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2 Aanvraag aanvullend krediet spartelbadje Wantijpark - Raadsvoorstel  

De raad voor te stellen: 
- een aanvullend krediet van € 740.000,- beschikbaar te stellen voor de renovatie van 

spartelbadje De Paddenstoel in het Dordtse Wantijpark; 
- de begroting hiertoe te wijzigingen middels begrotingswijziging met nummer 221034. 

3 Vaststellen Legesverordening Biesbosch 2022 - Raadsvoorstel  

De raad voor te stellen: 
- een nieuwe Legesverordening Biesbosch Dordrecht 2022 vast te stellen met daarin een 

ingroeimodel richting 100% kostendekkende tarieven. 

4 Besturenfusie Stichting "Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht" (OPOD) en Stichting  
Katholiek Onderwijs Bernardus Alfrink (SKOBA) en statutenwijziging - Raadsvoorstel  

Besloten is: 
- een positief advies af te geven over de besturenfusie Stichting "Openbaar Primair  

Onderwijs Dordrecht" (OPOD) en Stichting Katholiek Onderwijs Bernardus Alfrink (SKOBA) 
en de statutenwijziging. 

De raad voor te stellen: 
- in te stemmen met de voorgelegde statutenwijziging van OPOD. 

5 Beantwoorden motie 210713/M7 Inzet VR/AR en digitale middelen voor 
gebiedsontwikkeling en participatie - Raadsinformatiebrief  

Besloten is: 
- motie 210713/M7: Inzet VR/AR en digitale middelen voor gebiedsontwikkeling en 

participatie te beantwoorden door middel van de bij de stukken gevoegde 
raadsinformatiebrief. 

6 Ontwikkeling Zeehavenbedrijf Dordrecht - Raadsinformatiebrief 

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

over de beoogde ontwikkeling van Zeehavenbedrijf Dordrecht.  

https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysieke-Leefomgeving-Dordrecht/2021/30-november/20:00/Aanvraag-aanvullend-krediet-spartelbadje-Wantijpark-Raadsvoorstel
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur-en-Middelen-Dordrecht/2021/30-november/20:00/Vaststellen-Legesverordening-Biesbosch-2022-Raadsvoorstel/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2021/09-november/14:00/Besturenfusie-Stichting-Openbaar-Primair-Onderwijs-Dordrecht-OPOD-en-Stichting-Katholiek-Onderwijs-Bernardus-Alfrink-SKOBA-en-statutenwijziging-Raadsvoorstel/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysieke-Leefomgeving-Dordrecht/2021/23-november/21:00/Raadsinformatiebrief-beantwoorden-motie-210713-M7-Inzet-VR-AR-en-digitale-middelen-voor-gebiedsontwikkeling-en-participatie-Raadsinformatiebrief/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysieke-Leefomgeving-Dordrecht/2021/23-november/21:00/Raadsinformatiebrief-ontwikkeling-Zeehavenbedrijf-Dordrecht-Raadsinformatiebrief/
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7 Stand van zaken invoering Wet inburgering 2021 - Raadsinformatiebrief  

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

over de stand van zaken van de invoering van de Wet inburgering 2021. 

8 Beantwoorden motie 210428/M3: Buslijn 3 en 4 weer door de zuidelijke Schil en noordelijk  
Oud Krispijn en lijn 10 weer naar Weeskinderdijk! - Raadsinformatiebrief  

Besloten is: 
- motie 210428/M3: Buslijn 3 en 4 weer door de zuidelijke Schil en noordelijk Oud Krispijn 

en lijn 10 weer naar Weeskinderdijk! te beantwoorden door middel van de bij de stukken 
gevoegde raadsinformatiebrief en de motie hiermee als afgehandeld te beschouwen. 

9 Renovatie Zwembad De Dubbel - Raadsinformatiebrief 
Besloten is: 
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren 

over afronding van de renovatie van Zwembad De Dubbel. 

10 Beantwoorden artikel 39-verzoek SP Evaluatie(rapportage) Handhaving - Antwoordbrief 
artikel 40/41  

Besloten is: 
- het verzoek, gedaan op grond van artikel 39 van het Reglement van Orde van de 

gemeenteraad door de heer J.J. 't Lam namens de fractie SP betreffende 
evaluatie(rapportage) Handhaving 2022, te beantwoorden overeenkomstig het bij de 
stukken gevoegde (concept)antwoord. 

11 Beantwoorden artikel 40-vragen GroenLinks Aanpak discriminatie en racisme in Dordrecht -  
Antwoordbrief artikel 40/41  

Besloten is: 
- de vragen, gesteld op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de 

gemeenteraad door de fractie GroenLinks, betreffende de aanpak discriminatie en racisme 
in Dordrecht te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde 
(concept)antwoord. 

12 Beantwoorden artikel 40-vragen PVV Het niet meer met contant geld kunnen betalen in 
parkeergarages - 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 D.T.J. van Leeuwen namens de factie PVV, betreffende het 
niet meer met contant geld kunnen betalen in gemeentelijke parkeergarages te 
beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde (concept)antwoord. 

https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Sociale-Leefomgeving-Dordrecht/2021/16-november/20:00/Raadsinformatiebrief-Stand-van-zaken-invoering-Wet-inburgering-2021-Raadsinformatiebrief/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysieke-Leefomgeving-Dordrecht/2021/23-november/21:00/Raadsinformatiebrief-beantwoorden-motie-210428-M3-Buslijn-3-en-4-weer-door-de-zuidelijke-Schil-en-noordelijk-Oud-Krispijn-en-lijn-10-weer-naar-Weeskinderdijk-Raadsinformatiebri
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Sociale-Leefomgeving-Dordrecht/2021/16-november/20:00/Raadsinformatiebrief-Renovatie-Zwembad-De-Dubbel-Raadsinformatiebrief/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur-en-Middelen-Dordrecht/2021/26-oktober/20:00/Raadsinformatiebrief-Aanbesteding-Handhaving-2022-Raadsinformatiebrief/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Sociale-Leefomgeving-Dordrecht/2021/30-november/20:00/Beantwoorden-artikel-40-vragen-GroenLinks-Aanpak-discriminatie-en-racisme-in-Dordrecht-Antwoordbrief-artikel-40-41/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysieke-Leefomgeving-Dordrecht/2021/23-november/21:00/Beantwoorden-artikel-40-vragen-PVV-Het-niet-meer-met-contant-geld-kunnen-betalen-in-parkeergarages-Antwoordbrief-artikel-40-41/
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13 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. 

14 Aankoop grond ten behoeve van de ontsluitingsweg Wilgenwende van Railinfratrust BV -  
Collegevoorstel  

Besloten is: 
- over te gaan tot aankoop van een perceel grond met daarop een weg, ter grootte van 

ongeveer 658 m², plaatselijk bekend als Laan van Nieuw Groenhove te Dordrecht, 
kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie Q, nummer 10041 gedeeltelijk voor een 
bedrag van € 1.645,- van Railinfratrust BV. 

15 Bestuursovereenkomst generiek interbestuurlijk toezicht 2022 - Collegevoorstel 
 
Besloten is: 
- de bij het voorstel gevoegde Bestuursovereenkomst generiek interbestuurlijk toezicht 
2022 aan te gaan. 
 

16 Aangaan overeenkomsten 'Ontwikkeling Van Kinsbergenstraat' - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- de koopovereenkomst (en daarmee ook de anterieure overeenkomst) 'Van 

Kinsbergenstraat' aan te gaan.  

17 Collegebesluit t.b.v. intentieverklaring / steunbetuiging Nationaal Groeifonds Aanvraag G40 
- Collegevoorstel  

Besloten is: 
- in te stemmen met het tekenen van de steunverklaring ten behoeve van de 
investeringsvoorstel Datagedreven Ecosysteem Mobiliteit en Smart Cities (DEMS); - 
Wethouder Burggraaf te machtigen tot ondertekening van de intentieverklaring. 

18 Tijden aanbieden PBD zakken in Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- het wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening (tweede wijziging) vast te 

stellen. 

 

https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysieke-Leefomgeving-Dordrecht/2021/23-november/21:00/Beantwoorden-artikel-40-vragen-VSP-De-Molen-Kijck-over-den-Dijck-Antwoordbrief-artikel-40-41/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysieke-Leefomgeving-Dordrecht/2021/23-november/21:00/Beantwoorden-artikel-40-vragen-VSP-De-Molen-Kijck-over-den-Dijck-Antwoordbrief-artikel-40-41/



