
 
 
 OPENBARE BESLUITENLIJST 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 8 FEBRUARI 2022 

2 Vaststellen 20e wijziging Algemene plaatselijke verordening i.v.m. de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet - Raadsvoorstel  
De raad voor te stellen: 
- de bijgevoegde Algemene plaatselijke verordening Dordrecht, 20e wijziging vast te stellen. 

3 Budgetoverhevelingen 2021-2022 - Raadsvoorstel 
 

Besloten is: 
- het inzichtelijk maken van de mate waarin de nu voorgestelde budgetoverhevelingen 

gerealiseerd zijn bij de Bestuursrapportage 2022; 

De raad voor te stellen: 
- akkoord te gaan met het continueren van de activiteiten behorend bij de 39 aanvragen tot 

budgetoverhevelingen conform bijlage 1 "Budgetoverhevelingen" en hiervoor € 8.727.628 uit de 
algemene reserve te onttrekken; 

- bij vaststelling van de Jaarstukken 2021 het resultaat, waar de genoemde bedragen bij de 
budgetoverhevelingen onderdeel van uitmaken, toe te voegen (bestemmen) aan de algemene 
reserve (zodat de algemene reserve per saldo niet wordt belast); 

- de begrotingswijziging (met nummer 222006) over budgetoverhevelingen 2021 voor een 
totaalbedrag van € 8.727.628 vast te stellen en de begroting 2022 dienovereenkomstig te 
wijzigen. 

4 Aankoopvoorstel Rijksstraatweg 110/112 te Dordrecht in het kader van de Wet voorkeursrecht 
gemeenten – Raadsvoorstel 
 
Besloten is: 
- de bij de stukken gevoegde koopaanbieding uit te brengen aan de eigenaren van het perceel 

Rijksstraatweg 110-112, kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie V, nr.  
715, groot 4.075 m2 ten behoeve van de ontwikkeling van de Dordtse Kil IV/Distripark. 
De raad voor te stellen: 

- een aanvullend krediet van € 267.500,-, beschikbaar te stellen ten behoeve van de aankoop van 
het perceel Rijksstraatweg 110-112 te Dordrecht en in de begroting te verwerken bij de 
prognose 2022 van het grondbedrijf. 

https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysieke-Leefomgeving-Dordrecht/2022/15-februari/20:00/Vaststellen-20e-wijziging-Algemene-plaatselijke-verordening-i-v-m-de-inwerkingtreding-van-de-Omgevingswet-Raadsvoorstel/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysieke-Leefomgeving-Dordrecht/2022/15-februari/20:00/Vaststellen-20e-wijziging-Algemene-plaatselijke-verordening-i-v-m-de-inwerkingtreding-van-de-Omgevingswet-Raadsvoorstel/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2022/22-februari/14:00/Budgetoverhevelingen-2021-2022-Raadsvoorstel/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2022/22-februari/14:00/Aankoopvoorstel-Rijksstraatweg-110-112-te-Dordrecht-in-het-kader-van-de-Wet-voorkeursrecht-gemeenten-Raadsvoorstel/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2022/22-februari/14:00/Aankoopvoorstel-Rijksstraatweg-110-112-te-Dordrecht-in-het-kader-van-de-Wet-voorkeursrecht-gemeenten-Raadsvoorstel/
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5 Vaststellen 8e herziening Krispijn, locatie Charlotte de Bourbonstraat noord - Rode Dorp -  
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; 
- zienswijze 1 ontvankelijk te verklaren; 
- zienswijze 1 ongegrond te verklaren; 
- het bestemmingsplan '8e herziening Krispijn, locatie Charlotte de Bourbonstraat noord Rode 

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

6 Vaststellen bestemmingsplan 8e herziening Schil, locatie Huis van Stad en Regio -  
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; 
- de verbeelding ambtshalve te wijzigen zodat de afstand van de balkons tot het naastgelegen 

gebouw 5 meter is in plaats van 4 meter.  
- het bestemmingsplan '8e herziening Schil, locatie Huis van Stad en Regio' gewijzigd vast te 

stellen.  

7 Vaststellen bestemmingsplan 5e Herziening Dordtse Kil, locatie Rijksstraatweg 131 -  
Raadsvoorstel  
De raad voor te stellen: 
- geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen 

omdat het kostenverhaal anterieur geregeld is.  
- het bestemmingsplan "5e Herziening Dordtse Kil, locatie Rijksstraatweg 131" vast te stellen. 

8 Herhuisvesting van DOOR in Munt 5 - Raadsvoorstel 
 

Besloten is: 
-  Stichting DOOR als huurder te vestigen in het pand Munt 5. 

De raad voor te stellen: 
- voor de inrichtingskosten van de nieuwe locatie een incidentele bijdrage  van € 84.000,- incl. 

btw beschikbaar te stellen aan DOOR in de vorm van een begrotingssubsidie en deze incidentele 
bijdrage te dekken vanuit het begrotingssaldo 2022; 

- de begroting 2022 dienovereenkomstig te wijzigen conform begrotingswijziging met nummer 
222017; 

https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2022/22-februari/14:00/Vaststellen-8e-herziening-Krispijn-locatie-Charlotte-de-Bourbonstraat-noord-Rode-Dorp-Raadsvoorstel/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2022/22-februari/14:00/Vaststellen-8e-herziening-Krispijn-locatie-Charlotte-de-Bourbonstraat-noord-Rode-Dorp-Raadsvoorstel/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2022/22-februari/14:00/Vaststellen-bestemmingsplan-8e-herziening-Schil-locatie-Huis-van-Stad-en-Regio-Raadsvoorstel/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2022/22-februari/14:00/Vaststellen-bestemmingsplan-8e-herziening-Schil-locatie-Huis-van-Stad-en-Regio-Raadsvoorstel/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2022/22-februari/14:00/Vaststellen-bestemmingsplan-5e-Herziening-Dordtse-Kil-locatie-Rijksstraatweg-131-Raadsvoorstel/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2022/22-februari/14:00/Vaststellen-bestemmingsplan-5e-Herziening-Dordtse-Kil-locatie-Rijksstraatweg-131-Raadsvoorstel/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2022/22-februari/14:00/Herhuisvesting-van-DOOR-in-Munt-5-Raadsvoorstel/
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9 Vaststellen wijzigingsverordening Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht 2019 -  
Raadsvoorstel  
De raad voor te stellen: 
- het besluit 'Verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht, 1e 

wijziging', zoals genomen op 1 februari 2022, in te trekken. 
- de 'Verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht, 1e wijziging' 

vast te stellen; 
- de dekking voor de opzet en uitvoering van de regeling opkoopbescherming in 2022 ten laste te 

brengen van het begrotingssaldo 2022 en structureel op te nemen in de kaderbrief 2023. 

10 Aanpak van ondermijnende criminaliteit in Dordrecht - Raadsinformatiebrief  
Besloten is: 
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de 

aanpak van ondermijning in Dordrecht.  

11 Vaststellen uitwerkingsplan 'Rogamlocatie2' - Raadsinformatiebrief  
Besloten is: 
- geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen, 

omdat de kosten anderszins worden verhaald; 
- het uitwerkingsplan ''Rogamlocatie2" vast te stellen; 
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren over het 

uitwerkingsplan "Rogamlocatie2". 

12 Coronamaatregelen (8 februari 2022) - Raadsinformatiebrief  
Besloten is: 
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de 

coronamaatregelen (8 februari 2022). 

13 Beantwoorden artikel 40-vragen Beter voor Dordt Rookmelders voor alle Dordtenaren -  
Antwoordbrief artikel 40/41  
Besloten is: 
- de vragen, gesteld op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad 
door fractie Beter voor Dordt, betreffende Rookmelders voor alle Dordtenaren te beantwoorden 
overeenkomstig het bij de stukken gevoegde (concept)antwoord. 

14 Beantwoorden artikel 40-vragen VVD Senioren willen passend wonen - 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 R. Noldus namens de VVD-fractie betreffende Senioren willen passend wonen- te 
beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde (concept)antwoord. 

https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2022/22-februari/14:00/Vaststellen-wijzigingsverordening-Huisvestingsverordening-gemeente-Dordrecht-2019-Raadsvoorstel/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2022/22-februari/14:00/Vaststellen-wijzigingsverordening-Huisvestingsverordening-gemeente-Dordrecht-2019-Raadsvoorstel/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2022/22-februari/14:00/Raadsinformatiebrief-Aanpak-van-ondermijnende-criminaliteit-in-Dordrecht-Raadsinformatiebrief/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2022/22-februari/14:00/Raadsinformatiebrief-over-Vaststellen-uitwerkingsplan-Rogamlocatie2-Raadsinformatiebrief/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2022/22-februari/14:00/Raadsinformatiebrief-Coronamaatregelen-8-februari-2022-Raadsinformatiebrief/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur-en-Middelen-Dordrecht/2022/15-februari/20:00/Beantwoorden-artikel-40-vragen-Beter-voor-Dordt-Rookmelders-voor-alle-Dordtenaren-Antwoordbrief-artikel-40-41/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur-en-Middelen-Dordrecht/2022/15-februari/20:00/Beantwoorden-artikel-40-vragen-Beter-voor-Dordt-Rookmelders-voor-alle-Dordtenaren-Antwoordbrief-artikel-40-41/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysieke-Leefomgeving-Dordrecht/2022/15-februari/20:00/Beantwoorden-artikel-40-vragen-VVD-Senioren-willen-passend-wonen-Antwoordbrief-artikel-40-41/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysieke-Leefomgeving-Dordrecht/2022/15-februari/20:00/Beantwoorden-artikel-40-vragen-VVD-Senioren-willen-passend-wonen-Antwoordbrief-artikel-40-41/
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15 Beantwoorden artikel 40-vragen GroenLinks Vaarrooster Waterbus - 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 F.B.L. van der Meer en mevrouw K. Kruger  namens de fractie GroenLinks, 
betreffende Vaarrooster Waterbus te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken 
gevoegde (concept)antwoord. 

16 Beantwoorden aanvullende artikel 40-vragen VSP Aanbesteding van de Waterbus bij Blue  
Amigo - Antwoordbrief artikel 40/41  
Besloten is: 
- de aanvullende vragen, gesteld op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de 

gemeenteraad door mevrouw M.G. Stolk namens de fractie VSP, betreffende  de aanbesteding 
van de Waterbus bij Blue Amigo, te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde 
(concept)antwoord. 

17 Beantwoorden artikel 40-vragen VSP Veerdienst Zwijndrecht – Hooikade Dordrecht -  
Antwoordbrief artikel 40/41  
Besloten is: 
- de vragen, gesteld op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad 

door mevrouw M.G. Stolk namens de fractie VSP, betreffende Veerdienst Zwijndrecht – Hooikade 
Dordrecht te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde (concept)antwoord. 

18 Beantwoorden artikel 40-vragen VVD Warmtenet, een betaalbaar alternatief? -  
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 R. Noldus namens de fractie VVD, betreffende Warmtenet, een betaalbaar 
alternatief? te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde (concept)antwoord. 

19 Beantwoorden artikel 40-vragen PVV Groenlabel kernenergie en aardgas - 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 groene labels voor kernenergie 
en aardgas te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde (concept)antwoord. 

https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2022/22-februari/14:00/Beantwoorden-artikel-40-vragen-GroenLinks-Vaarrooster-Waterbus-Antwoordbrief-artikel-40-41/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2022/22-februari/14:00/Beantwoorden-artikel-40-vragen-GroenLinks-Vaarrooster-Waterbus-Antwoordbrief-artikel-40-41/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysieke-Leefomgeving-Dordrecht/2022/15-februari/20:00/Beantwoorden-aanvullende-artikel-40-vragen-VSP-Aanbesteding-van-de-Waterbus-bij-Blue-Amigo-Antwoordbrief-artikel-40-41/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysieke-Leefomgeving-Dordrecht/2022/15-februari/20:00/Beantwoorden-aanvullende-artikel-40-vragen-VSP-Aanbesteding-van-de-Waterbus-bij-Blue-Amigo-Antwoordbrief-artikel-40-41/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2022/22-februari/14:00/Beantwoorden-artikel-40-vragen-VSP-Veerdienst-Zwijndrecht-Hooikade-Dordrecht-Antwoordbrief-artikel-40-41/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2022/22-februari/14:00/Beantwoorden-artikel-40-vragen-VSP-Veerdienst-Zwijndrecht-Hooikade-Dordrecht-Antwoordbrief-artikel-40-41/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysieke-Leefomgeving-Dordrecht/2022/15-februari/20:00/Beantwoorden-artikel-40-vragen-VVD-Warmtenet-een-betaalbaar-alternatief-Antwoordbrief-artikel-40-41/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysieke-Leefomgeving-Dordrecht/2022/15-februari/20:00/Beantwoorden-artikel-40-vragen-VVD-Warmtenet-een-betaalbaar-alternatief-Antwoordbrief-artikel-40-41/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysieke-Leefomgeving-Dordrecht/2022/15-februari/20:00/Beantwoorden-artikel-40-vragen-PVV-Groenlabel-kernenergie-en-aardgas-Antwoordbrief-artikel-40-41/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysieke-Leefomgeving-Dordrecht/2022/15-februari/20:00/Beantwoorden-artikel-40-vragen-PVV-Groenlabel-kernenergie-en-aardgas-Antwoordbrief-artikel-40-41/
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20 Zelfevaluatie Wet basisregistratie personen 2021 - Collegevoorstel  
Besloten is: 
- het Uittreksel Zelfevaluatie basisregistratie personen 2021 en het Uittreksel Zelfevaluatie 

basisregistratie personen (ENSIA) 2021 te verzenden naar de Autoriteit Persoonsgegevens en de 
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; 

- de in de Managementrapportage Zelfevaluatie basisregistratie personen 2021 genoemde acties 
en aanbevelingen, zoals opgenomen in de aan de stukken gevoegde actie- en aanbevelingenlijst, 
op te volgen. 

21 In behandeling nemen van te late subsidieaanvraag voor participatieplekken van het Leger des 
Heils, 50|50 Workscenter - Collegevoorstel  
Besloten is: 
- de te late subsidieaanvraag van Leger des Heils 50\50 workcenter, betreffende begeleiding van 2 

participatieplekken voor het kalenderjaar 2022 (zaaknummer: 2022004223) alsnog in 
behandeling te nemen. 

22 Inspraakmogelijkheid bieden op Nadere regels deelvoertuigen Dordrecht  - Collegevoorstel C 
Besloten is: 
- een inspraakmogelijkheid te bieden op de concept nadere regels deelvoertuigen Dordrecht en 

hiervoor de bijgevoegde inspraakprocedure vast te stellen.  

23 Verlengen looptijd Intentieovereenkomst met Stedin en Evides - Collegevoorstel  
Besloten is: 
- de looptijd van de intentieovereenkomst met Stedin en Evides te verlengen tot en met 2024. 

 


