
OPENBARE BESLUITENLIJST 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN  22 MAART 2022 

 

2 Coronamaatregelen (22 maart 2022) - Raadsinformatiebrief  

Besloten is: 

- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren 
over de coronamaatregelen (22 maart 2022). 

3 Bluswatervoorziening: onderhoudssituatie van de spoorsloten in Dordrecht en Zwijndrecht -  
Raadsinformatiebrief  

Besloten is: 

- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren 
over de gebrekkige onderhoudssituatie van de spoorsloten in Dordrecht en Zwijndrecht 
waardoor het beschikbaar hebben van voldoende bluswater, ten behoeve van het 
bestrijden van een incident op het spoor, niet is gegarandeerd. 

4 Mindervalidenroute Haniaspolder (toezegging 210928/T1) - Raadsinformatiebrief  
 
Besloten is: 
-het wandelpad in de Haniaspolder beter begaanbaar te maken voor mensen met een 

beperking; 
-in te stemmen met de voorgestelde aanpassingen aan het pad geraamd op € 40.150,-; 
-d e raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren 
over de stand van zaken met betrekking tot toezegging 210928/T1: Financiële afronding 

Nieuwe Dordtse Biesbosch. 

5 Beantwoorden artikel 40-vragen GroenLinks Stopzetten ontwikkeling windmolen Krabbegors  
- 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 der Meer 

namens de fractie GroenLinks, betreffende het stopzetten 
ontwikkeling windmolen Krabbegors te beantwoorden 
overeenkomstig het bij de stukken gevoegde 
(concept)antwoord. 

6 Beantwoorden artikel 40-vragen SP + VSP Leeftijdsdiscriminatie toelating bewoners in De  
Gravenhorst - Antwoordbrief artikel 40/41 
Besloten is: 

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

gemeenteraad door heer 't Lam en mevrouw Stolk namens respectievelijk de fractie SP en 
fractie VSP, betreffende leeftijdsdiscriminatie toelating bewoners in De Gravenhorst te 
beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde (concept)antwoord. 
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7 Vaststellen Subsidieregeling controle op Coronatoegangsbewijzen Dordrecht 2022  -  
Collegevoorstel  

Besloten is: 

- de Subsidieregeling controle op Coronatoegangsbewijzen Dordrecht 2022 vast te stellen; - 
het Rekenformulier, zoals genoemd in artikel 7 van de subsidieregeling, vast te stellen. 

8 Vaststellen Reglement functionaris voor de gegevensbescherming Drechtsteden 2022 -  
Collegevoorstel 

Besloten is: 

- het bij dit voorstel gevoegde Reglement functionaris voor de gegevensbescherming 

Drechtsteden 2022 vast te stellen; 

- te bepalen dat in het vierde kwartaal 2023 een evaluatie plaatsvindt van dit reglement. 

9 Gedoogbesluit tijdelijke noodopvang Oekraïense vluchtelingen hotelboot Korte Wantijkade -  

Collegevoorstel 

 
Besloten is: 

- te gedogen dat, in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingplan Stadswerven, de 

hotelboot aan de Korte Wantijkade, tijdelijk als noodopvanglocatie wordt gebruikt; 

- te gedogen dat, in strijd met de Havenverordening (artikel 4.2 (Verbod gebruik generator, 

hoofd- en hulpmotor)) gebruik zal worden gemaakt van generatoren voor het voorzien van 

stroom aan de opvanglocatie.  

- aan dit gedoogbesluit de hierna volgende voorwaarden te verbinden: 

1. Dit gedoogbesluit heeft betrekking op de hotelboot, gelegen aan de Korte Wantijkade 

te Dordrecht, kadastraal bekend DDT00, sectie I, nummer 2331. 
2. Dit gedoogbesluit geldt, gerekend vanaf de datum van bekendmaking, tot 31-

122022 en vervalt na het verstrijken van deze termijn van rechtswege. 
3. Na het verstrijken van de termijn van dit gedoogbesluit, wordt door de gemeente het 

strijdige gebruik van de opvanglocatie met onmiddellijke ingang gestaakt en de 
voorzieningen die daarin zijn aangebracht ten behoeve van de opvang, indien nodig, 
direct en permanent verwijderd. Dit is slechts anders indien het college ten behoeve 

van een voortgezet gebruik van de opvanglocatie als tijdelijke noodopvanglocatie 
een (tijdelijke) omgevingsvergunning heeft verleend. 

4. De opvanglocatie dient uiterlijk ten tijde van de feitelijke ingebruikname ten behoeve 
van de opvang van vluchtelingen te voldoen aan alle eisen van het Bouwbesluit 
2012, met name op het gebied van gezondheid, constructieve veiligheid, 
brandveiligheid en overige veiligheidsaspecten. 

Alle risico’s, van welke aard en in welke omvang dan ook, van het gebruik en inrichting van 

de opvanglocatie als tijdelijke noodopvanglocatie, liggen bij de gemeente Dordrecht. Het 
college van burgemeester en wethouders behoudt zich alle rechten voor om dit 
gedoogbesluit op enig moment, indien de omstandigheden naar zijn oordeel hierom vragen, 
in te trekken. 

 


