
Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR en MIDDELEN wordt u uitgenodigd 
tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 28 september 2021 zal 
plaatsvinden in Vergaderzaal 3, aanvang 20:00 uur.

De vergadering wordt uitgezonden via internet en/of kan worden teruggekeken via 
https://dordrecht.raadsinformatie.nl

De Commissiegriffier,
J.C. Bakker

Voorzitter: K. Kruger
Portefeuillehouders: M. Burggraaf

OPENING
1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda

2 Vaststellen besluitenlijst commissie Bestuur en Middelen van 14 september 
2021

3 Vragen aan het College

STUKKEN TER BESPREKING
4 Vaststellen Nota Lokale Heffingen (9e wijziging Financiële Verordening)

Toelichting:
De bespreking richt zich op de voorgestelde amendementen van de SP en op 
de vragen van de PvdA over de bezwaarschriftenprocedure (en de rol van de 
No Cure No Pay bureaus daarin).

5 Instemmen met Meerjaren Perspectief Vastgoed 2021

Toelichting:
De commissie vraagt duidelijkheid over de panden Biesboschhal en de Waag 
alvorens deze te plaatsen op de dispositielijst.

NIEUWE BEHANDELVOORSTELLEN
6 Drieluik Gemeente Dordrecht 2021

Toelichting:
U wordt voorgesteld dit stuk ter kennisname aan de raad te zenden.

7 Brief aan gemeenteraad inz verantwoording crisisinzet VRZHZ

Toelichting:
U wordt voorgesteld deze brief ter kennisname aan te nemen.

8 Ontwerpbeleidsplan Veiligheidsregio

Toelichting:



U wordt voorgesteld het Ontwerpbeleidsplan te bespreken in de commissie van 
26 oktober aanstaande. Met de Veiligheidsregio is afgesproken dat zij voor de 
Dordtse raad op dinsdag 26 oktober het Concept beleidsplan toelichten in de 
commissie Bestuur en middelen. Indien u dit wenst, kan dit ook gekoppeld 
worden  aan een bezoek aan Spinel (oefenlocatie veiligheidsdiensten).

9 Model-Bestuursovereenkomst IBT22

Toelichting:
U wordt voorgesteld kennis te nemen van de bijlagen.

AGENDADEEL
10 Termijnagenda

Toelichting:
De bespreking van de aanbesteding Handhaving schuift door naar 6 oktober, u 
ontvangt binnenkort antwoord op de vragen die voor deze bespreking nog 
gesteld zijn. Verder is het voorstel terrassenbeleid verschoven naar latere 
datum. Ook het voorstel voor de Biesboschhal volgt later dan voorzien.

11 Overzicht Moties en Toezeggingen

Toelichting:
U wordt gevraagd om aan te geven of de af te voeren moties en toezeggingen 
inderdaad afgevoerd kunnen worden.

TENSLOTTE
12 Rondvraag

13 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.


