
OPENBARE BESLUITENLIJST 
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN  26 JANUARI 2021 

 
2 WK Shorttrack maart 2021 - Raadsvoorstel  

De raad voor te stellen: 
- het voor de organisatie van het WK Shorttrack 2021 beschikbare bedrag  (vastgesteld bij 

begrotingsbehandeling 2021) van € 100.000,- te bekrachtigen.  

3 Evaluatie gewenste kwaliteitsslag bij Museum 1940 - 1945 - Raadsinformatiebrief  

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

over de voortgang bij de gewenste kwaliteitsslag bij het Museum 1940 - 1945 en de naar 
aanleiding daarvan te hanteren lijn bij de subsidiëring van het museum. 

4 Banenontwikkeling 2020 - Raadsinformatiebrief 
Besloten is: 
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren 
over de banenontwikkeling in 2020. 

5 Beantwoorden motie M2 Help de leerling aan een stageplaats - Raadsinformatiebrief  

Besloten is: 
- motie M2 Help de leerlingen aan een stageplaats te beantwoorden door middel van de bij 

de stukken gevoegde raadsinformatiebrief. 
6 Managementletter 2020 Gemeente Dordrecht - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- de Management letter 2020 tezamen met de bestuurlijke reactie ter kennisname van de 

Auditcommissie te brengen.  
7 Machtigingsbesluit Hersteloperatie Kinderopvangtoeslagaffaire - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- akkoord te gaan met de machtiging van de Belastingdienst/Toeslagen om gedupeerden te 

benaderen in kader van de hersteloperatie toeslagenaffaire; 
- akkoord te gaan met de ondertekening van de verwerkersovereenkomst en de 

gebruikersvoorwaarden van het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen in kader van de 
gegevensoverdracht tussen Belastingdienst/Toeslagen en de (onder)gemachtigde; 

- akkoord te gaan met de machtiging van de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) om deze 
taken namens de gemeente Dordrecht uit te voeren; 

- verleent de machtiging en de uitoefening van de in de machtiging genoemde 
werkzaamheden door aan Sociale Dienst Drechtsteden. 

8 Ondertekenen ondersteuningsverklaring Klimaatverdrag Parijs - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- de ondersteuningsverklaring van het Klimaatakkoord van Parijs niet te ondertekenen. 
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