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19.00 – 20.00 uur: Technische sessie businesscase parkeervoorzieningen Spuiboulevard
SPREKERSPLEIN Bestemmingsplan 12e herziening Dubbeldam, locatie Oudland (onder voorbehoud van agendadeel 25 januari)
Consultatie Camperplaatsen Noordendijk Tijpoort
'Een huis voor iedereen?' Deel 1 Woononderzoek RKC: beschikbaarheid
Afhandelen motie 201110/M3A: '30 in z'n drie' (onder voorbehoud van technische sessie en agendadeel 25 januari)

DINSDAG 15 FEBRUARI






Vaststellen eerste wijziging Havenverordening Dordrecht in combinatie met RIB Steiger- en halteerplan (o.v.v. agendadeel 8 februari)
Adviesbevoegdheid bij afwijking omgevingsplan (onder voorbehoud van agendadeel 8 februari)
Verordening gemeentelijke adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (onder voorbehoud van agendadeel 8 februari)
Bestemmingsplan 12e herziening Dubbeldam, locatie Oudland (onder voorbehoud van sprekersplein 8 februari)
Raadsinformatiebrief Verkenning ligplaats Res Nova i.c.m. Futuro

WOENSDAG 16 MAART - GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

NOG IN TE PLANNEN (vette, rode tekst is nieuwe tekst)
Nr.

Onderwerp

Agenderingsverzoek

Datum

Status

1.

Initiatiefvoorstel monumentenstatus voor het Dordtse Poldergebied
(2349042)

Beter voor Dordt

11-02-2020

Eerste bespreking heeft plaatsgevonden in
commissie 11 februari 2020. Beter voor
Dordt neemt initiatiefvoorstel mee terug
naar de tekentafel en komt met aangepast
voorstel waarvoor voldoende draagvlak is in
raad.
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2.

Jaarlijks gesprek met woningbouwcorporaties Woonbron en Trivire

3.

Expertisesessie goederentreinen door Dordrecht

GewoonDordt

16-09-2020

Aanleiding: mogelijke enorme stijging van
het aantal goederentreinen door Dordrecht
en het effect op externe veiligheid.
Expertisesessie met betrokken partijen
zoals ProRail en het ministerie van I&W.
Wordt doorgeschoven naar volgende
raadsperiode.

4.

Verdiepingssessie visie Groenblauw Eiland van Dordrecht en
resultaten risicodialoog klimaatadaptatie

GroenLinks

30-09-2020

Naar aanleiding van de RIB over beide
onderwerpen (RIS 2618581). Agenderen
zodra er weer fysiek wordt vergaderd.
Wordt doorgeschoven naar volgende
raadsperiode.

5.

Gesprek met HVC over de toekomst van het warmtenet

Commissie

08-06-2021

Naar aanleiding van de bespreking van de
RES en de TVW.
Wordt doorgeschoven naar volgende
raadsperiode.

6.

Eindverantwoording / evaluatie project Engelenburgerbrug

Commissie

29-06-2021

Het college stelt een financiële en
inhoudelijke eindverantwoording over het
project op. Deze wordt, nadat het project in
Q1 2022 helemaal is afgerond, naar de
commissie gestuurd zodat de commissie het
project met de portefeuillehouder kan
evalueren.

7.

Gesprek over communicatie met inwoners en bedrijven over de RES

GroenLinks

29-06-2021

N.a.v. de toezegging van
wethouder Van der Linden bij de
raadsbehandeling van de RES om een
gesprek tussen commissie en college te
voeren over de communicatie
met inwoners en bedrijven over de RES.
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Commissies Fysiek en Sociaal.
Gesprek zou 25 november plaatsvinden,
maar kon gezien coronamaatregelen niet
doorgaan. Gesprek wordt nu onderdeel van
introductie nieuwe raad.

Wordt doorgeschoven naar volgende
raadsperiode.
8.

Gesprek met Qbuzz en Provincie Zuid-Holland over vervoersplan 2023

Commissie

16-11-2021

Beste moment voor dit gesprek is mei 2022.
Op dat moment ligt het vervoersplan 2023
namelijk nog niet vast.

9.

Sessie over begrotingssystematiek bij projecten

Commissie

30-11-2021

Naar aanleiding van overschrijding bij
spartelbadje Wantijpark. Omdat
overschrijdingen bij projecten een
structureel probleem lijken, is er bij de
commissie behoefte om apart een keer te
spreken over de systematiek van het
begroten van projecten. De griffier bekijkt
wanneer en hoe dat kan plaatsvinden.

BESTUURLIJKE PLANNER COLLEGE (versie juni 2021)
Onderwerp

Soort voorstel

Kwartaal

Jaar

Delegatiebesluit

Raadsvoorstel

3

2021

Legesvoorstel Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging

Raadsvoorstel

3

2021

Verklaring van geen bedenkingen (VGGB) revisievergunningen Chemours en DuPont

Raadsvoorstel

4

2021

Bestemmingsplan Domela Nieuwenhuysweg

Raadsvoorstel

4

2021

Bestemmingsplan en Grondexploitatie Bouwhuyslocatie

Raadsvoorstel

4

2021

Actualisatie erfgoedverordening

Raadsvoorstel

4

2021

Ontwikkelperspectief, haalbaarheidsanalyse Steegoversloot

Raadsvoorstel

4

2021

Herziening Huisvestingsverordening

Raadsvoorstel

4

2021
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Onderzoek en evaluatie Nieuwe Dordtse Biesbosch/Haniaspolder

?

1

2022

Projectvoorstel Spuihavengarage

Raadsvoorstel

2

2022

Klimaatadaptatie in Dordrecht op het gebied van wateroverlast, hitte en droogte wordt ingepast
in Integraal beheer openbare ruimte. Hievoor wordt een koepelnotitie opgesteld die aantal
sectorale nota's verbindt: betreft GRP VII (gemeentelijk rioleringsplan wordt voorafgaand
separaat ingediend), Wegennota, Groenblauw Beheerplan, nota Bomenbeleid en effect van
verdichting in de stad

Startnotitie

2

2022
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