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2 Wijzigingsverordening Parkeerbelasting en betalen per minuut in de parkeergarage -  
Raadsvoorstel  

Besloten is: 
- de privaatrechtelijke tarieven (met betalen per minuut in de parkeergarage) vast te 

stellen; 

De raad voor te stellen: 
- de wijzigingsverordening Parkeerbelastingen vast te stellen. 
 

3 Stadswerven - Raadsinformatiebrief  

Besloten is: 
- geheimhouding op te leggen ten aanzien van het memo dat bij deze raadsinformatiebrief 

als bijlage is bijgevoegd en de gemeenteraad te verzoeken deze opgelegde geheimhouding 
in zijn eerstvolgende raadsvergadering te bekrachtigen; 

- de raad door middel van het bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief met geheime 
bijlage te informeren over het Prins Clausbrug-dossier. 
 

4 Terugkoppeling Trivire en Ballast Nedam inzake sociale woningbouw Gezondheidspark -  
Raadsinformatiebrief  

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

over de totstandkoming van afspraken tussen Trivire en Ballast Nedam met betrekking tot 
sociale woningbouw binnen het Gezondheidspark. 

 

5 Stand van zaken gebiedsontwikkeling Vlijweide - Raadsinformatiebrief  

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

over het stopzetten van de aanbesteding gebiedsontwikkeling Vlijweide. 
 

6 Coronamaatregelen (8 juni 2021) - Raadsinformatiebrief 
Besloten is: 
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren 

over de coronamaatregelen (8 juni 2021). 
 

7 Ontwerp gebied rond Hans Petri kunstwerk - Raadsinformatiebrief  

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

over de voortgang van het ontwerpen van het openbaar gebied van het Hans Petri 
kunstwerk en omgeving, aansluitend op Amstelwijck, Dordtse Hout en Wielwijk. 
 

8 Gewijzigde SiSa2020-bijlage in Jaarstukken 2020 wegens verschrijving -  
Raadsinformatiebrief  

Besloten is: 

https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2021/22-juni/14:00
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2021/22-juni/14:00
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Grote-Projecten-Dordrecht/2021/30-juni/20:00/Raadsinformatiebrief-over-beantwoorden-motie-201110-M17-Sneller-meer-huurwoningen-Raadsinformatiebrief/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2021/22-juni/14:00
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2021/22-juni/14:00
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2021/13-juli/14:00/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2021/22-juni/14:00
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- de bijgaande integrale versie van de SiSa2020-verantwoording vast te stellen en de oude 
versie te vervangen in de Jaarstukken 2020 door voornoemde versie; 

- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren 
over de gewijzigde SiSa2020-bijlage in de Jaarstukken 2020. 
 

9 Beantwoorden artikel 40-vragen VVD Ondergrondse containers moeten werken! -  
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 Kuhlmann namens de fractie VVD, betreffende ondergrondse 
containers moeten werken! te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde 
(concept)antwoord. 

 

10 Beantwoorden artikel 40-vragen GroenLinks Dierenasiel Louterbloemen - Antwoordbrief 
artikel 40/41  

Besloten is: 
- de vragen, gesteld op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de 

gemeenteraad door mevrouw Van Benschop namens de fractie GroenLinks, betreffende 
Dierenasiel Louterbloemen te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde 
(concept)antwoord. 

 

11 Inspraakprocedure voor twee ontwerpbesluiten die het plaatsen van voorwerpen ten 
behoeve van bouwactiviteiten deels vergunningvrij maken  - Collegevoorstel 

Besloten is: 
- de twee ontwerpbesluiten die het plaatsen van voorwerpen ten behoeve van 

bouwactiviteiten deels vergunningvrij maken en daar nadere regels aan stellen, vrij te 
geven voor inspraak volgens de bij de stukken gevoegde inspraakprocedure. 

 

12 Aankoop openbare ruimte Molendijkhof - Collegevoorstel 
 
Besloten is: 
- de openbare ruimte in het nieuwbouwproject rondom de Molendijkhof om niet aan te 

kopen. 
 

13 Subsidie sfeerverlichting wijkwinkelcentra - Collegevoorstel 

Besloten is: 
- de Subsidieregeling sfeerverlichting wijkwinkelcentra gemeente Dordrecht vast te stellen. 
 

14 Vernieuwen Subsidieregeling algemene voorzieningen maatschappelijke zorg Dordrecht  -  
Collegevoorstel 

Besloten is: 
- de Subsidieregeling algemene voorzieningen maatschappelijke zorg Dordrecht vast te 

stellen. 
 

15 Acceptatie restrisico's vroegsignalering betalingsachterstanden - Collegevoorstel 

Besloten is: 
- de restrisico's te accepteren die de functionaris gegevensbescherming heeft benoemd ten 

aanzien van de vroegsignalering van betalingsachterstanden. 
 

16 Kwijtschelden periodieke betalingen Q1 2021 gemeentelijke buitensportaccommodaties  
(sportvelden) - Collegevoorstel 

https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysieke-Leefomgeving-Dordrecht/2021/15-juni/20:00
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur-en-Middelen-Dordrecht/2021/08-juni/20:00
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur-en-Middelen-Dordrecht/2021/08-juni/20:00
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Besloten is: 
- vooruitlopend op de tegemoetkoming vanuit het Rijk: 75% huur Q1 2021 kwijt te schelden 

(omgerekend € 69.708,85,-) aan sportaanbieders die buitensportaccommodaties 
(sportvelden) huren die eigendom zijn van de gemeente, in overeenstemming met de 
landelijke Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS) COVID-19 voor 
gemeenten; 

- dit besluit bekend te maken door toezending daarvan aan alle sportaanbieders die voor 
deze regeling in aanmerking komen en door bekendmaking in het elektronisch 
gemeenteblad; 

- dat dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit kwijtschelding Q1 2021 periodieke huur 
buitensportaccommodaties (sportvelden) Dordrecht. 
 
 


