
 

 Openbare besluitenlijst 

college van burgemeester en wethouders van 10 mei 2022 

2 Huis van Stad en Regio - Raadsvoorstel 

De raad voor te stellen: 

- een uitvoeringskrediet te verlenen voor de werkzaamheden inzake sloop en bouwrijp 
maken van de bouwlocatie Huis van Stad en Regio ter grootte van € 2,1 miljoen, verdeeld 
in € 1.260.000,- (2022) en € 840.000,- (2023); 

- de afwaardering van de boekwaarde van de parkeergarage Veemarkt van € 1.673.000,- te 
dekken door een onttrekking uit de Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen; 

- de afwaardering van de boekwaarde van de panden aan de Spuiboulevard van €  

3.544.000,- te dekken door een onttrekking uit de reserve Afschrijving; 

- de begroting 2022 conform bijgevoegde begrotingswijziging met nummer BWN 222022 te 
wijzigen. 

3 Kredietaanvraag inrichting openbare ruimte Charlotte de Bourbonstraat e.o. - Raadsvoorstel  

De raad voor te stellen: 

- de openbare ruimte van de ontwikkellocatie Charlotte de Bourbonstraat (witte dorp) en 
omgeving duurzaam groen en klimaat adaptief in te richten; 

- voor de inrichting van de openbare ruimte een investeringskrediet maatschappelijk nut 
beschikbaar te stellen van € 1.992.900,-, te dekken uit: 

• kostenverhaal woningcorporaties Trivire en Woonbron € 446.500,-; 

• en subsidie knelpuntenpot Provincie Zuid-Holland € 500.000,-; 

 de kapitaallasten (€ 46.000,- per jaar) van het resterend tekort op de investering te 
dekken door € 1.046.400,- te storten in de reserve afschrijving ten laste van de algemene 
reserve; 

- de begroting met begrotingswijzingsnummer BWN222019 overeenkomstig te wijzigen. 

4 Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht Dordrecht - Raadsvoorstel  

De raad voor te stellen: 

- de Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht Dordrecht vast te stellen. 

5 Jaarverslag klachten 2021 – Raadsinformatiebrief 

Besloten is: 

- het jaarverslag klachten 2021 vast te stellen; 

- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren 
over het jaarverslag klachten 2021. 

https://college.dordrecht.nl/Vergaderingen/College-van-burgemeester-en-wethouders-GDD/2022/10-mei/09:00/Huis-van-Stad-en-Regio-Raadsvoorstel
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Nieuw-ingekomen-stukken-Dordrecht/2022/9-juni/00:00/Beschikbaar-stellen-van-een-krediet-t-b-v-inrichting-openbare-ruimte-Charlotte-de-Bourbonstraat-e-o-Raadsvoorstel
https://college.dordrecht.nl/Vergaderingen/College-van-burgemeester-en-wethouders-GDD/2022/10-mei/09:00/Verordening-uitvoering-en-handhaving-omgevingsrecht-Dordrecht-Raadsvoorstel
https://college.dordrecht.nl/Vergaderingen/College-van-burgemeester-en-wethouders-GDD/2022/10-mei/09:00/Jaarverslag-klachten-2021-Raadsinformatiebrief
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6 Neveninkomsten 2021 politieke ambtsdragers gemeente Dordrecht - Collegevoorstel  

Besloten is: 

- vast te stellen dat op geen der in de overwegingen genoemde ambtsdragers de 
verrekenplicht in 2021 rust. 

8 Vrijstelling aanbiedingsplicht Wvg plangebied Spuiboulevard 314-380 te Dordrecht  

(Crownpoint) - Collegevoorstel  

Besloten is: 

- op grond van artikel 10, lid 6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) eenmalig aan 
Newomij Vastgoed BV een vrijstelling van de aanbiedingsplicht te verlenen ten aanzien 
van het recht van erfpacht op de percelen, kadastraal bekend als gemeente Dordrecht, 
sectie D en nummers: 6185, groot 920 m2; 6745, groot 59 m2; 6746, groot 251 m2; 
6747, groot 3.992 m2 en daarbij beperkingen op te leggen. 

9 Kwijtschelden periodieke betalingen Q4 2021 gemeentelijke buitensportaccommodaties  

(sportvelden) - Collegevoorstel 

Besloten is: 

- vooruitlopend op de tegemoetkoming vanuit het Rijk: 100% van de totale huur in 
periode 1 november 2021 - 31 januari 2022 kwijt te schelden (omgerekend € 
94.120,67,-) 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 Q4 2021 periodieke 
huur buitensportaccommodaties (sportvelden) Dordrecht. 

 


