
OPENBARE BESLUITENLIJST 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN  13 JULI 2021 

2 Public Affairs Dordrecht  - Raadsvoorstel 
De raad voor te stellen: 
- kennis te nemen van de public affairs-aanpak van de gemeente Dordrecht; 
- in te stemmen met de strategische dossiers die de focus hebben in Den Haag binnen de 

beschikbare capaciteit en middelen; 
- in te stemmen met de notitie "Werken aan een Actieagenda Dordrecht Europese Stad"; 
- in te stemmen met het voortzetten van de huidige beschikbare capaciteit en middelen en 

daardoor kan niet ingezet worden op de Europese fondsen.  

3 Vaststellen 17e wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Dordrecht t.b.v. 
speelautomatenhallenbeleid - Raadsvoorstel  

Besloten is: 
- de reactie op de binnengekomen zienswijzen vast te stellen;  

De raad voor te stellen: 
 
- de "Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Dordrecht, 17e 
wijziging" vast te stellen; 
- kennis te nemen van de binnengekomen zienswijzen en de reactie van het college 

daarop. 

4 Smart Society Dordrecht - Raadsvoorstel 
 
De raad voor te stellen: 
- in te stemmen met de notitie Smart society Dordrecht om te komen tot een integrale 

programmatische aanpak om complexe maatschappelijke vraagstukken met behulp van 
data en nieuwe technologische producten en diensten aan te pakken;  

- het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven in het eerste kwartaal van  
2022 een koersdocument met uitvoeringsprogramma voor verdere borging op te leveren; 

- in te stemmen met de maatschappelijke opgaven "voorkomen van armoede" en "leefbare 
binnenstad" als start voor de Smart Society aanpak; 

- kennis te nemen van de koplopersrol van Dordrecht in het G40-netwerk voor het thema 
Smart Living. 

5 Corona-steunmaatregelen lokale heffingen: aanpassing van de precariobelasting 2020 en  
2021, leges 2021 en reclamebelasting 2021 - Raadsvoorstel  

De raad voor te stellen: 
- de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2020, derde wijziging 

en de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2021, tweede 
wijziging vast te stellen; 

- de Verordening op de heffing en invordering van leges 2021, derde wijziging vast te 
stellen; 

- de Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting voor het  
Kernwinkelgebied in de Binnenstad van de gemeente Dordrecht, tweede wijziging vast te 
stellen. 

https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur-en-Middelen-Dordrecht/2021/08-september/20:00/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur-en-Middelen-Dordrecht/2021/31-augustus/18:00/Vaststellen-17e-wijziging-van-de-Algemene-plaatselijke-verordening-Dordrecht-t-b-v-speelautomatenhallenbeleid-Raadsvoorstel/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur-en-Middelen-Dordrecht/2021/08-september/20:00/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur-en-Middelen-Dordrecht/2021/31-augustus/18:00/Corona-steunmaatregelen-lokale-heffingen-aanpassing-van-de-precariobelasting-2020-en-2021-leges-2021-en-reclamebelasting-2021-Raadsvoorstel/


6 Realisatie van geluidschermen A16, N3 en langs spoor ten behoeve van woningbouw  
Amstelwijck - Raadsvoorstel  

De raad voor te stellen: 
- een uitvoeringskrediet van € 6.700.000,- beschikbaar te stellen voor het realiseren van 

geluidschermen langs de A16 en de N3 ten behoeve van de woningbouw Amstelwijck en de 
begroting te wijzigen conform bijgevoegde begrotingswijziging met nummer BWN 221026-
55183; 

- de opdrachtverstrekking aan de firma Heijmans voor realisatie van de geluidsschermen 
langs de A16 en de N3 goed te keuren. 

7 Overeenkomsten wooncomplex Prof. Langeveldlaan Leerpark - Raadsvoorstel  

Besloten is: 
- de bij de stukken gevoegde "Overeenkomst grond project Leerpark perceel 2F" met 

Heijmans Vastgoed B.V. aan te gaan; 
- de bij de stukken gevoegde "Ontwikkelovereenkomst Tijdelijke wooneenheden Kavel 2F 

Leerpark Dordrecht" met Leerpark B.V. aan te gaan; 
- de bij de stukken gevoegde "LENINGSOVEREENKOMST Inzake de bouw van een complex 

met tijdelijke woonunits op Leerpark kavel 2F te Dordrecht" met Leerpark B.V. aan te 
gaan; 

- met Leerpark B.V. de bij de stukken gevoegde "Overeenkomst tot uitgifte in erfpacht  
Leerpark kavel 2F te Dordrecht" aan te gaan en een afsluitend overleg met Leerpark B.V. 
te voeren over het erfpachtcontract; 
 
De raad voor te stellen: 

- een lening aan Leerpark BV te verstrekken voor een bedrag van € 20.863.000,- voor de 
realisatie van een tijdelijk wooncomplex met 333 woningen; 

- de begroting conform bijgevoegd voorstel met nummer 221025 te wijzigen. 

8 Begrotingssubsidie Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid 2022 - Raadsvoorstel  

Besloten is: 
- het inhoudelijk kader aan Stichting Jeugdteams ZHZ vast te stellen; 
- de Stichting Jeugdteams ZHZ voor uitvoering van deze activiteiten een subsidie te 

verlenen ter hoogte van € 4.537.218,-; 
- voor de dekking van de subsidie aan Stichting Jeugdteams ZHZ ten behoeve van de 

uitvoering van de activiteiten gebruik te maken van een begrotingssubsidie conform 
artikel 4:23, lid 3, sub c van de Algemene wet bestuursrecht; 

De raad voor te stellen: 
- de begrotingssubsidie aan Stichting Jeugdteams ZHZ voor 2022 ter hoogte van €  

4.537.218,- als zodanig op te nemen in de Gemeentebegroting 2022. 

9 Verslag van de gemeente-archivaris omtrent het toezicht op de informatiehuishouding 
van de gemeente Dordrecht 2020 - Raadsinformatiebrief  

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

over het verslag van de gemeente-archivaris omtrent het toezicht op de 
informatiehuishouding van de gemeente Dordrecht 2020. 

https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysieke-Leefomgeving-Dordrecht/2021/08-september/20:00/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Grote-Projecten-Dordrecht/2021/29-september/20:00/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Sociale-Leefomgeving-Dordrecht/2021/31-augustus/18:00
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur-en-Middelen-Dordrecht/2021/08-september/20:00/Vaststellen-besluitenlijst-commissie-Bestuur-en-Middelen-van-31-augustus-2021/


10 Coronamaatregelen (13 juli 2021) - Raadsinformatiebrief 
 

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

over de coronamaatregelen (13 juli 2021). 

11 Interbestuurlijk Toezicht 2020 - Raadsinformatiebrief 
 

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

over het definitieve Interbestuurlijk Toezicht 2020 van de gemeente. 

12 Zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en een migratieachtergrond  -  
Raadsinformatiebrief  

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

over gebruik van zorg door inwoners met dementie en een migratieachtergrond. 

13 Aanpassing concept tekst GR Sociaal - Raadsinformatiebrief  

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

over de stemverhouding van de GR Sociaal. 

14 Beantwoorden artikel 40-vragen GroenLinks "Keti Koti"  - Antwoordbrief artikel 40/41  

Besloten is: 
- de vragen, gesteld op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de 

gemeenteraad door heer M.O. Burakçin namens de fractie GroenLinks, betreffende "Keti 
Koti" te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde (concept)antwoord. 

15 Beantwoorden artikel 40-vragen PVV Verkeersonveilige situaties Merwedestraat, Plein 1940- 
1945, Beinemastraat en Beekmanstraat - 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 D.T.J. van Leeuwen en de heer E. Hartog namens de fractie 
PVV, betreffende "aanpak verkeersonveilige situaties Merwedestraat, Plein 1940-1945, 
Beinemastraat en Beekmanstraat" te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken 
gevoegde (concept)antwoord. 

16 Beantwoorden artikel 40-vragen PVV Soepelere regels om extra middeldure huurwoningen  
te kunnen realiseren - 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 Dordtse fractie PVV, betreffende 
soepelere regels om extra middeldure huurwoningen te kunnen realiseren te 
beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde (concept)antwoord. 

 

https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Sociale-Leefomgeving-Dordrecht/2021/08-september/20:00/Vaststellen-besluitenlijst-commissie-Sociale-Leefomgeving-van-7-juli-en-31-augustus-2021/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur-en-Middelen-Dordrecht/2021/31-augustus/18:00/Vaststellen-besluitenlijst-commissie-Bestuur-en-Middelen-van-7-juli-2021/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Sociale-Leefomgeving-Dordrecht/2021/31-augustus/18:00/Raadsinformatiebrief-Aanpassing-concept-tekst-GR-Sociaal-Raadsinformatiebrief/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur-en-Middelen-Dordrecht/2021/31-augustus/18:00/Vaststellen-besluitenlijst-commissie-Bestuur-en-Middelen-van-7-juli-2021/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysieke-Leefomgeving-Dordrecht/2021/31-augustus/18:00/Vastgestelde-Besluitenlijst-en-Notulen-Commissie-Fysieke-Leefomgeving/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysieke-Leefomgeving-Dordrecht/2021/31-augustus/18:00/Vastgestelde-Besluitenlijst-en-Notulen-Commissie-Fysieke-Leefomgeving/


Rotterdam en gemeente Dordrecht en Aanwijzen toezichthouders voor het Zeehavengebied  
Dordrecht - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- de bij de stukken gevoegde "Samenwerkingsovereenkomst boa's gemeente Rotterdam en 

gemeente Dordrecht inzake inzet Domein I boa's Toezicht en Handhaving van gemeente 
Rotterdam in aangewezen Havengebieden binnen de gemeente Dordrecht" en  
"Verwerkersovereenkomst uitvoering de samenwerkingsovereenkomst boa's gemeente Rotterdam 
en gemeente Dordrecht" aan te gaan; 

- de buitengewoon opsporingsambtenaren en/of toezichthouders/handhavers die zijn opgenomen in 
bijlage 1 van deze overeenkomst als toezichthouders aan te wijzen voor het toezicht van het 
bepaalde bij of krachtens de Afvalstoffenverordening Dordrecht en de Algemene plaatselijke 
verordening Dordrecht in het gebied als opgenomen in bijlage 2 van de 
samenwerkingsovereenkomst; 

- dat de aanwijzing van kracht is zolang de samenwerkingsovereenkomst of de verlenging ervan 
tussen gemeente Dordrecht en gemeente Rotterdam met betrekking tot het Zeehavengebied 
Dordrecht van kracht is. 

18 Tijdelijke aanwijzing clustermanager Stad - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- de heer J.Booy tijdelijk aan te wijzen als clustermanager Stad tot het moment dat in 

definitieve opvolging is voorzien. 

19 Bestuurlijke reactie aan VORM Ontwikkeling BV inzake Herontwikkeling locatie CrownPoint -  
Collegevoorstel 
Conform 

Besloten is: 
- de brief van VORM Ontwikkeling B.V. betreffende 'Afsprakenkader inzake herontwikkeling 

Crownpointlocatie' d.d. 1 juli 2021 te beantwoorden overeenkomstig de bij de stukken 
gevoegde (concept)brief; 

- geen gebruik te maken van een eventueel aanbod van NeWoMij aan de gemeente voor het 
kopen van CrownPoint voor maximaal € 6.500.000,- indien NeWoMij een 
koopovereenkomst kan overleggen waarin VORM voor maximaal € 6.500.000,- CrownPoint 
verwerft. 

20 Vaststellen Subsidieregeling Projectenregeling Innovatie Roadmaps Drechtsteden -  
Collegevoorstel 
Besloten is: 

- de 'Subsidieregeling Projectenfinanciering Innovatie Roadmaps Drechtsteden' vast te 
stellen. 

21 Subsidieverlening Dordrecht Academy - Collegevoorstel 
 

Besloten is: 
- de subsidieaanvraag van Hogeschool Rotterdam voor organisatieontwikkeling Programma  

Hoger Onderwijs Drechtsteden, onderwijsinnovatie Dordrecht Academy en ontwikkeling 
Career Boost, op grond van artikel 9 lid 5 van de Algemene subsidieverordening 
Dordrecht, alsnog in behandeling te nemen; 

- een incidentele subsidie aan Hogeschool Rotterdam te verlenen van € 1.458.000,- voor 
organisatieontwikkeling Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden, van € 1.127.000,- 
voor onderwijsinnovatie Dordrecht Academy en  € 700.000,- voor ontwikkeling Career 
Boost; 



- een incidentele subsidie aan Da Vinci College te verlenen van € 900.000,- voor aansluiting 
mbo en Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden; 

- de clustermanager Stad te mandateren de subsidiebeschikkingen aan Hogeschool 
Rotterdam en Da Vinci College namens het college van burgemeester en wethouders te 
ondertekenen. 

22 25% Korting erfpacht/huur over 2020 - Collegevoorstel 
 

Besloten is: 
- dat alle erfpachters en huurders van team Grondzaken, waarbij de erfpachter of huurder 

als hoofdfunctie horeca, sport of detailhandel exploiteert, die door coronamaatregelen 
geen gebruik hebben kunnen maken van de in erfpacht uitgegeven zaak/gehuurde en die 
daardoor in de  exploitatie van de onderneming/bedrijfsvoering zijn getroffen, een korting 
van 25% krijgen op de erfpachtcanon of totale huurpenningen over het jaar 2020. 

23 Kwijtschelden publieke schulden gedupeerden toeslagenaffaire - Collegevoorstel C 

Besloten is: 
- de akkoordverklaring gegevensuitwisseling Belastingdienst te ondertekenen; 
- te anticiperen op de 'Verzamelwet hersteloperatie toeslagen' en daarmee: 

1. de gemeentelijke vorderingen van ouders en diens toeslagpartner die gedupeerd zijn 
door de problemen rondom de kinderopvangtoeslag, en daardoor recht hebben op 
het forfaitaire bedrag van € 30.000,-, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de 
Verzamelwet hersteloperatie toeslagen, kwijt te schelden; 

2. de kwijtschelding ambtshalve te verlenen als het gaat om de publieke vorderingen 
die binnen de beoogde reikwijdte van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen 
vallen; 

3. goed te keuren dat de gemeenteambtenaar belast met de invordering van 
gemeentelijke belastingen de kwijtschelding ambtshalve verleent als het gaat om de 
publieke vorderingen die binnen de beoogde reikwijdte van de Verzamelwet 
hersteloperatie toeslagen vallen; 

4. de gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen 
kwijtschelding van een belastingaanslag aan een gedupeerde ouder te laten verlenen 
bij een voor bezwaar vatbare beschikking waarop Hoofdstuk V van de Algemene wet 
inzake rijksbelastingen van overeenkomstige toepassing is; 

5. te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de eerste dag na die van 
de bekendmaking en van kracht is tot het moment dat de Verzamelwet 
hersteloperatie toeslagen in werking treedt. 

24 Besturenfusie Stichting "Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht" (OPOD) en Stichting  
Katholiek Onderwijs Bernardus Alfrink (SKOBA) - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- een positief advies af te geven inzake de voorgenomen bestuurlijke fusie tussen de 

Stichting "Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht" en de Stichting Katholiek Onderwijs 
Bernardus Alfrink per 01-04-2022 (of zoveel eerder als mogelijk). 

25 Vaststellen Uitvoeringsplan SUWI 2021-2024 - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- het "Uitvoeringsplan SUWI 2021-2024, Arbeidsmarktregio Drechtsteden" vast te stellen. 



26 Vaststellen subsidieregelingen onderwijs en tarieven VE - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- de "Subsidieregeling Bestrijding Onderwijsachterstanden gemeente Dordrecht" vast te 

stellen; 
- de "Subsidieregeling Het Dordts Leerprogramma gemeente Dordrecht" vast te stellen, 

onder de voorwaarde dat de raad middelen reserveert voor het Dordts leerprogramma via 
de integrale besluitvorming agenda 2030 in hun vergadering van 13 of 14 juli 2021; 

- het subsidieplafond 2022 voor de subsidieregeling "Bestrijding onderwijsachterstanden" 
vast te stellen op € 6.800.606,-; 

- het uurtarief voor doelgroeppeuters, zoals genoemd in artikel 12 lid 4 van de 
subsidieregeling 'bestrijding onderwijsachterstanden', voor 2022 vast te stellen op € 
13,81; 

- de groepstarieven, zoals genoemd in artikel 9 van de subsidieregeling 'bestrijding 
onderwijsachterstanden', voor een horizontale groep voor 2022 vast te stellen op €  
9.278,- en voor een verticale groep op € 2.122,-.  

27 Gunningsbeslissing inkoop inburgeringsaanbod B1- en Z-route - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- in te stemmen met de uitslag van de beoordeling van de inschrijvingen inzake de regionale 

aanbesteding lnkoop Inburgeringsaanbod B1 en Z-route; 
- over te gaan tot gunning conform het resultaat van de beoordeling; 
- het Servicecentrum Drechtsteden te machtigen namens de aanbestedende diensten de 

gunningsbeslissing kenbaar te maken aan de inschrijvers. 

28 Afwijzen verzoek tot invoeren parkeerregulering Indische Buurt zuid - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- het verzoek tot invoeren van parkeerregulering in de Indische Buurt zuid af te wijzen. 

29 Verkoop erfpachtgronden Troelstraweg - CollegevoorstelBesloten is: 
- de voortgang van de door Trivire uit te voeren renovatie te monitoren en in te zetten op 

realisatie door Trivire binnen vijf jaar. 

Besloten is: 
- de erfpachtgronden aan de Troelstraweg oost conform taxatie van het grondbedrijf te 

verkopen aan Trivire; 

30 Verzoek gebruikmaking hardheidsclausule Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht -  
Collegevoorstel 

Besloten is: 
- het verzoek van Stichting Translatum om een omzettingsvergunning met gebruikmaking 

van de hardheidsclausule voor het omzetten van zelfstandige in onzelfstandige 
woonruimte aan de Koninginnestraat 81/83 te weigeren; 

- het verzoek om handhaving van het illegaal omzetten van zelfstandige in onzelfstandige 
woonruimte aan de Koninginnestraat 81/83 toe te wijzen. 

 


