
OPENBARE BESLUITENLIJST 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN  18 JANUARI 2022 

 

2 Aanvullende financiële bijdrage RTV Dordrecht in overbruggingsjaar 2022 - Raadsvoorstel  

De raad voor te stellen: 

- akkoord te gaan met een aanvullende financiële bijdrage van € 100.000,-- aan de lokale 

omroep RTV Dordrecht in 2022 ter overbrugging naar de landelijke financiering van lokale 

omroepen. 

3 Invoeren regeling opkoopbescherming - Raadsvoorstel  

Besloten is: 

- vooruitlopend op een besluit van de raad opdracht te geven te starten met de invoering 

van een vergunning- en handhavingsstelsel voor de regeling opkoopbescherming; 

De raad voor te stellen: 

- in de huisvestingsverordening gemeente Dordrecht een paragraaf 'opkoopbescherming' 

toe te voegen. 

Als basis voor de tekst in de paragraaf 'opkoopbescherming' de VNG-modelverordening te 

hanteren die naar verwachting in januari 2022 naar de gemeenten wordt gestuurd. Als 

werkingsgebied voor de regeling opkoopbescherming de hele stad aan te wijzen. Als 

prijsgrens voor de begrenzing van het werkgebied uit te gaan van woningen met een 

WOZ-waarde van € 355.000,- of lager; 

- de uitvoering van deze nieuwe regeling onder te brengen bij de Omgevingsdienst Zuid- 

Holland Zuid. 

- De dekking voor de opzet en uitvoering van de regeling in 2022 is ten laste van het 

begrotingssaldo 2022 en wordt structureel in de kaderbrief 2023 opgenomen. 

4 Terugblik op het Evenementenjaar 2021 en financiële ondersteuning voor evenementen in  
2022 - Raadsvoorstel  

De raad voor te stellen: 

- de terugblik op het evenementenjaar 2021 voor kennisgeving aan te nemen en in 

samenhang hiermee akkoord te gaan met het verplaatsen van het Tij Festival naar oktober 

2022 met behoud van de niet bestede middelen 2021; 

- lokale, regionale en beeldbepalende evenementen in het evenementenjaar 2022 financieel 

te ondersteunen om de waardevolle opgebouwde evenementeninfrastructuur in onze stad 

te behouden; 

- € 209.164,- van niet bestede middelen van de Dordtse Feesten en het restant 

evenementenbudget uit de subsidieregeling 'Amateurkunst, Evenementen en Culturele 

Initiatieven' over te hevelen naar het Evenementenbudget 2022; 

- te bepalen dat begrotingssubsidies van "beeldbepalende evenementen" éénmalig kunnen 

worden verhoogd om de financiële ondersteuning mogelijk te maken. Bij de lokale 

evenementen die een beroep doen op de subsidieregeling "Amateurkunst, Evenementen 

en Culturele Initiatieven" gebruik te maken van de hardheidsclausule binnen de 

subsidieregeling om in 2022 af te wijken van Hoofdstuk 3, artikel 6, l id 1 de maximale 

hoogte van subsidies op basis van categorieën en lid 2 de maximale subsidie mag niet 

meer dan 50% van de begroting van het evenement bedragen. 

 

https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2022/01-februari/14:00/Akkoord-gaan-met-Aanvullende-financiele-bijdrage-RTV-Dordrecht-in-overbruggingsjaar-2022-Raadsvoorstel/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2022/01-februari/14:00/Invoeren-regeling-opkoopbescherming-Raadsvoorstel/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur-en-Middelen-Dordrecht/2022/08-februari/20:00/Terugblik-op-het-Evenementenjaar-2021-en-financiele-ondersteuning-voor-evenementen-in-2022-Raadsvoorstel/


5 Vaststellen wijzigingsverordening Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht 2019 -  

Raadsvoorstel  

Besloten is: 

- de besluitvorming over de invoering 'regeling opkoopbescherming' te koppelen aan de 

vaststelling van de 'wijzigingsverordening Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht 

2019'. Indien wordt besloten de regeling opkoopbescherming in te voeren zal een nieuwe 

paragraaf 'regeling opkoopbescherming' aan de concept wijzigingsverordening worden 

toegevoegd, voordat deze ter besluitvorming aan de raad wordt aangeboden. Voor de 

artikelen 'regeling opkoopbescherming' zal gebruik gemaakt worden van de 

VNGmodelverordening die in januari 2022 wordt verwacht; 

- in afwachting van het besluit over de regeling opkoopbescherming in te stemmen met de 

'wijzigingsverordening Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht 2019' en deze ter 

bespreking aan de raad aan te bieden. De raad op die manier de gelegenheid te geven de 

wijzigingen te bespreken gelijktijdig met het voorstel invoering opkoopbescherming en 

zodoende vertraging in het besluitvormingsproces te voorkomen; 

De raad voor te stellen: 

-de 'Verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht, 1e 

de uitvoering van deze nieuwe regeling onder te brengen bij de Omgevingsdienst Zuid- 

Holland Zuid. 

 

6 Evaluatierapport Handhaving - Raadsinformatiebrief 

 

Besloten is: 

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

over het evaluatierapport Handhaving. 

7 Decembercirculaire 2021 - Raadsinformatiebrief 

Besloten is: 

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

over de Decembercirculaire 2021. 

8 Tussenstand uitvoering visie Van opvang naar wonen 2020-2025 - Raadsinformatiebrief  

Besloten is: 

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

over de tussenstand van de uitvoering van de visie Van opvang naar wonen 2020-2025. 

9 Tussenevaluatie 'Samen tegen Armoede 2018-2022' - Raadsinformatiebrief  

Besloten is: 

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

over de bijgesloten tussenevaluatie van het programma 'Samen tegen Armoede 20182022'. 

10 Beantwoorden artikel 40-vragen VVD Hier kan geen goed ondernemerschap tegenop -  
Antwoordbrief artikel 40/41  

Besloten is: 

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

gemeenteraad door de heer R.R.C. den Heijer namens VVD Dordrecht, betreffende 

'hier kan geen goed ondernemerschap tegenop' te beantwoorden overeenkomstig 

het bij de stukken gevoegde (concept)antwoord. 

 

https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2022/01-februari/14:00/Vaststellen-wijzigingsverordening-Huisvestingsverordening-gemeente-Dordrecht-2019-Raadsvoorstel/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2022/01-februari/14:00/Raadsinformatiebrief-Evaluatierapport-Handhaving-Raadsinformatiebrief/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2022/01-februari/14:00/Raadsinformatiebrief-Decembercirculaire-2021-Raadsinformatiebrief/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2022/01-februari/14:00/Raadsinformatiebrief-over-Tussenstand-uitvoering-visie-Van-opvang-naar-wonen-2020-2025-Raadsinformatiebrief/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2022/01-februari/14:00/Raadsinformatiebrief-over-Tussenevaluatie-Samen-tegen-Armoede-2018-2022-Raadsinformatiebrief/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur-en-Middelen-Dordrecht/2022/08-februari/20:00/Beantwoorden-artikel-40-vragen-VVD-Hier-kan-geen-goed-ondernemerschap-tegenop-Antwoordbrief-artikel-40-41/


11 Beantwoorden artikel 40-vragen VVD Dordtse straten verdienen maatwerk, geen 

eenheidsworst (n.a.v. RV afhandelen motie 201110-M3A) - Antwoordbrief artikel 40/41  

 

Besloten is: 

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

gemeenteraad door de heer A.J. Kuhlmann en de heer R. Noldus namens de fractie VVD, 

betreffende "Dordtse straten verdienen maatwerk, geen eenheidsworst" te beantwoorden 

overeenkomstig het bij de stukken gevoegde (concept)antwoord. 

12 Beantwoorden artikel 40-vragen CDA bouwlocatie Karel Doormanweg 4-8 - Antwoordbrief 
artikel 40/41  

Besloten is: 

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

gemeenteraad door de heer T.C. Oostenrijk namens CDA-fractie, betreffende bouwlocatie  

Karel Doormanweg 4-8 te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde  

(concept)antwoord. 

 

https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysieke-Leefomgeving-Dordrecht/2022/25-januari/20:00/Beantwoorden-artikel-40-vragen-VVD-Dordtse-straten-verdienen-maatwerk-geen-eenheidsworst-n-a-v-RV-afhandelen-motie-201110-M3A-Antwoordbrief-artikel-40-41/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysieke-Leefomgeving-Dordrecht/2022/25-januari/20:00/Beantwoorden-artikel-40-vragen-CDA-bouwlocatie-Karel-Doormanweg-4-8-Antwoordbrief-artikel-40-41/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysieke-Leefomgeving-Dordrecht/2022/25-januari/20:00/Beantwoorden-artikel-40-vragen-CDA-bouwlocatie-Karel-Doormanweg-4-8-Antwoordbrief-artikel-40-41/

