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2 Grondexploitatie kavel 2F  Leerpark - Raadsvoorstel 
 

Besloten is: 
- geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bijlage "Toelichting grondexploitatie 

2021" (BIE wooncomplex Professor Langeveldlaan) en de raad te verzoeken deze in zijn 
eerstvolgende vergadering te bekrachtigen; 

De raad voor te stellen: 
- de geheimhouding van de bij het raadsvoorstel gevoegde bijlage "Toelichting 

grondexploitatie 2021" (BIE wooncomplex prof. Langeveldlaan) te bekrachtigen; 
- de Grondexploitatie wooncomplex Professor Langeveldlaan vast te stellen; 
- het tekort op de grondexploitatie van € 1.260.000,- te dekken uit de algemene reserve 

stad; 
- Heijmans te compenseren voor gemaakte plankosten en renteverliezen voor een bedrag 

van € 290.000,- en deze te dekken uit de Algemene Reserve Stad; 
- de projectkosten van € 324.000,- voor juridisch advies en opstellen leningsovereenkomst 

en de niet verrekenbare BTW van het geluidsscherm te dekken uit de Algemene Reserve 
Stad; 

- een krediet beschikbaar te stellen van € 119.000,- voor het inrichting van de openbare 
ruimte en te dekken uit Algemene Reserve Stad, de begroting 2021 te wijzigen conform 
bijgevoegde begrotingswijziging BWN 221024 en de budgetten en de investering voor 
2022 te verwerken in de nog op te stellen meerjarenbegroting 2022 – 2026. 

3 Inzet van landelijke coronacompensatiepakketten op Sociaal Domein - Raadsvoorstel  
 
De raad voor te stellen: 
- in 2021 en 2022 middelen te besteden aan het dempen van de corona effecten en het op 

peil houden van onze bestaande voorzieningen, te weten: 

• € 590.082,- voor het doorbreken van sociaal isolement, versterken van het mentaal 
welbevinden en activeren van kwetsbare groepen; 

• € 590.081,- voor het terugdringen van wachtlijsten bij de sociale wijkteams. 

Deze inzet ad € 1.180.163,- te dekken vanuit het 'jeugdpakket', het steunpakket 'sociaal en 
mentaal welzijn en leefstijl en de overheveling van de 're-integratiemiddelen', zoals tijdens 
de decembercirculaire 2020 vastgesteld. Alle middelen zijn afkomstig van steunpakketten 
vanuit het Rijk; 

- de begroting 2021 te wijzigen conform bijgevoegde begrotingswijziging met nummer BWN 
221022; 

- de niet-bestede middelen in 2021 over te hevelen naar 2022, waardoor we maximaal 
kunnen inzetten op het ondersteunen van onze burgers. 
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4 Prognose Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen 2021 - Raadsvoorstel 

De raad voor te stellen: 
- af te zien van van het afdragen aan de algemene middelen van de stad van een deel van 

het binnen de EPV behaalde surplus, groot € 3.581.648,-, en dit bedrag te gebruiken voor 
het opvangen van de wijzigingen van het portfolio waaruit de parkeerexploitatie is 
opgebouwd, de precaire situatie rondom de lange termijn effecten van COVID-19, alsmede 
binnen 3 jaar aan te wenden als (gedeeltelijke) dekkingsbron voor de planvorming en 
ontwikkeling van parkeerterrein Weeskinderendijk en parkeervoorzieningen binnen 
Transformatie Spuiboulevard; 

- een krediet van € 743.000,- beschikbaar te stellen voor investeringen ten behoeve van de 
continuïteit van de exploitatie parkeren, en dit krediet te dekken vanuit de EPV. 

5 Burgerinitiatief wijkraad Sterrenburg  - Raadsvoorstel 
 
De raad voor te stellen: 
- het burgerinitiatief Wijkraad Sterrenburg niet te honoreren. 

6 Aangaan verkoop- en realisatieovereenkomst Oranjepark - Raadsinformatiebrief  

Besloten is: 
- de verkoop en realisatieovereenkomst Oranjepark met Dudok Projectontwikkeling B.V. aan te 

gaan voor verkoop van de grond voor de woningbouwontwikkeling op het Oranjepark; 
- de raad hierover te informeren via de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief. 

7 Benoemen openbare ruimte voormalig terrein brandweer Oranjepark - Raadsinformatiebrief  

Besloten is: 
- op advies van de Commissie Benoemen Openbare Ruimte voor de woningen ter plaatste 

van de voormalige brandweerkazerne aan het Oranjepark de straatnaam Bekkershof toe 
te kennen; 

- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren 
over de nieuwe straatnaam Bekkershof ter plaatse van het voormalige terrein van de 
brandweer aan het Oranjepark. 

8 Voortgang proces nieuwbouw Huis van Stad en Regio  - Raadsinformatiebrief  

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

over de voortgang van het proces van nieuwbouw Huis van Stad en Regio (werknaam). 

10 Dordrecht Academy - Raadsinformatiebrief 
 

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

over de voortgang van de Dordrecht Academy. 
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11 Beantwoorden aanvullende artikel 40-vragen VVD Huisvesting statushouders -  
Antwoordbrief artikel 40/41  

Besloten is: 
- de aanvullende 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, betreffende de huisvesting van statushouders te beantwoorden overeenkomstig het 
bij de stukken gevoegde (concept)antwoord. 

12 Beginselbesluit Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)  - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- de eigenaar van het perceel Weeskinderendijk 43 te Dordrecht, (kadastraal bekend als 

gemeente Dordrecht, sectie K, nummer 5634, groot 92 m²) te berichten dat de gemeente 
het betreffende perceel in beginsel wenst aan te kopen op grond van artikel 12 lid 1 Wvg 
tegen een nader overeen te komen koopprijs en daartoe de onderhandelingen wenst te 
openen. 

14 Vaststellen subsidieplafonds kalenderjaar 2022 - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- de subsidieplafonds 2022 zoals opgenomen in de bijlage "Lijst subsidieplafonds 2022" vast 

te stellen. 

15 Inspraakprocedure verplaatsing hondenspeelveld Salvia - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- het voornemen uit te spreken het hondenspeelveld aan de Salvia te verplaatsen; 
- dit voorgenomen besluit  vrij te geven voor inspraak van zaterdag 26 juni 2021 tot 

maandag 6 september 2021 en hiertoe bijgaande 'Inspraakprocedure voorgenomen 
verplaatsing hondenspeelveld Salvia Dordrecht' vast te stellen. 

16 Intentieverklaring overname recreatiegebied Louisa- en Cannemanspolder - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- een intentieverklaring af te geven omtrent beoogde overname van het eigendom, beheer 

en onderhoud van het recreatiegebied Louisa- en Cannemanspolder van de provincie Zuid-
Holland. 

•  
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