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2 Deelname aan City Deal 'slim maatwerk' - Raadsinformatiebrief  

Besloten is: 
- tot deelname aan de City Deal 'slim maatwerk'; 
- akkoord te gaan met de rol van wethouder Burggraaf als bestuurlijk trekker voor de City 

Deal 'slim maatwerk' (onder conditie dat wethouder Burggraaf wordt herkozen en 
digitalisering in zijn portefeuille heeft); 

- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren 
over de deelname aan de City Deal en de rol van de wethouder als bestuurlijk trekker. 

3 Beantwoorden motie 210622/M10 Meer maatschappelijke toegevoegde waarde van Kil IV -  
Raadsinformatiebrief  

Besloten is: 
- motie 210622/M10 'Meer maatschappelijke toegevoerde waarde van KIL IV' te 

beantwoorden door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief. 

4 Evaluatie Dordtpas - Raadsinformatiebrief 
Besloten is: 
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren 
over de evaluatie van de Dordtpas. 

5 Principebesluit uitgangspunten samenvoeging GR Drechtwerk en GR Sociaal -  
Raadsinformatiebrief  

Besloten is: 
- via de vertegenwoordigers in de betreffende AB’s de beide directeuren te vragen alle 

voorbereidingen die nodig zijn voor de uitvoering van deze besluiten ter hand te nemen; 
- in te stemmen met het voornemen om per 01-01-2023 de GR Drechtwerk en de 

GRSociaal juridisch samen te voegen in één GR (de aangepaste GR-Sociaal); 
- in te stemmen met de uitgangspunten zoals geformuleerd in dit principebesluit voor 

samenvoeging van de GR Drechtwerk en de GR Sociaal, zie bijlage;  
- het bijgesloten tekstvoorstel voor een raadsinformatiebrief hierover vast te stellen en te 

besluiten (wanneer deze) naar de raad te zenden. 

6 Voortgang aanpak verkeersonveilige locaties - Raadsinformatiebrief 
 
Besloten is: 
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren 
over de voortgang van de aanpak verkeersveiligheid. 

7 Groene golven en slimme verkeerslichten - Raadsinformatiebrief  
Besloten is: 
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren 
over groene golven en slimme verkeerslichten in Dordrecht. 
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8 Onafhankelijke cliëntondersteuning  - Raadsinformatiebrief  

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

over onafhankelijke clientondersteuning. 

9 Beantwoorden artikel 40-vragen PVV Onderzoek naar haalbaarheid parkeergarage onder 
de Grote Markt - 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 D.T.J. van Leeuwen namens de PVV, betreffende een 
haalbaarheidsonderzoek van een parkeergarage onder de Grote Markt te beantwoorden 
overeenkomstig het bij de stukken gevoegde (concept)antwoord. 

11 Regeling beeldschermbril (herzien) - Collegevoorstel 
 

Besloten is: 
- de herziene Regeling beeldschermbril Drechtsteden/Zuid-Holland Zuid vast te stellen. 

12 Mandaatbesluit gemeente Dordrecht voor de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, tweede 
wijziging - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- het bijgevoegde Mandaatbesluit gemeente Dordrecht voor de Omgevingsdienst 

ZuidHolland Zuid, tweede wijziging, vast te stellen. 

13 Subsidieregeling Projectenfinanciering Innovatie Roadmaps Drechtsteden - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- de herziene 'Subsidieregeling Projectenfinanciering Innovatie Roadmaps Drechtsteden' vast 

te stellen. 

14 Objectfinanciering Huis voor de Stad en Regio - Collegevoorstel 

Besloten is: 
- in te stemmen met een marktverkenning voor een in delen op te nemen  lening van € 110 

miljoen en op basis van meerdere offertes, conform het financieringsstatuut, deze af te 
sluiten. 
Dit gebeurt zo mogelijk vooruitlopend op de verwerking van de budgettaire gevolgen 
ervan  in de Kaderbrief of begroting 2023. 

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

Besloten is:  
artikel 14 (Hardheidsclausule) van de subsidieregeling Cultuur actief, Wendbaar en 
Weerbaar 2022 toe te passen. 

16 Handboek Kabels & Leidingen 2019, eerste wijziging - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- het Handboek Kabels & Leidingen 2019, eerste wijziging vast te stellen. 
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