OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 15 FEBRUARI 2022
2

Vaststellen verordening Jeugdhulp Dordrecht - Raadsvoorstel
De raad voor te stellen:
- de Verordening jeugdhulp Dordrecht vast te stellen.
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Banenontwikkeling 2021 - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de
banenontwikkeling in 2021.
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Intensivering aanpak afval 2022 - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de
uitvoering van de intensivering van de aanpak afval in 2022.
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Stand van zaken burgerinitiatief Pumptrack - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad door middel van deze raadinformatiebrief te informeren over het burgerinitiatief de
pumptrack.

6

Studie Dedicated Goederenlijn (DGL) voor Dordrecht en Zwijndrecht - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de
resultaten van de studie naar een dedecated (spoor)goederenlijn.
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Beantwoorden artikel 40-vragen PVV over het vrijlaten van horeca en ondernemers 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 fractie PVV, betreffende het vrijlaten van horeca en
ondernemers te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde (concept)antwoord.
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Beantwoording artikel 40-vragen GroenLinks warmtenet/gasprijzen - 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 namens de fractie GroenLinks, betreffende
Warmtenet/gasprijzen, te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde
(concept)antwoord.
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Beantwoording artikel 40-vragen VVD en D66 Vervolgvragen Warmtenet: een open en eerlijk
systeem - 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 R. Noldus en D.J. Tabak namens de fracties VVD en D66, betreffende
Vervolgvragen Warmtenet: een open en eerlijk systeem, te beantwoorden overeenkomstig het bij
de stukken gevoegde (concept)antwoord.
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Beantwoorden artikel 40-vragen fractie CDA inzake relatie burger-overheid - 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 T.C. Oostenrijk en C.J. van Dam Timmers namens de fractie CDA betreffende de
relatie burger-overheid, te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde
(concept)antwoord.
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Afboekvoorstel oninbare vorderingen 2021 - Collegevoorstel
Besloten is:
- de opgenomen vorderingen in de bijlage 'Specificatie oninbare vorderingen hoger dan €
10.000,- af te boeken;
- de hoogte van de voorziening dubieuze debiteuren vast te stellen conform de bij het voorstel
gevoegde bijlage 2 'Overzicht staffel voorziening dubieuze debiteuren'.
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Aanwijzingsbesluit Buitengewoon Opsporingsambtenaren en Toezichthouders gemeente
Dordrecht - Collegevoorstel
Besloten is:
- de buitengewoon opsporingsambtenaar in Domein I Openbare Ruimte, zoals genoemd in de
Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaren en werkzaam voor de gemeente Dordrecht
vastgesteld door de minister van Justitie en Veiligheid, aan te wijzen als toezichthouder en te
belasten met de opsporing van strafbare feiten voor:
a.
de genoemde artikelen en wetten in Domeinlijst I - Openbare Ruimte - als bedoeld in artikel
1 van de Regeling Domeinlijsten;
b.
de navolgende wetten en verordeningen met de bijbehorende regels:
•
Afvalstoffenverordening Dordrecht;
•
Alcoholwet, voor zover de toezichthouders voldoen aan de aanstelling- en opleidingseisen
zoals neergelegd in artikel 41, tweede lid van de Alcoholwet;
•
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Dordrecht;
•
Drank- en horecaverordening Dordrecht of de daarvoor in plaats tredende verordening;
•
Havenverordening Dordrecht;
•
Marktverordening Dordrecht;
•
Parkeerverordening c.q. Verordening parkeerbelastingen Dordrecht;
•
Wegsleepverordening Dordrecht;
•
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) of de daarvoor in plaats tredende wet;
•
Wet op de kansspelen;
•
Winkeltijdenwet c.q. Verordening winkeltijden Dordrecht.
- de navolgende besluiten in te trekken:
1. het besluit van de burgemeester van Dordrecht van 25 april 2013 inzake de aanwijzing van
buitengewoon opsporingsambtenaren als toezichthouder van de Drank- en Horecawet;
2. het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht
van 4 oktober 2016, met nummer SBH/1710723 inzake de aanwijzing van toezichthouders
en buitengewoon opsporingsambtenaren;
3. het besluit van de burgemeester van Dordrecht van 16 maart 2017 inzake de aanwijzing
van toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren voor de Wet op de
Kansspelen.

OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 15 FEBRUARI 2022
- dat dit besluit in werking treedt op de dag na die van bekendmaking, waarbij de aanwijzing voor
de Alcoholwet terugwerkt tot 1 juli 2021.
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Aanwijzingsbesluit Buitengewoon Opsporingsambtenaren en Toezichthouders gemeente
Dordrecht - Collegevoorstel
Besloten is:
- de buitengewoon opsporingsambtenaar in Domein I Openbare Ruimte, zoals genoemd in de
Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaren en werkzaam voor de gemeente Dordrecht
vastgesteld door de minister van Justitie en Veiligheid, aan te wijzen als toezichthouder en te
belasten met de opsporing van strafbare feiten voor:
a.
de genoemde artikelen en wetten in Domeinlijst I - Openbare Ruimte - als bedoeld in artikel
1 van de Regeling Domeinlijsten;
b.
de navolgende wetten en verordeningen met de bijbehorende regels:
•
Afvalstoffenverordening Dordrecht;
•
Alcoholwet, voor zover de toezichthouders voldoen aan de aanstelling- en opleidingseisen
zoals neergelegd in artikel 41, tweede lid van de Alcoholwet;
•
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Dordrecht;
•
Drank- en horecaverordening Dordrecht of de daarvoor in plaats tredende verordening;
•
Havenverordening Dordrecht;
•
Marktverordening Dordrecht;
•
Parkeerverordening c.q. Verordening parkeerbelastingen Dordrecht;
•
Wegsleepverordening Dordrecht;
•
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) of de daarvoor in plaats tredende wet;
•
Wet op de kansspelen;
•
Winkeltijdenwet c.q. Verordening winkeltijden Dordrecht.
- de navolgende besluiten in te trekken:
4. het besluit van de burgemeester van Dordrecht van 25 april 2013 inzake de aanwijzing van
buitengewoon opsporingsambtenaren als toezichthouder van de Drank- en Horecawet;
5. het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht
van 4 oktober 2016, met nummer SBH/1710723 inzake de aanwijzing van toezichthouders
en buitengewoon opsporingsambtenaren;
6. het besluit van de burgemeester van Dordrecht van 16 maart 2017 inzake de aanwijzing
van toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren voor de Wet op de
Kansspelen.
- dat dit besluit in werking treedt op de dag na die van bekendmaking, waarbij de aanwijzing voor
de Alcoholwet terugwerkt tot 1 juli 2021.
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Kettingbeding zelfbewoningsplicht in eigendomsakte De Jagerweg 10 te
Dordrecht - Collegevoorstel
Besloten is:
- geen medewerking te verlenen aan het verzoek tot doorhalen van de verplichting, inhoudende dat
de koper of de rechtsverkrijger de woning als eigenaar moet bewonen.

