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2 Erratum Bestuursrapportage 2021 - Raadsinformatiebrief 

Besloten is: 

- bijgaande integrale versie van de financiële informatie verbonden partijen vast te stellen 

en de oude versie te vervangen in de Bestuursrapportage 2021 door voornoemde versie; 

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

over de gewijzigde financiële informatie van de verbonden partijen in de 

Bestuursrapportage 2021. 

3 Vaststellen vierde wijziging van de Legesverordening 2021 - Raadsinformatiebrief  

Besloten is: 

- de bijgaande wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2021 

(vierde wijziging) vast te stellen;  

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

over de vaststelling van de vierde wijziging van de verordening op de heffing en 

invordering van leges 2021.  

4 Voortgang uitwerking verkeerstructuurplan Spuiboulevard e.o. - Raadsinformatiebrief  

Besloten is: 

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

over: 

 de uitwerking van infrastructurele maatregelen uit het verkeerstructuurplan 

Spuiboulevard e.o.; 

 de start van het participatietraject met de omgeving van de Burgemeester de 

Raadtsingel; 

 de afwegingen bij het bepalen van de ontwikkelstrategie P+R Weeskinderendijk. 

5 Ontheffing privaatrechtelijke beperking notariële akte - Collegevoorstel  

Besloten is: 

- gedeeltelijke ontheffing verlenen ten aanzien van de privaatrechtelijke beperking op een 

deel van een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Dordrecht sectie F nummer 

2947, welk perceelTrivire voornemens is te verkopen aan Bonifatius Ontwikkeling BV, een 

en ander conform het bepaalde in artikel 4 van de akte van levering d.d. 20 december 

1999 tussen de gemeente en woningstichting Progrez; 

- geen gebruik te maken van het voorkeursrecht tot koop ten aanzien van een deel van een 

perceel grond, kadastraal bekend gemeente Dordrecht sectie F nummer 2947, dat Trivire 

voornemens is te verkopen aan Bonifatius Ontwikkeling BV.; 

- voor het overblijvende deel van het perceel kadastraal bekend gemeente Dordrecht sectie 

F nummer 2947 van Trivire de privaatrechtelijke beperking van de bestemming en het 

voorkeursrecht tot koop te handhaven. 

 


