
OPENBARE BESLUITENLIJST 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN  23 MAART 2021 

 

3 Jaarverslag 2020 - Gemeente Dordrecht - Raadsvoorstel 

 

De raad voor te stellen: 

- het Jaarverslag 2020 (de programmaverantwoording) van de gemeente Dordrecht vast te 

stellen. 

4 Woningbouwontwikkeling bij voetbalstadion FC Dordrecht - Raadsvoorstel  

De raad voor te stellen: 

- onder de huidige beleidskaders af te zien van woningbouw bij het voetbalstadion van FC 

Dordrecht ten behoeve van een stadionontwikkeling.  

5 Ontwerpbestemmingsplan Van Kinsbergenstraat - Raadsinformatiebrief  

Besloten is: 

- af te zien van een inspraakronde, omdat de ontwikkelaar reeds overleg met omwonenden 

heeft gevoerd; 

- het ontwerpbestemmingsplan 7e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie 

Van Kinsbergenstraat ter inzage te leggen; 

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

over de planontwikkeling en het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan 7e 

herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie Van Kinsbergenstraat. 

6 Jaarverantwoording 2020 - Groeiagenda 2030 - Raadsinformatiebrief  

Besloten is: 

- de Jaarverantwoording 2020 van Groeiagenda 2030 vast te stellen; 

- de Jaarverantwoording 2020 aan te bieden aan de Drechtstedengemeenten door middel 

van de bij de stukken gevoegde aanbiedingsbrief, conform de afspraken in de  

'Uitwerkingsovereenkomst Ruimtelijke Economie' (SOK, 2020), inclusief de aankondiging 

van het ophalen van de gemeentelijke bijdragen voor 2021; 

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

over het aanbieden van de Jaarverantwoording 2020 aan de Drechtstedengemeenten. 

7 Verkoop/verhuur Biesboschhal  - Raadsinformatiebrief 

Besloten is: 

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

over de verkoop/verhuur van de Biesboschhal. 

https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Voorstel-Vaststellen-Jaarverslag-2020-Gemeente-Dordrecht-Raadsvoorstel.pdf
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Besluit-Woningbouwontwikkeling-bij-voetbalstadion-FC-Dordrecht-Raadsvoorstel.pdf
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/ONGETEKENDE-RIB-Ontwerp-bp-Van-Kinsbergenstraat.pdf
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/ONGETEKENDE-RIB-Jaarverantwoording-2020-Groeiagenda-2030.pdf
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/ONGETEKENDE-RIB-Verkoop-verhuur-Biesboschhal.pdf


8 Koersdocument Regionale aanpak Laaggeletterdheid Drechtsteden 2021-2024 -  

Raadsinformatiebrief  

Besloten is: 

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

over de regionale aanpak Laaggeletterdheid 2021-2024. 

9 Beantwoorden artikel 40-vragen VSP De Molen Kijck over den Dijck - 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, betreffende de Molen 

Kijck over den Dijck te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde 

(concept)antwoord. 

10 Besluit mandaat, volmacht en machtiging havenmeester gemeente Dordrecht -  

Collegevoorstel  

Besloten is: 

- de bevoegdheden omtrent het mandaat, volmacht en machtiging havenmeester te 

harmoniseren met geactualiseerde wet- en regelgeving  en middels dit besluit hernieuwd 

te mandateren aan de havenmeester van Rotterdam, werkzaam bij het havenbedrijf 

Rotterdam N.V. 

11 Incidentele subsidie Zuileshoeve - Collegevoorstel 

Besloten is: 

- de aangevraagde subsidie van maximaal € 200.000,- te verlenen via bijgaande 

beschikking tot verlening; 

- de clustermanager van het cluster Publieksaccommodaties mandaat en volmacht te 

verlenen om deze subsidie verder af te handelen. 

13 Inkoopstrategie Leerroutes Inburgering - Collegevoorstel 

 

Besloten is: 

- in te stemmen met de Inkoopstrategie Regionale inkoop leerroutes inburgering; 

- de meeliftregeling van de gemeente Rotterdam te gebruiken voor de inkoop van de 

HBO/WO leerroute. 

14 Beleidsregels persoonsgegevens bij afvalinzameling Dordrecht - Collegevoorstel  

Besloten is: 

- de bijgevoegde Beleidsregels persoonsgegevens bij afvalinzameling Dordrecht vast te 

stellen. 

 

https://raad.dordrecht.nl/Documenten/ONGETEKENDE-RIB-Koersdocument-Regionale-aanpak-Laaggeletterdheid.pdf
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Antwoordbrief-artikel-40-vragen-VSP-Molen-Kijck-over-den-Dijck.doc
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Antwoordbrief-artikel-40-vragen-VSP-Molen-Kijck-over-den-Dijck.doc

