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2 Vaststellen Prognose Grondbedrijf 2021 - Raadsvoorstel 
 

Besloten is: 
- het document 'Parameters grondexploitaties ten behoeve van de Prognose 2021' vast te 

stellen;  
- geheimhouding op te leggen ten aanzien van de documenten 'Toelichting 

grondexploitatieprojecten Prognose 2021' en 'Parameters grondexploitaties Prognose 
2021', en de raad te verzoeken deze geheimhouding in zijn eerstvolgende vergadering te 
bekrachtigen; 

De raad voor te stellen: 
- de raad voor te stellen de Prognose Grondbedrijf 2021, inclusief de vermogenspositie 

Grondbedrijf per 31 december 2020, vast te stellen; 
- de begroting dienovereenkomstig te wijzigen conform de begrotingswijziging met nummer 

221020; 
- de Grondbeleidskaart Prognose 2021 vast te stellen; 
- de uitgangspunten van de haalbaarheidsberekeningen van de grondvoorraad vast te 

stellen; 
- de looptijd van diverse grondexploitaties bij te stellen zoals weergegeven in de bijlage 

'Bijstelling looptijden grondexploitaties'; 
- de grondexploitaties Amnesty Internationalweg, Iepenlaan en Papeterspad per 31 

december 2020 af te sluiten; 
- de boekwaarde van het pand Steegoversloot 38 over te hevelen van het Vastgoedbedrijf 

naar de MVA Steegoversloot. 

3     2e verzamelwijziging 2021 – Raadsvoorstel 
 

- De raad voor te stellen: 
- de bij dit raadsvoorstel gevoegde begrotingswijzigingen met nummer 221200 en 222099 

inzake de 2e Verzamelwijziging 2021 vast te stellen; 
- aanvullend op uw besluit op het voorstel "Verdere uitwerkingsafspraken Servicegemeente 

Dordrecht (2021-0070073)" voor de nieuwe reserve "GRD Transitiekosten" de volgende 
instellingscriteria, zoals vastgelegd in de nota reserves en voorzieningen, vast te stellen:  

1. de omschrijving van het doel waarvoor de reserve wordt gevormd: Het voorfinancieren 
van de transitiekosten die gemaakt worden bij het omvormen van de GR Drechtsteden, 
het kunnen monitoren in hoeverre deze transitiekosten in de tijd worden/zijn 
goedgemaakt door besparingen als gevolg van de transitie en het eventueel kunnen 
verrekenen van een restant met alle deelnemers; 

2. de reden van het hanteren van de rente en het tarief: Niet van toepassing; 
3. de minimale en/of maximale omvang: minimaal € 0 en maximaal € 3,8 miljoen; 
4. de omvang en de wijze van stortingen en onttrekkingen (structureel of incidenteel), 

inclusief onderbouwing daarvan: Het bedrag van € 3,8 miljoen wordt uit de Algemene 
Reserve geheel toegevoegd aan de reserve "GRD transitiekosten". Vervolgens worden 
de werkelijk gemaakte transitiekosten onttrokken en de werkelijke besparingen 
toegevoegd (tot een maximum van € 3,8 miljoen);  

5. de looptijd (minimaal > 1 jaar); 4 jaar, t/m 2025. Op het moment dat de frictiekosten 
volledig zijn ingelopen en er weer € 3,8 miljoen in de reserve zit, valt deze vrij en wordt 
het bedrag terug gestort in de Algemene Reserve. Indien de fricitiekosten niet geheel 
zijn ingelopen worden in overleg met de deelnemers nieuwe afspraken gemaakt en aan 
de raad voorgelegd. 

https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur-en-Middelen-Dordrecht/2021/30-november/20:00/Vaststellen-Prognose-Grondbedrijf-2021-Raadsvoorstel/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur-en-Middelen-Dordrecht/2021/30-november/20:00/Vaststellen-2e-verzamelwijziging-2021-Raadsvoorstel/


4 Vaststellen Beleidsnota garantstellingen en leningen gemeente Dordrecht 2021 -  
Raadsvoorstel  

Besloten is: 
- in te stemmen met de inhoud van de Beleidsnota garantstellingen en leningen gemeente 

Dordrecht 2021; 

De raad voor te stellen: 
- na behandeling van de Beleidsnota garantstellingen en leningen gemeente Dordrecht 2021 

in de auditcommissie en de commissie Bestuur en Middelen, de Beleidsnota 
garantstellingen en leningen gemeente Dordrecht 2021 vast te stellen. 

5 Technische verrekening bijdrage Sportboulevard - Raadsvoorstel  

Besloten is: 
- de aanvullende overeenkomst behorende bij de huur- en exploitatieovereenkomst publiek 

deel Sportboulevard (allonge 2A) aan te gaan onder de opschortende voorwaarde dat de 
raad de hiervoor noodzakelijke begrotingswijziging vaststelt; 

- de aanvullende overeenkomst behorende bij de huur- en exploitatieovereenkomst publiek 
deel Sportboulevard (allonge 2B) aan te gaan onder de opschortende voorwaarde dat de 
raad de hiervoor noodzakelijke begrotingswijziging vaststelt; 

De raad voor te stellen: 
- met ingang van januari 2019 de huur van de Sportboulevard en de jaarlijkse dotatie aan 

de onderhoudsvoorziening van de Sportboulevard te verhogen met respectievelijk € 
890.000,- (excl. btw) en € 400.000,- (excl. btw) om op deze wijze de integrale kostprijs in 
rekening te brengen; 

- met ingang van januari 2019 de exploitatiebijdrage voor de Sportboulevard te verhogen 
met € 1.290.000,- (excl. btw) naar € 3.780.599,- (excl. btw); 

- de begroting dienovereenkomstig te wijzigen conform de begrotingswijziging met nummer 
221037. 

6 Intrekken Verordening tot wijziging van de Verordening inzake kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen, vierde wijziging - Raadsvoorstel  

De raad voor te stellen: 
- de Verordening tot wijziging van de Verordening inzake kwijtschelding gemeentelijke 

belastingen, vierde wijziging, zoals vastgesteld in de vergadering van 12 oktober 2021, in 
te trekken. 

8 Eerste wijziging Havenverordening Dordrecht - Raadsvoorstel  

De raad voor te stellen: 
- de Eerste wijziging van de Havenverordening Dordrecht vast te stellen. 

9 Aangaan Allonge II met Havenbedrijf Rotterdam N.V. inzake de  
Samenwerkingsovereenkomst II Zeehavengebied Dordrecht - Raadsinformatiebrief  

Besloten is: 
- de bij de stukken gevoegde Allonge II, inclusief bijbehorende bijlagen, met het 

Havenbedrijf Rotterdam N.V. aan te gaan; 
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren 

over het aangaan van Allonge II met het Havenbedrijf Rotterdam en de daaruit 
voortvloeiende gewijzigde afspraken inzake handhaving en aansprakelijkheid in het 
Zeehavengebied Dordrecht. 

https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur-en-Middelen-Dordrecht/2021/30-november/20:00/Vaststellen-Beleidsnota-garantstellingen-en-leningen-gemeente-Dordrecht-2021-Raadsvoorstel/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Sociale-Leefomgeving-Dordrecht/2021/30-november/20:00/Vaststellen-Technische-verrekening-bijdrage-Sportboulevard-Raadsvoorstel/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur-en-Middelen-Dordrecht/2021/30-november/20:00/Intrekken-Verordening-tot-wijziging-van-de-Verordening-inzake-kwijtschelding-gemeentelijke-belastingen-vierde-wijziging-Raadsvoorstel/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysieke-Leefomgeving-Dordrecht/2021/23-november/21:15/Vaststellen-eerste-wijziging-Havenverordening-Dordrecht-Raadsvoorstel/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysieke-Leefomgeving-Dordrecht/2021/23-november/21:15/Raadsinformatiebrief-aangaan-Allonge-II-met-Havenbedrijf-Rotterdam-N-V-inzake-de-Samenwerkingsovereenkomst-II-Zeehavengebied-Dordrecht-Raadsinformatiebrief/


10 Eigen bijdrage crisisopvang - Verordening beschermd wonen en opvang gemeente  
Dordrecht - Raadsinformatiebrief  

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

over de uitvoering van het amendement over eigen bijdrage crisisopvang bij het 
raadsvoorstel Wijziging verordening beschermd wonen en opvang. 

11 Beantwoorden artikel 40-vragen GewoonDordt inzake Kiltunnel - 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 
de Kiltunnel te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde 
(concept)antwoord. 

12 Beantwoorden artikel 40-vragen PVV Uitspraken wethouder Stam inzake 
huisvesting statushouders - 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 namens de fractie PVV, betreffende 
uitspraken wethouder Stam inzake huisvesting statushouders te beantwoorden 
overeenkomstig het bij de stukken gevoegde (concept)antwoord. 

13 Deelname BRE-onderzoek ZHZ – Berenschot/Rijksuniversiteit Groningen (RUG) -  
Collegevoorstel  

Besloten is: 
- in Zuid-Holland Zuid verband deel te nemen aan het BRE-onderzoek van Berenschot/RUG; 
- namens de tien Zuid-Holland Zuid gemeenten op te treden als contractpartij richting de 

onderzoekers Berenschot/RUG en de subsidierelatie met provincie Zuid-Holland te 
verzorgen. 

14 Handhavingstraject aanpak ondermijning recreatiepark Europarcs de Biesbosch - 
Collegevoorstel  
 
Besloten is: 
- in de aanpak van ondermijning op recreatiepark Europarcs de Biesbosch over te gaan tot 
handhaving op permanente bewoning vanwege de strijdigheden met artikel 2.1 eerste lid 
onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de recreatieve de 
burgemeester eerst het presidium informeert alvorens extern wordt gecommuniceerd. 

15 Doordecentralisatie onderwijshuisvesting t.b.v. primair en speciaal onderwijs -  
Collegevoorstel 
Besloten is: 

- akkoord te gaan met de (concept*) akte van hypotheek en pand (Vereniging Arcade 
Dordrecht); 

- akkoord te gaan met de (concept*) raamovereenkomst van geldlening; 
- akkoord te gaan met de (concept*) overeenkomst van geldlening, betreffende 

renovatielening 2021, nieuwbouwlening 2021, aankooplening Boogschutter 2021 en 
aankooplening Schuilenburg 2021. 

 

https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Sociale-Leefomgeving-Dordrecht/2021/23-november/20:00/Raadsinformatiebrief-over-Eigen-bijdrage-crisisopvang-Verordening-beschermd-wonen-en-opvang-gemeente-Dordrecht-Raadsinformatiebrief/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur-en-Middelen-Dordrecht/2021/30-november/20:00/Beantwoorden-artikel-40-vragen-GewoonDordt-inzake-Kiltunnel-Antwoordbrief-artikel-40-41/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur-en-Middelen-Dordrecht/2021/30-november/20:00/Beantwoorden-artikel-40-vragen-GewoonDordt-inzake-Kiltunnel-Antwoordbrief-artikel-40-41/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Sociale-Leefomgeving-Dordrecht/2021/30-november/20:00/Beantwoorden-artikel-40-vragen-PVV-Uitspraken-wethouder-Stam-inzake-huisvesting-statushouders-Antwoordbrief-artikel-40-41/

