
Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR en MIDDELEN wordt u uitgenodigd 
tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 14 september 2021 zal 
plaatsvinden in Vergaderzaal 1, 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: M. Burggraaf

OPENING
1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda

2 Vaststellen besluitenlijst commissie Bestuur en Middelen van 8 september 
2021

3 Vragen aan het College

STUKKEN TER BESPREKING
4 Overeenkomsten wooncomplex Prof. Langeveldlaan Leerpark

Toelichting:
De bespreking richt zich op de vraag: welke risico's loopt de gemeente met 
deze financiering (en zijn die aanvaardbaar)? Ook is de politieke vraag gesteld 
of de raad kan instemmen met de gewijzigde invulling van het project.

5 Instemmen met Smart Society Dordrecht

Toelichting:
De bespreking richt zich op de volgende vragen: hoe zit het met de koppeling 
van gegevens van burgers en ondernemers? hoe zit het met de veiligheid en 
de grote afhankelijkheid van technologische bedrijven en de grote invloed van 
de overheid? hoe voorkom je een nieuwe Toeslagenaffaire door toenemende 
gebruikmaking van algoritmes?

6 Vaststellen Bestuursrapportage 2021

Toelichting:
De bespreking richt zich op de vraag: Vinden wij dat de uitvoering van de 
Begroting 2021 goed verloopt of zijn er tussentijdse bijstellingen nodig en zo 
ja, welke dan?

NIEUWE BEHANDELVOORSTELLEN
7 Verzoek tot aanwijzing ter onteigening gronden Dordtse Kil IV

Toelichting:



U wordt voorgesteld het raadsvoorstel als hamerstuk naar de raad te sturen.

8 Wijzigingsbesluit GR Drechtsteden (vijftiende wijziging)

Toelichting:
U wordt voorgesteld aan te geven of bespreking van dit  raadsvoorstel 
gewenst is. Wanneer deze bespreking zich richt op de Gemeenschappelijke 
Regeling Sociaal dit ter bespreking door te zenden naar de commissie Sociaal. 

9 Raadsinformatiebrief Aanbesteding Handhaving 2022

Toelichting:
U wordt voorgesteld de raadsinformatiebrief te bespreken in een volgende 
vergadering (de commissie heeft dit onderwerp bij een eerdere bespreking op 
20 november 2020 reeds als bespreekonderwerp geagendeerd, de commissie 
is tussentijds op de hoogte gesteld van de gewijzigde planning m.b.t. de 
aanbesteding).

10 Tussenbericht Financieel Toezicht 2021

Toelichting:
U wordt voorgesteld de brief voor 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.


