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Besluitnummer 2022-0175308

De GEMEENTERAAD DORDRECHT van de gemeente DORDRECHT ;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 1 november 2022
inzake Akkoord te gaan met de doelen van het Crisis- en herstelfonds;

gelet op artikel 192, lid 1 van de Gemeentewet;

besluit:

akkoord te gaan met de volgende doelen van het Crisis en herstelfonds van € 5,112 miljoen zoals
opgenomen in de begroting 2023:

• de doelen van het al bestaande Coronacrisis- en herstelfonds dat is gericht op het snel en
flexibel inspelen op de gevolgen van de Coronacrisis over de voile breedte van het
gemeentelijk domein;

• tijdelijke ondersteuning van activiteiten met een sociaal maatschappelijke functie wanneer
deze als gevolg van aantoonbaar sterke kostenstijgingen in het bijzonder als gevolg van de
energiecrisis (definitief of gedeeltelijk) niet door dreigen te kunnen gaan;

akkoord te gaan met de volgende nu al voorgenomen bestedingen van deze middelen:
• een bijdrage van € 100.000,- in 2023 voor accountmanagent ten behoeve van de verdere

uitvoering van de actielijn "Samen sterker uit de crisis" in het door de raad vastgestelde
Herstelplan Dordtse Economie en Werkgelegenheid;

• een bijdrage van € 500.000,- voor het initiatief "Een warme ontmoeting". Binnen dit
initiatief werken diverse partners uit de stad aan de openstelling van locaties waar
inwoners deze winter terecht kunnen voor warmte en een kop koffie;

akkoord te gaan om het totale bedrag aan incidentele subsidies (maximaal € 10.000,- per
aanvraag), die nnogelijk nog in 2022 worden verstrekt voor activiteiten binnen de doelstellingen
van het fonds, te verwerken in het jaarrekeningenresultaat 2022;
de middelen uit de reserve "Crisis- en herstelfonds" toe te voegen aan de exploitatie voor:

• € 4.385.000 op Programma Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht
• € 100.000,- op Programma Levendig, leefbaar & veilig Dordrecht;
• € 400.000,- op Programma Gezond, sociaal & zorgzaann Dordrecht;
• € 100.000,- op Programma Lerend & ondernennend Dordrecht,

en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen conform de begrotingswijziging met het
nummer 55103.

Aldus best,fifpn in de vergadering van dinsdag 29 novVmbeij2022.
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