
OPENBARE BESLUITENLIJST 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN  31 AUGUSTUS  
2021  

2 Beschikbaar stellen van uitvoeringsbudget en –krediet voor het Zuidelijk Stationsgebied  -  
Raadsvoorstel  

De raad voor te stellen: 
- een budget van per saldo € 4.480.000,- beschikbaar te stellen voor de realisatie van de 

nieuwe fietsenstalling bij station Dordrecht, ten laste van de reserve Strategische 
Investeringen Zuidelijk Stationsgebied; 

- een investeringskrediet van per saldo € 4.705.000,- beschikbaar te stellen voor de 
uitvoering van de herinrichting van het Weizigtpark, ten laste van de reserve Strategische  
Investeringen Zuidelijk Stationsgebied (€ 1.705.000,-) en de reserve Spoorzone Agenda 
Dordrecht 2030 (€ 3.000.000,-); 

- de begroting dienovereenkomstig te wijzigen conform de begrotingswijziging met nummer 
221027. 

3 Afschaffen blijverslening - Raadsvoorstel 
 

De raad voor te stellen: 
- de Blijverslening gemeente Dordrecht af te schaffen. 
- de Subsidieverordening Blijverslening gemeente Dordrecht in te trekken. 

4 Aanvragen krediet aanleg parkeerterrein Businesspark Amstelwijck ten behoeve van een 
regionale vaccinatielocatie - Raadsvoorstel  
 
De raad voor te stellen: 
- krediet ad € 200.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van de inrichting van een 

parkeerterrein voor een regionale vaccinatielocatie voor de Dienst Gezondheid & 
Jeugd en dit krediet te dekken uit de post onvoorzien; 

- de begroting dienovereenkomstig te wijzigen conform de begrotingswijziging met 
nummer 221029 AWN 59112. 

5 Overname eigendom, beheer en onderhoud Louisa- en Cannemanspolder -  
Raadsinformatiebrief  

Besloten is: 
- het recreatiegebied Louisa- en Cannemanspolder in eigendom, beheer en onderhoud over 

te nemen van de provincie Zuid-Holland, waarbij de beheerlasten voor 20 jaar worden 
afgekocht vanuit de door de provincie Zuid-Holland ter beschikking gestelde middelen van 
€ 3,8 miljoen; 

- het surplus van € 300.000,- in te zetten voor het recreatief aantrekkelijker, dan wel 
beweegvriendelijker maken van de Nieuwe Dordtse Biesbosch; 

- in 2022 een visie op te stellen voor de toekomstige inrichting en ontwikkeling van de 
Louisa- en Cannemanspolder; 

- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren 
over de overname van het eigendom van de Louisa- en Cannemanspolder, evenals het 
beheer en onderhoud daarvan. 



6 Beantwoorden artikel 40-vragen VVD boot door muur Dordrechts Museum, niets is te dol -  
Antwoordbrief artikel 40/41  

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

gemeenteraad door de heren M.P.P.M. Merx en R. Noldus namens VVD, betreffende 
kunstproject rivier, boot, stad te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken 
gevoegde (concept)antwoord. 

7 Beantwoording artikel 40-vragen SP inzake tegelophaalservice - 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 Portier namens fractie SP, betreffende een tegelophaalservice 
te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde (concept)antwoord 

8 (Her)benoemen Ambtenaren Burgerlijke Stand - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- Persoon A, geboren te X op dd-dd-dddd, met ingang van 1 juni 2021 opnieuw aan te 

wijzen als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor een periode van vijf 
jaar; 

- Persoon B, geboren te X op dd-dd-dddd, met ingang van 1 juli 2021 opnieuw aan te wijzen 
als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor een periode van vijf jaar; 

- Persoon C, geboren te X op dd-dd-dddd aan te wijzen als ambtenaar van de burgerlijke 
stand voor de periode dat zij werkzaam is voor de sector Dienstverlening Drechtsteden; 

- Persoon D, geboren te X op dd-dd-dddd aan te wijzen als ambtenaar van de burgerlijke 
stand voor de periode dat zij werkzaam is voor de sector Dienstverlening Drechtsteden; 

- Persoon E, geboren te X op dd-dd-dddd aan te wijzen als ambtenaar van de burgerlijke 
stand voor de periode dat zij werkzaam is voor de sector Dienstverlening Drechtsteden; 

- Persoon F, geboren te X op dd-dd-dddd aan te wijzen als ambtenaar van de burgerlijke 
stand voor de periode dat zij werkzaam is voor de sector Dienstverlening Drechtsteden; 

- Persoon G, geboren te X op dd-dd-dddd aan te wijzen als ambtenaar van de burgerlijke 
stand voor de periode dat zij werkzaam is voor de sector Dienstverlening Drechtsteden; 

- Persoon H, geboren te X op dd-dd-dddd aan te wijzen als ambtenaar van de burgerlijke 
stand voor de periode dat zij werkzaam is voor de sector Dienstverlening Drechtsteden. 

9 Aangaan overeenkomst vestiging kwalitatieve verplichtingen Kopgebouw Leerpark -  
Collegevoorstel  

Besloten is: 
- de overeenkomst 'vestiging kwalitatieve verplichtingen Kopgebouw Leerpark' aan te gaan 

met Kadans Science Partner XVI B.V.. 

10 Vaststellen bedieningstijden van de gemeentelijke bruggen Dordrecht - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- de bedieningstijden van de volgende bruggen vast te stellen: 

• Engelenburgerbrug 
Dagen: maandag t/m zondag. 
Bedieningstijden: 08:00 uur – 12:00 uur, 12:30 uur – 18:00 uur en 18:30 uur – 21:30 
uur. 
Openingstijden: binnen bovengenoemde uren om elk heel uur (XX:00) en elk half uur 
(XX:30). 

• Prins Hendrikbrug 
Dagen: maandag t/m zondag. 
Bedieningstijden: 08:00 uur – 12:00 uur, 12:30 uur – 18:00 uur en 18:30 uur – 21:30 
uur. 
Openingstijden: binnen bovengenoemde uren om tien over elk heel uur (XX:10) en tien 
over elk half uur (XX:40). 

• Boombrug 
Dagen: maandag t/m zondag.  
Bedieningstijden: 08:00 uur – 12:00 uur, 12:30 uur – 18:00 uur en 18:30 uur – 21:30 
uur. 



Openingstijden: binnen bovengenoemde uren om tien voor elk half uur (XX:20) en tien 
voor elk heel uur (XX:50). 

• Prins Clausbrug 
Dagen: maandag t/m zondag. 
Bedieningstijden: 08:00 uur – 12:00 uur, 12:30 uur – 18:00 uur en 18:30 uur – 08:00 
uur. 
Openingstijden: op afroep. 

• Draaibrug 
Dagen: maandag t/m zondag. 
Bedieningstijden: 08:00 uur – 12:00 uur, 12:30 uur – 18:00 uur en 18:30 uur – 21:30 
uur. 
Openingstijden: op afroep. 
Op zondagen na 21.30 uur is de bereikbaarheid van de Binnen Kalkhaven gecontinueerd. 

• Riedijksbrug 
Dagen: maandag t/m zondag. 
Bedieningstijden: 08:00 uur – 12:00 uur, 12:30 uur – 18:00 uur en 18:30 uur – 21:30 
uur. 
Openingstijden: op afroep. 

• Damiatebrug 
Dagen: maandag t/m zondag. 
Bedieningstijden: 08:00 uur – 12:00 uur, 12:30 uur – 18:00 uur en 18:30 uur – 21:30 
uur. 
Openingstijden: op afroep. 

• Prinses Amaliabrug Dagen: maandag t/m zondag. 
Bedieningstijden: 08:00 uur – 12:00 uur, 12:30 uur – 18:00 uur en 18:30 uur – 21:30 
uur. 
Openingstijden: op afroep. 

• Lange IJzerenbrug 
Dagen: maandag t/m zondag. 
Bedieningstijden: 08:00 uur – 12:00 uur, 12:30 uur – 18:00 uur en 18:30 uur – 21:30 
uur. 
Openingstijden: op afroep. Bediening door derden. 

• Mazelaarsbrug 
Dagen: maandag t/m zondag. 
Bedieningstijden: 08:00 uur – 12:00 uur, 12:30 uur – 18:00 uur en 18:30 uur – 21:30 
uur. 
Openingstijden: op afroep. Bediening door derden. 

• Stadspolders, fietsbrug 
Bediening en bedieningstijden via Rijkswaterstaat. 
Te bereiken via VHF-kanaal 71 of tel. 088 - 797 08 00. 

- dat voor de onder dit besluit vallende bruggen geldt dat zij in dringende gevallen en onder 
bijzondere omstandigheden, na tijdig telefonisch verzoek, ook buiten de vastgestelde 
bedieningsuren zullen worden bediend; 

- dat de aanvraag tot bediening, met uitzondering van Stadspolders, fietsbrug, kan 
geschieden via VHF-kanaal 74 onder vermelding van de brugnaam, via de praatpalen voor 
de bruggen of via telefoon 078 - 614 42 42; 

- dat alle in het verleden vastgestelde besluiten omtrent de bedieningstijden voor de 
bruggen die onder 1 zijn genoemd, met uitzondering van Stadspolders, fietsbrug, worden 
ingetrokken; 
dat dit besluit in werking treedt op het moment van ingebruikname van de Prins 
Clausbrug. 



11 Benoemen leden Sportraad Dordrecht en aangaan samenwerkingsovereenkomst -  
Collegevoorstel  

Besloten is: 
- Gert-Jan Kraaijeveld en Niek van der Linden te benoemen tot leden van de Sportraad 

Dordrecht; 
- het hierboven vermelde besluit schriftelijk aan betrokkenen mee te delen conform de bij 

dit voorstel gevoegde (concept) brieven; 
- de "SAMENWERKINGSOVEREENKOMST B&W DORDRECHT EN LEDEN VAN DE SPORTRAAD 

DORDRECHT", zoals opgenomen in de bijlage, aan te gaan; 
- ter uitvoering van het hierboven vermelde besluit ten aanzien van de overeenkomst de 

heer J. Booij, clustermanager Stad, te machtigen de samenwerkingsovereenkomst namens 
de gemeente Dordrecht te ondertekenen. 

12 Besluit 2e verlenging tijdelijk verbod uitstallingen op vrijdag en zaterdag op een aantal 
plaatsen in het centrum - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- dat een uitstallingenverbod geldt op het Statenplein en het Achterom vanaf het Bagijnhof 

tot Achterom nummer 1 en in de Sisarijs- of Sarisgang te Dordrecht. Dit verbod geldt op 
vrijdagen en zaterdagen, tussen 08.00 uur en 20.00 uur. 

- dat dit besluit in werking treedt vanaf 1 september 2021 tot 1 oktober 2021. 

13 Kwijtschelden periodieke betalingen Q2 2021 gemeentelijke buitensportaccommodaties  
(sportvelden) - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- vooruitlopend op de tegemoetkoming vanuit het Rijk: 45% van de totale huur Q2 2021 

kwijt te schelden (omgerekend € 41.809,83,-) aan amateursportorganisaties 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 Q2 2021 periodieke huur 
buitensportaccommodaties (sportvelden) Dordrecht. 

 


