
OPENBARE BESLUITENLIJST 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN  23 NOVEMBER  
2021  

2 Voorbereidingskrediet herontwikkellocatie Stadskantoor e.o. - Raadsvoorstel  

De raad voor te stellen: 
- een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen ter grootte van € 450.000,- (€ 

330.000,- in 2021 en € 120.000,- in 2022) voor de herontwikkellocatie 'Stadskantoor e.o' 
en te activeren onder de categorie IVA; 

- de begroting van inkomsten en uitgaven van het dienstjaar 2021 te wijzigen conform 
bijgevoegde begrotingswijziging met nummer 221039. 

3 Controleplan, controleprotocol en normenkader 2021 gemeente Dordrecht - Raadsvoorstel  

De raad voor te stellen: 
- het Controleplan 2021 gemeente Dordrecht en het Controleprotocol 2021 gemeente 

Dordrecht vast te stellen; 
- kennis te nemen van het Normenkader 2021 gemeente Dordrecht. 

4 Instemmen met gewijzigde invulling opschortende voorwaarde kredietvotering t.b.v. de 
bedrijfsverplaatsing van firma Dolderman - Raadsvoorstel  

Besloten is: 
- de bij de stukken gevoegde koopovereenkomsten inzake de percelen, kadastraal bekend 

gemeente Dordrecht, sectie R nummers 6677 (groot circa 1.915 m²), 6786 (groot circa 70 
m²), 6828 (groot circa 22.518 m²), 6836 (groot circa 19.167 m²) en 6837 (groot 1.800 
m²) met ROM-D Projecten C.V. aan te gaan;  

 
De raad voor te stellen: 
- in te stemmen met de deels gewijzigde invulling van de opschortende voorwaarden die 

golden ten aanzien van het raadsbesluit d.d. 11 december 2018 (RIS-nummer 2291681: 
Instemmen met bedrijfsverplaatsing Dolderman). 

5 Vaststellen Verordening starterslening gemeente Dordrecht, 1e wijziging - Raadsvoorstel  

Besloten is: 
- akkoord gaan met het verhogen van het SVn budget Starterslening van € 1.000.000,- 

naar € 1.500.000,-; 

De raad voor te stellen: 
- de Verordening starterslening gemeente Dordrecht, 1e wijziging vast te stellen. 

 

https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2021/21-december/14:00/Vaststellen-voorbereidingskrediet-herontwikkellocatie-Stadskantoor-e-o-Raadsvoorstel/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur-en-Middelen-Dordrecht/2021/30-november/20:00/Vaststellen-Controleplan-controleprotocol-en-normenkader-2021-gemeente-Dordrecht-Raadsvoorstel/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur-en-Middelen-Dordrecht/2021/30-november/20:00/Instemmen-met-gewijzigde-invulling-opschortende-voorwaarde-kredietvotering-t-b-v-de-bedrijfsverplaatsing-van-firma-Dolderman-Raadsvoorstel/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur-en-Middelen-Dordrecht/2021/30-november/20:00/Vaststellen-Verordening-starterslening-gemeente-Dordrecht-1e-wijziging-Raadsvoorstel/


6 Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan 8e herziening Schil, locatie Huis van Stad en  
Regio - Raadsinformatiebrief  

Besloten is: 
- het ontwerpbestemmingsplan '8e herziening Schil, locatie Huis van Stad en Regio'  ter 

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

over de aangepaste planontwikkeling en het ter inzage leggen van het 
ontwerpbestemmingsplan '8e herziening Schil, locatie Huis van Stad en Regio'. 

7 Huisvesting statushouders en opvang asielzoekers - Raadsinformatiebrief  

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

over de stand van zaken huisvesting vergunninghouders en opvang asielzoekers. 

8 Benoemen leden Hoofd- en Centraal Stembureau - Collegevoorstel  

Besloten is: 

 - de volgende personen, buiten de voorzitter, voor de periode 1 januari 2022 tot en met 31 
december 2025 te benoemen tot lid van het hoofdstembureau voor de verkiezing van de 
leden van de gemeenteraad: 

mevrouw A. Wepster, griffier lid 

e 
mevrouw S.M. Remijn–Korteweg, 1 
coördinator verkiezingen 

lid 

de heer A.P.E. Jaquet, stadsjurist lid 

de heer P.A. van Bennekom, clustermanager  
Dienstverlening lid 

mevrouw V. Boon, projectleider verkiezingen plaatsvervangend lid 

mevrouw C. Menheere, teamhoofd plaatsvervangend lid 

e 
mevrouw J. Meulman, 2 coördinator 
verkiezingen 

plaatsvervangend lid 

De burgemeester is van rechtswege als voorzitter van het Hoofd- en Centraal Stembureau 
aanwezen en valt daarom buiten de benoeming in dit besluit. 

9 Doorontwikkeling Dordrechts Museum - Collegevoorstel 
 

Besloten is: 
- in te stemmen met de geformuleerde uitgangspunten en de taakverdeling tussen de 

creatief directeur en de zakelijk directeur van het Dordrechts museum als collegiaal 
bestuur; 

- de organisatiestructuur en formatie per 1 januari 2022 aan te passen zoals aangegeven in 
het Organisatieplan Cluster Dordrechts Museum. 

 

https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysieke-Leefomgeving-Dordrecht/2021/30-november/20:00/Raadsinformatiebrief-terinzagelegging-ontwerpbestemmingsplan-8e-herziening-Schil-locatie-Huis-van-Stad-en-Regio-Raadsinformatiebrief/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Sociale-Leefomgeving-Dordrecht/2021/30-november/20:00/Raadsinformatiebrief-Huisvesting-statushouders-en-opvang-asielzoekers-Raadsinformatiebrief/


10 Vaststellen Nota Onderhoud Kapitaalgoederen Gemeente Dordrecht - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- bijgevoegde geactualiseerde Nota Onderhoud kapitaalgoederen Gemeente Dordrecht vast 

te stellen en door te leiden naar de auditcommissie. 

11 CBS wijk- en buurtindeling Amstelwijck - Collegevoorstel 
Besloten is:  
- de wijk- en buurtindeling in Wielwijk en Amstelwijck aan te passen. 

12 In behandeling nemen van te laat ingediende subsidieaanvragen voor kalenderjaarsubsidies  
2022 - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- de in het voorstel genoemde te late aanvragen voor subsidie voor het kalenderjaar 2022 

in behandeling te nemen. 

 


