
OPENBARE BESLUITENLIJST 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN  2 MAART 2021 

 

2 Suppletieaanvraag Conventionele Explosieven - Raadsvoorstel  

De raad voor te stellen: 

- akkoord te gaan met de suppletieaanvraag voor opsporing en ruiming van Conventionele  

Explosieven 2021 van € 649.013,72 (conform de 70%-suppletieregeling wordt €  

454.309,60 ontvangen) bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

4 Coronacrisis- en herstelfonds - Raadsvoorstel 

 

De raad voor te stellen: 

- een reserve "Coronacrisis- en herstelfonds" in te stellen; 

- de begrotingswijziging met nummer 221012 vast te stellen (waarin € 4,0 miljoen wordt 

overgeheveld van de Algemene reserve naar de reserve Coronacrisis-en herstelfonds). 

5 Herstelplan Dordtse Economie en Werkgelegenheid - Raadsvoorstel  

De raad voor te stellen: 

- Herstelplan Dordtse economie en werkgelegenheid 

Vanuit het Coronacrisis- en herstelfonds € 2,1 miljoen beschikbaar te stellen voor het  

Herstelplan Dordtse Economie en werkgelegenheid, welke is gericht op versterking van het 

(structurele) duurzame verdienvermogen van de lokale en regionale economie, daarmee het 

behoud van werkgelegenheid én het oplossen van problemen op de korte termijn in deze 

coronacrisis. 

Voor deze agenda de volgende uitgangspunten te hanteren: 

• Aansluitend en versterkend op de regionaal economische (groei)agenda; 

• Ondersteunend/compenserend in het tijdelijk wegvallen van investeringsvermogen; 

• Behouden en versterken fundament van het verdienvermogen en werkgelegenheid 

in de stad door inzet langs de volgende lijnen: 

1. Het treffen van crisismaatregelen; deze maatregelen kenmerken zich door de korte 

termijn en zijn van tijdelijke aard. 

2. Bouwen aan herstel; deze maatregelen richten zich op de toekomst, waarmee 

bedrijven nu geholpen worden om de juiste investeringen te doen die aansluiten bij 

de ontwikkelingen en toekomstige verdienmodellen. 

3. Samen sterker uit de crisis; versterking van de organisatiegraad en –structuur en 

ontwikkeling van werknemers, waarmee een fundament ontstaat voor een vitale, 

toekomstbestendige bedrijfsomgeving op alle werklocaties in de stad. 

- Financiering Herstelplan Dordtse Economie en Werkgelegenheid 

2.1 De looptijd van het Herstelplan Dordtse Economie en Werkgelegenheid te bepalen op 

maximaal 3 jaar; 

2.2 De met dit voorstel corresponderende begrotingswijziging 221013 vast te stellen en 

de begroting dienovereenkomstig te wijzigen. 

https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Voorstel-Raadsvoorstel-Suppletieaanvraag-Conventionele-Explosieven-Raadsvoorstel.pdf
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Voorstel-Raadsvoorstel-Coronacrisis-en-herstelfonds-Raadsvoorstel.pdf
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Voorstel-Raadsvoorstel-Herstelplan-Dordtse-Economie-en-Werkgelegenheid-Raadsvoorstel.pdf


6 Steunmaatregelen bij heropstart en herstel van de horeca in Dordrecht – Raadsvoorstel 

De raad voor te stellen: 

- steunmaatregelen voor de heropstart en herstel van de Dordtse horecasector in te stellen 

langs de volgende lijn: 

• herstel omzet(capaciteit) door extra ruimte voor terrassen; 

• tegemoetkoming in kosten, zoals precario en leges; 

• overbruggen van weggevallen investeringsvermogen door (financiële) ondersteuning 

voor kwaliteit en uitstraling van (winter)terrassen; 

akkoord te gaan met de afhandeling van motie 201110/M7A: Beetje warmte voor onze 

horeca-ondernemers en van motie 201110/M8: Niet lijdzaam toezien: Bouwen aan sterke 

toekomst voor Dordtse horeca en retail. 

8 Geheimhouding planmonitor Drechtsteden - Raadsvoorstel 

Besloten is: 

- geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bijlage "Planmonitor Drechtsteden" en de 

raad te verzoeken deze geheimhouding in zijn eerstvolgende vergadering te bekrachtigen; 

De raad voor te stellen: 

- de opgelegde geheimhouding ten aanzien van de bijlage "Planmonitor Drechtsteden - 

ijkdatum 01-12-2020 voor commissie" te bekrachtigen. 

10 Actualiseren bomenlijst en aanpassing bebouwde komgrens Wet natuurbescherming - 

Raadsvoorstel  

De raad voor te stellen: 

- de Bomenlijst 2020 vast te stellen; 

- de bebouwde komgrens Wet natuurbescherming aan te passen en conform de Wet 

natuurbescherming vast te stellen. 

11 Stand van zaken processen voormalig BelthurePark - Raadsinformatiebrief  

Besloten is: 

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

over de stand van zaken van de processen rond voormalig BelthurePark. 

12 Herijking Levendige Binnenstad - update - Raadsinformatiebrief  

Besloten is: 

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

over de update van de Startnotitie Herijking Levendige Binnenstad. 

13 Programma Samen tegen Armoede - Raadsinformatiebrief 

Besloten is: 

- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadinformatiebrief te informeren 

over de volgende onderwerpen met betrekking tot het Programma Samen tegen  

Armoede: de extra maatregelen corona, de afspraken met het Platform tegen Armoede en 

de aanpak Vroeg Eropaf. 

14 Stand van zaken transitie GRD - Raadsinformatiebrief 

Besloten is: 

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

over de stand van zaken in de transitie van de GRD in enerzijds een collegeregeling voor 

het sociaal domein en anderzijds een servicegemeente. 

https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Voorstel-Raadsvoorstel-Steunmaatregelen-bij-heropstart-en-herstel-van-de-horeca-in-Dordrecht-Raadsvoorstel.pdf
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Voorstel-Bekrachtigen-geheimhouding-planmonitor-Drechtsteden-Raadsvoorstel.pdf
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Voorstel-Actualiseren-bomenlijst-en-aanpassing-bebouwde-komgrens-Wet-natuurbescherming-Raadsvoorstel.pdf
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/RIB-SvZ-processen-voormalig-Belthurepark.pdf
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Voorstel-Raadsinformatiebrief-Herijking-Levendige-Binnenstad-update-Raadsinformatiebrief.pdf
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Raadsinformatiebrief-over-Programma-samen-tegen-Armoede.pdf
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Raadsinformatiebrief-over-Stand-van-zaken-Transitie-GRD-2.pdf


  

15 Regionale Agenda Laadinfrastructuur - Raadsinformatiebrief  

Besloten is: 

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

over de Nationale en Regionale Agenda Laadinfrastructuur en de acties die hieruit 

voortvloeien voor iedere gemeente. 

16 Beantwoorden aanvullende artikel 40-vragen inzake houtstook - 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 F.B.L. van der Meer namens de fractie GroenLinks, 

betreffende Houtstook te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde 

(concept)antwoord. 

17 Beantwoorden vragen GroenLinks Plaatjesboek Dordrecht 800 - Antwoordbrief artikel 40/41  

Besloten is: 

- de vragen, gesteld door de heer J.N. de Lijster namens de fractie GroenLinks, betreffende 

het Plaatjesboek Dordrecht 800 te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken 

gevoegde (concept)antwoord. 

18 Bestuurlijke reactie aan KHN Drechtsteden en Stichting Horeca Scheffersplein n.a.v.  

ontvangen voorstellen t.a.v. het concept Nadere regels terrassen gemeente Dordrecht 

- Collegevoorstel  

Besloten is: 

- de bij de stukken gevoegde bestuurlijke reactie te versturen als reactie op de voorstellen 

van KHN Drechtsteden en Stichting Horeca Scheffersplein met betrekking tot de Nadere 

regels terrassen gemeente Dordrecht; 

- het concept van de Nadere regels terrassen gemeente Dordrecht aan te passen 

overeenkomstig de brief aan KHN Drechtsteden en de Stichting Horeca Scheffersplein en 

uitvoering te geven aan het formele participatie- en inspraakproces; 

- in de loop van 2021 (medio juni) de definitieve versie van de Nadere regels terrassen 

gemeente Dordrecht vast te stellen en de nadere regels begin 2022 in werking te laten 

treden. 

19 Afboekvoorstel oninbare vorderingen 2020 - Collegevoorstel  

Besloten is: 

- de opgenomen vorderingen in de bijlage 'Specificatie oninbare vorderingen hoger dan €  

10.000,- af te boeken; 

- de hoogte van de voorziening dubieuze debiteuren vast te stellen conform de bij het 

voorstel gevoegde bijlage 2 'Overzicht staffel voorziening dubieuze debiteuren'. 

20 Wijzigen Regelingen COVID-19 gerelateerde subsidiëring sportverenigingen en culturele 

organisaties - Collegevoorstel  

Besloten is: 

- de Regeling COVID-19 gerelateerde subsidiëring culturele organisaties Dordrecht 2021, 

eerste wijziging vast te stellen; 

- de Regeling COVID-19 gerelateerde subsidiëring sportverenigingen Dordrecht 2021 – 

2022, eerste wijziging vast te stellen. 

https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Regionale-Agenda-Laadinfrastructuur-Raadsinformatiebrief.pdf
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Antwoordbrief-aanvullende-artikel-40-vragen-GroenLinks-Houtstook-1.doc
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Antwoordbrief-GroenLinks-Plaatjesboek-800-jaar-stad.doc


21 Convenant Meldpunt zorg en overlast  - Collegevoorstel 

 

Besloten is: 

- het Convenant Meldpunt Zorg en Overlast ZHZ/OGGZ Zuid-Holland Zuid aan te gaan. 

22 Jaarverslag 2020 Sportraad Dordrecht - Collegevoorstel 

 

Besloten is: 

- het jaarverslag 2020 van de Sportraad Dordrecht ter kennisname naar de gemeenteraad 

te sturen. 

 


