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COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN  19 JANUARI 2021 

2 Opzet Cultureel Platform en Netwerk Amateurkunst  - Raadsvoorstel 

De raad voor te stellen: 
- een Cultureel Platform te organiseren waar culturele organisaties in Dordrecht elkaar en

de gemeente treffen;
- een Netwerk Amateurkunst te organiseren waar amateurkunstorganisaties in Dordrecht

elkaar en de gemeente treffen.

4 Leningovereenkomst ten behoeve van zonnepanelensysteem Stichting Vorrinklaan  - 
Raadsvoorstel 

Besloten is: 
- de overeenkomst van geldlening ten behoeve van zonnepanelensysteem Stichting

Vorrinklaan aan te gaan onder de opschortende voorwaarde dat de gemeenteraad
besluit de benodigde geldlening van maximaal € 175.000,- te verstrekken en de
hiervoor noodzakelijke begrotingswijziging vaststelt;

De raad voor te stellen: 
- een geldlening van maximaal € 175.000,- te verstrekken ten gunste van Stichting

Vorrinklaan ten behoeve van zonnepanelen;
- de met dit voorstel corresponderende begrotingswijziging (221008 AWN 52106) vast te

stellen en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen.

5 Actieplan "Samenwerken aan Sociale Stabiliteit" 2020-2022  - Raadsinformatiebrief 

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

over het Actieplan "Samenwerken aan Sociale Stabiliteit" 2020-2022.

6 Aanwijzen van de zogenaamde Crabbeheul als gemeentelijk monument - 
Raadsinformatiebrief  

Besloten is: 
- naar aanleiding van het verzoek daartoe en het positieve advies van de Welstands- en

Monumentencommissie het voornemen uitspreken de heulbrug aan de Zuidendijk,
kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie M nummer 3682 gedeeltelijk, aan te wijzen
als gemeentelijk monument;

- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over het voornemen tot aanwijzing van de Crabbeheul als gemeentelijk monument.

7 Decembercirculaire 2020 - Raadsinformatiebrief 
Besloten is: 
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren

over Decembercirculaire 2020.

https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Voorstel-Raadsvoorstel-Opzet-Cultureel-Platform-en-Netwerk-Amateurkunst-Raadsvoorstel.pdf
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Voorstel-Raadsvoorstel-Leningovereenkomst-verstrekken-ten-behoeve-van-zonnepanelensysteem-Stichting-Vorrinklaan-Raadsvoorstel.pdf
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Raadsinformatiebrief-Actieplan-Samenwerken-aan-Sociale-Stabiliteit-2020-2022.pdf
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Raadsinformatiebrief-Aanwijzen-van-de-zogenaamde-Crabbeheul-als-gemeentelijk-monument.pdf
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Raadsinformatiebrief-Decembercirculaire-2020.pdf


8 Voortgang implementatie Omgevingswet - Raadsinformatiebrief Conform 

Besloten is: 
- de raad met de raadsinformatiebrief te informeren over de voortgang van de invoering van 

de Omgevingswet. 

9 Stand van zaken Mantelzorgbeleid 2020 - Raadsinformatiebrief  

Besloten is: 

- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde 
raadsinformatiebrief te informeren over de stand van zaken 
Mantelzorgbeleid 2020. 

10 Samenwerkingsagenda VGZ en gemeenten regio's Drechtsteden, Alblasserwaard en  
Vijfheerenlanden - Raadsinformatiebrief 
 

Besloten is: 
- akkoord te gaan met de ondertekening van de Samenwerkingsagenda VGZ en regio's 

Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden; 
- de raad via de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de 

Samenwerkingsagenda VGZ en gemeenten regio's Drechtsteden, Alblasserwaard en 
Vijfheerenlanden. 

11 Beantwoorden motie 200415/M1 'meting geluidsoverlast N3' (fase 1) - Raadsinformatiebrief  

Besloten is: 
- motie 200415/M1 'meting geluidsoverlast N3' (fase 1) te beantwoorden de raad door 

middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief. 

12 Beantwoorden vragen RIB Visie Staart (motie Natuurlijke Wantijoevers) -  
Raadsinformatiebrief  

Besloten is: 
- de vragen die in de commissie Fysieke Leefomgeving op 16 september jl. zijn gesteld met 

betrekking tot de eerdere RIB Visie Staart (motie Natuurlijke Wantijoevers) en het 
verzoek tot mogelijke aanpassing van deze RIB te beantwoorden door middel van de bij 
de stukken gevoegde raadsinformatiebrief. 

13 Beantwoorden rappel artikel 40-vervolgvragen PvdA Rioolkast - gemaal - Antwoordbrief 
artikel 40/41  

Besloten is: 
- het rappel op de vragen, gesteld door raadslid de heer C.A. van Verk namens de fractie 

PvdA, gesteund door de fracties GroenLinks en VSP, betreffende de op 8 oktober 2020 
gestelde 11 aanvullende vragen inzake rioolkast te beantwoorden overeenkomstig de bij 
de stukken gevoegde (concept)antwoordbrief met bijbehorende bijlagen; 

- geheimhouding op te leggen op de bijlage "kosten gemaal verplaatsing" en de raad te 
verzoeken deze geheimhouding in zijn eerstvolgende vergadering te bekrachtigen. 

https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Raadsinformatiebrief-Voortgang-implementatie-Omgevingswet.pdf
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Raadsinformatiebrief-Samenwerkingsagenda-VGZ-en-gemeenten-regios-Drechtsteden-Alblasserwaard-en-Vijfheerenlanden.pdf
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/M1-meting-geluidsoverlast-N3.pdf
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Raadsinformatiebrief-Beantwoorden-vragen-RIB-Visie-Staart-motie-Natuurlijke-Wantijoevers.pdf
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Artikel-40-vervolgvragen-PvdA-Rioolkast-1.pdf


14 Afwijzen planschadeverzoek Rijksstraatweg  - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- het verzoek d.d. 03-12-2019 om tegemoetkoming in de planschade voor een perceel aan 

de Rijksstraatweg, op basis van het bijgaande en van uw besluit deel uitmakende advies 
van de externe deskundigen van Thorbecke BV af te wijzen; 

- het door verzoeker betaalde drempelbedrag van € 300,- gelet op artikel 6.4.4 Wet 
ruimtelijke ordening niet terug te betalen.  

 


