
OPENBARE BESLUITENLIJST 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 28 SEPTEMBER  
2021  

 

2 Stand van zaken transitie GRD servicegemeente Dordrecht - Raadsinformatiebrief  

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

over de stand van zaken transitie GRD servicegemeente Dordrecht. 

3 Portefeuilleherverdeling na vertrek wethouder Sleeking - Collegevoorstel 
Conform 

Besloten is: 
- de portefeuille van voormalig wethouder Sleeking als volgt onder de collegeleden te 

verdelen: 

Thema collegelid 

Ruimtelijke Ordening  e 
wethouder Burggraaf (wethouder Heijkoop 1 
plv.) 

Water(veiligheid)  wethouder Stam 

Vergunningverlening & Handhaving  wethouder Stam 

Handhaving gerelateerd aan Openbare 
Orde, zoals Boa's 

 burgemeester Kolff 

Levendige Binnenstad  wethouder Burggraaf en Wethouder Stam 

Cultuur   wethouder Van der Linden  

Toerisme  wethouder Burggraaf  

Monumentenzorg & Archeologie  wethouder Van der Linden 

Mediabeleid & Communicatie burgemeester Kolff 

Personeel & Organisatie incl.  
Projectmanagement  

burgemeester Kolff 

Stadswerven  wethouder Burggraaf en wethouder Stam 

 Gezondheidspark / Leerpark wethouder Heijkoop en wethouder Van der  
Linden 

Herontwikkeling  
Spuiboulevard/Maasterras/stationsomgeving 

wethouder Van der Linden en wethouder  
Burggraaf 
(wethouder Van der Linden doet hierbij de  
Verstedelijkingsalliantie waarbij wethouder Stam 
1e plv. is) 

Wielwijk/Crabbehof wethouder Stam en wethouder Heijkoop 

Amstelwijck/Wilgenwende wethouder Burggraaf en wethouder Heijkoop 

Straatnamencommissie wethouder Stam  



- op grond van artikel 1, lid 1a van het Reglement van Orde voor vergaderingen en andere 
werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders de volgende 
vervanging van de burgemeester vast te stellen: 
1e loco-burgemeester: wethouder Burggraaf; 
2e loco-burgemeester: wethouder Heijkoop; 3e 
loco-burgemeester: wethouder Van der Linden; 
4e loco-burgemeester: wethouder Stam. 

4 Implementatie grondstoffenplan 2021-2030 - Raadsinformatiebrief  

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

over de voortgang implementatie Grondstoffenplan 2021-2030. 

5
  
 

Actualisering uitvoering motie 181113/M43: Extra parkeerplaatsen Oudelandshoek -  
Raadsinformatiebrief 

Besloten is: 

- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te 
informeren over actualisering uitvoering motie 181113/M43: Extra parkeerplaatsen 
Oudelandshoek. 

6 Beantwoorden artikel 40-vragen GroenLinks Sociale veiligheid station Dordrecht en 
de reorganisatie NS - Antwoordbrief artikel 40/41  

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

gemeenteraad door mevrouw Kruger namens de fractie GroenLinks, betreffende Sociale 
Veiligheid station Dordrecht en de reorganisatie NS, te beantwoorden overeenkomstig het 
bij de stukken gevoegde (concept)antwoord. 

9 Vaststellen ouderbijdragetabel 2022 - Collegevoorstel 
Besloten is: 
- de ouderbijdragetabel 2022 voor peuteropvang vast te stellen. 

 


