
OPENBARE BESLUITENLIJST 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN  12 APRIL 2022 

 

 

2 1e Verzamelwijziging 2022 - Raadsvoorstel 

Conform 

De raad voor te stellen: 

- de bij dit raadsvoorstel gevoegde begrotingswijziging met nummer 222100 inzake de 1e 

Verzamelwijziging 2022 vast te stellen.  

3 Voortgang opvang Oekraïne-vluchtelingen - Raadsinformatiebrief 

Conform 

Besloten is: 

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

over de voortgang van de opvang van Oekraïnse vluchtelingen. 

4 Uitkering energietoeslagen minima – Raadsinformatiebrief 

 

Besloten is: 

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

over de uitkering van energietoeslagen aan huishoudens met een laag inkomen. 

5 Beantwoorden artikel 40-vragen VVD Flitsbezorging & darkshops aan banden -  

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 Den Heijer en Kuhlman namens de fractie VVD, betreffende 

Flitsbezorging & darkshops aan banden te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken 

gevoegde (concept)antwoord 

6 Aanwijzen (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand - Collegevoorstel 

Conform 

Besloten is: 

- Coster - van den Broek, Anna Maria, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 17 mei 1951, per 

16 januari 2022 opnieuw aan te wijzen als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke 

stand voor een periode van vijf jaar; 

- Renga - Hollander, Irma Albertine, geboren te Rotterdam op 25-12-1967, aan te wijzen als 

ambtenaar van de burgerlijke stand voor de periode dat zij in dienst is van de gemeente 

Dordrecht, sector Dienstverlening Drechtsteden; 

- Verwoert - Jurković, Romina, geboren te Rijeka, Joegoslavië op 14-06-1977, aan te wijzen 

als ambtenaar van de burgerlijke stand voor de periode dat zij in dienst is van de 

gemeente Dordrecht, sector Dienstverlening Drechtsteden; 

- Commandeur - Noorland, Karin, geboren te Dordrecht op 15-04-1967, aan te wijzen als 

ambtenaar van de burgerlijke stand voor de periode dat zij in dienst is van de gemeente 

Dordrecht, sector Dienstverlening Drechtsteden. 

https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Agendacommissie-Dordrecht/2022/26-april/19:00/1e-Verzamelwijziging-2022-Raadsvoorstel/
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/ONGETEKENDE-RIB-Voortgang-opvang-Oekraine-vluchtelingen.pdf
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Agendacommissie-Dordrecht/2022/26-april/19:00/Raadsinformatiebrief-Uitkering-energietoeslagen-minima-Raadsinformatiebrief/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Agendacommissie-Dordrecht/2022/26-april/19:00/Beantwoorden-artikel-40-vragen-VVD-Flitsbezorging-darkshops-aan-banden-Antwoordbrief-artikel-40-41/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Agendacommissie-Dordrecht/2022/26-april/19:00/Beantwoorden-artikel-40-vragen-VVD-Flitsbezorging-darkshops-aan-banden-Antwoordbrief-artikel-40-41/


7 Wijzigen Regels omtrent de ambtelijke organisatie Dordrecht, het Algemeen mandaatbesluit  

Dordrecht en vaststellen Attributie- en aanwijzingsbesluit Dordrecht Wet BAG -  

Collegevoorstel 

Conform 

Besloten is: 

- de Regels omtrent de ambtelijke organisatie Dordrecht, eerste wijziging vast te stellen; 

- het bijgevoegde Attributie- en aanwijzingsbesluit Dordrecht Wet BAG vast te stellen; 

- het bijgevoegde Algemeen mandaatbesluit Dordrecht, eerste wijziging vast te stellen. 

8 Subsidieregeling Projectfinanciering Innovatie Roadmaps Drechtsteden - Collegevoorstel 

Conform 

Besloten is: 

- de Subsidieregeling Projectfinanciering Innovatie Roadmaps Drechtsteden vast te stellen. 

9 Vaststellen Nadere regels deelvoertuigen Dordrecht, Vaststellingsbesluit voertuigenplafond 

en vergunningenplafond deelvoertuigen Dordrecht - Collegevoorstel Conform 

Besloten is: 

- de Nadere regels deelvoertuigen Dordrecht vast te stellen; 

- het Vaststellingsbesluit voertuigenplafond en vergunningenplafond deelvoertuigen 

Dordrecht vast te stellen; 

- de Beleidsregels deelfietsen Dordrecht, vastgesteld op 30 oktober 2018, in te trekken; 

- de ingekomen zienswijze van GO Sharing te beantwoorden overeenkomstig de bij de 

stukken gevoegde conceptbrief. 

10 Aangaan DVO Vergunningverlening Biesbosch - Collegevoorstel 

Conform 

Besloten is: 

- de bij de stukken gevoegde DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST Vergunningen, 

Ontheffingen Gebiedspartners van Nationaal Park de Biesbosch en 

Staatsbosbeheer met Staatsbosbeheer aan te gaan. 

 


