Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd
tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op woensdag 6 januari 2021 zal
plaatsvinden via digitaal vergaderen met Microsoft Teams, aanvang 20.00 uur.
De vergadering wordt indien mogelijk publiekelijk uitgezonden via internet en/of kan
worden teruggekeken via https://dordrecht.raadsinformatie.nl
De Commissiegriffier,
M. den Boer
Voorzitter: I.C.G. Klein-Hendriks
Portefeuillehouder: P.H. Sleeking / B.C.M. Stam

OPENING
1

Opening, mededelingen en vaststellen agenda

2

Vaststellen besluitenlijst adviescommissie van 8 december 2020

3

Vragen aan het College

STUKKEN TER BESPREKING
4

Vaststellen geactualiseerde Welstandsnota Dordrecht

5

Jaarverslag Welstand- en Monumentencommissie 2018-2019
Toelichting:
De geactualiseerde Welstandsnota en het jaarverslag 2018-2019 worden
gezamenlijk besproken in 2 ronden. De 1e ronde is een vragenronde waarbij
de commissie vragen kan stellen aan de aanwezige leden van de Welstandsen Monumentencommissie (WMC) over het jaarverslag, de geactualiseerde
Welstandsnota en de taakopvatting van de WMC. De 2e ronde is de 'politieke'
ronde waarbij de commissie met name het raadsvoorstel over de
geactualiseerde Welstandsnota met het college bespreekt.

6

Presentatie over Woningmarktanalyse Drechtsteden 2020-2040 (RIGO
onderzoek)
Toelichting:
Door middel van een presentatie wordt een toelichting gegeven op de
Woningmarktanalyse Drechtsteden 2020-2040 waarbij de focus ligt op de
Dordtse woningmarkt. Er zal alle ruimte zijn voor vragen naar aanleiding van
de presentatie. Na de presentatie kan de commissie bepalen of ze hierover op
een later moment nog inhoudelijk (politiek) wil spreken.

7

Corona maatregelen (8 december 2020)
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
8

Wijziging van de gemeenschappelijke regeling Schadevergoedingsschap HSLZuid, A16 en A4

9

Wijkaanpak Crabbehof aardgasvrij-klaar

10

Voortgang Engelenburgerbrug

11

Aanvullende informatie Motie 'Ambitie en lef voor studentenwoningen'

12

Woningmarktanalyse, voorraadontwikkeling sociale huur en
verhuisketenonderzoek

13

Artikel 40 vragen RvO van de fractie CDA over Houtstook - Houtrook Luchtkwaliteit

14

Artikel 40 vragen RvO over Geluid van de fracties GroenLinks en
ChristenUnie/SGP

15

Beantwoording artikel 40-vragen RvO van de fracties VVD en GroenLinks over
Nieuwe Dordtse Biesbosch

16

Beantwoording artikel 40-vragen RvO van de fractie GroenLinks over Parkeren
Indische en Vogelbuurt

17

Beantwoording artikel 40-vragen PVV Verkeerssituatie Reeweg Oost ter hoogte
van de sportparken Krommedijk

18

Beantwoording artikel 40-vervolgvragen RvO va de fractie PvdA over Rioolkast

19

Bericht van de heer Breidel over handhaving parkeerprobleem Oudelandshoek

20

Agenderingsverzoek Dordwijkzone

AGENDADEEL
21

Termijnagenda commissie Fysieke Leefomgeving
Toelichting:
De vraag aan de commissie is of zij zich kan vinden in de termijnagenda en
het voorstel van de griffier t.a.v. de participatiegesprekken met de commissie
over de RES 1.0 en de Transitievisie Warmte.

SLUITING
22

Rondvraag

23

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.

