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2 Vaststellen voorbereidingsbudget Dordtse Spoorzone - Raadsvoorstel  

De raad voor te stellen: 
- een budget van € 1.410.000,- beschikbaar te stellen voor de algemene 

voorbereidingskosten voor de Dordtse Spoorzone, ten laste van de deelreserve Agenda 
Dordrecht 2030 Spoorzone; 

- de begroting dienovereenkomstig te wijzigen conform de begrotingswijzigingen met de 
nummers 221030 en 222001. 

3 Tweede wijziging Verordening jeugdhulp Dordrecht - Raadsvoorstel  

De raad voor te stellen: 
- de 'Verordening tot wijziging van de Verordening jeugdhulp Dordrecht, tweede wijziging' 

vast te stellen.  

4 Integraal plan van aanpak leefbaarheid gebied Kromhout-Kasperspad - Raadsinformatiebrief  

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

over de stand van zaken van de integrale aanpak Kromhout-Kasperspad. 

5 Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan  "12e herziening bestemmingsplan Dubbeldam, 
locatie Oudland" - Raadsinformatiebrief  
 
Besloten is: 
- het ontwerpbestemmingsplan "12e  herziening bestemmingsplan Dubbeldam, 
locatie Oudland" ter inzage leggen; 
- af te zien van het volgen van een participatieprocedure; - af te zien van het 
opstellen van een Exploitaiteplan. 
de raad door middel van bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief informeren omtrent 
het ontwerpbestemmingsplan "12e herziening bestemmingsplan Dubbeldam, locatie 
Oudland"; 

6 Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan 5e Herziening Dordtse Kil, locatie Rijksstraatweg  
131 - Raadsinformatiebrief  

Besloten is: 
- het ontwerpbestemmingsplan "5e Herziening Dordtse Kil, locatie Rijksstraatweg 131" ter 

inzage te leggen; 
- af te zien van een participatieronde, omdat er geen andere beslissing dan het herzien van 

de geldende bestemming in een woonbestemming mogelijk is. Bovendien wordt in het 
kader van de bestemmingsplanprocedure een wettelijk verplichte inspraakmogelijkheid 
geboden.; 

- af te zien van het vaststellen van een Exploitatieplan, omdat verrekening van de kosten 
geacht moet worden in het verleden te hebben plaatsgevonden; 

- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren 
over de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan "5e Herziening Dordtse Kil, 
locatie Rijksstraatweg 131"; 

https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2021/12-oktober/14:00/Beschikbaar-stellen-van-een-voorbereidingsbudget-Dordtse-Spoorzone-Raadsvoorstel/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2021/21-september/14:00/Besluitenlijst-en-vastgestelde-notulen/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Sociale-Leefomgeving-Dordrecht/2021/06-oktober/20:00/Raadsinformatiebrief-over-integraal-plan-van-aanpak-leefbaarheid-gebied-Kromhout-Kasperspad-Raadsinformatiebrief/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2021/12-oktober/14:00/Raadsinformatiebrief-terinzagelegging-ontwerpbestemmingsplan-12e-herziening-bestemmingsplan-Dubbeldam-locatie-Oudland-Raadsinformatiebrief/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2021/12-oktober/14:00/


 Openbare besluitenlijst college burgemeester en 
wethouders 21 september 2021 

7 Proces ontwikkeling bouwterreinen - Raadsinformatiebrief 
 
Besloten is: 
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren 

over het proces ontwikkeling bouwterreinen.  

9 Jaarlijkse voortgangsrapportage Regio Deal Drechtsteden – Gorinchem (medio 2021) - 
Raadsinformatiebrief 
 
Besloten is: 
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren 
over de jaarlijkse voortgangsrapportage Regiodeal Drechtsteden-Gorinchem. 

10 Onafhankelijke cliëntondersteuning en het Advies- en Meldpunt Jeugd Dordrecht - 
Raadsinformatiebrief  
 
Besloten is: 
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren 
over onafhankelijke cliëntondersteuning en het Advies- en Meldpunt Jeugd Dordrecht. 

11 Beantwoorden artikel 40-vragen GewoonDordt Ontwikkeling woningen op de punt  
(plangebied A - Stadswerven) - 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 Gewoon Dordt, betreffende 
Ontwikkeling woningen op de punt (plangebied A - Stadswerven) te beantwoorden 
overeenkomstig het bij de stukken gevoegde (concept)antwoord. 

12 Beantwoorden artikel 40-vragen VVD Ventilatie buurthuizen en culturele centra -  
Antwoordbrief artikel 40/41  

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

gemeenteraad door P.C. Kwaak namens de fractie VVD, betreffende ventilatie in 
buurthuizen en culturele centra te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken 
gevoegde (concept)antwoord. 

13 Beantwoorden artikel 40-vragen VSP Kruising Nassauweg en Julianaweg - 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 L.J.C.M. Stolk namens de fractie VSP, inzake kruising 
Nassauweg en Julianaweg te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde 
(concept)antwoord. 

https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2021/12-oktober/14:00/Besluitenlijst-en-vastgestelde-notulen/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2021/12-oktober/14:00/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Sociale-Leefomgeving-Dordrecht/2021/06-oktober/20:00/Raadsinformatiebrief-over-onafhankelijke-clientondersteuning-en-het-Advies-en-Meldpunt-Jeugd-Dordrecht-Raadsinformatiebrief/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysieke-Leefomgeving-Dordrecht/2021/28-september/20:00/Beantwoorden-artikel-40-vragen-GewoonDordt-Ontwikkeling-woningen-op-de-punt-plangebied-A-Stadswerven-Antwoordbrief-artikel-40-41/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Sociale-Leefomgeving-Dordrecht/2021/06-oktober/20:00/Beantwoorden-artikel-40-vragen-VVD-Ventilatie-buurthuizen-en-culturele-centra-Antwoordbrief-artikel-40-41/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysieke-Leefomgeving-Dordrecht/2021/28-september/20:00/Beantwoorden-artikel-40-vragen-VSP-Kruising-Nassauweg-en-Julianaweg-Antwoordbrief-artikel-40-41/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysieke-Leefomgeving-Dordrecht/2021/28-september/20:00/Beantwoorden-artikel-40-vragen-VSP-Kruising-Nassauweg-en-Julianaweg-Antwoordbrief-artikel-40-41/
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14 Aanwijzingsbesluit en nadere regels voor categorieën van voorwerpen waarvoor geen 
vergunning meer nodig is   - Het deels vergunningsvrij maken het plaatsen van voorwerpen 
in het openbaar gebied - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- het Eindverslag van de inspraak vast te stellen; 
- het Aanwijzingsbesluit vrijgestelde categorieën van voorwerpen ex artikel 2:10 D lid 1 APV 

Dordrecht vast te stellen; 
- de Nadere regels vrijgestelde categorieën van voorwerpen ex artikel 2:10 D APV Dordrecht 

vast te stellen; 
- de werking van het aanwijzingsbesluit genoemd onder beslispunt 2 en de nadere regels 

genoemd onder beslispunt 3 over één jaar na inwerkingtreding ervan te evalueren.    

 

 


