
OPENBARE BESLUITENLIJST 
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN  21 DECEMBER  

2021  

2 Voorlopig Ontwerp van Huis van Stad en Regio - Raadsvoorstel  

De raad voor te stellen: 
- het Voorlopig Ontwerp van Huis van Stad en Regio vast te stellen als basis voor verdere 

uitwerking in een Definitief Ontwerp; 
- kennis te nemen van het voornemen om voor het project een projectspecifieke lening af 

te sluiten. 

5 Aankoopvoorstel Weeskinderendijk 43 in het kader van de Wet voorkeursrecht gemeenten -  
Raadsvoorstel  

Besloten is: 
- de bij de stukken gevoegde koopaanbieding uit te brengen aan de eigenaar van de woning 

Weeskinderendijk 43 te Dordrecht (kadastraal bekend als gemeente Dordrecht, sectie K, 
nummer 5634, groot 92 m²) ten behoeve van de ontwikkeling van de 
Spoorzone/Maasterras/Weeskinderendijk; 

De raad voor te stellen: 
- (vooruitlopend op de grondexploitatie) een krediet van € 170.000,-, vermeerderd met 

bijkomende kosten (notaris etc.) beschikbaar te stellen voor de strategische verwerving 
van de woning Weeskinderendijk 43 te Dordrecht en als strategische verwerving (mva) op 
de balans te activeren en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen conform 
begrotingswijziging met nummer 222008. 

6 Vaststellen verordeningen Sociaal Domein - Raadsvoorstel 
De raad voor te stellen: 
- de Regionale algemene subsidieverordening sociaal domein Dordrecht vast te stellen; 
- de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Dordrecht vast te stellen; 
- de Verordening maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Dordrecht vast 

te stellen; 
- de Verordening persoonlijk minimabudget Dordrecht vast te stellen; - de Verordening 

werk en inkomen Dordrecht vast te stellen. 

7 Verhogen kredieten voor VSO Drechtster College en gymzalen alsmede beschikbaar stellen 
kredieten voor uitvoering vastgesteld IHP gymzalen  - Raadsvoorstel  

De raad voor te stellen: 
- de kredieten voor de gymzalen Dintelstraat en de Anna van Saksenstraat aan te wenden 

voor de gymzalen Heimerstein en Karel Doormanweg; 

- de kredieten voor de gymzalen als volgt te verhogen: gymzaal Brouwersdijk (Pius 10) en 
Karel Doormanweg (VSO Drechtster) met elk € 500.000,-, gymzaal Heimerstein (Kristal) 
met € 520.000,- en gymzaal Latourpad met € 1 miljoen; 

- het krediet voor de nieuwbouw van de Drechtster (school) te verhogen met € 753.000,-; 
- naar aanleiding van bovenstaande drie beslispunten de meerjarenbegrtoing te wijzigen 

conform de begrotingswijziging met nummer 222007 

https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Grote-Projecten-Dordrecht/2022/20-januari/20:00/Vaststellen-voorlopig-Ontwerp-van-Huis-van-Stad-en-Regio-Raadsvoorstel/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysieke-Leefomgeving-Dordrecht/2022/18-januari/20:00/Beschikbaar-stellen-van-krediet-inzake-aankoopvoorstel-Weeskinderendijk-43-ihkv-de-Wet-voorkeursrecht-gemeenten-Raadsvoorstel/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Sociale-Leefomgeving-Dordrecht/2022/18-januari/20:00/Vaststellen-verordeningen-Sociaal-Domein-Raadsvoorstel/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur-en-Middelen-Dordrecht/2022/18-januari/20:00/Verhogen-kredieten-voor-VSO-Drechtster-College-en-gymzalen-alsmede-beschikbaar-stellen-kredieten-voor-uitvoering-vastgesteld-IHP-gymzalen-Raadsvoorstel/


8 Recreatieve zonering Biesbosch - Raadsvoorstel 
De raad voor te stellen: 
- geen formele wensen en bedenkingen kenbaar te maken; 
- als input voor de recreatieve zonering, enkele aandachtspunten te formuleren: 

1. Tijdig communiceren en anticiperen door Staatsbosbeheer en gemeenten bij het 
inzetten van flexibele zonering en rustregelingen. 

2. Voor het vergroten van vertrouwen en betrokkenheid, ondernemers nadrukkelijk 
betrekken bij onderwerpen die betrekking hebben op de Biesbosch  
(toegankelijkheid, bereikbaarheid, duurzaamheid, voorzieningen, recreatiedruk). 

3. Gezamenlijk optrekken met het Biesboschnetwerk in het proces richting het proces 
van de provincie ten aanzien van het opstellen van het beheerplan. 

9 Voortgang implementatie Omgevingswet 2021 - Raadsinformatiebrief  

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

over de voortgang van de invoering van de Omgevingswet.  

10 Minima-effectrapportage  2021 - Raadsinformatiebrief 
Besloten is: 
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren 

over de Minima-effectrapportage en de daarin gedane aanbevelingen. 

11 Wonen en zorg voor senioren - Raadsinformatiebrief 
Besloten is: 
- akkoord te gaan met de Discussienotitie over de ambities van de gemeente Dordrecht 

over wonen en zorg voor seniorendiscussienotitie en de bijbehorende praatplaat; 

- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren 
over het onderwerp Wonen en zorg voor senioren in Dordrecht. 

13 Vaststellen Beleidsregels parkeren bij nieuwbouwprojecten Dordrecht - Raadsinformatiebrief  

Besloten is: 
- de Beleidsregels parkeren bij nieuwbouwprojecten Dordrecht vast te stellen; 
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren 

over de Beleidsregels parkeren bij nieuwbouwprojecten Dordrecht. 

14 MIRT Oude Lijn en Nationaal Groeifonds - Raadsinformatiebrief 

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

over de uitvoering van de ontwikkelvisie Dordtse Spoorzone en MIRT traject Oude Lijn. 

15 Groenblauwprogramma Dordrecht - Raadsinformatiebrief 
Besloten is: 
- het Groenblauwprogramma Dordrecht als ontwerp ter inzage te leggen; 
- het budget regulier groenonderhoud te besteden voor uitvoering van het 

Groenblauwprogramma; 
- kennis te nemen van de verwachte kostenstijgingen door marktwerking. Deze meerkosten 

worden meegenomen in de Kadernota; 
- kennis te nemen van de ambities en extra investeringen in dit Groenblauwprogramma. 

Hierover wordt in 2022 een apart besluit gevraagd; 
- kennis te nemen van het programma biodiversiteit als onderdeel van het 

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

over het Groenblauwprogramma. 

https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur-en-Middelen-Dordrecht/2022/18-januari/20:00/Geen-wensen-of-bedenkingen-kenbaar-maken-mbt-Recreatieve-zonering-Biesbosch-Raadsvoorstel/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysieke-Leefomgeving-Dordrecht/2022/18-januari/20:00/Raadsinformatiebrief-over-Voortgang-implementatie-Omgevingswet-2021-Raadsinformatiebrief/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Sociale-Leefomgeving-Dordrecht/2022/18-januari/20:00/Raadsinformatiebrief-over-Minima-effectrapportage-2021-Raadsinformatiebrief/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Sociale-Leefomgeving-Dordrecht/2022/18-januari/20:00/Raadsinformatiebrief-over-Wonen-en-zorg-voor-senioren-Raadsinformatiebrief/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysieke-Leefomgeving-Dordrecht/2022/18-januari/20:00/Raadsinformatiebrief-over-Vaststellen-Beleidsregels-parkeren-bij-nieuwbouwprojecten-Dordrecht-collegebevoegdheid-Raadsinformatiebrief/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysieke-Leefomgeving-Dordrecht/2022/18-januari/20:00/Raadsinformatiebrief-over-groenblauwprogramma-Dordrecht-Raadsinformatiebrief/


16 Beantwoorden artikel 40-vragen PVV over het voorgenomen besloten Sinterklaasfeest -  
Antwoordbrief artikel 40/41 
Conform mits aanpassing 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 fractie PVV, betreffende het 
Sinterklaasfeest te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde 
(concept)antwoord. 

17 Beantwoorden artikel 40-vragen BVD Instellen vuurwerkverbod rondom dierenasiel 
Louterbloemen - Antwoordbrief artikel 40/41 C 

Besloten is: 
- de vragen, gesteld op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de 

gemeenteraad door de heer J.W. Wringer namens de fractie Beter Voor Dordt, betreffende 
het instellen van een vuurwerkverbod rondom dierenasiel Louterbloemen te beantwoorden 
overeenkomstig het bij de stukken gevoegde (concept)antwoord. 

18 Beantwoorden artikel 40-vragen BVD Aanbestedingen Berckepoort en Biesboschhal -  
Antwoordbrief artikel 40/41  

Besloten is: 
- de vragen, gesteld op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de 

gemeenteraad door de heren E.A.M. Nederlof, J.W. Wringer en D.F.M. Schalken-den  
Hartog namens de fractie Beter Voor Dordt, betreffende aanbestedingen Berckepoort en 
Biesboschhal te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde 
(concept)antwoord. 

19 Beantwoorden artikel 40-vragen GroenLinks Mogelijke woningbouw achter Dorp De Hoop -  
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 der Meer namens de fractie GroenLinks, betreffende 
mogelijke woningbouw achter Dorp De Hoop te beantwoorden overeenkomstig het bij de 
stukken gevoegde (concept)antwoord. 

20 Regels omtrent de ambtelijke organisatie Dordrecht en het Algemeen mandaatbesluit  
Dordrecht i.v.m. verankering taken en personeel van GR drechtsteden naar gemeente  
Dordrecht - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- de Regels omtrent de ambtelijke organisatie Dordrecht vast te stellen; - 
het Algemeen mandaatbesluit Dordrecht vast te stellen. 

21 Aangaan dienstverleningsovereenkomst met GR Sociaal - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- de bij dit voorstel gevoegde dienstverleningsovereenkomst GR Sociaal  (inclusief bijlagen) 

per 1 januari 2022 aan te gaan. 

23 Verlengen aanvraagtermijn COVID-19 gerelateerde subsidies culturele organisaties  -  
Collegevoorstel  

Besloten is: 
- de derde wijziging van de Regeling COVID-19 gerelateerde subsidiëring culturele 

organisaties Dordrecht 2021 vast te  stellen. 

24 Verkoop grond locatie CrownPoint - Collegevoorstel 
Besloten is: 
- tot verkoop van het blote eigendom van de locatie CrownPoint aan Vorm Ontwikkeling BV 

voor een bedrag van € 1,- onder de voorwaarde dat het erfpachtrecht van de locatie  
CrownPoint aan Vorm Ontwikkeling BV juridisch geleverd is; 

- Vorm Ontwikkeling BV hierover te informeren met bijgevoegde brief. 

https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Sociale-Leefomgeving-Dordrecht/2021/16-november/20:00/Artikel-40-vragen-RvO-van-de-fractie-PVV-over-het-voorgenomen-besloten-Sinterklaasfeest/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur-en-Middelen-Dordrecht/2022/18-januari/20:00/NAGEKOMEN-Beantwoorden-artikel-40-vragen-BVD-Instellen-vuurwerkverbod-rondom-dierenasiel-Louterbloemen-Antwoordbrief-artikel-40-41/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur-en-Middelen-Dordrecht/2022/18-januari/20:00/Beantwoorden-artikel-40-vragen-BVD-Aanbestedingen-Berckepoort-en-Biesboschhal-Antwoordbrief-artikel-40-41/


25 Verstrekken subsidie ten behoeve van beveiliging bedrijventerreinen Westelijke Dordtse  
Oever - Collegevoorstel 
Besloten is: 

- de met de Stichting Beveiliging Bedrijfsterreinen "Dordtse Kil I, II en Amstelwijck-west" 
Dordrecht op 15 december 2017 gesloten uitvoeringsovereenkomst te beëindigen per 31 
december 2021; 

- op grond van artikel 4:23 lid 3, onder d van de Algemene wet bestuursrecht voor de jaren 
2022 en 2023 incidentele subsidies te verlenen aan: 

• Stichting Beveiliging Bedrijfsterreinen "Dordtse Kil I, II en Amstelwijck-west" 
Dordrecht; 

• Stichting BI-zone "Handelskade" Dordrecht; 
• Stichting BI-zone "Krabbepolder/Zeehaven" Dordrecht; 
• Stichting BI-zone "Louterbloemen/Duivelseiland" Dordrecht; ter compensatie van 

het vervallen van de bijdragen op grond van de met deze rechtspersonen gesloten 
uitvoeringsovereenkomsten en de daaraan ten grondslag gelegen: • Verordening 
Bedrijven Investeringszone Dordtse Kil I, II en Amstelwijck-West; 

• Verordening BI-zone Handelskade 2018; 
• Verordening BI-Zone Krabbepolder/Zeehaven (Zuid); 
• Verordening BI-Zone Louterbloemen/Duivelseiland; 

- de in het voorgaande beslispunt genoemde verordeningen in te trekken en dit besluit in 
werking te laten treden op 1 januari 2022; 

- voor de jaren 2022 en 2023 een incidentele subsidie te verlenen aan de Stichting  
Beveiliging Bedrijventerrein Dordrecht "Dordtse Kil III"; 

- de hoogten van de in de voorgaande beslispunten genoemde jaarlijkse subsidies voor de 
jaren 2022 en 2023 te bepalen op: 

• € 206.076,50 voor Stichting Beveiliging Bedrijfsterreinen "Dordtse Kil I, II en 
Amstelwijck-west" Dordrecht; 

• € 19.400,- voor Stichting BI-zone "Handelskade" Dordrecht; 
• € 95.157,- voor Stichting BI-zone "Krabbepolder/Zeehaven" Dordrecht; 
• € 45.294,15 voor Stichting BI-zone "Louterbloemen/Duivelseiland" Dordrecht; 
• € 161.000,- voor Stichting Beveiliging Bedrijventerrein Dordrecht "Dordtse Kil III"; 

- conform de artikelen 17, lid 4 en artikel 18, lid 4 van de Algemene subsidieverordening 
Dordrecht af te wijken van de in de artikelen 17 en 18 van de Algemene 
subsidieverordening Dordrecht voorgeschreven wijze waarop verantwoording over de 
subsidiebesteding dient te worden afgelegd en de wijze van verantwoording vast te leggen 
in de te verstrekken subsidiebeschikkingen; 

- op grond van artikel 9, lid 5 van de Algemene subsidieverordening Dordrecht de door 
voornoemde rechtspersonen na de in artikel 9, lid 1 van de Algemene subsidieverordening 
Dordrecht gestelde termijn in te dienen subsidieaanvragen alsnog in behandeling te 
nemen. 

26 Toekennen planschade Zuidrand Dubbeldam - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- de planschade, groot € 550.702,50, en het drempelbedrag van € 300,-, beide 

vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 9 juli 2020, conform het advies van de 
planschadeadviseur d.d. 27 oktober 2021, toe te kennen. 

27 Vaststellen Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2022 -  
Collegevoorstel  

Besloten is: 
- het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2022 vast te stellen. 

28 Beleidsregels beschermd wonen en opvang gemeente Dordrecht - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- de Beleidsregels beschermd wonen en opvang Dordrecht vast te stellen. 



29 Bestuursopdracht extra opvanglocatie(s) dak- en thuislozen - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- akkoord te gaan met de bestuursopdracht extra opvanglocatie(s) dak- en thuislozen (zie 

bijlage). 

30 Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting t.b.v. primair en speciaal onderwijs -  
Collegevoorstel  

Besloten is: 
- met R.K. Parochie Heilige Theresia van Avilakkoord de koopovereenkomst aan te gaan ten 

behoeve van aankoop van het eigendom van de ruimte in het gebouw, plaatselijk bekend  
Schuilenburg 17 te Dordrecht, kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie Q nummer 
4306, ter grootte van 84 m2; 

- met Stichting Katholiek Onderwijs Bernardus Alfrink (SKOBA) en Vereniging Arcade 
Dordrecht (Arcade) de koopovereenkomst locatie de Schuilenburg 15-17, te Dordrecht aan 
te gaan ten behoeve van de levering van Schuilenburg 15-17 aan SKOBA en de 
doorlevering aan Arcade; 

- met Stichting H3O voor christelijk peuterwerk kinderopvang, primair en voortgezet 
onderwijs (H3O) en Vereniging Arcade Dordrecht (Arcade) de Koopovereenkomst locatie 
de Boogschutter 71, te Dordrecht aan te gaan ten behoeve van de levering van 
Boogschutter 71 aan H3O en de doorlevering aan Arcade. 

31 Verlengen Subsidieregeling cultuur, actief, wendbaar en weerbaar Dordrecht -  
Collegevoorstel  

Besloten is: 
- de bij dit voorstel gevoegde Subsidieregeling cultuur actief, wendbaar en weerbaar 

Dordrecht vast te stellen; 
- in te stemmen met de voorgestelde besteding van de resterende Rijksmiddelen voor de 

lokale cultuur (1e half jaar 2021) voor deze regeling en andere coronasteun in 2022 en 
daartoe het resterende budget over te hevelen naar 2022.  

32 Bestuurlijke reactie op rekenkameronderzoek Wonen-I - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- de voorgestelde bestuurlijke reactie op het Rekenkamercommissie onderzoek Wonen Deel 

1: Beschikbaarheid vast te stellen en toe te zenden aan de voorzitter van de 
Rekenkamercommissie Dordrecht. 

33 Aangaan cessie-akte restschuld Stimuleringslening - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- de bijgaande openbare cessie van vordering op naam aan te gaan met Stichting 

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten. 

 


