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2 Vaststellen bestemmingsplan 1e Herziening Stadswerven, locatie Woongebied deelgebieden  

2, 4, 6 en 7 - Raadsvoorstel  

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; 

- de ingekomen zienswijzen 1 t/m 3 ontvankelijk te verklaren en in te stemmen met de 

beantwoording daarvan zoals aangegeven in de nota zienswijzen, opgenomen als bijlage 

bij het raadsvoorstel; 

- de zienswijze van reclamant 1 gegrond te verklaren, derhalve een Artikel 3 aan de regels 

toe te voegen, luidend als volgt: 

Artikel 3 Algemene bouwregels 

De realisatie van nieuwe geluidgevoelige functies, waaronder zowel bouwen als gebruiken 

wordt begrepen, is alleen mogelijk indien voldaan wordt aan: 

a. de voorkeursgrenswaarden van de Wet geluidhinder, dan wel 

b. de bij het besluit hogere waarden vastgestelde hogere waarden inclusief de daarbij 

gestelde voorwaarden/maatregelen. 

Indien niet aan het bepaalde onder a. en b. wordt voldaan, is de realisatie van 

geluidgevoelige functies alleen mogelijk indien de gevel als een zogenaamde dove gevel, 

zoals bedoeld in artikel 1b vierde lid Wet geluidhinder, wordt uitgevoerd.; 

- de zienswijzen van reclamant 2 deels gegrond, deels ongegrond te verklaren; 

- de zienswijze van reclamant 3 ongegrond te verklaren; 

- het bestemmingsplan 1e herziening Stadswerven, locatie Woongebied 2, 4, 6 en 7 

overeenkomstig het door het college van Burgemeester en Wethouders bij zijn voorstel 

overgelegde ontwerp vast te stellen. 

5 Budgetoverhevelingen 2020 - Raadsvoorstel 

 

De raad voor te stellen: 

- akkoord te gaan met 34 aanvragen tot budgetoverheveling voor een totaalbedrag van €  

8.442.376,- conform bijlage 1 "Budgetoverhevelingen"; 

- hiertoe € 8.442.376,- van het resultaat 2020 toe te voegen aan de Algemene Reserve; 

- en de begrotingswijziging (met nummer 221009) over budgetoverhevelingen 2020 voor 

een totaalbedrag van € 8.442.376,- vast te stellen en de begroting 2021 

dienovereenkomstig te wijzigen. 

6 Groeiagenda 2030 - uitvoeringsprogramma 2021 - lokale vaststelling opgavebladen -  

Raadsvoorstel  

De raad voor te stellen: 

- het Uitvoeringsprogramma 2021 van de Groeiagenda Drechtsteden 2030 vast te stellen; 

- de jaarlijkse Begroting als richtinggevend kader te nemen voor de lokale inzet op de 

Groeiagenda 2030; 

- kennis te nemen van de cyclus van de Groeiagenda. 

https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Besluit-Vaststellen-bestemmingsplan-1e-Herziening-Stadswerven-locatie-Woongebied-deelgebieden-2-4-6-en-7-Raadsvoorstel.pdf
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7 Wijziging verordening beschermd wonen en opvang - Raadsvoorstel  

De raad voor te stellen: 

- de wijziging van de Verordening beschermd wonen en opvang Dordrecht (derde wijziging) 

vast te stellen waarmee voor een aantal maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wmo 

een  bijdrage in de kosten van kracht wordt en een  bijdrage in de kosten wordt bepaald 

voor de algemene voorziening crisisopvang. 

8 Verkiezingen in Corona-tijd – Raadsinformatiebrief 

 

Besloten is: 

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

over de organisatie van de Tweede Kamerverkiezingen in Corona-tijd. 

10 Terugkoppeling evaluatie cultuureducatie in het Dordtse basisonderwijs -  

Raadsinformatiebrief  

Besloten is: 

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

over de resultaten en het (vervolg)proces van de evaluatie van cultuureducatie in het 

Dordtse basisonderwijs.  

11 Uitvoering motie 200714/M7A: Naar een diverse en inclusieve gemeenteorganisatie: 

deelname NIM - Raadsinformatiebrief  

Besloten is: 

- motie 200714/M7A: Naar een diverse en inclusieve gemeenteorganisatie: deelnamen NIM 

te beantwoorden door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief en de 

raad te verzoeken deze motie als afgehandeld te beschouwen. 

12 Corona maatregelen (9 februari 2021) - Raadsinformatiebrief  

Besloten is: 

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

over Corona maatregelen. 

15 Stand van zaken dossier Chemours/DuPont  - Raadsinformatiebrief  

Besloten is: 

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

over het dossier Chemours/DuPont. 

16 Beantwoorden artikel 40-vragen CDA Lobby kracht - 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 W. van der Kruijff namens de fractie CDA, betreffende lobby 

kracht te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde (concept)antwoord. 

17 Beantwoorden artikel 40-vragen VVD Coronasteun Dordtse ondernemers Elke euro telt -  

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 R.R.C. den Heijer namens de Dordtse fractie VVD betreffende 

Coronasteun Dordtse ondernemers 'Elke euro telt', te beantwoorden overeenkomstig het 

bij de stukken gevoegde (concept)antwoord. 
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18 Beantwoorden artikel 40-vragen PVV Schuldhulpverlening zelfstandig ondernemers -  

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 fractie PVV, betreffende de 

schuldhulpverlening voor zelfstandig ondernemers te beantwoorden overeenkomstig het 

bij de stukken gevoegde (concept)antwoord. 

19 Beantwoorden artikel 40-vragen VSP Qbuzz/stadsvervoer in Dordrecht - Antwoordbrief 

artikel 40/41 

Besloten is: 

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

gemeenteraad door mevrouw M.G. Stolk namens de fractie VSP, betreffende routewijziging 

Qbuzz-stadsvervoer te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde 

(concept)antwoord. 

20 Faciliteren DG&J bij behandeling AVG-verzoeken - Collegevoorstel  

Besloten is: 

- de DigiD-aansluiting van Dordrecht voor een periode van maximaal zes maanden 

beschikbaar te stellen aan DG&J voor het in behandeling nemen van inzage- en 

verwijderverzoeken op grond van de AVG. 

22 Uitstel huur / erfpacht / pacht - 1e helft 2021 - Collegevoorstel  

Besloten is: 

- huurders van panden, sportaccommodaties en sportvelden, alsmede huurders, pachters en 

erfpachters van gronden (verder te noemen: verzoekers), de mogelijkheid te bieden om in 

aanvulling op eerdere besluitvorming in 2020, om uitstel van betaling van de periodieke 

betalingen aan te vragen onder de voorwaarden:  

• uitstel van betaling voor vastgoed wordt aangevraagd per mail via 

vastgoedbedrijf@dordrecht.nl; 

• uitstel van betaling voor sportvelden wordt aangevraagd via 

buitensport@dordrecht.nl; 

• uitstel van betaling voor pacht en erfpacht wordt aangevraagd via 

debiteuren@drechtsteden.nl;  

• uitstel van betaling geldt, aanvullend op besluitvorming in 2020, voor de periode 

januari tot en met juni 2021; 

• voor de verzoeken ten aanzien van pacht en erfpacht geldt deze regeling met 

terugwerkende kracht eveneens voor de periode oktober tot en met december 2020 

aangezien de periodieke betalingen achteraf worden verricht; 

• uitstel van betaling ten aanzien van panden en sportaccommodaties betreft zowel 

de huur als bijkomende servicekosten; 

• uitgestelde betalingen worden uiterlijk in het vierde kwartaal van 2021 terugbetaald 

of geïncasseerd volgens maatwerkafspraken per debiteur; 

• uitstel van betaling is mogelijk voor zowel particuliere huurders als instellingen; 

als de verzoeker een subsidierelatie heeft met de gemeente Dordrecht, vindt eerst 

afstemming met het subsidiebureau plaats, voordat uitstel van betaling wordt 

verleend; 

• afspraken over uitstel van betaling worden schriftelijk vastgelegd en door verzoeker 

voor akkoord getekend; 

- dat dit besluit niet van toepassing is op verzoekers die een organisatieonderdeel zijn van 

de gemeente, op gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente Dordrecht in 

deelneemt en op verzoekers die kwalificeren als verbonden partij van de gemeente; 

- dat dit besluit in werking treedt op de dag na publicatie in het elektronisch gemeenteblad 

en van rechtswege vervalt op 1 juli 2021; 

• dat dit besluit kan worden aangehaald als: Aanvulling besluit uitstel huur, erfpacht 

en pacht van gemeentelijke panden, gronden en sportvelden Dordrecht. 
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