OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 19 APRIL 2022
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Aandelenoverdracht GRD transitie - Raadsvoorstel
Besloten is:
- de aandelen "STAK Breedband Drechtsteden" en "ROM InnovationQuarter" over te nemen
van de GR Sociaal, onder de opschortende voorwaarden dat de raad geen wensen en
bedenkingen ten aanzien van dit besluit ter kennis van het college van burgemeester en
wethouders brengt en alle betrokken partijen ook akkoord zijn;
De raad voor te stellen:
- het raadsvoorstel d.d. 29 maart 2022 met zaaknummer 2022-0045750 af te voeren;
- geen wensen en bedenkingen bij de overdracht van de aandelen "STAK Breedband
Drechtsteden" en "ROM InnovationQuarter" van de GR Sociaal (voorheen GR
Drechtsteden) aan de gemeente Dordrecht aan het college van burgemeester en
wethouders kenbaar te maken.
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Vaststellen bouwgrondexploitatie en aangaan koopovereenkomst Einsteinstraat 61 Raadsvoorstel
Besloten is:
- de bij de stukken gevoegde koopovereenkomst inzake het perceel Einsteinstraat 61 te
Dordrecht, kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie V nummer 646, met JJr
Vastgoed B.V. aan te gaan;
- het voornemen tot verkoop van het perceel Einsteinstraat 61 te Dordrecht, kadastraal
bekend gemeente Dordrecht, sectie V nummer 646, aan JJr Vastgoed B.V. te publiceren
door middel van de bij de stukken gevoegde publicatietekst en daarmee derden in de
gelegenheid te stellen zich te melden als gegadigde voor aankoop van genoemd perceel;
- geheimhouding op te leggen ten aanzien van het bij het raadsvoorstel gevoegde document
'Toelichting Bouwgrondexploitatie Einsteinstraat 61', inclusief de daarbij behorende
bijlagen I, II, III en IV, alsmede het bij het raadsvoorstel gevoegde document
'Businesscase herontwikkeling Einsteinstraat 61-67' en de raad te verzoeken deze
geheimhouding in zijn eerstvolgende vergadering te bekrachtigen;
De raad voor te stellen:
de bouwgrondexploitatie ten aanzien van het perceel Einsteinstraat 61 te Dordrecht vast
te stellen;
- het uit de businesscase voortvloeiende negatief saldo op eindwaarde ad € 46.000,- te
dekken uit de reserve AD2030 Ruimte voor Banen;
- de begroting dienovereenkomstig te wijzigen conform de begrotingswijziging met
nummer 222021.
-

5

Vaststellen visie "Balanceren in de Biesbosch" - Raadsvoorstel
De raad voor te stellen:
- de visie "Balanceren in de Biesbosch" vast te stellen;
- de in de visie "Balanceren in de Biesbosch" geformuleerde missie, visie, thema's en
doelstellingen vast te stellen.
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Groeiagenda 2030 - Jaarverantwoording 2021 - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de Jaarverantwoording 2021 van Groeiagenda 2030 vast te stellen;
- kennis te nemen van de Monitoringbrief Groeiagenda d.d. februari 2022;
- de Jaarverantwoording 2021 aan te bieden aan de Drechtsteden gemeenten door middel
van bijgevoegde aanbiedingsbrief, conform de afspraken in de 'Uitwerkingsovereenkomst
Ruimtelijke Economie' (SOK, 2020);
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over het aanbieden van de Jaarverantwoording 2021 aan de Drechtsteden gemeenten,
alsmede over de Monitoringbrief Groeiagenda februari 2022.
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Verantwoording ENSIA 2021 - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de Collegeverklaring ENSIA 2021 inzake Informatiebeveiliging Suwinet en DigiD vast te
stellen;
de Verantwoordingsrapportage 2021 Basisregistratie Adressen en Gebouwen vast te
stellen;
- de Verantwoordingsrapportage 2021 Basisregistratie Grootschalige Topografie vast te
stellen;
- de Verantwoordingsrapportage 2021 Basisregistratie Ondergrond vast te stellen;
- de Verantwoordingsrapportage 2021 WOZ vast te stellen;
- geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bijlagen 'Samenvatting resultaten ENSIA
2021.pdf', 'Gemeente Dordrecht Collegeverklaring Bijlage 1 DigiD ENSIA 2021.pdf',
'Gemeente Dordrecht Collegeverklaring Bijlage 2 Suwinet ENSIA 2021.pdf', 'Gemeente
Dordrecht Verantwoordingsrapportage BAG-BGT-BRO ENSIA 2021.pdf', 'Gemeente
Dordrecht, Verantwoordingsrapportage WOZ ENSIA 2021.pdf' en 'Getekende
collegeverklaring ENSIA 2021.pdf' en de raad te verzoeken deze in zijn eerstvolgende
vergadering te bekrachtigen;
- de raad via de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief inzake de verantwoording
ENSIA 2021 te informeren.
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Beeldvormende sessie armoede- en minimabeleid 17 mei 2022 - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over de inhoud van de beeldvormende sessie over het armoede- en minimabeleid van 17
mei 2022.
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Ontwikkeling speelbos de Elzen - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over doorontwikkeling speelbos de Elzen.
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Besluit op Wob-verzoek SP-raadslid R. Portier - Collegevoorstel
Besloten is:
- het Wob-verzoek van de heer R. Portier gedeeltelijk te honoreren en een deel van de
documenten te delen overeenkomstig de bij de stukken gevoegde bestuurlijke reactie.
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Publicatie reserveringsovereenkomst Vorm - Kompaslocatie (Karel Doormanweg 4-8) Collegevoorstel
Besloten is:
- de bekendmaking over de voorgenomen reserveringsovereenkomst met Vorm voor de
Kompaslocatie (Karel Doormanweg 4-8, Dordrecht) te publiceren.

