
De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot 
de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 5 juli 2022 in de RAADZAAL van het 
STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur.

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

de heer A.W. Kolff

OPENING
1 Opening en vaststellen agenda, mededelingen
2 In memoriam de heer H. Tazelaar
3 Vaststellen van de notulen van de Dordtse Dinsdag 10, 17, 24 mei en 14 juni 

2022
BENOEMINGEN / AANWIJZIGINGEN
4 Benoeming van de heer M.C. Remijn tot commissielid
5 Benoeming mevrouw A.M. Schnabel tot plaatsvervangend lid Presidium
6 Benoeming leden werkgeversdelegatie
7 De heer M.D. Burggraaf en H. van der Linden aanwijzen als leden van het 

Algemeen bestuur van de GR Wegschap Tunnel Dordtse Kil
HAMERSTUKKEN
8 Toepassen Wet voorkeursrecht gemeenten (ex artikel 4 Wet voorkeursrecht 

gemeenten (Wvg)) op het 'Maasterras-Weeskinderendijk West' in het 
plangebied Weeskinderendijk (Maasterras Dordtse Spoorzone)

9 Beschikbaar stellen van een krediet t.b.v. inrichting openbare ruimte Charlotte 
de Bourbonstraat e.o.

10 Uitvoeringskrediet Dordwijkzone deelgebied Reewegpark en Schenkeldijk
11 Kiezen, Sturen en Verantwoorden 2022-2026
12 Addendum Kiezen, Sturen en Verantwoorden 2022-2026
13 Vaststellen aanbesteding accountant
14 Vaststellen Jaarstukken 2021

Toelichting:
Op aangeven van de accountant is een viertal aanpassingen gedaan in de 
SiSa2021-bijlage en is een juiste versie in de Jaarstukken 2021 opgenomen. 
Het college stelt de raad middels de Raadsinformatiebrief Gewijzigde SiSa 
2021-bijlage in Jaarstukken 2021, nog voor besluitvorming, op de hoogte van 
deze wijzigingen. Het college heeft op 27 juni 2022 een besluit over deze RIB 
genomen. Dit betekent dat het document is gepubliceerd bij de Nieuw 
ingekomen stukken op 25 augustus 2022 en op 30 augustus 2022 bij de 
eerste Agendacommissie na het zomerreces staat geagendeerd. 

STUKKEN TER KENNISNAME
15 Raadsinformatiebrief Beleidsregels vrijlating giften, schadevergoedingen en 

erfenissen (bijstandsverlening)

https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Nieuw-ingekomen-stukken-Dordrecht-1/2022/25-augustus/00:00/Raadsinformatiebrief-Gewijzigde-SiSa2021-bijlage-in-Jaarstukken-2021-Raadsinformatiebrief
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Nieuw-ingekomen-stukken-Dordrecht-1/2022/25-augustus/00:00/Raadsinformatiebrief-Gewijzigde-SiSa2021-bijlage-in-Jaarstukken-2021-Raadsinformatiebrief


STUKKEN TER BESPREKING
16 Burgerinitiatief over aanpak parkeerproblematiek Sterrenburg I Noord

Toelichting:
Het debat beperkt zich tot in te dienen moties en amendementen (spreektijd 
per fractie: 2 minuten)

17 Vaststellen visie "Balanceren in de Biesbosch"
Toelichting:
Het debat beperkt zich tot de in te dienen moties en/of amendementen 
(spreektijd per fractie: 2 minuten)

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.


