
 

 OPENBARE BESLUITENLIJST 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 
VAN  7 DECEMBER 2021 

2 Transitie GRD/Archiefverordening en Regeling informatiebeheer gemeente Dordrecht -  
Raadsvoorstel  

Besloten is: 
- de Regeling informatiebeheer gemeente Dordrecht vast te stellen; 

De raad voor te stellen: 
- de Archiefverordening gemeente Dordrecht vast te stellen. 

3 Vaststellen Nota Onderhoud Kapitaalgoederen Gemeente Dordrecht (tiende wijziging  
Financiële verordening Dordrecht)  - Raadsvoorstel 
 

De raad voor te stellen: 
- de Financiële verordening gemeente Dordrecht (tiende wijziging) vast te stellen (en 

daarmee de Nota Onderhoud Kapitaalgoederen Gemeente Dordrecht). 

4 Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2022-2023 - Raadsvoorstel  

De raad voor te stellen: 
- het Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2022-2023 vast te stellen. 

5
  
 

Coronamaatregelen (7 december 2021) - Raadsinformatiebrief  
Conform Besloten is: 

- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde 
raadsinformatiebrief te informeren over de coronamaatregelen (7 
december 2021). 

6 Terinzagelegging ontwerp uitwerkingsplan 'Rogamlocatie2' - Raadsinformatiebrief  

Besloten is: 
- af te zien van een inspraakronde, omdat er geen sprake is van nieuw beleid; 
- het ontwerpuitwerkingsplan ''Rogamlocatie2" ter inzage te leggen; 
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren 

over het ter inzage leggen van het ontwerpuitwerkingsplan ''Rogamlocatie2". 

7 Vaststellen eerste wijziging van de Legesverordening 2022 - Raadsinformatiebrief  

Besloten is: 
- de bijgaande wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2022, 

eerste wijziging vast te stellen;  
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren 

over de vastgestelde eerste wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van 
leges 2022. 

https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2021/21-december/14:00/Vaststellen-Transitie-GRD-Archiefverordening-en-Regeling-informatiebeheer-gemeente-Dordrecht-Raadsvoorstel/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2021/21-december/14:00/Vaststellen-Nota-Onderhoud-Kapitaalgoederen-Gemeente-Dordrecht-tiende-wijziging-Financiele-verordening-Dordrecht-Raadsvoorstel/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur-en-Middelen-Dordrecht/2021/14-december/20:00/Preventie-en-handhavingsplan-Alcohol-2022-2023-Raadsvoorstel/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2021/21-december/14:00/Raadsinformatiebrief-Coronamaatregelen-7-december-2021-Raadsinformatiebrief/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2021/21-december/14:00/Raadsinformatiebrief-terinzagelegging-ontwerp-uitwerkingsplan-Rogamlocatie2-Raadsinformatiebrief/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2021/21-december/14:00/Raadsinformatiebrief-Vaststellen-eerste-wijziging-van-de-Legesverordening-2022-Raadsinformatiebrief/
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9 Raamwerk monitoren en volgen Agenda 2030 - Raadsinformatiebrief  

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

over het raamwerk 'monitoring en volgen Agenda 2030'. 

11 Benoemen openbare ruimte Amstelwijck Midden - Raadsinformatiebrief  

Besloten is: 

- op advies van de Commissie Benoemen Openbare Ruimte de straatnamen 
in het plan Amstelwijck Midden vast te stellen conform de bijgevoegde 
tekening;  

de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te 
informeren over de straatnamen in het plan Amstelwijck Midden. 

13 Woningbouw en voetbalstadion in Dordwijkzone - Raadsinformatiebrief  

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

over de planning met betrekking tot de verkenning naar de mogelijkheden voor 
woningbouw en een voetbalstadion binnen project Dordwijkzone. 

14 Beantwoorden artikel 40-vragen PVV Mogelijk volgen van burgers op sociale media -  
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 Van Leeuwen namens de fractie PVV, betreffende mogelijk 
volgen van burgers op sociale media te beantwoorden overeenkomstig de bij de stukken 
gevoegde (concept)brief. 

15 Beantwoorden artikel 40-vragen BVD Verkoop vastgoed ASZ aan investeringsmaatschappij -  
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 D.F.M. Schalken-den Hartog namens de fractie Beter Voor 
Dordt, betreffende verkoop vastgoed ASZ aan investeringsmaatschappij te beantwoorden 
overeenkomstig het bij de stukken gevoegde (concept)antwoord. 

16 Beantwoorden artikel 39-vragen CDA Het Reewegpark - Antwoordbrief artikel 40/41  

Besloten is: 
- de vragen, gesteld op grond van artikel 39 van het Reglement van Orde van de 

gemeenteraad door de heer  Oostenrijk namens de fractie CDA, betreffende het  
Reewegpark te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde  
(concept)antwoord. 

https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Sociale-Leefomgeving-Dordrecht/2021/14-december/20:00/Raadsinformatiebrief-Raamwerk-monitoren-en-volgen-Agenda-2030-Raadsinformatiebrief/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2021/21-december/14:00/Raadsinformatiebrief-benoemen-openbare-ruimte-Amstelwijck-Midden-Raadsinformatiebrief/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2021/21-december/14:00/Raadsinformatiebrief-woningbouw-en-voetbalstadion-in-Dordwijkzone-Raadsinformatiebrief/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur-en-Middelen-Dordrecht/2021/14-december/20:00/Beantwoording-artikel-40-vragen-PVV-Mogelijk-volgen-van-burgers-op-sociale-media-Antwoordbrief-artikel-40-41/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur-en-Middelen-Dordrecht/2021/14-december/20:00/Beantwoording-artikel-40-vragen-PVV-Mogelijk-volgen-van-burgers-op-sociale-media-Antwoordbrief-artikel-40-41/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysieke-Leefomgeving-Dordrecht/2021/14-december/20:00/Beantwoorden-artikel-39-vragen-CDA-Het-Reewegpark-Antwoordbrief-artikel-40-41/
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17 Beantwoorden artikel 40-vragen VVD en GroenLinks Voorgenomen besluit 
verplaatsing hondenspeelveld aan de Salvia  - 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.P.P.M. Merx en mevrouw K. Kruger namens respectievelijk 
de fracties VVD en GroenLinks, betreffende het voorgenomen besluit om het 
hondenspeelveld aan de Salvia te verplaatsen, te beantwoorden overeenkomstig het bij de 
stukken gevoegde (concept)antwoord. 

18 Aanvullende afspraken Verkoop-Realisatieovereenkomst Amstelwijck Midden -  
Collegevoorstel  

Besloten is: 
- in te stemmen met de wijziging van het bepaalde in de Verkoop- en realisatieovereenkomst 

Amstelwijck Midden Gemeente Dordrecht ten aanzien van de (gefaseerde) afname van de 
gronden door GEM Amstelwijck Midden CV. 

19 Mandaatbesluit Wet inburgering - Collegevoorstel 
Besloten is: 
- het bij de stukken gevoegde Mandaatbesluit Wet inburgering vast te stellen en te 

ondertekenen; 
- de bij de stukken gevoegde Dienstverleningsovereenkomst Wet inburgering 2021 met het 

openbaar lichaam Drechtsteden, onderdeel Sociale Dienst Drechtsteden, aan te gaan. 

20 Zienswijze 7e wijziging GR Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ - Collegevoorstel  

Besloten is: 

- door middel van de bijgevoegde brief het dagelijks bestuur van de Dienst Gezondheid & 
Jeugd ZHZ onze zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de voorgenomen 7e 
wijziging van de GR DG&J ZHZ. 

 

https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Antwoordbrief-artikel-40-vragen-VVD-GL-Verplaatsing-hondenspeelveld-aan-de-Salvia-te-Dordrecht.pdf

