OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 7 JUNI 2022
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Toepassen Wet voorkeursrecht gemeenten (ex artikel 4 Wet voorkeursrecht gemeenten
(Wvg)) op het 'Maasterras-Weeskinderendijk West' in het plangebied Weeskinderendijk
(Maasterras Dordtse Spoorzone) - Raadsvoorstel
De raad voor te stellen:
- kennis te nemen van het besluit van het college van B&W van 19 april 2022 (ex artikel 6
Wet voorkeursrecht gemeenten, hierna: Wvg) tot het toepassen van de Wvg op het
'Maasterras-Weeskinderendijk West' in het plangebied Weeskinderendijk (hierna: het
plangebied) te Dordrecht;
- te concluderen dat de structuurvisie ‘Omgevingsvisie Dordrecht 1.0’ de planologische
grondslag vormt op basis waarvan het voorkeursrecht kan worden gevestigd, dat om die
reden het voorkeursrecht op grond van artikel 4 Wvg wordt gevestigd, en te concluderen
dat als eerstvolgende planologische grondslag wordt overgegaan tot het vaststellen van
een bestemmingsplan/omgevingsplan;
- aan te wijzen op basis van artikel 4 Wvg voor de duur van drie jaren als percelen en het
perceelsgedeelte waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van
toepassing zijn, de percelen en het perceelsgedeelte, zoals aangegeven op de bij dit
besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kadastrale tekening met nummer
TK30455774-02 en perceelslijst met nummer PL-30455774-02, inhoudende de kadastrale
aanduiding van de in de aanwijzing opgenomen percelen en het perceelsgedeelte, hun
grootte, alsmede de namen van de eigenaren en de rechthebbenden op de daarop
rustende beperkte rechten, één en ander volgens de openbareregisters van het Kadaster
per 11 april 2022;
- te concluderen dat het onderhavige besluit van rechtswege vervalt drie jaar na
dagtekening van dat besluit, tenzij voor dit tijdstip een bestemmingsplan/omgevingsplan
is vastgesteld;
- te concluderen dat de percelen en het perceelsgedeelte niet eerder in een aanwijzing op
grond van de Wvg betrokken zijn geweest; - dit besluit te publiceren in onder meer het
digitale Gemeenteblad en het ter plaatse verschijnende blad 'DordtCentraal', opdat het
rechtsgevolg als bedoeld in artikel 7, eerste lid Wvg ontstaat;
- te concluderen dat geen zienswijzen zijn ingediend en geen aanleiding bestaat om het
raadsvoorstel en/of -besluit aan te passen.
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Kiezen, Sturen en Verantwoorden 2022-2026 - Raadsvoorstel
De raad voor te stellen:
- de huidige indeling van begrotingsprogramma's gebaseerd op de periode 2018-2022 op
hoofdlijnen te continueren, met inbegrip van de verbetervoorstellen 1a t/m 1d uit de nota
KSV, waardoor er in de periode 2022-2026 wordt gewerkt met zes inhoudelijke
begrotingsprogramma's;
- voortaan zowel nieuwe activiteiten (growing concern) én reguliere activiteiten (going
concern) in de beleidsprogramma's van de begroting op te nemen. Tevens de beschrijving
van de activiteiten meer op hoofdlijnen en minder gedetailleerd uit te voeren (zie voorstel
2 uit de nota KSV);
- de koppeling van geld aan inhoud op het niveau van het begrotingsprogramma te blijven
continueren en niet over te gaan op een één-op-één koppeling van lasten en baten aan
activiteiten. Daarbij wel te onderzoeken of meer financieel inzicht gegeven kan worden
door lasten en baten per programma op productniveau te publiceren (zie voorstel 3 uit de
nota KSV);
- voor de Begroting 2023 alleen BBV-indicatoren op te nemen én het Dashboard Agenda
Dordrecht 2030. Na de Begroting 2023 te onderzoeken welke mogelijke aanvullende

indicatoren naast de verplichte 34 BBV-indicatoren kunnen worden opgenomen in de
P&Cproducten (zie voorstel 4 uit de nota KSV);
- nader onderzoek te doen naar een mogelijke samenvoeging van bestuursrapportage en
kadernota en regionale afspraken over de cyclus en wijze van besluitvorming. Een
mogelijke samenvoeging zal in samenspraak met de raad plaatsvinden en in ieder geval
niet voor de Bestuursrapportage 2023/Kadernota 2024 plaatsvinden (zie voorstel 5 uit de
nota KSV);
- meer vormen van kwalitatief verantwoorden toe te passen, indien dit aansluit bij de door
de gemeenteraad uitgesproken informatiebehoefte, als aanvulling op de reguliere
verantwoording van bestuursrapportage en jaarstukken. Daarnaast onderzoeken we hoe
de balans in de reguliere verantwoording van de P&C-producten kan worden verbeterd,
zodat de doelstellingen en voortgang hierop meer dan de individuele activiteiten centraal
komen te staan (zie voorstel 6 uit de nota KSV).
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Inzet POK-middelen voor kerntaken Sociaal Wijkteam –
Raadsvoorstel
De raad voor te stellen:
- de zogenaamde POK-middelen (onderdeel wijkteams) in de periode 2023 tot en met 2026
in te zetten voor het Sociaal Wijkteam, dat in deze periode meer vindplaatsgericht
(preventief en vroegsignalering) gaat werken, in specifieke samenwerking met het
buurtwerk en jongerenwerk en de brede sociale basis in het algemeen;
- een deel van de kerntaken van het Sociaal Wijkteam ad € 2.298.000,- te dekken vanuit
deze POK-middelen (onderdeel wijkteams) uit de Decembercirculaire 2021;
- de niet-bestede middelen in 2022 over te hevelen naar 2023 en 2024, waardoor we
maximaal kunnen blijven inzetten op de primaire dienstverlening aan onze inwoners.
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Beleidsregels vrijlating giften, schadevergoedingen en erfenissen (bijstandsverlening) Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over de nieuwe beleidsregels voor vrijlating van giften, schadevergoedingen en erfenissen
in het kader van de bijstandsverlening.
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Ligplaats vluchtelingenschip Bellriva - Collegevoorstel
Besloten is:
- voor de korte en middellange termijn (tot 01-05-2023) plaats te bieden aan een
vluchtelingenschip voor Oekraïense vluchtelingen aan de Korte Wantijkade.
Aanpassen regelgeving in het kader van de agenda deelmobiliteit - Collegevoorstel
Besloten is:
- de Nadere regels Parkeerverordening Dordrecht vast te stellen;
- het Besluit aanwijzing maximaal aantal vergunningen Dordrecht vast te stellen.

