
OPENBARE BESLUITENLIJST 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN  18 MEI 2021 

2 Vaststellen bestemmingsplan 6e herziening Krispijn, locatie Huygensstraat 26 -  

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 6e herziening Krispijn, locatie Huygensstraat 26 overeenkomstig het 

door het college van burgemeester en wethouders bij zijn voorstel overgelegde ontwerp 

vast te stellen.  

4 Vaststellen Wegennota 2021-2025 - Raadsvoorstel 

De raad voor te stellen: 

- de Wegennota 2021-2025 inclusief bijlagen vast te stellen. 

5 Vaststellen Jaarverslag klachten 2020 - Raadsinformatiebrief 

Besloten is: 

- het Jaarverslag klachten 2020 vast te stellen; 

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

over het Jaarverslag klachten 2020. 

6 Verlengen contract HSUP (Handhaving Support) - Raadsinformatiebrief  

Besloten is: 

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

over de verlenging van het contract met HSUP met ten hoogste twee jaar, met als 

ingangsdatum 16 oktober 2021. 

32 Tussenstand uitvoering visie Van opvang naar wonen 2020-2025 - Raadsinformatiebrief  

Besloten is: 

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

over de stand van zaken uitvoering visie 'Van opvang naar wonen 2020-2025'. 

8 Communicatie bij implementatie grondstoffenplan 2021-2030  - Raadsinformatiebrief  

Besloten is: 

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

over communicatie bij grondstoffenplan 2021-2030. 

9 Beantwoorden artikel 40-vragen PVV Toezegging college van B&W m.b.t. een officiële 

parkeerplaats  voor vrachtwagenchauffeurs om te overnachten - Antwoordbrief artikel 40/41  

Besloten is: 

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

gemeenteraad door mevrouw S.A.M. Rutten-Alberts namens de fractie PVV, betreffende de 

toezegging van het college van burgemeester en wethouders met betrekking tot een 

officiële parkeerplaats voor vrachtwagenchauffeurs om te overnachten, te beantwoorden 

overeenkomstig het bij de stukken gevoegde (concept)antwoord. 

 



10 Beantwoorden artikel 40 vragen VVD 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 J.C. van der Net en de heer R. Noldus namens de fractie VVD 

Dordrecht, betreffende Huisvesting Statushouders te beantwoorden overeenkomstig het 

bij de stukken gevoegde (concept)antwoord. 

11 Besluit volmacht en machtiging portefeuillehouder P&O en secretaris voor het overleg met 

het Bijzonder Lokaal Overleg Transitie - Collegevoorstel  

Besloten is: 

- het Besluit volmacht en machtiging portefeuillehouder P&O en secretaris voor het overleg 

met het Bijzonder Lokaal Overleg Transitie ('BLOT') vast te stellen. 

12 Subsidieregeling cultuur actief, wendbaar en weerbaar Dordrecht - Collegevoorstel  

Besloten is: 

- de Subsidieregeling cultuur actief, wendbaar en weerbaar Dordrecht vast te stellen; 

- akkoord te gaan met de voorgestelde besteding van de extra Rijksmiddelen voor de lokale 

cultuur 2021. 

13 Aanvragen bijdrage Regiodeal voor businesscase ontwikkeling Tweede en Derde  

Merwedehaven - Collegevoorstel  

Besloten is:  

- een aanvraag voor een bijdrage vanuit de Regiodeal Drechtsteden-Gorinchem in te dienen 

ten behoeve van de ontwikkeling van twee locaties aan de Tweede en Derde Merwedehaven 

tot watergebonden bedrijfspercelen. 

 

14 Intrekken Nadere regels interculturalisatie Dordrecht 2012 - Collegevoorstel  

Besloten is: 

- de nadere regels interculturalisatie Dordrecht 2012 in te trekken en dit besluit in werking 

te laten treden op de dag nadat dit intrekkingsbesluit bekend is gemaakt. 

15 Lokaal organiseren en uitvoeren van de participatieplekken - Collegevoorstel 

Besloten is: 

- akkoord te gaan met het lokaal uitvoeren van de participatieplekken vanaf 01-01-2022 en 

deze voorziening vorm te geven in de (in verband met de GR-transitie) lokaal vast te 

stellen Verordening werk en inkomen Drechtsteden per 01-01-2022; 

- akkoord te gaan met de uitgangspunten geformuleerd in het 'voorstel participatieplekken 

lokaal organiseren'. 

16 Aanvraag SPUK IJZ 2020 als gevolg van COVID-19 - Collegevoorstel  

Besloten is: 

- vooruitlopend op de tegemoetkoming vanuit de Specifieke Uitkering IJsbanen en 

Zwembaden (SPUK IJZ) van het Rijk: 

1. € 93.278,- huur van de exploitant van de Sportboulevard (Optisport) kwijt te 

schelden onder voorbehoud van besluit tot verlening SPUK IJZ; 

2. € 32.076,- aanvullende subsidie aan Stichting Wantijbad te verlenen; 

3. € 84.113,- aanvullende subsidie aan Stichting Zwembad De Dubbel te verlenen; 

- de kwijtschelding van de huur en het verlenen van de aanvullende subsidies te maximeren 

op de verleende SPUK IJZ en deze lager vast te stellen wanneer de exploitatietekorten op 

basis van de definitieve jaarrekeningcijfers lager blijken te zijn. 

 


