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2 Intrekken Verordening ruimte- en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, Dordrecht -  
Raadsvoorstel  

De raad voor te stellen: 
- de 'Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen, Dordrecht' in te trekken.  

3 Parkeren in de gebiedsontwikkeling Spuiboulevard - Raadsvoorstel  

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

parkeerbehoefteberekening / parkeerbalans voor de realisatie van het Huis van Stad en 
Regio; 

- de Parkeervisie gebiedsontwikkeling Spuiboulevard vast te stellen onder het voorbehoud 
dat wensen en bedenkingen van de raad niet tot andere inzichten leiden. 

De raad voor te stellen: 
- geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de parkeervisie 

gebiedsontwikkeling Spuiboulevard; 
- een voorbereidingskrediet van € 640.000,- beschikbaar te stellen voor de uitbreiding en 

modernisering van de parkeergarage Spuihaven en de begroting hiertoe te wijziging 
conform de begrotingswijziging met nummer 221010; 

4 Beantwoorden artikel 40-vragen GroenLinks Bezuinigingen Stichting Leergeld Drechtsteden  
- 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 M.Ö. Burakçin 
namens de fractie GroenLinks, betreffende bezuinigingen 
Stichting Leergeld Drechtsteden te beantwoorden 
overeenkomstig het bij de stukken gevoegde 
(concept)antwoord. 

5 Zelfevaluatie Wet basisregistratie personen 2020 - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- het Uittreksel Zelfevaluatie basisregistratie personen 2020 en het Uittreksel Zelfevaluatie 

basisregistratie personen (ENSIA) 2020 te verzenden naar de Autoriteit Persoonsgegevens 
en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; 

- de in de Managementrapportage Zelfevaluatie basisregistratie personen 2020 genoemde 
acties en aanbevelingen, zoals opgenomen in de aan de stukken gevoegde actie- en 
aanbevelingenlijst, op te volgen. 

https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Besluit-Raadsvoorstel-Intrekken-Verordening-ruimte-en-kwaliteitseisen-peuterspeelzalen-Dordrecht-Raadsvoorstel.pdf
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Voorstel-Beantwoorden-artikel-40-vragen-GroenLinks-Bezuinigingen-Stichting-Leergeld-Drechtsteden.pdf
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6 Vrijwaringsverklaring advocaten in dienstbetrekking - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- Personen I, II, II IV alsmede advocaten die in de toekomst in dienstbetrekking treden en 

als advocaat werkzaamheden verrichten voor de gemeente Dordrecht, te vrijwaren voor de 
nadelige gevolgen van een aansprakelijkstelling, voor zover deze nadelige gevolgen direct 
of indirect zijn veroorzaakt of zullen worden veroorzaakt door of ten gevolge van 
werkzaamheden die zij uitvoeren in hun hoedanigheid van advocaat in dienstbetrekking, in 
welke hoedanigheid zij optreden als advocaat van de gemeente Dordrecht, dit alles in 
ruime zin; 

- onvoorwaardelijk personen I, II, III, IV alsmede advocaten die in de toekomst in 
dienstbetrekking treden en in die hoedanigheid werkzaamheden verrichten voor de 
gemeente Dordrecht, niet aansprakelijk te stellen of te houden voor schade die direct of 
indirect is of zal worden veroorzaakt door of ten gevolge van werkzaamheden die door hen 
als advocaat van de gemeente Dordrecht zijn verricht, dit alles in ruime zin. 

7 Algemeen mandaatbesluit Dordrecht (vijfde wijziging) - Collegevoorstel 
Conform 

Besloten is: 
- het Algemeen mandaatbesluit Dordrecht (vijfde wijziging) vast te stellen. 

8 Intrekken Beleidsregels inzake de invoering en uitbreiding van parkeerregulering gemeente  
Dordrecht (2019) - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- de Beleidsregels inzake de invoering en uitbreiding van parkeerregulering gemeente 

Dordrecht (2019) in te trekken; 
- dat dit intrekkingsbesluit in werking treedt op de dag na die van de bekendmaking en 

werkt terug tot 28 januari 2020. 

9 Toepassen hardheidsclausule huisvestingsverordening gemeente Dordrecht Voorstraat 172- 
174 - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- artikel 5.3 van de Huisvestingsverordening Dordrecht toe te passen voor Voorstraat 

172174 in het kader van het creëren van woningen. 

 


