
OPENBARE BESLUITENLIJST 
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN  14 SEPTEMBER  

2021 

2 Vaststellen grondexploitatie voor Admiraalsplein Zuidzijde - Raadsvoorstel  

Besloten is: 
- de geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bijlage ''Toelichting Grondexploitatie 

Admiraalsplein Zuidzijde'' en de raad te verzoeken deze bij de eerstvolgende vergadering 
te bekrachtigen. 

De raad voor te stellen: 
- de geheimhouding van de bij het raadsvoorstel bijgevoegde bijlage ''Toelichting  

Grondexploitatie Admiraalsplein Zuidzijde" te bekrachtigen; 
- de Grondexploitatie Admiraalsplein Zuidzijde vast te stellen; 
- de begroting te wijzigen conform bijgaande begrotingswijziging met nummer 221031. 

4 Voorbereidingskrediet Maasterras - Dordrecht CS - Raadsvoorstel 

De raad voor te stellen: 
- een voorbereidingskrediet van in totaal € 2.006.000 beschikbaar te stellen voor de 

planontwikkeling van het ontwikkelgebied Maasterras;  
- hiervan een bedrag van € 976.000 te dekken uit toekomstige grondopbrengsten en deze 

kosten te activeren als Immateriële Activa (IVA); 
- een bedrag van € 1.030.000 te dekken uit de bestemmingsreserve Agenda Dordt 2030 

Spoorzone; 
- de begroting dienovereenkomstig te wijzigen conform bijgevoegde begrotingswijzigingen 

met de nummers 221032 en 222002. 
5 Wijzigingsbesluit bestemmingsplan Gezondheidspark West / Middenzone - Raadsvoorstel  

De raad voor te stellen: 
- het vastgestelde bestemmingsplan Gezondheidspark West / Middenzone op één onderdeel 

te wijzigen door de begripsbepaling evenementen aan te vullen zoals aangegeven in 
bijlage 'wijziging begripsbepaling evenementen'. 

6 Vaststellen Verordening Stimuleringslening Energiezuinig Wonen gemeente Dordrecht -  
Raadsvoorstel  

De raad voor te stellen: 
- de Verordening Stimuleringslening Energiezuinig Wonen gemeente Dordrecht vast te 

stellen. 

7 Vaststellen Agenda deelmobiliteit - Raadsvoorstel 
 

De raad voor te stellen: 
- de Agenda deelmobiliteit vast te stellen als beleidskader. 

8 Data en duiding sociaal domein 2016-2020 - Raadsinformatiebrief  

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

over de rapportage 'data en duiding sociaal domein 2016-2020' van het 
Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD). 

https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2021/12-oktober/14:00/Vaststellen-grondexploitatie-voor-Admiraalsplein-Zuidzijde-Raadsvoorstel/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2021/12-oktober/14:00/Vaststellen-grondexploitatie-voor-Admiraalsplein-Zuidzijde-Raadsvoorstel/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2021/12-oktober/14:00/Vaststellen-grondexploitatie-voor-Admiraalsplein-Zuidzijde-Raadsvoorstel/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2021/12-oktober/14:00/Vaststellen-grondexploitatie-voor-Admiraalsplein-Zuidzijde-Raadsvoorstel/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2021/12-oktober/14:00/Vaststellen-grondexploitatie-voor-Admiraalsplein-Zuidzijde-Raadsvoorstel/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2021/12-oktober/14:00/Besluitenlijst-en-vastgestelde-notulen/


9 Nationaal Toekomstbeeld Fiets - Raadsinformatiebrief 
 
Besloten is: 
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren 

over de input vanuit de gemeente Dordrecht voor het Nationaal Toekomstbeeld Fiets.  

10 Uitvoeringsplan en convenant Aanpak Woonoverlast - Raadsinformatiebrief  

Besloten is: 
- het convenant Aanpak Woonoverlast aan te gaan; 
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren 

over het convenant en uitvoeringsplan Aanpak Woonoverlast. 

11 Rapportage honingbijen in de Biesbosch - Raadsinformatiebrief  

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

over de rapportage honingbijen in de Biesbosch. 

12 Subsidieverlening Dordrecht Academy - Collegevoorstel 
 
Besloten is: 
- een incidentele subsidie aan Hogeschool Rotterdam te verlenen van € 562.500,- voor een 

bijdrage in de huisvestingslasten van de Dordrecht Academy; 
- een incidentele subsidie aan stichting ROC Zuid-Holland te verlenen van € 187.500,- voor 

een bijdrage in de huisvestingslasten van HBO Drechtsteden; 
- akkoord te gaan met de afwijkingen ten aanzien van artikel 18 lid 2 van de Algemene 

subsidieverordening Dordrecht; 
- de clustermanager Stad mandaat te verlenen om de subsidiebeschikkingen aan 

Hogeschool Rotterdam en stichting ROC Zuid-Holland te ondertekenen. 

13 Aangaan vaststellingsovereenkomst bedrijfsverplaatsing en schadeloosstelling met  
Dolderman  - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- met Dolderman Holding B.V., Dolderman B.V., DOG B.V. en MOG B.V. een 

vaststellingsovereenkomst aan te gaan inzake een bedrijfsverplaatsing en 
schadeloosstelling. 

14 Jaarlijkse voortgangsrapportage Regio Deal Drechtsteden – Gorinchem (medio 2021) -  
Collegevoorstel  

Besloten is: 
- kennis te nemen van de jaarlijkse voortgangsrapportage Regiodeal 

DrechtstedenGorinchem. 

 

https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2021/12-oktober/14:00/Vaststellen-grondexploitatie-voor-Admiraalsplein-Zuidzijde-Raadsvoorstel/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur-en-Middelen-Dordrecht/2021/26-oktober/20:00/Raadsinformatiebrief-Uitvoeringsplan-en-convenant-Aanpak-Woonoverlast-Raadsinformatiebrief/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2021/12-oktober/14:00/Vaststellen-grondexploitatie-voor-Admiraalsplein-Zuidzijde-Raadsvoorstel/


15 Tuinmuur Dordrechts Museum – Collegevoorstel 
 
Besloten is: 
- Het college draagt de directeur van het Dordrechts Museum op de vergunningsaanvraag in 

te trekken. 
- Het college verzoekt de directeur van het Dordrechts Museum met de kunstenaar in gesprek 

te gaan over aanpassingen die minder ingrijpend zijn voor de monumentale tuinmuur. 
Zowel de overwegingen van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de aanbevelingen van de 
Welstands- en Monumentencommissie en andere suggesties die de afgelopen tijd zijn 
gedaan kunnen daarin worden betrokken. 

16 Uitgangspunten herverdeling portefeuilles na vertrek wethouder Sleeking -  
Raadsinformatiebrief 

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

over de uitgangspunten die worden toegepast bij de (her)verdeling van de portefuilles na 
het vertrek van wethouder Sleeking. 

 

https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2021/21-september/14:00/Besluitenlijst-en-vastgestelde-notulen/

