OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 6 JULI 2021
Samenstelling

2

Vaststellen Algemene plaatselijke verordening Dordrecht, 18e wijziging - Raadsvoorstel
De raad voor te stellen:
- de Algemene plaatselijke verordening Dordrecht, 18e wijziging, vast te stellen.

3

4

Vaststellen Atelierbeleid Dordrecht - Raadsvoorstel
De raad voor te stellen:
- het Atelierbeleid Dordrecht vast te stellen.
Meerjaren Perspectief Vastgoed 2021 - Raadsvoorstel
De raad voor te stellen:
- in te stemmen met de werkwijze van een Meerjaren Perspectief Vastgoed en de hierin
benoemde uitgangspunten uit te werken conform de bijgevoegde uitvoeringskalender;
- de panden Munt 5, Berckepad 9 en Grotekerksplein 1 toe te voegen aan de kernportefeuille
met het uitgangspunt de panden marktconform, minimaal kostendekkend, te verhuren;
- de panden Wijnstraat 237 en Kuipershaven 1-2 toe te voegen aan de dispositielijst.

5

Mogelijke woningbouw achter Dorp De Hoop - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad via de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren over het proces
met betrekking tot mogelijke woningbouw achter Dorp De Hoop.

6

Stand van zaken Stichting Museum 1940-1945 Regio Dordrecht - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over de stand van zaken bij Stichting Museum 1940-1945 Regio Dordrecht.

7

Omgevingsvisie Amendement - Indicatieve planning programma's - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over de indicatieve planning van programma's behorend bij de Omgevingsvisie Dordrecht
1.0.

8

Stand van zaken motie 201110/M3A: 30 in z'n drie - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over de stand van zaken van de afhandeling van de motie 201110/M3A: 30 in z'n drie.

9

Jaarprogramma 2021 Omgevingsdienst ZHZ en Jaarverslag 2020 - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- het Jaarprogramma 2021 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid vast te stellen;
- het budget voor de basistaken van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid structureel op te
hogen met € 593.360,-, dit bedrag te dekken uit de hogere legesopbrengsten en dit in de
begroting te verwerken bij de eerstvolgende verzamelwijziging;
- de in januari 2021 gereserveerde rijksmiddelen voor versterking van het externe
veiligheidsbeleid van € 41.000,- per jaar toe te kennen aan het budget externe veiligheid,
€ 20.000,- hiervan in te zetten voor het jaarprogramma Omgevingsdienst Zuid-Holland
Zuid en dit in de begroting te verwerken bij de eerstvolgende (tweede) verzamelwijziging;
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over het Jaarprogramma 2021 Dordrecht, het Jaarverslag 2020 Dordrecht, het
Jaarprogramma Generiek Toezicht 2021 en het Jaarrapport Generiek Toezicht 2020 van
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

10

Onderzoek naar zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief met bijlage te
informeren over het onderzoek naar de mogelijkheid tot invoering van een
zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding bij nieuwbouwwoningen (als gevolg van
artikel 40-vragen).

11

Beantwoorden artikel 40-vragen PvdA Buurtrechtbank - Antwoordbrief artikel 40/41
Besloten is:
- de vragen, gesteld op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad door mevrouw Van den Bergh namens de fractie PvdA, betreffende de
Buurtrechtbank te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde
(concept)antwoord.

12

Beantwoorden artikel 40-vragen SP Toepassing Nota Lokale Heffingen - 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 J.J. 't Lam namens de fractie SP, betreffende de toepassing
van de Nota Lokale Heffingen te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken
gevoegde (concept)antwoord.

13

Beantwoorden artikel 40-vragen BVD Inkomenstoets Jeugdwet - 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. Nijhof namens de fractie Beter Voor Dordt, betreffende
inkomenstoets jeugd beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde
(concept)antwoord.

14

Ter inzage leggen wijziging Havenverordening Dordrecht - Collegevoorstel
Besloten is:
- de voorgenomen wijzigingen van de Havenverordening Dordrecht ter inzage te leggen.

15

Regels omtrent de ambtelijke organisatie, eerste wijziging - Collegevoorstel
Besloten is:
- de Regels omtrent de ambtelijke organisatie Dordrecht, eerste wijziging, vast te stellen.

16

Toepassen hardheidsclausule subsidieregeling Cultuur, Actief, Wendbaar en Weerbaar en
Subsidieregeling Amateurkunst, Evenementen en Culturele Initiatieven gemeente Dordrecht
– Collegevoorstel
Besloten is:
de hardheidsclausule van de Subsidieregeling Amateurkunst, Evenementen en Culturele
Initiatieven gemeente Dordrecht toe te passen;
de hardheidsclausule van de Subsidieregeling cultuur actief, wendbaar en weerbaar toe
te passen.

17

Subsidieregeling Jeugd en Wmo gemeente Dordrecht (eerste wijziging) - Collegevoorstel
Besloten is:
- de Subsidieregeling Jeugd en Wmo gemeente Dordrecht (eerste wijziging) vast te stellen;
- op grond van de bij beslispunt 1 genoemde subsidieregeling, het subsidieplafond voor
incidentele subsidies voor kalenderjaar 2022 vast te stellen op € 60.000,-.

18

Vaststellen Aanwijzingsbesluit toezichthouders BRP ten behoeve van handhaving Collegevoorstel
Besloten is:
- onze volgende besluiten in te trekken:
• Besluit Nr. MO/1466735, d.d. 25 augustus 2015;
• Besluit Nr. PD/1234178, d.d. 16 juni 2014;
• Besluit Nr. PD/1127016, d.d. 7 januari 2014;
- het Aanwijzingsbesluit toezichthouders Basisregistratie personen (BRP) vast te stellen.

19

Wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (15e wijziging) Collegevoorstel
Besloten is:
- de notitie "verdere uitwerking gemeenschappelijke regeling sociaal als aanvulling op het in
procedure gebrachte concept 15 wijzigingsbesluit GRD" te onderschrijven;
- in te stemmen met de in deze notitie opgenomen aanvullende afspraken:
• stemverdeling voor het AB wordt gebaseerd op het aantal inwoners van de
deelnemende gemeenten op 1 januari van het jaar waarin de
gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden;
• voor de eerste keer tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 is dat het
aantal inwoners op 01-01-2020;
• geen enkele gemeente kan meer dan 49% van de stemmen krijgen;
• voor de besluitvorming over begroting en begrotingswijzigingen is een
gekwalificeerde meerderheid nodig. Naast een meerderheid van stemmen moeten
minimaal drie gemeenten instemmen;
• in het geval er fundamentele verschillen van opvatting ontstaan in het AB over het
toestaan en/of de beprijzing van maatwerk kan een arbitragecommissie wordt
ingesteld. De uitspraak van de commissie is bindend. De kosten van deze procedure
zijn voor de partij die de arbitrage heeft aangevraagd. De commissie zal ingesteld
worden zodra de eerste aanvraag een feit is;
• de door de Drechtraad nieuw vastgestelde kostenverdeelsystematiek in 2021 eenopeen wordt overgenomen door het Algemeen Bestuur per 1 januari 2022 en deze in
elk geval voor de komende vier jaar vaststaat.

20

Ondertekenen Convenant implementatie Wet wijziging woonplaatsbeginsel - Collegevoorstel
Besloten is:
- kennis te nemen van de Wet wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet intrede per 1 januari
2022;
- kennis te nemen van de VNG ledenbrief 'Verzoek om ondertekening convenant Wet
wijziging woonplaatsbeginsel', kenmerk TISB/U202100503 Lbr. 21/049, d.d. 9 juni 2021;
- het 'Convenant implementatie Wet wijziging woonplaatsbeginsel' te ondertekenen door
middel van het invullen van het ondertekeningsregister.

