OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 1 FEBRUARI 2022
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Adviesrecht Omgevingswet - Raadsvoorstel
De raad voor te stellen:
- scenario 3 'doelgericht adviesrecht', als bedoeld in bijlage 1, als kader vast te stellen.

Beschikbaar stellen krediet ten behoeve van verwervingen in het plangebied
Weeskinderendijk (Dordtse Spoorzone) - Raadsvoorstel
Besloten is:
- geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bijlage "Financiële en juridische
onderbouwing gevraagde middelen Weeskinderendijk" en de raad te verzoeken deze
geheimhouding in zijn eerstvolgende vergadering te bekrachtigen;
De raad voor te stellen:
- (vooruitlopend op de grondexploitatie) een krediet van € 14,1 miljoen, vermeerderd met
bijkomende kosten (notaris, etc.), ter beschikking te stellen ten behoeve van de verwerving
van de nog niet in eigendom zijnde woningen aan de Weeskinderendijk 19-99, het
parkeerterrein van NS aan de Weeskinderendijk en de percelen en opstallen van het
Sterovita terrein en als strategische verwerving (mva) op de balans te activeren;
- (vooruitlopend op de grondexploitatie) een krediet van € 2,37 miljoen ter beschikking te
stellen voor de kosten die voortvloeien uit bovengenoemde verwervingen en het beëindigen
van de huurovereenkomsten aan de Weeskinderendijk 19-113 en deze kosten als
immaterieel vast actief op de balans te activeren;
- de boekwaarde en bijbehorende exploitatiebegroting van de reeds in eigendom zijnde
woningen aan de Weeskinderendijk per 1 januari 2022 over te hevelen van
begrotingsprogramma Algemene dekkingsmiddelen naar begrotingsprogramma Bouwend
en Bereikbaar Dordrecht en hiermee volledig onderdeel te maken van het project
Maasterras;
- de begroting dienovereenkomstig te wijzigen conform begrotingswijziging met nummer
222015.
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Voortgang plan van aanpak Leefbaarheid Kromhout-Kasperspad - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over de stand van zaken van de integrale aanpak Kromhout-Kasperspad.
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Aankondiging actualisatie kaderstellende nota's Risicomanagement &
Weerstandsvermogen en Grondbeleid - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over de actualisatie van de nota's Risicomanagement & Weerstandsvermogen en
Grondbeleid.
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Voortgang programma Samen maken wij onze Stad - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over de stand van zaken van het Programma Samen maken wij onze Stad.
We geven weer wat er in het afgelopen jaar is ontwikkeld en we blikken vooruit op welke
ondersteuning blijvend nodig is voor initiatiefnemers.
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Beantwoorden motie 211109/M7: Vaart met de woningbouw - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- motie 211109/M7: Vaart met de woningbouw te beantwoorden door middel van de bij de
stukken gevoegde raadsinformatiebrief.

9

Steiger- en halteerplan fase 1 - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over het proces om te komen tot een steiger- en halteerplan.
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Integraal en Meerjarig Sociaal Domein 2023-2027 - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- het startdocument 'Integraal en Meerjarig Sociaal Domein' vast te stellen en de daarin
genoemde opdracht te verlenen aan het projectteam;
- daarbij te kiezen voor het middel van de SAS-procedure om te komen tot een integrale en
meerjarige financiering voor de taken zoals benoemd in het startdocument;
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over Integraal en Meerjarig Sociaal Domein.
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Stand van zaken eenzaamheidsbeleid - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over de stand van zaken van het eenzaamheidsbeleid.
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Spuihavengarage - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over de gewijzigde scope voor de Spuihavengarage en inzet van het reeds beschikbare
voorbereidingskrediet.
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Invoering parkeerregulering in het Leerpark - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over het voornemen tot invoering van parkeerregulering in het Leerpark medio 2022.
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Voortgang Programma Sportparken 2022-2030 en VHP - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over Voortgang Programma Sportparken 2022-2030.
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Beantwoorden artikel 40-vragen VVD Schade- en letselverhaal op daders - 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 Merx namens de fractie VVD, betreffende schade- en
letselverhaal op daders te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde
(concept)antwoord.
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Beantwoorden artikel 40-vragen CDA Trillings- en geluidsoverlast door verkeersdrempels 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 Van Dam Timmers namens de fractie CDA Dordrecht,
betreffende te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde
(concept)antwoord.
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Beantwoorden artikel 40-vragen GroenLinks + VSP OV-65+ - Antwoordbrief artikel 40/41
Besloten is:
- de vragen, gesteld op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad door mevrouw Kruger en mevrouw Stolk namens respectievelijk de fracties
GroenLinks en VSP, betreffende OV-65+ te beantwoorden overeenkomstig het bij de
stukken gevoegde (concept)antwoord.
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(Nieuwe) Aanwijsbesluiten gemeentelijke heffingen in verband met transitie per 1 januari
2022 - Collegevoorstel
Besloten is:
- de volgende bijgevoegde aanwijzingsbesluiten vast te stellen:
1. Aanwijzingsbesluit WOZ-, Heffings- en Invorderingsambtenaar GBD/OCD.
2. Aanwijzingsbesluit medewerkers belastingen GBD/OCD.
3. Gezamenlijk Aanwijzingsbesluit WOZ en Belastingen Regeling onderlinge
samenwerking Drechtstedengemeenten.
4. Aanwijzingsbesluit Invorderingsambtenaar HRFD.
5. Aanwijzingsbesluit medewerkers belastingen HRFD.
6. Gezamenlijk Aanwijzingsbesluit overige heffingen Regeling onderlinge samenwerking
Drechtstedengemeenten.
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Verlengen aflossingsduur lening Breedband Drechtsteden Groep BV - Collegevoorstel
Besloten is:
- conform de ontwerp-leningovereenkomst de aflossingstermijn lening Breedband
Drechtsteden Groep BV te verlengen tot en met 2036.
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Aangaan Memorandum of Understanding Zero Emission Dredging Hub - Collegevoorstel
Besloten is:
- het Memorandum of Understanding Zero Emmission Hub aan te gaan met Stichting
Drechtsteden Economische Acquisitie Loket, Baggermaatschappij Boskalis B.V., Van Oord
Dredging Marine Contractors B.V., Royal IHC, Damen Workboats B.V. en Dordrecht
Academy.
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Vaststellen Subsidieregeling duurzame terrasverwarming gemeente Dordrecht Collegevoorstel
Besloten is:
- de Subsidieregeling duurzame terrasverwarming gemeente Dordrecht vast te stellen.
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Intrekken Nadere regels beschermd wonen en opvang - Collegevoorstel
Besloten is:
- de Nadere regels beschermd wonen en opvang gemeente Dordrecht in te trekken;
- dit intrekkingsbesluit in werking te laten treden op de dag na die van de bekendmaking en
terug te laten werken tot 1 februari 2022.
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Uitvoering nazorg ex-gedetineerden door het Zorg- en Veiligheidshuis ZHZ - Collegevoorstel
Besloten is:
- de regie op de nazorg aan ex-gedetineerden door het Zorg- en Veiligheidshuis voort te
zetten.
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Aangaan Prestatieafspraken Dordrecht 2022 & 2023 - Collegevoorstel
Besloten is:
- met de woningcorporaties Trivire en Woonbron en de twee huurdersorganisaties van de
woningcorporaties de "Prestatieafspraken Dordrecht 2022 & 2023" aan te gaan;
- met de woningcorporatie Habion de "Prestatieafspraken Dordrecht 2022-2024" aan te
gaan.

