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2 Verkoop veerpont De Biesbosch - Raadsvoorstel 
Besloten is: 
- de verkoopovereenkomst van de veerpont De Biesbosch aan te gaan, onder de 

opschortende voorwaarde van beschikbaarstelling van het benodigde bedrag door de 
gemeenteraad; 

- ter uitvoering van het collegebesluit de verkoopovereenkomst aan te gaan, 
portefeuilledirecteur de heer J.H.S. Goossensen te machtigen de verkoopovereenkomst 
namens de gemeente Dordrecht te ondertekenen; 

De raad voor te stellen: 
- het bedrag van € 140.000,- beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve; - 

de begroting hiertoe te wijzigen middels begrotingswijziging met nummer 221040. 

3 Aanpak Straatintimidatie 2021-2022 - Raadsinformatiebrief 

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

over de aanpak Straatintimidatie 2021-2022. 

4 Stadswerven deelgebied A 'De Punt' - Raadsinformatiebrief  

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

over de ontwikkeling van Stadswerven deelgebied A 'De Punt'. 

5 Informatie over de gunning van percelen Inburgering (WI) en Educatie (WEB) -  
Raadsinformatiebrief  

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

over de gunning van percelen Inburgering (WI) en Educatie (WEB). 

6 Voortgang Veilig Thuis en aanpak verbetering lokale infrastructuur - Raadsinformatiebrief  

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

over de stand van zaken over het eerste halfjaar 2021 van Veilig Thuis en de uitvoering 
van het plan van aanpak verbetering lokale infrastructuur. 

https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysieke-Leefomgeving-Dordrecht/2022/18-januari/20:00/Beschikbaar-stellen-van-krediet-inzake-verkoop-veerpont-De-Biesbosch-Raadsvoorstel/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur-en-Middelen-Dordrecht/2022/18-januari/20:00/Raadinformatiebrief-inzake-Aanpak-Straatintimidatie-2021-2022-Raadsinformatiebrief/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Sociale-Leefomgeving-Dordrecht/2022/18-januari/20:00/Raadsinformatiebrief-over-Informatie-over-de-gunning-van-percelen-Inburgering-WI-en-Educatie-WEB-Raadsinformatiebrief/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Sociale-Leefomgeving-Dordrecht/2022/18-januari/20:00/Raadsinformatiebrief-over-Voortgang-Veilig-Thuis-en-aanpak-verbetering-lokale-infrastructuur-Raadsinformatiebrief/
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7 Stand van zaken lawaaiflitsers - Raadsinformatiebrief 
Besloten is: 
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren 

over lawaaiflitsers. 

8 Onafhankelijke cliëntondersteuning - Raadsinformatiebrief 
Besloten is: 
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren 

over onafhankelijke cliëntondersteuning. 

9 Beantwoorden artikel 40-vragen GewoonDordt Hanneken - Antwoordbrief artikel 40/41 -  
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 G.J. Kleinpaste namens de fractie GewoonDordt, betreffende 
kunstproject Hanneken te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde 
(concept)antwoord. 

10 Beantwoorden aanvullende artikel 40-vragen GroenLinks 30 km-wegen en -straten -  
Antwoordbrief artikel 40/41  

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

de gemeenteraad door de heer F.B.L. van der Meer namens de fractie GroenLinks, 
betreffende 30 km-wegen en -straten te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken 
gevoegde (concept)antwoord. 

11 Beantwoorden artikel 40-vragen GewoonDordt Programma Sportparken - Antwoordbrief 
artikel 40/41  

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

gemeenteraad door mevrouw A.M.A. de Fouw namens de fractie GewoonDordt, 
betreffende  het Programma Sportparken 2022–2030 te beantwoorden overeenkomstig 
het bij de stukken gevoegde (concept)antwoord. 

https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysieke-Leefomgeving-Dordrecht/2022/18-januari/20:00/Raadsinformatiebrief-over-stand-van-zaken-lawaaiflitsers-Raadsinformatiebrief/
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Raadsinformatiebrief-over-onafhankelijke-clientondersteuning-en-het-Advies-en-Meldpunt-Jeugd-Dordrecht-3.pdf
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysieke-Leefomgeving-Dordrecht/2022/18-januari/20:00/Beantwoorden-artikel-40-vragen-GewoonDordt-Hanneken-Antwoordbrief-artikel-40-41-Antwoordbrief-artikel-40-41/
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Antwoordbrief-aanvullende-artikel-40-vragen-GroenLinks-30-km-wegen-en-straten.pdf
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Sociale-Leefomgeving-Dordrecht/2022/18-januari/20:00/Beantwoording-door-het-college-van-artikel-40-vragen-RvO-van-de-fractie-GewoonDordt-over-Programma-Sportparken-Antwoordbrief-artikel-40-41/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Sociale-Leefomgeving-Dordrecht/2022/18-januari/20:00/Beantwoording-door-het-college-van-artikel-40-vragen-RvO-van-de-fractie-GewoonDordt-over-Programma-Sportparken-Antwoordbrief-artikel-40-41/
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12 Aanwijzen Groeiagenda Drechtsteden als opgave - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- de Groeiagenda 2030 aan te wijzen als Opgave als bedoeld in artikel 4, eerste lid van de 

Regels omtrent de Ambtelijke Organisatie; 
- de gemeentesecretaris aan te wijzen als portefeuilledirecteur Groeiagenda 2030, als 

bedoeld in artikel 4, tweede lid van de Regels omtrent de Ambtelijke Organisatie; - kennis 
te nemen van de gerelateerde organieke wijzigingen: 

• het wijzigen van de organieke plek van de functies conform de bijgevoegde 
was/wordt lijst; 

• het converteren van de functies naar de Dordtse systematiek conform de 
bijgevoegde was/wordt lijst; 

- mandaat te verlenen aan de teamleider Groeiagenda van het cluster Versterking Bestuur 
en Organisatie tot het aangaan van financiële verplichtingen tot een bedrag van € 
125.000,-. De bevoegdheid tot het aangaan van financiële verplichtingen boven dat 
bedrag blijft voorbehouden aan de portefeuilledirecteur Groeiagenda 2030; 

- dat het mandaat geldt voor het aangaan van financiële verplichtingen binnen de kaders 
van de Groeiagenda 2030; 

- dat de teamleider Groeiagenda functioneert onder aansturing van de gemeentesecretaris; 
- dat financiële verplichtingen die het mandaat van de teamleider Groeiagenda overstijgen 

worden voorbehouden aan de gemeentesecretaris; 
- voor zoveel nodig de in de periode 1 januari 2020 tot en met de datum inwerkingtreding 

van dit besluit door de teamleider Groeiagenda aangegane financiële verplichtingen te 
bekrachtigen; 

- dat dit besluit, voor zover het betrekking heeft op de punten 1 tot en met 4, in werking 
treedt op de dag na de bekendmaking ervan; 

- dat dit besluit, voor zover het betrekking heeft op de punten 5 tot en met 8, in werking 
treedt op de dag na de bekendmaking ervan, werkt terug tot en met 1 januari 2020 en 
vervalt van rechtswege zodra de functie van teamleider Groeiagenda bij het cluster 
Versterking Bestuur en Organisatie vervalt; 

- dat dit besluit, voor zover het betrekking heeft op punt 9, direct in werking treedt. 

13 Vaststellen subsidieplafond voor aanvragen van subsidie ter tegemoetkoming in de kosten  
voor controle op CTB - Collegevoorstel  
 
Besloten is: 
- een subsidieplafond van € 306.726,- vast te stellen voor de aanvragen van een subsidie 
ter tegemoetkoming in de kosten voor controle op Coronatoegangsbewijzen. 

14 Aangaan overeenkomst geluidscherm A16 en N3 met Rijkswaterstaat - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- de "Overeenkomst tussen de gemeente Dordrecht en de Staat der Nederlanden inzake het 

geluidsscherm langs de Rijksweg A 16 / N3 in de gemeente Dordrecht." aan te gaan en te 
ondertekenen. 
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15 Beleidsregel COVID-19 gerelateerde maatregelen voor het verstrekken van subsidies  
Dordrecht 2022 - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- de Beleidsregel COVID-19 gerelateerde maatregelen voor het verstrekken van subsidies 

Dordrecht 2022 vast te stellen. 

16 Vaststellen Subsidieregeling innovatiefonds Smart City Dordrecht - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- de Subsidieregeling innovatiefonds Smart City Dordrecht 2022 vast te stellen; 
- af te zien van een participatieproces conform artikel 4 van de Participatieverordening. 

17 Uitspreken intenties inzake de businesscase verplaatsing bedrijfsactiviteiten Peute Recycling 
- Collegevoorstel  

Besloten is: 
- de intentie uit te spreken: 

1. met ROM-D Capital Beheer B.V. of een daaraan gelieerde rechtspersoon een 
overeenkomst aan te gaan ten aanzien van de verkoop van de blote eigendom van 
de in erfpacht uitgegeven percelen, gelegen aan de Baanhoekweg / Krammerstraat  
/ Veerplaat te Dordrecht, kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie R nummers  
1820, 1979, 1980, 1981, 1982, 2306, 6567 en 6706, tegen nader door de gemeente 
vast te stellen koopsom en voorwaarden en onder de opschortende voorwaarde dat 
ROM-D Capital Beheer B.V. of een daaraan gelieerde rechtspersoon de op genoemde 
percelen gevestigde erfpachtrechten heeft verworven; 

2. met ROM-D Capital Beheer B.V. of een daaraan gelieerde rechtspersoon een 
overeenkomst aan te gaan ten aanzien van de verkoop van de eigendom van een 
doodlopende openbare ontsluitingsweg, genaamd de Krammerstraat, kadastraal 
bekend gemeente Dordrecht, sectie R nummer 6707, tegen nader door de gemeente 
vast te stellen koopsom en voorwaarden en onder de opschortende voorwaarde dat 
ROM-D Capital Beheer B.V. of een daaraan gelieerde rechtspersoon de (volledige) 
eigendom van de aanpalende percelen heeft verworven; 

3. de onder 2. bedoelde ontsluitingsweg 'de Krammerstraat' aan de openbaarheid te 
onttrekken; 

4. met ROM-D Capital Beheer B.V. of een daaraan gelieerde rechtspersoon een 
overeenkomst aan te gaan ten aanzien van de verkoop van dan wel het vestigen van 
een erfpachtrecht op een op logistiek bedrijventerrein DistriPark (Dordtse Kil IV) 
gelegen bouwterrein van circa 5 hectare en met een bebouwingspercentage van ten 
minste 55%, tegen nader door de gemeente vast te stellen koopsom / grondwaarde 
en voorwaarden en onder de opschortende voorwaarde dat de gemeente de 
eigendom van de daarvoor benodigde gronden heeft verworven; 

5. met ROM-D Capital Beheer B.V. of een daaraan gelieerde rechtspersoon een 
overeenkomst aan te gaan ten aanzien de aankoop van een bouwterrein gelegen aan 
de Baanhoekweg / Krammerstraat / Veerplaat te Dordrecht, kadastraal bekend 
gemeente Dordrecht, sectie R nummers 1588, 1597, 1820, 1979, 1980, 1981, 1982, 
2306, 6230, 6381, 6407, 6564, 6565, 6566, 6567 en 6706 tegen nader door 
partijen vast te stellen koopsom en voorwaarden en onder de opschortende 
voorwaarde dat de raad het daarvoor benodigde krediet beschikbaar stelt; 

6. bij te dragen aan het afdekken van het financieel tekort, voortvloeiende uit de nog 
nader uit te werken en vast te stellen (onrendabele) businesscase van ROM-D 
Capital Beheer B.V. of een daaraan gelieerde rechtspersoon ten aanzien van de 
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bedrijfsverplaatsing van Peute Recycling van voornoemde locatie aan de 
Baanhoekweg / Krammerstraat / Veerplaat naar het voormalige Nedstaal-terrein in 
Alblasserdam onder de opschortende voorwaarde dat de raad het daarvoor 
benodigde krediet beschikbaar stelt. 

18 Hardheidsclausule Nieuwe Haven 32 - Collegevoorstel 
Besloten is: 
- artikel 5.3 van de Huisvestingsverordening Dordrecht toe te passen voor Nieuwehaven 32 

in het kader van het creëren van woningen.  

 


