
OPENBARE BESLUITENLIJST 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN  1 JUNI 2021  

2 Vaststellen bestemmingsplan 7e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie Van  

Kinsbergenstraat - 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 '7e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie Van 

Kinsbergenstraat'  overeenkomstig het door het college van burgemeester en wethouders 

bij zijn voorstel overgelegde ontwerp vast te stellen.  

3 Vaststellen Kadernota 2022 - Raadsvoorstel  

De raad voor te stellen: 

- de Kadernota 2022 vast te stellen; 

- de voor de begroting relevante mutaties te verwerken in de Begroting 2022; - artikel 

15 lid 1 uit de Financiële Verordening aan te passen. 

4 Eerste wijziging verordening jeugdhulp Dordrecht - Raadsvoorstel  

De raad voor te stellen: 

- de 'Verordening tot wijziging van de Verordening jeugdhulp Dordrecht, eerste wijziging' 

vast te stellen. 

5 Beantwoorden motie 201110/M17: Sneller meer huurwoningen - Raadsinformatiebrief  

Besloten is: 

- motie 201110/M17: Sneller meer huurwoningen te beantwoorden door middel van de bij 

de stukken gevoegde raadsinformatiebrief. 

6 Overeenkomst met GO Sharing, aanbieder van elektrische deelscooters -  

Raadsinformatiebrief  

Besloten is: 

- een privaatrechtelijke overeenkomst aan te gaan met GO Sharing voor de periode van 

maximaal één jaar met startdatum 9 juni 2021, voor het commercieel aanbieden van 

elektrische deelscooters; 

- plaatsen aan te wijzen waar deze elektrische deelscooters zowel niet tijdelijk als 

permanent (beëindigen rit) geparkeerd mogen worden door het 'Aanwijzingsbesluit 

deelvoertuigen' vast te stellen; 

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

over het aangaan van een overeenkomst met GO Sharing en het Aanwijzingsbesluit 

deelvoertuigen. 

https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysieke-Leefomgeving-Dordrecht/2021/15-juni/20:00/Vaststellen-bestemmingsplan-7e-herziening-Wielwijk-Crabbehof-en-Zuidhoven-locatie-Van-Kinsbergenstraat-Raadsvoorstel/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2021/22-juni/14:00/Vaststellen-Kadernota-2022-Raadsvoorstel
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2021/22-juni/14:00/Vaststellen-Eerste-wijziging-verordening-jeugdhulp-Dordrecht-Raadsvoorstel
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Grote-Projecten-Dordrecht/2021/30-juni/20:00/Raadsinformatiebrief-over-beantwoorden-motie-201110-M17-Sneller-meer-huurwoningen-Raadsinformatiebrief/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2021/22-juni/14:00/Raadsinformatiebrief-overeenkomst-met-GO-Sharing-aanbieder-van-elektrische-deelscooters-Raadsinformatiebrief


7 Beantwoorden artikel 40-vragen GewoonDordt Burgerinitiatief Zet Hanneken van Dordt op 

haar voetstuk - 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 fractie GewoonDordt, betreffende 

burgerinitiatief Zet Hanneken van Dordt op haar voetstuk te beantwoorden 

overeenkomstig het bij de stukken gevoegde (concept)antwoord. 

8 Beleidsregel procedure voorselectie circussen gemeente Dordrecht  - Collegevoorstel  

Besloten is: 

- de Beleidsregel procedure voorselectie circussen gemeente Dordrecht vast te stellen. 

 

https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysieke-Leefomgeving-Dordrecht/2021/08-juni/20:00/Burgerinitiatief-Zet-Hanneken-van-Dordt-op-haar-voetstuk/

