
OPENBARE BESLUITENLIJST 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 24 MEI 2022  

 

2 Vaststellen Jaarstukken 2021 – Raadsvoorstel 
 
De raad voor te stellen: 
- de Jaarstukken 2021 vast te stellen; 
- van het nog te bestemmen jaarrekeningresultaat van € 17,1 miljoen een bedrag van  

€ 684.000,- toe te voegen aan de reserve Afschrijving ter dekking van toekomstige 
kapitaallasten van de Spartelvijver; 

- het nog te bestemmen jaarrekeningresultaat van € 17,1 miljoen onder verrekening van de 
toevoeging aan de reserve Afschrijving onder beslispunt 2, toe te voegen aan de 
algemene reserve stad; 

- een bedrag van € 16,3 miljoen aan resterend budget voor nog lopende 
investeringsprojecten over te hevelen naar 2022 en dit via begrotingswijziging 222900 en 
221901 te verwerken in de begroting. 

3 Aandelenoverdracht GRD transitie - Raadsvoorstel 
Conform 

Besloten is: 
- de aandelen "STAK Breedband Drechtsteden" en "ROM InnovationQuarter" over te nemen 

van de GR Sociaal, onder de opschortende voorwaarden dat de raad geen wensen en 
bedenkingen ten aanzien van dit besluit ter kennis van ons college brengt en alle 
betrokken partijen ook akkoord zijn; 

Besloten is: 
geen wensen en bedenkingen bij de overdracht van de aandelen "STAK 
Breedband Drechtsteden" en "ROM InnovationQuarter" van de GR Sociaal 
(voorheen GR Drechtsteden) aan de gemeente Dordrecht aan ons 
kenbaar te maken. 

4 Invlechten taken GR Drechtsteden in meerjarenbegroting 2022 – 
Raadsvoorstel 

De raad voor te stellen: 
- de bij dit raadsvoorstel gevoegde begrotingswijziging met nummer 222003 inzake de 

GRD-transitie vast te stellen; 
- krediet te verstrekken van € 6.018.705,- voor investeringen voortvloeiend uit het project 

"ICT verandert!" en € 318.883,- voor de afronding van een interne verbouwing op de 
Noordendijk, waarvan voor beiden de kapitaallasten al binnen de exploitatiebegroting zijn 
gedekt; 

- de bij de taken horende activa van de GR Drechtsteden over te nemen tegen boekwaarde 
per 31-12-2021, deze, in afwijking van het lokale afschrijvingsbeleid, volgens dezelfde 
systematiek verder af te schrijven en voor nieuwe investeringen vanaf 1 januari 2022 het 
afschrijvingsbeleid van de gemeente Dordrecht te volgen; 

- de indeling van de programmabegroting ongewijzigd te laten en de overgenomen 
onderdelen naar inhoud onder te brengen bij het best passende programma en hiervoor 
drie nieuwe producten toe te voegen: 

• overheaddiensten (onder programma Financiën van Dordrecht), naast het bestaande 
product Overhead dat de eigen algemene overheadkosten van de organisatie 
weergeeft; 

• onderzoek (onder programma Samenwerkend en Verbindend Dordrecht), waar de 
activiteiten, lasten en baten van het Onderzoekscentrum Drechtsteden worden 
ondergebracht; 



• ingenieursdiensten (onder programma Groen en Ruimtelijk Dordrecht), waar de 
activiteiten, lasten en baten van het Ingenieursbureau Drechtsteden worden 
ondergebracht (voorzover deze niet ten laste van grondexploitaties en investeringen 
komen); 

- geen doelen en activiteiten toe te voegen aan de begroting 2022, maar wel bij de 
jaarstukken 2022 via de paragrafen bedrijfsvoering en overhead de raad te informeren 
over de uitvoering van de begroting op het gebied van de overgenomen taken. De 
overgenomen taken geheel te integreren in de planvorming bij de begroting 2023. 

5 Wijziging van de GR Sociaal (zestiende wijziging) - Raadsvoorstel  

Besloten is: 
- het wijzigingsbesluit GR Sociaal (zestiende wijziging) vast te stellen, onder de 

opschortende voorwaarde dat de raad toestemming verleent als bedoeld in artikel 1 van 
de Wgr; 

- het bijgevoegde wijzigingsbesluit en de daarbij behorende stukken toe te zenden aan alle 
deelnemende bestuursorganen door middel van bijgevoegde concept brief; 

De raad voor te stellen: 
- het college toestemming te verlenen voor het wijzigen van de GR Sociaal conform het bij 

het voorstel gevoegde wijzigingsbesluit. 

6 Uitvoeringskrediet Dordwijkzone deelgebied Reewegpark en Schenkeldijk - Raadsvoorstel  

De raad voor te stellen: 
- een budget beschikbaar te stellen van: 

• € 436.978,- voor de uitvoering van Dordwijkzone Stadspark XXL, deelgebied 
Reeweg; 

• € 1.364.086,- voor de uitvoering van Dordwijkzone Stadspark XXL, deelgebied  
Schenkeldijk, ten laste van de deelreserve Agenda Dordrecht 2030  

Dordwijkzone Stadspark XXL; 
- de begroting dienovereenkomstig te wijzigen conform de begrotingswijziging met het 

nummer 222023. 

8 Beantwoorden artikel 40-vragen PVV Hard aanpakken van de overlast in de Dordtse 
Kloostertuin - 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 Leeuwen namens de fractie PVV, betreffende het hard 
aanpakken van de overlast in de Dordtse Kloostertuin te beantwoorden overeenkomstig 
het bij de stukken gevoegde (concept)antwoord. 

9 Beantwoorden artikel 40-vragen DENK Eerder invoeren kostendelersnorm - 
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 Safranti namens fractie DENK Dordrecht, met betrekking tot 
eerder invoeren kostendelersnorm te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken 
gevoegde (concept)antwoord. 



11 Wervingskosten - Collegevoorstel 

Besloten is: 
- een bedrag van € 518.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van een flexibele schil 

voor werving & selectie, en dit bedrag als afwijking op de Begroting 2022 mee te nemen 
in de Bestuursrapportage 2022. 

13 Aanwijzen Functionaris Gegevensbescherming  - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- het bijgevoegde Aanwijzingsbesluit Functionaris Gegevensbescherming Dordrecht vast te 

stellen. 

14 Vaststellen aangepaste Subsidieregeling Het Dordts Leerprogramma gemeente Dordrecht -  
Collegevoorstel  

Besloten is: 
- het mandaat te geven aan wethouder Heijkoop, na een positief raadsbesluit over het 

reserveren van de middelen die gekoppeld zijn aan het Dordts leerprogramma, de  
Subsidieregeling Het Dordts Leerprogramma gemeente Dordrecht namens het college vast 
te stellen. 

15 Toepassen hardheidsclausule Subsidieregeling cultuur actief, wendbaar en weerbaar 2022 -  
Collegevoorstel 
Conform 

Besloten is: 
- de hardheidsclausule van de Subsidieregeling cultuur actief, wendbaar en weerbaar 2022 

toe te passen. 

16 Indienen proposities versnellingsafspraken Woningbouw - Dordtse Spoorzone: 
gebied rondom Station Dordrecht en Station Leerpark - Collegevoorstel Conform 

Besloten is: 
- proposities voor een rijksbijdrage vanuit de (eerste tranche) versnellingsafspraken 

woningbouw in te dienen voor het ontwikkelgebied rondom station Dordrecht Centrum en 
het ontwikkelgebied rondom station Dordrecht Leerpark. 

18 Wijziging Beleidsregel betreffende de omzetting van zelfstandige woonruimte in 
onzelfstandige woonruimte, eerste wijziging - Collegevoorstel Conform 

Besloten is: 
- de "Wijziging Beleidsregel betreffende de omzetting van zelfstandige woonruimte in 

onzelfstandige woonruimte, eerste wijziging" vast te stellen. 

 


