
 

 OPENBARE BESLUITENLIJST 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 

VAN 2 NOVEMBER 2021 

2 Afhandelen motie 201110/M3A: 30 in z'n drie - Raadsvoorstel 

De raad voor te stellen: 
- in te stemmen met de resultaten van het doorlopen proces waarbij voorgestelde 

wegaanpassingen bij lopende planningen van vervanging en/of onderhoud worden 
meegenomen en de motie 201110/M3A: "30 in z'n drie" als afgehandeld te beschouwen. 

3 Beleidskader Integrale laadvisie Dordrecht – Raadsvoorstel 
 
De raad voor te stellen: 
- de Integrale laadvisie gemeente Dordrecht als beleidskader vast te stellen. 

4 Vaststellen voorbereidingsbudget Dordwijkzone - Raadsvoorstel  

De raad voor te stellen: 
 
- een budget van € 675.000,- beschikbaar te stellen voor de algemene 

voorbereidingskosten voor de Dordwijkzone Stadspark XXL, ten laste van de deelreserve 
Agenda Dordrecht 2030  Dordwijkzone Stadspark XXL; 

- de begroting dienovereenkomstig te wijzigen conform de begrotingswijzigingen met de 
nummers 221035 (voor 2021) en 222003 (2022). 

5 Vaststellen Programma Sportparken 2022-2030 - Raadsvoorstel  

De raad voor te stellen: 
- het Programma Sportparken 2022-2030 vast te stellen. 

6 Nagekomen: Verkooptrajecten Berckepoort en Biesboschhal - Raadsinformatiebrief  

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

over de lopende trajecten openbare verkoop/verhuur van Biesboschhal (Maasstraat 11) en 
Berckepoort (Voorstraat/Nieuwstraat). 

7 Pilot: 'Ieder kind van de basisschool met een zwemdiploma' - Raadsinformatiebrief  

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

over de pilot 'Ieder kind van de basisschool met een zwemdiploma'.  

https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysieke-Leefomgeving-Dordrecht/2021/23-november/21:15/Afhandelen-motie-201110-M3A-30-in-z-n-drie-Raadsvoorstel/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysieke-Leefomgeving-Dordrecht/2021/30-november/20:00/Vaststellen-beleidskader-Integrale-laadvisie-Dordrecht-Raadsvoorstel/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysieke-Leefomgeving-Dordrecht/2021/23-november/21:15/Vaststellen-voorbereidingsbudget-Dordwijkzone-Raadsvoorstel/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Sociale-Leefomgeving-Dordrecht/2021/30-november/20:00/Vaststellen-Programma-Sportparken-2022-2030-Raadsvoorstel/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur-en-Middelen-Dordrecht/2021/30-november/20:00/Raadsinformatiebrief-Verkooptrajecten-Berckepoort-en-Biesboschhal-Raadsinformatiebrief/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Sociale-Leefomgeving-Dordrecht/2021/16-november/20:00/Raadsinformatiebrief-over-Pilot-Ieder-kind-van-de-basisschool-met-een-zwemdiploma-Raadsinformatiebrief/
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8 Uitvoeringsplan Dordtse Participatieplekken vanaf 2022 - Raadsinformatiebrief  

Besloten is: 
- het Uitvoeringskader Dordtse Participatieplekken 2022 - 2025 vast te stellen; 
- de subsidieregeling Participatieplekken Gemeente Dordrecht vast te stellen; 
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren 

over de uitvoering van artikel 2.19 Verordening werk en inkomen; de Dordtse 
participatieplekken. 

9 Evaluatie opgave Zorgzame Stad - Raadsinformatiebrief 
Besloten is: 
- de raad door middel van de bij stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren over 

de tussenevaluatie van de opgave zorgzame stad. 

10 Beantwoorden motie 201110/M26: Motie ESCO - Raadsinformatiebrief  

Besloten is: 
- motie 201110/M26: Motie ESCO te beantwoorden door middel van de bij de stukken 

gevoegde raadsinformatiebrief. 

11 Beleidsregels vergunningen speelautomatenhallen Dordrecht - Raadsvoorstel 
Besloten is: 
- kennis te nemen van de door de burgemeester vast te stellen Beleidsregels vergunningen 
speelautomatenhallen Dordrecht. 

12 Toepassen hardheidsclausule subsidieregeling Cultuur, Actief, Wendbaar en Weerbaar en 
subsidieregeling Amateurkunst, Evenementen en Culturele Initiatieven - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- de hardheidsclausule van de regeling 'Amateurkunst, Evenementen en Culturele 

Initiatieven gemeente Dordrecht' toe te passen. 

13 Beginselbesluit Wet voorkeursrecht gemeenten Rijksstraatweg (Wvg)  - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- de eigenaren van het perceel Rijksstraatweg 110-112, kadastraal bekend gemeente 

Dordrecht, sectie V, nr. 715, groot 4.075 m2, te berichten dat de gemeente het 
betreffende perceel in beginsel wenst aan te kopen op grond van artikel 12 lid 1 Wvg 
tegen een nader overeen te komen koopprijs en daartoe de onderhandelingen wenst te 
openen. 

https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Sociale-Leefomgeving-Dordrecht/2021/16-november/20:00/Raadsinformatiebrief-over-Uitvoeringsplan-Dordtse-Participatieplekken-vanaf-2022-Raadsinformatiebrief/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Sociale-Leefomgeving-Dordrecht/2021/16-november/20:00/Raadsinformatiebrief-over-Evaluatie-opgave-Zorgzame-Stad-Raadsinformatiebrief/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysieke-Leefomgeving-Dordrecht/2021/23-november/21:15/Raadsinformatiebrief-beantwoorden-motie-201110-M26-Motie-ESCO-Raadsinformatiebrief/
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14 Start aanbesteding Smitzigt - Collegevoorstel 
 
Besloten is: 
- kennis te nemen van de goedkeuring door de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid op de 

calamiteitenroute voor het nieuw te bouwen geluidscherm langs het spoor ter hoogte van 
Amstelwijck Smitzigt; 

- de ambtelijke organisatie opdracht te geven de aanbesteding verder geheel conform haar 
eigen mandaat voor te bereiden en uit te voeren.  

15 Wijzigen Regeling COVID-19 gerelateerde subsidiëring sportverenigingen en culturele 
organisaties - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- de Regeling COVID-19 gerelateerde subsidiëring sportverenigingen Dordrecht 2021 – 

2022, derde wijziging vast te stellen; 
- de Regeling COVID-19 gerelateerde subsidiëring culturele organisaties Dordrecht 2021, 

tweede wijziging vast te stellen. 

 


