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2 Slijpen aan een diamant - Toekomstbeeld Binnenstad Dordrecht - Raadsvoorstel  

De raad voor te stellen: 
- in te stemmen met 'Slijpen aan een diamant - Toekomstbeeld Binnenstad Dordrecht'; 
- het eindrapport 'Toekomstige invulling binnenstad Dordrecht' vast te stellen; 
- motie 201110/M18: Motie Kleiner maar fijner als afgehandeld te beschouwen; 
- het Meerjarenplan Binnenstadbedrijf Dordrecht i.o. voor kennisgeving aan te nemen; 
- akkoord te gaan met een nader onderzoek door het college naar het Coöperatie model, als 

meest geschikte model voor de formele  samenwerking tussen de gemeente en de 
betrokken partners in het Binnenstad Bedrijf Dordrecht; 

- een voorbereidingskrediet van € 250.000,- beschikbaar te stellen, onder andere voor het 
opstellen van een nader uitgewerkt programma en alvast een start te kunnen maken met 
de voorbereidingen van enkele projecten en deze te dekken uit de gereserveerde middelen 
uit de Agenda 2030. 

3 Vaststellen bestemmingsplan 7e herziening Schil, locatie Crownpoint - Raadsvoorstel 
Conform 

De raad voor te stellen: 
- geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen, 

omdat de kosten anderszins zijn verhaald; 
- te bepalen dat het voorstel met de beoordeling van de zienswijzen deel uitmaakt van dit 

besluit; 
- zienswijzen 1 en 2 ontvankelijk te verklaren; 
- zienswijze 1 gedeeltelijk gegrond te verklaren, de hoogtematen van de hoogteaccenten toe 

te voegen in de Verbeelding en het maximum aantal woningen in de Regels te wijzigen van 
150 naar 160; 

- zienswijzen 1 (gedeeltelijk) en 2 ongegrond te verklaren; 
- het bestemmingsplan '7e herziening Schil, locatie Crownpoint ' overeenkomstig het door het 

college van burgemeester en wethouders bij zijn voorstel overgelegde ontwerp vast te 
stellen. 

4 Groenblauwe schoolpleinen - Raadsvoorstel 
 

Besloten is: 
- een subsidieplafond van € 200.000,- voor 2022 vast te stellen voor bijlage 4-5 van de 

Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Dordrecht (derde 
wijziging); 

De raad voor te stellen: 
- de Verordening tot wijziging van de Verordening materiële financiële gelijkstelling 

onderwijs gemeente Dordrecht (derde wijziging) vast te stellen. 

5 Aanpassen bebouwde komgrens Wet natuurbescherming - Raadsvoorstel  

De raad voor te stellen: 
- de bebouwde komgrens Wet natuurbescherming aan te passen en conform de Wet 

natuurbescherming vast te stellen.  

https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur-en-Middelen-Dordrecht/2021/14-december/20:00/Slijpen-aan-een-diamant-Toekomstbeeld-Binnenstad-Dordrecht-Raadsvoorstel/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2021/21-december/14:00/Vaststellen-bestemmingsplan-7e-herziening-Schil-locatie-Crownpoint-Raadsvoorstel/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2021/21-december/14:00/Groenblauwe-schoolpleinen-Raadsvoorstel/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysieke-Leefomgeving-Dordrecht/2021/14-december/20:00/Aanpassen-bebouwde-komgrens-Wet-natuurbescherming-Raadsvoorstel/
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6 Financiële afwikkeling eindverantwoording Mijlweg/A16 - Raadsinformatiebrief  

Besloten is: 
- de aanvullingen op artikel 2 van de financieringsovereenkomst inzake het project A16 

Mijlweg aan te gaan en ter uitvoering van dit besluit burgemeester de heer A.W. Kolff 
deze overeenkomst te laten ondertekenen; 

- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren 
over de financiële afwikkeling eindverantwoording Mijlweg/A16. 

8 Het Dordts Leerprogramma en voortgang moties M10 'Achterstanden weg na corona', M11  
'Alle kinderen tellen mee' en M12 'Verrekening Rijksbijdrage' - Raadsinformatiebrief  

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

over de voortgang van de moties M10 'Achterstanden weg na corona', M11 'Alle kinderen 
tellen mee' en M12 'Verrekening Rijksbijdrage reserve Dordtse Leerprogramma'. 

9 Aanbieden eindrapport over het Algemeen aanbod in Dordrecht  - Raadsinformatiebrief  

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

over het eindrapport - Algemeen aanbod gemeente Dordrecht. 

10 Stand van zaken mantelzorgbeleid 2021 - Raadsinformatiebrief  

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

over de stand van zaken van het mantelzorgbeleid. 

12 Beantwoorden artikel 40-vragen VVD Harder aan de slag voor flitspalen! - 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 A.J.Kuhlmann namens de fractie VVD, betreffende "Harder 
aan de slag voor flitspalen!" te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken 
gevoegde (concept)antwoord. 

13 Beantwoorden artikel 40-vragen VSP Rotonde op de kruising Leeuwstraat-Copernicusweg en 
de fietsroute Zuidendijk - 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 Stolk namens de fractie VSP, betreffende de rotonde op de 
kruising Leeuwstraat-Copernicusweg en de fietsroute Zuidendijk te beantwoorden 
overeenkomstig het bij de stukken gevoegde (concept)antwoord. 

https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur-en-Middelen-Dordrecht/2021/14-december/20:00/Raadsinformatiebrief-financiele-afwikkeling-eindverantwoording-Mijlweg-A16-Raadsinformatiebrief/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2021/21-december/14:00/Raadsinformatiebrief-Het-Dordts-Leerprogramma-en-voortgang-moties-M10-Achterstanden-weg-na-corona-M11-Alle-kinderen-tellen-mee-en-M12-Verrekening-Rijksbijdrage-Raadsinformatiebrief/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Sociale-Leefomgeving-Dordrecht/2021/14-december/20:00/Raadsinformatiebrief-Aanbieden-eindrapport-over-het-Algemeen-aanbod-in-Dordrecht-Raadsinformatiebrief/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2021/21-december/14:00/Raadsinformatiebrief-Stand-van-zaken-mantelzorgbeleid-2021-Raadsinformatiebrief/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysieke-Leefomgeving-Dordrecht/2021/14-december/20:00/Beantwoorden-artikel-40-vragen-VVD-Harder-aan-de-slag-voor-flitspalen-Antwoordbrief-artikel-40-41/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysieke-Leefomgeving-Dordrecht/2021/14-december/20:00/Beantwoorden-artikel-40-vragen-VVD-Harder-aan-de-slag-voor-flitspalen-Antwoordbrief-artikel-40-41/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysieke-Leefomgeving-Dordrecht/2021/14-december/20:00/Beantwoorden-artikel-40-vragen-VSP-Rotonde-op-de-kruising-Leeuwstraat-Copernicusweg-en-de-fietsroute-Zuidendijk-Antwoordbrief-artikel-40-41/
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14 Nieuwe samenwerking Drechtsteden - Servicegemeente - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- gelet op artikel 3 van de Regeling onderlinge samenwerking Drechtstedengemeenten, de 

samenwerkingsovereenkomsten met Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam, HendrikIdo-
Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht aan te gaan; 

- gelet op de Algemene Verordening Persoonsgegevens en de Uitvoeringswet AVG, de  
Verwerkersovereenkomsten met de zes Drechtstedengemeenten aan te gaan; 

- de Afrondingsovereenkomst GR Drechtsteden aan te gaan na de transitie naar GR Sociaal; 
- dat de huidige GRD taken aangaande schoonmaak, inclusief het daarbij behorende budget, 

ongewijzigd over worden genomen door Dordrecht als servicegemeente. 

15 Verlengen Samenwerkingsovereenkomst boa's gemeente Rotterdam en gemeente Dordrecht 
en Aanwijzen toezichthouders voor het Zeehavengebied Dordrecht - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- de bij de stukken gevoegde "1e Verlenging Samenwerkingsovereenkomst boa's gemeente 

Rotterdam en gemeente Dordrecht inzake inzet Domein I boa's Toezicht en Handhaving 
van gemeente Rotterdam in aangewezen Havengebieden binnen de gemeente Dordrecht" 
aan te gaan; 

- de buitengewoon opsporingsambtenaren en/of toezichthouders/handhavers van de 
afdeling Toezicht en Handhaving van het cluster Stadsbeheer van de gemeente Rotterdam 
als toezichthouders aan te wijzen voor het toezicht van het bepaalde bij of krachtens de 
Afvalstoffenverordening Dordrecht en de Algemene plaatselijke verordening Dordrecht in 
het gebied als opgenomen in artikel 6 en 7 van de samenwerkingsovereenkomst; 

- dat de aanwijzing van kracht is zolang de samenwerkingsovereenkomst of de verlenging 
ervan tussen gemeente Dordrecht en gemeente Rotterdam met betrekking tot het 
Zeehavengebied Dordrecht van kracht is. 

16 Verruiming lokale openingstijden koopzondagen december 2021 - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- ontheffing te verlenen van het verbod zoals opgenomen in artikel 2, lid 1 onder a van de 

Winkeltijdenwet van 1 juli 2013, aan alle ondernemers die vallen onder de 
Winkeltijdenwet, zoals levensmiddelenwinkels:  

• zondag 19 december 2021 tussen 09.00 en 12.00 uur ; 
• zondag 26 december 2021 tussen 09.00 en 12.00 uur ; 

- dat dit besluit in werking treedt op de dag na de bekendmaking;  
- dat dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verruiming openingstijden koopzondagen 

december 2021.  

17 Collegeadvies initiatiefvoorstel fractie SP inzake het proces nieuwe bouwprojecten (positie 
gemeenteraad en inspraak) - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- met verwijzing naar de tot het besluit behorende toelichting de raad te adviseren het 
initiatiefvoorstel van fractie SP inzake proces nieuwe bouwprojecten niet te aanvaarden. 
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18 Wijzigen zonebeheerplan De Staart - Collegevoorstel 
Besloten is: 
- de geluidruimte voor het perceel van Dolderman aan de Grevelingenweg te wijzigen 

conform de onderstaande tabel; 

Budget voor Dolderman Dag dB(A) Avond dB(A)  Nacht dB(A)  

zonegrens 22,5 17,3 12,7 

zonegrens 21,7 17,3 12,3 

zonegrens 24,1 19,4 14,5 

zonegrens 26,9 22,3 17,3 

zonegrens 27,5 23,2 18,0 

zonegrens 25,6 22,7 17,1 

Baanhoek/zonegrens 24,6 19,5 14,6 

Baanhoek/zonegrens 22,2 16,5 11,9 

Baanhoekw/zonegr (ZA 19,9 15,0 10,1 

Wantijdijk/zonegrens 23,7 18,1 13,6 

zonegrens 28,1 21,9 17,7 

Zonebewakingspunt 28,9 22,7 18,3 

Zonebewakingspunt 29,3 22,8 18,6 

Zonebewakingspunt 24,6 18,8 14,3 

Zonebewakingspunt 14,3 10,5 5,1 

zonegrens 23,0 17,7 13,0 

- deze wijziging van geluidruimte op te nemen in het zonebeheerplan De Staart bij de 
eerstvolgende herziening daarvan; 

- af te zien van inspraak; 
- af te wijken van artikel 3.5.4.1 lid b van het bestemmingsplan De Staart (2013) inzake de 

geluidruimte van het perceel van Dolderman conform het gewijzigde zonebeheerplan.  
 

19 Besluit mandaat, volmacht en machtiging  Havenmeester, eerste wijziging - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- het Besluit mandaat, volmacht en machtiging havenmeester gemeente Dordrecht, eerste 

wijziging vast te stellen. 

20 Voortgang JOGG Dordrecht (Doe ff Gezond) - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- de overeenkomst betreffende het blijvend partnerschap van Dordrecht binnen het JOGG 

(Jongeren op Gezond Gewicht) werknet aan te gaan. 
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21 In 1 x uitbetalen van kleedkamersubsidie aan Handbalvereniging MOK - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- de kleedkamersubsidie van Handbalvereniging MOK, dat jaarlijks € 1.930,24 bedraagt en 

in 2041 afloopt, in één keer ad € 38.605,- aan de vereniging uit te keren; 
- bij andere sportverenigingen te inventariseren welke behoeften er leven om hun 

kleedkamers toekomstbestendig te maken en/of te houden en op basis van deze 
inventarisatie met een aanvullend voorstel te komen om ook in die gevallen over te gaan 
tot een eenmalige uitkering van de kleedkamersubsidie. 

 


