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COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN  5 APRIL 2022 

 

 

2 Aanpassen regelgeving in het kader van de agenda deelmobiliteit - Raadsvoorstel  

De raad voor te stellen: 

- de Eerste wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van 

parkeerbelastingen Dordrecht vast te stellen; 

- de Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen 
voor het parkeren vast te stellen. 

3 Proces Ontwikkelplan Wantij-West - Raadsinformatiebrief 
Besloten is: 

- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren 
over de voortgang van het ontwikkelplan Wantij-West. 

4 Kaderbrief 2023 - Raadsinformatiebrief 
Besloten is: 

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

over de Kaderbrief 2023. 

5 Opnieuw instellen tijdelijke toepassing hardheidsclausule Verordening ontheffingen autovrij -  
Raadsinformatiebrief  

Besloten is: 

- in afwijking van artikel 3 van de Verordening ontheffingen autovrij gebied Dordrecht, tot 

uiterlijk 1 april 2023 de navolgende tijdelijke venstertijden aan te wijzen, enkel indien de 

landelijke coronamaatrelegen terrassen toelaten, voor de ingang Visstraat, gedurende 

welke het inrijden van het autoluw gebied of de voetgangerszone met een voertuig is 

toegestaan: maandag tot en met zondag van 00.00 uur tot 11.00 uur; 

- tot het op een daartoe strekkende aanvraag kunnen verlenen van een tijdelijke, tot 

uiterlijk 1 april 2023 geldige, ontheffing aan de eigenaar of houder, woonachtig of 

gevestigd binnen de voetgangerszone, van een voertuig voor het binnenrijden van (een 

gedeelte van) de voetgangerszone via de ingang Visstraat ten behoeve van het in- of 

uitstappen van passagiers of het laden en lossen; 

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

over verlenging instellen tijdelijke toepassing hardheidsclausule Verordening ontheffingen 
autovrij. 

https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Agendacommissie-Dordrecht/2022/26-april/19:00/Aanpassen-regelgeving-i-h-k-v-agenda-deelmobiliteit-Raadsvoorstel
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Agendacommissie-Dordrecht/2022/26-april/19:00/Raadsinformatiebrief-Proces-Ontwikkelplan-Wantij-West-Raadsinformatiebrief
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Dordtse-Dinsdag-Beeld-en-oordeelsvormende-commissies/2022/10-mei/16:00/Raadsinformatiebrief-Kaderbrief-2023-Raadsinformatiebrief
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Agendacommissie-Dordrecht/2022/26-april/19:00/Raadsinformatiebrief-Opnieuw-instellen-tijdelijke-toepassing-hardheidsclausule-Verordening-ontheffingen-autovrij-Raadsinformatiebrief
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Agendacommissie-Dordrecht/2022/26-april/19:00/Raadsinformatiebrief-Opnieuw-instellen-tijdelijke-toepassing-hardheidsclausule-Verordening-ontheffingen-autovrij-Raadsinformatiebrief


6 Beantwoorden artikel 40-vragen VVD Afvaldumpers in het vizier! - 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. Kuhlman namens de fractie VVD, betreffende  
Afvaldumpers in het vizier! te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde 
(concept)antwoord. 

7 Beantwoorden aanvullende artikel 40-vragen CDA Bouwlocatie Karel Doormanweg 4-8 -  
Antwoordbrief artikel 40/41  

Besloten is: 

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

de gemeenteraad door de heer Oostenrijk namens de fractie CDA, betreffende bouwlocatie  

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

(concept)antwoord. 

8 Aanvullend gedoogbesluit tijdelijke noodopvang Oekraïense vluchtelingen hotelboot Korte  

Wantijkade - Collegevoorstel  

Besloten is: 

- te gedogen dat, in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingplan Stadswerven, de 

hotelboot aan de Korte Wantijkade tijdelijk als noodopvanglocatie wordt gebruikt; 

- te gedogen dat, in strijd met de Havenverordening (artikel 4.2 (Verbod gebruik generator,  

hoofd- en hulpmotor)), gebruik zal worden gemaakt van generatoren voor het voorzien van 
stroom aan de opvanglocatie; 

- aan dit gedoogbesluit de hierna volgende voorwaarden te verbinden: 

1. Artikel 1 van dit gedoogbesluit heeft betrekking op de hotelboot, gelegen aan de Korte 

Wantijkade te Dordrecht, kadastraal bekend DDT00, sectie I, nummer 2331. 
2. Artikel 2 van dit gedoogbesluit heeft betrekking op het derde, buitenste, schip dat aan de 

Korte Wantijkade afmeert. Voor het eerste en het tweede schip dat aan de Korte 
Wantijkade afmeert geldt onverkort het generatorverbod. 

3. Dit gedoogbesluit geldt, gerekend vanaf de datum van bekendmaking, tot 31-122022 en 
vervalt na het verstrijken van deze termijn van rechtswege. 

4. Na het verstrijken van de termijn van dit gedoogbesluit, wordt door de gemeente het 
strijdige gebruik van de opvanglocatie met onmiddellijke ingang gestaakt en de 
voorzieningen die daarin zijn aangebracht ten behoeve van de opvang, indien nodig, direct 

en permanent verwijderd. Dit is slechts anders indien het college van burgemeester en 
wethouders ten behoeve van een voortgezet gebruik van de opvanglocatie als tijdelijke 
noodopvanglocatie een (tijdelijke) omgevingsvergunning heeft verleend. 

5. De opvanglocatie dient uiterlijk ten tijde van de feitelijke ingebruikname ten behoeve van 
de opvang van vluchtelingen te voldoen aan alle eisen van het Bouwbesluit 2012, met name 
op het gebied van gezondheid, constructieve veiligheid, brandveiligheid en overige 

veiligheidsaspecten. 

6. Alle risico's, van welke aard en in welke omvang dan ook, van het gebruik en inrichting van 
de opvanglocatie als tijdelijke noodopvanglocatie, liggen bij de gemeente Dordrecht. Het 
college van burgemeester en wethouders behoudt zich alle rechten voor om dit 
gedoogbesluit op enig moment, indien de omstandigheden naar zijn oordeel hierom vragen, 
in te trekken. 

https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Agendacommissie-Dordrecht/2022/26-april/19:00/Beantwoorden-artikel-40-vragen-VVD-Afvaldumpers-in-het-vizier-Antwoordbrief-artikel-40-41
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Agendacommissie-Dordrecht/2022/26-april/19:00/Beantwoorden-artikel-40-vragen-VVD-Afvaldumpers-in-het-vizier-Antwoordbrief-artikel-40-41
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Agendacommissie-Dordrecht/2022/26-april/19:00/Beantwoorden-aanvullende-artikel-40-vragen-CDA-Bouwlocatie-Karel-Doormanweg-4-8-Antwoordbrief-artikel-40-41/Beantwoorden-aanvullende-artikel-40-vragen-CDA-Bouwlocatie-Karel-Doormanweg-4-8-Antwoordbrief-artikel-40-41
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Agendacommissie-Dordrecht/2022/26-april/19:00/Beantwoorden-aanvullende-artikel-40-vragen-CDA-Bouwlocatie-Karel-Doormanweg-4-8-Antwoordbrief-artikel-40-41/Beantwoorden-aanvullende-artikel-40-vragen-CDA-Bouwlocatie-Karel-Doormanweg-4-8-Antwoordbrief-artikel-40-41


9 Toestemming tot beëindigen van gebruik van een perceel - Collegevoorstel  

Besloten is: 

- toestemming te verlenen voor het beëindigen van het gebruik als helihaven van het perceel 

grond nabij Laan van Barcelona, kadastraal bekend als gemeente Dordrecht, sectie V 
nummer 956 en het doorhalen van de kwalitatieve verplichting in de notariële akte. 

 


