OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 11 JANUARI 2022

2

Vaststellen grondexploitatie Oudland - Raadsvoorstel
Besloten is:
- geheimhouding op leggen ten aanzien van de bijlage "Toelichting Grondexploitatie
Oudland (voormalig OMC terrein)" en de raad te verzoeken deze geheimhouding in zijn
eerstvolgende vergadering te bekrachtigen;
De raad voor te stellen:
- de Grondexploitatie Oudland (voormalig OMC terrein) vast te stellen;
- de begroting conform bijgevoegd voorstel met nummer 222009 te wijzigen.

3

Verordening jeugdhulp Dordrecht - Raadsvoorstel
De raad voor te stellen:
- de Verordening jeugdhulp Dordrecht vast te stellen.

5

Vaststellen bestemmingsplan "12e Herziening Dubbeldam, locatie Oudland" - Raadsvoorstel
De raad voor te stellen:
- de ingekomen zienswijzen ontvankelijk te verklaren;
- in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen zoals aangegeven in de Nota
naar aanleiding van de zienswijzen op het ontwerp-bestemmingsplan "12e Herziening
Dubbeldam, locatie Oudland" uit december 2021 en te bepalen dat deze nota onderdeel
uitmaakt van uw besluit;
- de ingekomen zienswijzen op basis van de Nota naar aanleiding van de zienswijzen op het
ontwerp-bestemmingsplan "12e Herziening Dubbeldam, locatie Oudland" uit december
2021 ongegrond te verklaren;
- naar aanleiding van de voorgestelde ambtshalve aanpassingen het bestemmingsplan
gewijzigd vast te stellen, zoals aangegeven in de Staat van wijzigingen en te bepalen dat
deze staat onderdeel uitmaak van uw besluit;
- geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te
stellen.

8

Vaststellen kaders en proces doorontwikkeling dagrecreatieterrein Nieuwe Dordtse
Biesbosch - Raadsvoorstel
Conform
De raad voor te stellen:
- Visie en kaders vast te stellen voor de doorontwikkeling van het dagrecreatieterrein, zoals
verwoord in bijlage 1 met inachtneming van wijzigingen omtrent het zandstrandje en
zwemwater;
- een participatietraject op te starten om omwonenden, de stad en andere
belanghebbenden te betrekken bij de inrichting van het dagrecreatieterrein;
- een procedure op te starten voor het wijzigen van het bestemmingsplan om de
opgenomen mogelijkheid voor 500 m2 horeca, inclusief terras, te wijzigen naar 500 m2
multifunctioneel gebouw en 400 m2 terras;
- voor beslispunten 1, 2 en 3 een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van €
292.600,-, de kapitaallasten te dekken uit de resterende recreatieve beheermiddelen
Nieuwe Dordtse Biesbosch en de begroting te wijzigen conform bijgevoegde
begrotingswijziging met nummer 222012;
- een uitvoeringskrediet van € 203.500,- beschikbaar te stellen om het pad naar de Zeedijk
in uitvoering te brengen en de begroting te wijzigen conform bijgevoegde
begrotingswijziging met nummer 222012;
- de resterende recreatieve beheermiddelen Nieuwe Dordtse Biesbosch te reserveren voor
herinvestering in het dagrecreatieterrein en beheer en onderhoud van een doorontwikkeld
dagrecreatieterrein.

9

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Geluidsschermen N3 / Middenzone Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- het ontwerpbestemmingsplan Geluidsschermen N3 / Middenzone ter inzage te leggen;
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over het ontwerpbestemmingsplan Geluidsschermen N3 / Middenzone.

10

Collegereactie op adviesrapport 4Vitae - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over de collegereactie op het rapport van adviesbureau 4Vitae.

12

Technische aanpassing bevoegdhedenovereenkomst - Collegevoorstel
Besloten is:
- de Bevoegdhedenovereenkomst Overleg lokale arbeidsvoorwaarden
Drechtsteden/ZuidHolland Zuid 2022 vast te stellen.

13

Beleid Gezond en Veilig werken - Collegevoorstel
Besloten is:
- akkoord te gaan met het Beleid gezond en veilig werken, inclusief de
bijlagen/handreikingen.

14

In behandeling nemen van de te late subsidieaanvraag van Stichting Vivenz betreffende
begeleiding van dak-en thuislozen voor 2022 - Collegevoorstel
Besloten is:
- de te late subsidieaanvraag van Stichting Vivenz (onderdeel van MEE-Vivenz), betreffende
begeleiding van dak-en thuislozen voor het kalenderjaar 2022 (zaaknummer:
20210174066) alsnog in behandeling te nemen.

15

In behandeling nemen van de te late subsidieaanvraag van Stichting MEE Plus voor inzet
in de PI De Dordtse Poorten 2022–2023 - Collegevoorstel
Besloten is:
- de te late subsidieaanvraag van Stichting MEE Plus, betreffende buddyzorg voor inzet in de
PI De Dordtse Poorten 2022–2023 voor het kalenderjaar 2022 alsnog in behandeling te
nemen.

16

Oneigenlijk grondgebruik nabij Domela Nieuwenhuisweg 28 - Collegevoorstel
Besloten is:
- de sommatie met kenmerk 2581173 te versturen.

17

Aanwijzen (plaatsvervangend) leden van het Algemeen Bestuur GR Sociaal - Collegevoorstel
Besloten is:
- aan te wijzen tot leden van het Algemeen Bestuur voor de Gemeenschappelijke regeling
sociaal (GRS) de heren P.J. Heijkoop en M.D. Burggraaf;
- aan te wijzen als eerste plaatsvervangend lid de heer H. van der Linden en als tweede
plaatsvervangend lid de heer B.C.M. Stam.

