
OPENBARE BESLUITENLIJST 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN  29 JUNI 2021 

 

2 Toepassen Wet voorkeursrecht gemeenten (ex artikel 4 Wet voorkeursrecht gemeenten  
(Wvg)) op het plangebied Weeskinderendijk te Dordrecht (Spoorzone) - Raadsvoorstel  

De raad voor te stellen: 
- kennis te nemen van het besluit van het college van B&W van 18 mei 2021 (ex artikel 6 

Wet voorkeursrecht gemeenten, hierna: Wvg) tot het toepassen van de Wvg op de 
beoogde locatie Weeskinderendijk (hierna: het plangebied) te Dordrecht;  

- te concluderen dat de omgevingsvisie de planologische grondslag vormt op basis waarvan 
het voorkeursrecht kan worden gevestigd, dat om die reden het voorkeursrecht op grond 
van artikel 4 Wvg wordt gevestigd, en te concluderen dat als eerstvolgende planologische 
grondslag wordt overgegaan tot het vaststellen van een 
bestemmingsplan/omgevingsplan; 

- aan te wijzen op basis van artikel 4 Wvg voor de duur van drie jaren als percelen waarop 
de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn, de percelen, 
zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kadastrale 
tekening met nummer TK-30443974-02 en perceelslijst met nummer PL-30443974-02, 
inhoudende de kadastrale aanduiding van de in de aanwijzing opgenomen percelen, hun 
grootte, alsmede de namen van de eigenaren en de rechthebbenden op de daarop 
rustende beperkte rechten, een en ander volgens de openbare registers van het Kadaster 
per 3 mei 2021; 

- te concluderen dat het onderhavige besluit van rechtswege vervalt drie jaar na 
dagtekening van dat besluit, tenzij voor dit tijdstip een bestemmingsplan/omgevingsplan 
is vastgesteld; 

- te concluderen dat de percelen niet eerder in een aanwijzing op grond van de Wvg 
betrokken zijn geweest; 

- dit besluit te publiceren in onder meer de Staatscourant, het Gemeenteblad en het ter 
plaatse verschijnende blad  'DordtCentraal', opdat het rechtsgevolg als bedoeld in artikel 
7, eerste lid Wvg ontstaat; 

- te concluderen dat er geen zienswijzen zijn ingediend en geen aanleiding bestaat om het 
raadsvoorstel en/of -besluit aan te passen. 

3 Vaststellen Beleidskader Participatie 1.0 gemeente Dordrecht (Omgevingswet) -  
Raadsvoorstel  

De raad voor te stellen: 
- het Beleidskader Participatie 1.0 gemeente Dordrecht (Omgevingswet) vast te stellen; 
- de bij de stukken gevoegde lijst van gevallen van buitenplanse activiteiten waarvoor 

participatie verplicht is, vast te stellen. 

4 Vaststellen Bestuursrapportage 2021 - Raadsvoorstel 
 

De raad voor te stellen: 
- de Bestuursrapportage 2021 vast te stellen; 
- de begroting dienovereenkomstig te wijzigen conform de begrotingswijziging met nummer 

221400. 

https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2021/13-juli/14:00
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysieke-Leefomgeving-Dordrecht/2021/31-augustus/18:00
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur-en-Middelen-Dordrecht/2021/07-juli/20:00


5 Thema werkdruk - Raadsinformatiebrief 
Besloten is: 
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren 

over het thema werkdruk. 

6 Actualiseren bestuurlijke planner 2021/2022 - Raadsvoorstel 
De raad voor te stellen: 
- geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de geactualiseerde 

bestuurlijke planner 2021/2022. 

7 Startnotitie Toekomst Verenigingshallenplan (VHP) 2.0 - Startnotitie  

De raad voor te stellen: 
- de Startnotitie Toekomst Verenigingshallenplan 2.0 vast te stellen. 

8 Groenplan Stadswerven - Raadsinformatiebrief 
Besloten is: 
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief met bijlagen te 

informeren over het Groenplan Stadswerven. 

9 Voortgang uitwerking actualisatie Plan Essenhof - Raadsinformatiebrief 

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

over de voortgang uitwerking actualisatie Plan Essenhof  (zie bijlage I). 

10 Stand van zaken luchtkwaliteit - Raadsinformatiebrief 
Besloten is: 
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren 

over de stand van zaken op het gebied van luchtkwaliteit. 

11 Beantwoorden artikel 40-vragen PVV Verkoopprocedure van het rijksmonument 'De  
Berckepoort' - Antwoordbrief artikel 40/41 
Besloten is: 
- de vragen, gesteld op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de 

gemeenteraad door D.T.J. van Leeuwen namens de fractie PVV, betreffende de 
verkoopprocedure van het rijksmonument 'De Berckepoort' te beantwoorden 
overeenkomstig het bij de stukken gevoegde (concept)antwoord. 

12 Beantwoorden artikel 40-vragen GewoonDordt Glansrijke toekomst Dordts Leerprogramma  
4-12 - Antwoordbrief artikel 40/41 

Besloten is: 

- de vragen, gesteld op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad door mevrouw Koene namens de fractie GewoonDordt, betreffende 
Glansrijke toekomst Dordts Leerprogramma 4-12, te beantwoorden overeenkomstig het 
bij de stukken gevoegde (concept)antwoord. 

13 Toestaan hogere erfafscheidingen en toegangsghekken aan de Hazelaarslaan -  
Collegevoorstel  

Besloten is: 
- af te wijken van het negatieve stedenbouwkundig advies omtrent het toestaan van hogere 

erfafscheidingen en toegangspoorten en -hekken langs de Hazelaarlaan; 
- medewerking verlenen aan het toestaan van hogere erfafscheidingen en toegangspoorten 

en -hekken via artikel 4 van Bijlage II Bor aan de Hazelaarlaan, vanwege de bijzondere, 
c.q. karakteristieke indeling van de laan met een brede groenstrook langs de rijbaan en de 
diepe voortuinen. 

https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur-en-Middelen-Dordrecht/2021/07-juli/20:00
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur-en-Middelen-Dordrecht/2021/31-augustus/18:00
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2021/13-juli/14:00
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysieke-Leefomgeving-Dordrecht/2021/07-juli/19:00
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2021/22-juni/14:00
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2021/13-juli/14:00
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur-en-Middelen-Dordrecht/2021/31-augustus/18:00
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur-en-Middelen-Dordrecht/2021/07-juli/20:00


14 Clustermanagers de bevoegdheid mandateren te besluiten een te laat ingediende 
subsidieaanvraag voor een andere subsidie, ten gevolge van corona, als bedoeld in artikel 9 
lid 3 van de Asv,  in behandeling te nemen - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- de clustermanagers de bevoegdheid te mandateren te besluiten een te laat ingediende 

subsidieaanvraag voor een andere subsidie, ten gevolge van corona, als bedoeld in artikel  
9, lid 3 van de Algemene subsidieverordening Dordrecht, in behandeling te nemen; 

- dit besluit in werking te laten treden op de dag na bekendmaking ervan; - dit 
besluit uit werking te laten treden op 1 januari 2022. 

15 Aanwijzen briefadresgever op grond van artikel 2.42 van de Wet basisregistratie personen -  
Collegevoorstel  

Besloten is: 
- Stichting MEE Vivenz, gevestigd op het adres Johan de Wittstraat 40A, 3311 LM te 

Dordrecht, aan te wijzen als briefadresgever op grond van artikel 2.42, van de Wet 
basisregistratie personen voor een maximaal aantal van 160 briefadresregistraties; 

- te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking en terug werkt tot 
en met 1 april 2021. 

16 Nadeelcompensatie aanpassing leiding Evides - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- op grond van artikel 26, lid 1 sub c van de Nadeelcompensatieregeling Leidingen Dordrecht 

een bedrag van € 189.429,32 als nadeelcompensatie vast te stellen, vermeerderd met de 
verschuldigde wettelijke rente vanaf 16 april 2021, voor de door Evides uitgevoerde 
aanpassingswerkzaamheden aan haar bronwaterleiding, ten behoeve van het project 
Nieuwe Dordtse Biesbosch. 

17 Nieuwe achtervangovereenkomst Gemeente - Waarborgfonds Sociale Woningbouw -  
Collegevoorstel  

Besloten is: 
- een hernieuwde achtervangovereenkomst aan te gaan met het Waarborgfonds Sociale 

Woningbouw (WSW);  
- kennis te nemen van de aanstaande wijzigingen in de bestaande 

achtervangovereenkomsten met Woonbron en Trivire. 
 


