
OPENBARE BESLUITENLIJST 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN  9 MAART 2021 

 

 

3 Vaststellen Omgevingsvisie Dordrecht 1.0 - Raadsvoorstel 

De raad voor te stellen: 

- de Nota van beantwoording m.b.t. de Omgevingsvisie Dordrecht 1.0 vast te stellen; 

- de Omgevingsvisie Dordrecht 1.0 gewijzigd vast te stellen; 

- de Structuurvisie Dordrecht 2040 inclusief vier herzieningen, in te trekken. 

5 Investering kunstgrasveld Sportpark Krommedijk en trafovoorziening Sportpark  

Schenkeldijk - Raadsvoorstel  

De raad voor te stellen: 

- een bedrag van € 400.000,- excl. btw / € 484.000,- incl. btw beschikbaar te stellen voor 

realisatie van een extra half kunstgrasveld op Sportpark Krommedijk, en ten laste te 

brengen van de middelen voor Fase 1 Uitvoering Toekomstvisie Sportparken, SI 

Sportparken (KN 2017 RIS 1719162); 

- een bedrag van € 136.000,- excl. btw / € 165.000,- incl. btw beschikbaar te stellen voor 

vernieuwing van de trafo voorziening op Sportpark Schenkeldijk, en ten laste te brengen 

van de middelen voor Fase 1 Uitvoering Toekomstvisie Sportparken, SI Sportparken (KN 

2017 RIS 1719162); 

- de met beslispunt 1 en 2 corresponderende begrotingswijziging 221011 vast te stellen en 

de begroting dienovereenkomstig te wijzigen.   

6 Ontwerpbestemmingsplan 6e herziening Krispijn, locatie Huygensstraat 26 -  

Raadsinformatiebrief  

Besloten is: 
- het ontwerpbestemmingsplan 6e herziening Krispijn, locatie Huygensstraat 26 ter inzage 

te leggen; 

- af te zien van een inspraakronde, omdat de ontwikkelaar reeds overleg met omwonenden 

heeft gevoerd; 

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

over het ontwerpbestemmingsplan 6e herziening Krispijn, locatie Huygensstraat 26. 

7 Beantwoorden motie 201110/M23 Maak gebruik van Haags geld voor kerkenvisie -  

Raadsinformatiebrief  

Besloten is: 

- motie 201110/M23 Maak gebruik van Haags geld voor kerkenvisie te beantwoorden door 

middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief. 

8 Coronamaatregelen (9 maart 2021) - Raadsinformatiebrief 

Besloten is:  

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

over de Coronamaatregelen (9 maart 2021). 

https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Besluit-Vaststellen-Omgevingsvisie-Dordrecht-1-0-Raadsvoorstel.pdf
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Besluit-Beschikbaar-stellen-van-een-krediet-voor-investering-kunstgrasveld-Sportpark-Krommedijk-en-trafovoorziening-Sportpark-Schenkeldijk-Raadsvoorstel.pdf
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/ONGETEKENDE-RIB-Ontwerp-bp-6e-herziening-Krispijn-loc-Huygensstraat-26.pdf
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/M23-Motie-Maak-gebruik-van-Haags-geld-voor-kerkenvisie-1.pdf
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Raadsinformatiebrief-Coronamaatregelen-9-maart-1.pdf


9 Aanpassing kruising Singel - Johan de Wittstraat - Stationsweg - Raadsinformatiebrief  

Besloten is: 

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

over de aanpassing aan de kruising Singel - Johan de Wittstraat - Stationsweg.  

10 Project Tiny Houses Crabbehof - Raadsinformatiebrief 

Besloten is: 

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

over de stand van zaken van het project Tiny houses Crabbehof. 

11 Renovatie zwembad De Dubbel - Raadsinformatiebrief 

Besloten is: 

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

over de renovatie van zwembad De Dubbel. 

12 Beantwoorden artikel 40-vragen PVV Minder vaak ophalen van restafval - 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.T.J. van Leeuwen namens de fractie PVV Dordrecht, 

betreffende minder vaak ophalen van restafval te beantwoorden overeenkomstig het bij 

de stukken gevoegde (concept)antwoord. 

13 Toevoegen nautische eisen aan Nadere eisen drijvende terrassen beschermd stadsgezicht -  

Collegevoorstel  

Besloten is: 

- de bijgestelde Nadere eisen voor drijvende horecaterrassen in de Voorstraatshaven en 

voor de Binnen Kalkhaven vast te stellen. 

14 Inspraak Nadere regels terrassen gemeente Dordrecht - Collegevoorstel  

Besloten is: 

- het concept van de Nadere regels terrassen gemeente Dordrecht vrij te geven voor 

inspraak en ten behoeve hiervan bijgaande inspraakprocedure vast te stellen. 

15 Besluit tijdelijk verbod uitstallingen op vrijdag en zaterdag op een aantal plaatsen in 

het centrum - Collegevoorstel  

Besloten is: 

- dat er een uitstallingsverbod geldt op het Statenplein en in de Sisarijs- of Sarisgang, de  

Nieuwstraat ter hoogte van het Statenplein, de Vriesestraat, de Kolfstraat en Voorstraat  

Midden. Dit verbod geldt op vrijdagen en zaterdagen, tussen 8.00 uur en 20.00 uur; - 

dat dit besluit in werking treedt vanaf de dag na bekendmaking ervan tot en met 1 juni 

2021. 

16 Aangaan "Prestatieafspraken Dordrecht 2021" middels Addendum - Collegevoorstel  

Besloten is: 

- met de woningcorporaties Trivire en Woonbron en de twee huurdersorganisaties van de 

woningcorporaties de "Prestatieafspraken Dordrecht 2021" aan te gaan middels een 

Addendum op de Prestatieafspraken Dordrecht 2020; 

- ter uitvoering van het besluit de Prestatieafspraken Dordrecht 2021 aan te gaan, de heer 

B.C.M. Stam, wethouder Sport, Wonen en Openbare ruimte, te machtigen de 

overeenkomst namens de gemeente Dordrecht te ondertekenen; 

- de raad op korte termijn middels een raadsinformatiebrief te informeren over de  

Prestatieafspraken Dordrecht 2021 en het vervolgproces voor de jaren 2022 en 2023. 

 

https://raad.dordrecht.nl/Documenten/ONGETEKENDE-RIB-Aanpassing-kruising-Singel-Joh-de-Wittstraat-Stationsweg.pdf
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Raadsinformatiebrief-Tiny-Houses-Crabbehof.pdf
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Raadsinformatiebrief-Renovatie-zwembad-De-Dubbel-1.pdf
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Antwoordbrief-artikel-40-vragen-PVV-Minder-vaak-ophalen-van-restafval.doc

