
OPENBARE BESLUITENLIJST 
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN  25 JANUARI 2022 

 
2 Vaststellen 19e wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Dordrecht en Wijziging  

Legesverordening 2022, tweede wijziging – Raadsvoorstel 
 
De raad voor te stellen: 
- de bijgevoegde Algemene plaatselijke verordening Dordrecht, 19e wijziging en de 

bijgevoegde wijziging Legesverordening 2022, tweede wijziging vast te stellen. 

3 Vaststellen bestemmingsplan '5e herziening Krispijn, locatie Mauritsweg 157' -  
Raadsvoorstel  

De raad voor te stellen: 
- geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen, 

omdat de kosten anderszins zijn verhaald; 
- te bepalen dat het voorstel met de beoordeling van de zienswijzen deel uitmaakt van dit 

besluit; 
- zienswijzen 1,2 en 3 ontvankelijk te verklaren; 
- zienswijze 1 ongegrond te verklaren; 
- zienswijze 2 gedeeltelijk gegrond te verklaren; 
- zienswijze 3 gegrond te verklaren; 
- het bestemmingsplan '5e herziening Krispijn, locatie Mauritsweg 157' overeenkomstig het 

door het college van burgemeester en wethouders bij zijn voorstel overgelegde ontwerp 
vast te stellen. 

4 Vaststellen Verordening tot wijziging van de Verordening kwijtschelding 
gemeentelijke belastingen (vierde wijziging) - Raadsvoorstel  

De raad voor te stellen:  
de Verordening tot wijziging van de Verordening inzake kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen, vierde wijziging vast te stellen. 

5 Vaststellen Verordening op de gemeentelijke adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit  
Dordrecht - Raadsvoorstel  

De raad voor te stellen: 
- de Verordening op de gemeentelijke adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Dordrecht vast 

te stellen. 

6 NAGEKOMEN: Stichting Nestas Scholengroep voor katholiek en openbaar onderwijs - 
goedkeuring verlenen aan de partiële statutenwijziging, waarmee de nieuwe naam wordt 
opgenomen in de statuten - Raadsvoorstel  

De raad voor te stellen: 
- goedkeuring te verlenen aan de partiële statutenwijziging, waarmee de nieuwe naam 

'Nestas scholengroep' wordt opgenomen in de statuten. 

 
 

https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur-en-Middelen-Dordrecht/2022/08-februari/20:00/Vaststellen-19e-wijziging-van-de-Algemene-plaatselijke-verordening-Dordrecht-en-Wijziging-Legesverordening-2022-tweede-wijziging-Raadsvoorstel/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysieke-Leefomgeving-Dordrecht/2022/15-februari/20:00/Vaststellen-bestemmingsplan-5e-herziening-Krispijn-locatie-Mauritsweg-157-Raadsvoorstel/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur-en-Middelen-Dordrecht/2022/08-februari/20:00/Vaststellen-Verordening-tot-wijziging-van-de-Verordening-kwijtschelding-gemeentelijke-belastingen-vierde-wijziging-Raadsvoorstel/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysieke-Leefomgeving-Dordrecht/2022/08-februari/20:00/Vaststellen-Verordening-op-de-gemeentelijke-adviescommissie-Ruimtelijke-Kwaliteit-Dordrecht-Raadsvoorstel/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Sociale-Leefomgeving-Dordrecht/2022/08-februari/20:00


9 Vaststellen derde wijziging van de Legesverordening 2022 - Raadsinformatiebrief 
Conform 

Besloten is: 
- de bijgaande wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2022 

(derde wijziging) vast te stellen; 
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren 

over de vaststelling van de derde wijziging van de Verordening op de heffing en 
invordering van leges 2022. 

11 Businesscase parkeren gebiedsontwikkeling Spuiboulevard - Raadsinformatiebrief  

Besloten is: 
- geheimhouding op te leggen ten aanzien van de inhoud van de Businesscase parkeren 

gebiedsontwikkeling Spuiboulevard en de raad te verzoeken deze opgelegde 
geheimhouding in zijn eerstvolgende vergadering te bekrachtigen; 

- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadinformatiebrief te informeren 
over de effecten van de businesscase parkeren in de gebiedsontwikkeling van de 
Spuiboulevard. 

12 Afhandelen motie 211109/M12: Neem het sociale heft in eigen hand! - Raadsinformatiebrief  

Besloten is: 
- motie 211109/M12: Neem het sociale heft in eigen hand! te beantwoorden via de bij de 

stukken gevoegde raadsinformatiebrief en deze motie hiermee als afgehandeld te 
beschouwen. 

13 Afhandelen motie 201110/M4: Van een kale wand naar een groene wand - 
Raadsinformatiebrief  

Besloten is: 
- motie 201110/M4: Van een kale wand naar een groene wand door middel van de bij de 

stukken gevoegde raadsinformatiebrief te beantwoorden en deze motie hiermee als 
afgehandeld te beschouwen. 

15 Uitbrengen koopaanbiedingen gronden Dordtse Kil IV - DistriPark (januari 2022) -  
Collegevoorstel  

Besloten is: 
- de bij de stukken gevoegde koopaanbiedingen uit te brengen ten aanzien van de op 

Dordtse Kil IV gelegen gronden van Aagro Bouw B.V. en Eijk-Euser B.V. ten behoeve van 
de ontwikkeling van logistiek bedrijventerrein DistriPark; 

- geheimhouding op te leggen ten aanzien van het bij dit voorstel als bijlage gevoegde 
taxatierapport van de heer ing. J. Rheijngoudt d.d. 26 april 2021.  

16 Managementletter 2021 Gemeente Dordrecht - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- de Managementletter 2021 tezamen met de bestuurlijke reactie ter kennisname van de 

Auditcommissie te brengen.  

https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur-en-Middelen-Dordrecht/2022/08-februari/20:00/Raadsinformatiebrief-Vaststellen-derde-wijziging-van-de-Legesverordening-2022-Raadsinformatiebrief/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysieke-Leefomgeving-Dordrecht/2022/08-februari/20:00/Raadsinformatiebrief-over-Businesscase-parkeren-gebiedsontwikkeling-Spuiboulevard-Raadsinformatiebrief/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysieke-Leefomgeving-Dordrecht/2022/15-februari/20:00/Raadsinformatiebrief-over-Afhandelen-motie-211109-M12-Neem-het-sociale-heft-in-eigen-hand-Raadsinformatiebrief/


17 Beleidsregels parkeren bij nieuwbouwprojecten Dordrecht (eerste wijziging) -  
Collegevoorstel  

Besloten is: 
- de Beleidsregels parkeren bij nieuwbouwprojecten Dordrecht (eerste wijziging) vast te 

stellen. 

 


