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3 Vaststellen bestemmingsplan 3e herziening Staart, bouwhoogte silo's - Raadsvoorstel  

De raad voor te stellen: 

- geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen, 

omdat de kosten anderszins zijn verhaald; 

- het bestemmingsplan 3e herziening Staart, bouwhoogte silo's overeenkomstig het door 

het college van Burgemeester en Wethouders bij zijn voorstel overgelegde ontwerp vast 

te stellen. 

6 Plan-B voor Evenementen 2021 – 'de Dordtse Feesten' - Raadsvoorstel  

De raad voor te stellen: 

- kennis te nemen van de terugblik op evenementenjaar 2020 en Stichting Big Rivers in lijn 

met de COVID-19 beleidsregel (compensatie voor onvoorziene en onvermijdbare kosten) 

een aanvullende subsidiebijdrage van € 53.500,- toe te kennen ter compensatie van 

onvermijdbare kosten na gedwongen afgelasting van Big Rivers 2020; 

- via een budgetverschuiving € 300.000,- beschikbaar te stellen voor de opstart van Plan-B 

voor Evenementen 2021 onder de noemer Dordtse Feesten. 

7 Plan van Aanpak Leefbaarheid Kromhout en omgeving - Raadsinformatiebrief  

Besloten is: 

- het bijgevoegde Plan van Aanpak Leefbaarheid Kromhout en omgeving vast te stellen; 

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

over het Plan van Aanpak Leefbaarheid Kromhout en omgeving. 

9 Beëindiging pilot van de deelfiets  en Introduceren van de nieuwe deelfiets partner van  

Qbuzz - Raadsinformatiebrief  

Besloten is: 

- de raad door middel van deze bijgevoegde raadinformatiebrief te informeren over de 

beëindiging van de pilot van de deelfiets en de introductie van een mogelijke nieuwe 

partner op het gebied van ketenmobiliteit. 

10 Beantwoorden artikel 40-vragen VVD FTM en drugscriminelen in de zorg - Antwoordbrief 

artikel 40/41  

Besloten is: 

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

gemeenteraad door heren P.C. Kwaak en J.C. van der Net namens de fractie VVD, 

betreffende 'onderzoek FTM en drugscriminelen in de zorg' te beantwoorden 

overeenkomstig het bij de stukken gevoegde (concept)antwoord. 

11 Beantwoorden artikel 40-vragen GroenLinks en CU/SGP Geluid - 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 F.B.L. Van der Meer en mevrouw I.C.G. Klein-Hendriks 

namens respectievelijk de fracties GroenLinks en Christen Unie/SGP, betreffende geluid te 

beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde (concept)antwoord.  
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12 Bestuursopdracht Transitie Nieuwe Samenwerking Drechtsteden - Collegevoorstel  

Besloten is: 

- de Bestuursopdracht Transitie nieuwe samenwerking Drechtsteden vast te stellen; 

- de kosten van deze transitie in 2021, voorlopig geschat op € 500.000,- voor vervanging 

personeelsinzet en inhuur externe expertise, te verwerken in de eerste Marap en de Burap 

2021 volgens de op dat moment actuele P-prognose. 

13 Coronaproof winkelen in de binnenstad - Collegevoorstel 

 

Besloten is: 

- akkoord te gaan met de voorgestelde maatregelen om de binnenstad zoveel mogelijk 

coronaproof in te richten en te houden; 

- akkoord te gaan met het tijdelijk (tot uiterlijk 1 september 2021) uitbreiden van het 

marktterrein in verband met corona en crowd control met een extra strook op het 

Achterom, op de plek van de bank; 

- de kosten te dekken uit de beschikbare middelen uit het crisisfonds. 

15 Verkoop van de panden Voorstraat 220 en Nieuwstraat 12-24 - Raadsvoorstel  

Besloten is: 

- de verkoop van de panden Voorstraat 220 en Nieuwstraat 12-24 te gunnen aan de partij 

met de hoogste score onder de opschortende voorwaarde dat de raad geen wensen 

en/of bedenkingen ter kennis van ons college heeft gebracht ten aanzien van het 

voorgenomen besluit; 

 

De raad voor te stellen: 

- geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van het voornemen van 

het college om de verkoop van de panden Voorstraat 220 en Nieuwstraat 12-24 te 

gunnen aan de partij met de hoogste score;  

- in te stemmen met de bijstelling van de verkoopprognose van € 200.000,- negatief in 

de Begroting 2021 en dit te verwerken in de Bestuursrapportage 2021. 

17 Bestuurlijke reactie aan ProRail - Collegevoorstel 

Besloten is: 

- de bij de stukken gevoegde bestuurlijke reactie te versturen als reactie op de brief van 

ProRail met betrekking tot OV-investeringen Dordtse spoorzone. 

18 City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen - Collegevoorstel  

Besloten is: 

- de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen aan te gaan; 

- ter uitvoering van bovenstaand beslispunt de heer H. van der Linden, wethouder Jeugd en 

Gezondheid, Energie en Milieu, Bereikbaarheid te machtigen de City Deal Circulair en 

Conceptueel Bouwen namens de gemeente Dordrecht te ondertekenen. 

19 Bestuurlijke reactie op rekenkameronderzoek Sportaccommodatiebeleid - Collegevoorstel  

Besloten is: 

- door middel van de bij de stukken gevoegde bestuurlijke reactie de  

Rekenkamercommissie Dordrecht kenbaar te maken in welke mate de aanbevelingen en 

conclusies van deze commissie worden onderschreven. 

20 Aankoop fietspad Noordendijk - Collegevoorstel 

Besloten is: 

- het fietspad op de Noordendijk, nabij huisnummer 703, aan te kopen. 

 


