
Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN worden raadsleden en 
commissieleden uitgenodigd tot het bijwonen van de vergadering, die op dinsdag 13 
januari zal plaatsvinden in vergaderkamer 1, aanvang 20.00 uur.  (In verband met een 
besloten bespreekpunt komt de commissie fysiek bijeen).

Het openbare deel van de vergadering wordt publiekelijk uitgezonden via internet en kan 
worden teruggekeken via https://dordrecht.raadsinformatie.nl.

De Commissiegriffier,

J.C. Bakker

Voorzitter: K. Kruger
Portefeuillehouder: M. Burggraaf

OPENING
1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda

2 Vaststellen besluitenlijst commissie Bestuur en Middelen van 8 december 2020

3 Vragen aan het College

STUKKEN TER BESPREKING
4 Raadsinformatiebrief over Voortgang proces afweging tot kapitaalverstrekking 

aan Stedin Groep NV (Besloten Bespreking)

Toelichting:
De commissie voert met de wethouder een gesprek over actuele 
ontwikkelingen bij Stedin. Dit punt wordt in beslotenheid besproken, zodat ook 
vertrouwelijke informatie kan worden gedeeld.

5 Raadsinformatiebrief over Corona maatregelen (8 december)

Toelichting:
Conform presidiumbesluit behandelen de commissies 
de raadsinformatiebrieven over corona. Deze brieven zijn in principe geen 
bespreekpunten, maar besloten is deze update wel op voorhand te agenderen 
als bespreekstuk om spoedige behandeling mogelijk te maken. Fracties 
worden verzocht een eventuele bespreekwens vooraf per mail kenbaar te 
maken.

NIEUWE BEHANDELVOORSTELLEN
6 Raadsvoorstel Instemmen met Grondtransacties onderwijshuisvesting

7 Raadsvoorstel Vaststellen Nota Reserves en voorzieningen 2021

8 Raadsinformatiebrief over Proces herbestemming Berckepad 9

9 Raadsinformatiebrief over Last onder dwangsom inbrekerswerktuigen en 



drugshandel

10 Beantwoorden artikel 40-vragen SP over het jaarverslag 2019 van de 
gemeentearchivaris (RIS dossier 2640890)

11 Beantwoorden artikel 40 vragen RvO van de fractie VSP mbt Babbeltrucs

12 Brief aan gemeenteraad inz toegang VBV tot LOBA mbt brandweer

13 Afschrift brief minister BZK inz Interbestuurlijk toezicht brandveiligheid gevels

14 Brief aan gemeenteraad oprichting platform voor gemeenteraadsleden

15 VNG Ledenbrief inz maatregelen Lockdown en kamerbrief 14-12-2020

16 Verantwoording crisisinzet COVID-19 VRZHZ

17 VNG-Handreiking Leegstand te lijf 2.0 en VNG Model Leegstandverordening

AGENDADEEL
18 Overzicht Moties en Toezeggingen

19 Termijnagenda

SLUITING
20 Rondvraag

21 Sluiting

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het 
uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de 
privacywetgeving.


