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Smart Society Dordrecht - Raadsvoorstel
De raad voor te stellen:
- het koersdocument 'Smart Society' vast te stellen;
- akkoord te gaan met uitwerking in een strategische uitvoeringsagenda inclusief
verkenning digitale tweeling;
- verlenging van het smart city innovatiefonds en ontwikkeling van de digitale tweeling mee
te nemen in budgettaire kaders voor de begroting 2023.
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Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan 9e herziening Wielwijk, Crabbehof en
Zuidhoven, Piet Heynstraat - speeltuinlocatie - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- af te zien van een inspraakronde, omdat er reeds overleg met omwonenden is gevoerd;
- het ontwerpbestemmingsplan '9e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, Piet
Heynstraat - speeltuinlocatie' ter inzage te leggen;
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over de aangepaste plantontwikkeling en het ter inzage leggen van het
ontwerpbestemmingsplan '9e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, Piet
Heynstraat - speeltuinlocatie'.
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WOZ en leegstand niet-woningen - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief onderbouwd te
adviseren geen wijzigingen in de huidige systematiek van ozb op bedrijfsmatig onroerend
goed (ozb categorie niet-woningen) aan te brengen.
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Verklaring college van B&W inzake Hazelaarlaan - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over Verklaring college van B&W inzake Hazelaarlaan;
- te starten met het zo snel als reëel haalbaar verplaatsen van het gemaal en de rioolkast
naar Dubbelsteynlaan-Oost.
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Financiële situatie gesloten jeugdhulpaanbieders - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad door middel van de bij de stukken gevoede raadsinformatiebrief te informeren
over de financiële situatie van de gesloten jeugdhulpaanbieder Schakenbosch.
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Notitie inspraak ontwikkeling Karel Doormanweg 4-8 - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over de inspraak betreffende de ontwikkeling Karel Doormanweg 4-8.
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Beantwoorden artikel 40-vragen VVD Stand van zaken Kromhout-Kasperspad 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 J.C. van der Net en de heer P.C. Kwaak namens de fractie
VVD, betreffende stand van zaken Kromhout-Kasperspad te beantwoorden
overeenkomstig het bij de stukken gevoegde (concept)antwoord.

9

Beantwoorden aanvullende artikel 39-vraag GewoonDordt Borging van de
stedenbouwkundige bepalingen uit de bouwverordening in bestemmingsplannen Antwoordbrief artikel 40/41
Besloten is:
- de aanvullende vraag, gesteld op grond van artikel 39 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad door mevrouw Koene en de heer Kleinpaste namens de fractie
GewoonDordt, betreffende de borging van de voormalige stedenbouwkundige bepalingen
uit de bouwverordening in bestemmingsplannen te beantwoorden overeenkomstig het bij
de stukken gevoegde (concept)antwoord.
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Terinzagelegging ontwerp bestemmingsplan Vlijweide, scholenlocatie Noordendijk Collegevoorstel
Besloten is:
- af te zien van een inspraakronde, omdat er reeds overleg met omwonenden is gevoerd; het ontwerpbestemmingsplan 'Vlijweide, scholenlocatie Noordendijk' ter inzage te leggen; de beleidsregels ruimtelijke kwaliteit als ontwerp ter inzage te leggen.
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Vaststellen Nadere regels persoonlijk minimabudget - Collegevoorstel
Besloten is:
- de Nadere regels persoonlijk minimabudget Dordrecht vast te stellen.
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Vaststellen notitie inspraak ontwikkeling Karel Doormanweg 4-8 - Collegevoorstel
Besloten is:
- de bijgevoegde notitie inspraak ontwikkeling Karel Doormanweg 4-8 vast te stellen en
insprekers de inspraakmemo per e-mail te verstrekken.

