecht 2018 – 2021'; 

De raad voor te stellen: 
- conform de daartoe opgestelde bijlage de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijkrelaties op grond van artikel 5 van de Wet bijzondere maatregelen 
grootstedelijke problematiek (Wbmgp) te verzoeken de gebieden Lijnbaan en Vogelbuurt, 
het wooncomplex Eisingahof en het gebied Witte de Withstraat / Maarten Harpertsz. 
Trompweg, voor zover het gaat om woningen van woningcorporaties, aan te wijzen voor 
de toepassing van selectieve woningtoewijzing in het kader van artikel 10 van de Wbmgp. 

https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur-en-Middelen-Dordrecht/2021/26-oktober/20:00/Aanwijzen-gronden-plangebied-Dordtse-Kil-IV-DistriPark-waarop-de-Wet-voorkeursrecht-gemeenten-van-toepassing-is-bestendiging-raad-Raadsvoorstel/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur-en-Middelen-Dordrecht/2021/26-oktober/20:00/Evaluatie-en-nieuwe-aanvraag-toepassing-Wet-bijzondere-maatregelen-grootstedelijke-problematiek-Wbmgp-Raadsvoorstel/


4 Coronamaatregelen (12 oktober 2021) - Raadsinformatiebrief  

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

over de coronamaatregelen (12 oktober 2021). 

5 Actieprogramma Ondernemen met Impact - Raadsinformatiebrief 
Besloten is: 

- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren 
over het Actieprogramma Ondernemen met Impact. 

6 Septembercirculaire 2021 - Raadsinformatiebrief 
Besloten is: 
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren 

over de Septembercirculaire 2021. 

7 Stand van zaken ondersteuning gedupeerde ouders toeslagenaffaire - Raadsinformatiebrief  

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

aangaande de ondersteuning aan gedupeerden van de toeslagenaffaire. 

8 Voortgangsrapportage Dordtpas - Raadsinformatiebrief  
 
Besloten is: 
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren 
over de stand van zaken met betrekking tot de Dordtpas. 

9 Aanpak paardenmest verharde (fiets)paden buitengebied  - Raadsinformatiebrief  

Besloten is: 
- de aanpak van paardenmest in het buitengebied is als volgt vast te stellen: 

• op de verharde (fiets)paden) in het buitengebied wordt paardenmest alleen 
verwijderd bij excessen (meerdere meldingen in een korte periode en door 
meerdere melders); 

• handhaving gaat eenmaal per jaar bij de maneges langs om hen te wijzen op de 
eigen verantwoordelijkheid van hun ruiters ten aanzien van het probleem; 

• handhaving op deze overlast in het gebied vindt plaats binnen de beschikbare 
capaciteit van Handhaving; 

• meldingen worden eenduidig afgehandeld en alle betrokken partijen zijn op de 
hoogte van de aanpak; 

- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren 
over de aanpak van paardenmest in het buitengebied. 

10 Beantwoorden artikel 40-vragen PVV Aanpak dakloosheid schrijnende gevallen -  
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 Van Leeuwen namens de fractie PVV Dordrecht, betreffende 
de aanpak dakloosheid schrijnende gevallen te beantwoorden overeenkomstig het bij de 
stukken gevoegde (concept)antwoord. 

https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur-en-Middelen-Dordrecht/2021/26-oktober/20:00/Raadsinformatiebrief-Coronamaatregelen-12-oktober-2021-Raadsinformatiebrief/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur-en-Middelen-Dordrecht/2021/26-oktober/20:00/Raadsinformatiebrief-Actieprogramma-Ondernemen-met-Impact-Raadsinformatiebrief/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur-en-Middelen-Dordrecht/2021/26-oktober/20:00/Raadsinformatiebrief-Septembercirculaire-2021-Raadsinformatiebrief/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Sociale-Leefomgeving-Dordrecht/2021/26-oktober/20:00/Raadsinformatiebrief-Stand-van-zaken-ondersteuning-gedupeerde-ouders-toeslagenaffaire-Raadsinformatiebrief/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Sociale-Leefomgeving-Dordrecht/2021/16-november/20:00/Raadsinformatiebrief-over-Voortgangsrapportage-Dordtpas-Raadsinformatiebrief/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysieke-Leefomgeving-Dordrecht/2021/26-oktober/20:00/Raadsinformatiebrief-Aanpak-paardenmest-verharde-fiets-paden-buitengebied-Raadsinformatiebrief/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Sociale-Leefomgeving-Dordrecht/2021/26-oktober/20:00/Beantwoorden-artikel-40-vragen-PVV-Aanpak-dakloosheid-schrijnende-gevallen-Antwoordbrief-artikel-40-41/


11 Jaarrapportage 2020 Functionaris Gegevensbescherming - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- kennis te nemen van de Jaarrapportage gegevensbescherming Gemeente Dordrecht april 

2020 – april 2021 van de Functionaris Gegevensbescherming en de reactie van de 
gemeentesecretaris daarop 

12 Ondersteuning initiatief Nationaal Groeifonds / Nieuwe Warmte Nu (letter of support) -  
Collegevoorstel  

Besloten is: 
- de ondersteuningsbrief "Letter Of Support (LOS) voor een vliegwielproject van 

NieuweWarmteNu!" te ondertekenen. 

 


