
OPENBARE BESLUITENLIJST 
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN  9 NOVEMBER  

2021  

2 Vaststellen bestemmingsplan 5e herziening Schil, locatie Oranjepark - 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; 
- te bepalen dat het voorstel met de beoordeling van de zienswijzen deel uitmaakt van dit 

besluit; 
- zienswijzen 1 tot en met 3 ontvankelijk te verklaren; 
- zienswijze 1 gedeeltelijk gegrond te verklaren en een voorwaardelijke verplichting toe te 

voegen in de regels; 
- zienswijzen 1 (gedeeltelijk), 2 en 3 ongegrond te verklaren; 
- het bestemmingsplan '5e herziening Schil, locatie Oranjepark' overeenkomstig het door 

het college van burgemeester en wethouders bij zijn voorstel overgelegde ontwerp vast te 
stellen.  

3 Vaststellen Bodemsaneringsprogramma 2021  - Raadsvoorstel  

Besloten is: 
- het bodemsaneringsprogramma 2021 vast te stellen; 

De raad voor te stellen: 
- een krediet van € 1.744.720,- beschikbaar te stellen ten laste van de Brede doeluitkering 

Wet bodembescherming en de Gemeentelijke bodemsaneringsreserve voor de uitvoering 
van bodemsaneringen in 2021 conform de nota 'Uitvoering Bodemsanering Dordrecht'; dit 
betreft een financiële afhechting van onder meer de septembercirculaire; de uitvoering 
van de projecten en de besteding van de middelen heeft niet stil gelegen en is gebaseerd 
op het bodemsaneringsprogramma.  

- de begroting dienovereenkomstig te wijzigen via begrotingswijziging nummer 221036. 

4 Vaststellen Verordening parkeerbelastingen Dordrecht, Privaatrechtelijke parkeertarieven en 
het Besluit aanwijzing maximaal aantal vergunningen Dordrecht - Raadsvoorstel  

Besloten is: 
- de Privaatrechtelijke Parkeertarieven, Tarieven per 1 januari 2022 vast te 
stellen; - het Besluit aanwijzing maximaal aantal vergunningen Dordrecht vast te 
stellen; 

De raad voor te stellen: 
- de Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 
Dordrecht vast te stellen en daarmee de Verordening parkeerbelastingen Dordrecht, 
vastgesteld bij raadsbesluit van 15 december 2020, in te trekken; - de 
kostenonderbouwing vast te stellen. 

https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysieke-Leefomgeving-Dordrecht/2021/30-november/20:00/Vaststellen-bestemmingsplan-5e-herziening-Schil-locatie-Oranjepark-Raadsvoorstel/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysieke-Leefomgeving-Dordrecht/2021/23-november/21:15/Vaststellen-Verordening-parkeerbelastingen-Dordrecht-Privaatrechtelijke-parkeertarieven-en-het-Besluit-aanwijzing-maximaal-aantal-vergunningen-Dordrecht-Raadsvoorstel/


5 Besteding GIDS middelen 2022 - Raadsvoorstel 
 

De raad voor te stellen: 
- in 2022 de decentralisatie-uitkering Gezond in de Stad (GIDS) te besteden aan het 

voortzetten van de lokale aanpakken: 

- Eenzaamheid ouderen: € 65.750,-; 
- Doe ff Gezond / JOGG Dordrecht: € 115.000,-;  

- Gezonde leefstijl: € 20.676,-,  
- en de inzet van deze middelen vast te stellen; 

- de begroting 2022 overeenkomstig te wijzigen conform de bijgevoegde begrotingswijziging 
BWN 222004-55050. 

7 Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan 2e herziening Stadswerven, locatie 50kV 
gebouw  - Raadsinformatiebrief  

Besloten is: 
- af te zien van een inspraakronde, omdat de ontwikkelaar reeds overleg met 

omwonenden heeft gevoerd; 
- het ontwerpbestemmingsplan '2e herziening Stadswerven, locatie 50kV gebouw' ter 

inzage te leggen; 
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te 

informeren over de aangepaste plantontwikkeling en het ter inzage leggen van het 
ontwerpbestemmingsplan '2e herziening Stadswerven, locatie 50kV gebouw'. 

8 Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan 8e herziening Krispijn, locatie Charlotte de  
Bourbonstraat noord - Rode Dorp - Raadsinformatiebrief 
 

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

heeft gevoerd; 
- het ontwerpbestemmingsplan '8e herziening Krispijn, locatie Charlotte de Bourbonstraat 

noord - Rode Dorp'  ter inzage te leggen; 
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren 

over de aangepaste planontwikkeling en het ter inzage leggen van het 
ontwerpbestemmingsplan '8e herziening Krispijn, locatie Charlotte de Bourbonstraat noord 
-Rode Dorp'. 

10 Implementatie Waterbus  - Raadsinformatiebrief 
 

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

over de hoofdlijnen van de implementatie Waterbus 2022. 

11 Beantwoorden artikel 40-vragen PvdA, VSP en GroenLinks Rioolgemaal Hazelaarlaan en 
gezondheid - Antwoordbrief artikel 40/41  

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

gemeenteraad door heer Van Verk, mevrouw Stolk en mevrouw Kruger namens 
respectievelijk de fractie PvdA, VSP en GroenLinks, te beantwoorden overeenkomstig het 
bij de stukken gevoegde (concept)antwoord. 

https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Sociale-Leefomgeving-Dordrecht/2021/30-november/20:00/Vaststellen-Besteding-GIDS-middelen-2022-Raadsvoorstel/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysieke-Leefomgeving-Dordrecht/2021/23-november/21:15/Raadsinformatiebrief-inzake-ontwerpbestemmingsplan-2e-herziening-Stadswerven-locatie-50kV-gebouw-Raadsinformatiebrief/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysieke-Leefomgeving-Dordrecht/2021/23-november/21:15/Raadsinformatiebrief-inzake-ontwerpbestemmingsplan-8e-herziening-Krispijn-locatie-Charlotte-de-Bourbonstraat-noord-Rode-Dorp-Raadsinformatiebrief/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysieke-Leefomgeving-Dordrecht/2021/23-november/21:15/Raadsinformatiebrief-inzake-implementatie-Waterbus-Raadsinformatiebrief/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysieke-Leefomgeving-Dordrecht/2021/23-november/21:15/Beantwoorden-artikel-40-vragen-PvdA-VSP-en-GroenLinks-Rioolgemaal-Hazelaarlaan-en-gezondheid-Antwoordbrief-artikel-40-41/


12 Beantwoorden artikel 40-vragen SP Wateroverlast tuinen Wielwijk - Cornelis Evertsenstraat  
- Antwoordbrief artikel 40/41  

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

gemeenteraad door heer Portier namens de fractie SP over wateroverlast tuinen 
Wielwijk - Cornelis Evertsenstraat, te beantwoorden overeenkomstig het bij de 
stukken gevoegde (concept)antwoord. 

13 Dienstverleningsovereenkomsten Servicegemeente Dordrecht met DG&J en OZHZ -  
Collegevoorstel  

Besloten is: 
- de bij dit voorstel gevoegde dienstverleningsovereenkomsten inclusief bijlagen aan te gaan 

met de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid en de Omgevingsdienst Zuid-Holland 
Zuid. 

14 Inspraak 19e wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Dordrecht -  
Collegevoorstel  

Besloten is: 
- een inspraakmogelijkheid te bieden op het concept van de 19e wijziging van de Algemene 

plaatselijke verordening Dordrecht en hiervoor de bijgevoegde inspraakprocedure vast te 
stellen.  

15 Vaststellen Aanwijzingsbesluit overheidsgebouwen in het kader van het rookverbod  
Dordrecht - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- het Aanwijzingsbesluit overheidsgebouwen in het kader van het rookverbod Dordrecht vast 

te stellen. 

16 Samenwerkingsovereenkomst 'Eigenwij©ks Aanpakken' - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- de samenwerkingsovereenkomst 'Eigenwij©ks aanpakken' met de woningcorporaties 

Woonbron en Trivire t.b.v. het opstellen van een draaiboek voor verduurzaming VvE's aan 
te gaan en daarmee akkoord te gaan met het bijbehorende Plan van Aanpak. 

 

https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysieke-Leefomgeving-Dordrecht/2021/23-november/21:15/Beantwoorden-artikel-40-vragen-SP-Wateroverlast-tuinen-Wielwijk-Cornelis-Evertsenstraat-Antwoordbrief-artikel-40-41/

