
Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR en MIDDELEN wordt u uitgenodigd 
tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 8 juni 2021 zal 
plaatsvinden via digitaal vergaderen met Microsoft Teams, 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: I. Koene
Portefeuillehouders: W. Kolff, M. Burggraaf (P. Sleeking, P. Heijkoop, R. van der Linden)

OPENING
1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda

2 Vaststellen besluitenlijst commissie Bestuur en Middelen van 2 juni 2021

3 Vragen aan het College

STUKKEN TER BESPREKING
4 Actualisatie Hoofdstuk 3 Algemene plaatselijke verordening Dordrecht en 

Prostitutiebeleid Dordrecht

Toelichting:
De commissie bespreekt de APV-wijziging voor het prostitutiebeleid met als 
politieke vragen: 

 Kan het maximum aantal van 10 vergunningen worden verlaagd tot het 
huidige aantal reeds verstrekte vergunningen (5)?

 Is het wenselijk in de bepalingen expliciet op te nemen dat locaties met 
dergelijke vergunning (cq in aanmerking komen) niet in 
woongebieden/wijken mogen zijn gelegen.

 

5 Verdere uitwerkingsafspraken Servicegemeente Dordrecht 

Toelichting:
De commissie bespreekt het voorstel voor de uitwerking van de wijze waarop 
de regionale dienstverlening wordt opgenomen in de gemeentelijke 
organisatie.

6 Zienswijze Begroting 2022 en Jaarrekening 2020 diverse Gemeenschappelijke 
regelingen

Toelichting:



De commissie wordt gevraagd of zij kan instemmen met de voorgestelde 
zienswijzen naar voren te brengen bij de Gemeenschappelijke regeling 
Drechtsteden, de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland 
Zuid en de Gemeenschappelijke regeling Sociale Werkvoorziening 
Drechtsteden; en geen zienswijze naar voren te brengen bij de 
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en de 
Gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil.

NIEUWE BEHANDELVOORSTELLEN
7 Antwoordbrief artikel 40 vragen RvO GroenLinks en D66 inz Islamitische 

begraafplaats

Toelichting:
U wordt voorgesteld de beantwoording voor kennisgeving aan te nemen.

8 Artikel 40 vragen RvO van fractie PVV over  Duidelijkheid over de 
verkoopprocedure van het rijksmonument De Berckepoort

Toelichting:
U wordt voorgesteld kennis te nemen van de gestelde vragen in afwachting 
van beantwoording door het college.

9 Brief aan raad inz hulpverzoek mbt werkdruk politie en beleid betreffende 
politie

Toelichting:
U wordt voorgesteld de brief voor kennisgeving aan te nemen.

10 Advies ROB Rol Nemen, Ruimte Geven

Toelichting:
U wordt voorgesteld het advies ter kennisgeving aan te nemen.

AGENDADEEL
11 Termijnagenda

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.


