
De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot 
de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 7 februari 2023 in de RAADZAAL van het 
STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur.

De voorzitter,

dhr. A.W. Kolff

OPENING
1 Opening en vaststellen agenda, mededelingen 
2 Vaststellen van de notulen van Gemeenteraad 20 december 2022 (openbaar 

en besloten) en Dordtse Dinsdag 13 december 2022 en 17 januari 2023 
Vergaderzaal 1, 3, 5

BENOEMINGEN / AANWIJZINGEN
3 Benoemen van de heer N.R. Bootsman tot commissielid
4 Diverse benoemingen GroenLinks
5 Diverse benoemingen fractie van Waardhuizen
HAMERSTUKKEN
6 Beschikbaar stellen van een krediet inzake Bodemsaneringsprogramma 2022 

Toelichting:
Het college adviseert de raad om dit raadsvoorstel niet verder te behandelen 
en terug te sturen aan het college.

7 Beschikbaar stellen van een krediet voor Financiering verhuizing jeu de 
boulestak SC Amstelwijck naar Sportpark Zeehavenlaan 

8 Erratum bij raadsvoorstel Beschikbaar stellen van een krediet voor 
Financiering verhuizing jeu de boulestak SC Amstelwijck naar Sportpark 
Zeehavenlaan  

9 Uitbrengen Zienswijze bijdrageverordening 2023 GRS 
10 Instemmen met Besteding coronamiddelen cultuur 
11 Vaststellen Verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en 

invordering van logiesheffing (eerste wijziging)
12 Akkoord gaan met Geen precariobelasting uitstallingen over 2020 en 2021 

heffen en vaststellen Tweede wijziging Precarioverordening 2022
13 Instemmen voorgesteld besluit RKC inzake het onderzoek ' Een duurzaam huis 

voor iedereen', over hoe het is gesteld met de verduurzaamheidsopgave van 
woningen in de gemeente      

14 Vaststellen uitvoeringsprogramma en voorbereidingsbudget Dordwijkzone 
Stadspark XXL  

15 Vaststellen statutenwijziging Johan de Witt-gymnasium 
STUKKEN TER KENNISNAME
16 Raadsinformatiebrief over Integraal Veiligheidsplan Biesbosch e.o. 2022 t/m 

2027   
17 Raadsinformatiebrief over Verlengen Beleidsregel Covid-19 en vaststellen 



subsidieregeling Energiecompensatie en Inflatiecorrectie activiteiten met een 
sociaal-maatschappelijke functie gemeente Dordrecht

18 Raadsinformatiebrief over Vaststellen eerste wijziging van de 
Legesverordening 2023

19 Raadsinformatiebrief over Opzet Stadsbreed Ondernemersfonds naar Leids 
Model 

20 Raadsinformatiebrief over Stand van zaken mantelzorgbeleid 2022 
21 Raadsinformatiebrief over Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid
22 Raadsinformatiebrief over Aanwijzing Stichting RTV Dordrecht als lokale 

publieke media-instelling voor de gemeente Dordrecht 
23 Raadsinformatiebrief over Samenwerking met het onderwijs in de triple helix 
24 Raadsinformatiebrief over nieuwe 380KV hoogspanningsverbinding
25 Raadsinformatiebrief over Grondstoffenplan stand van zaken 2022
26 Raadsinformatiebrief over Beantwoorden motie Naar emissieloos vervoer en 

transport
27 Raadsinformatiebrief Informerende collegebrief over het niet indienen van 

beroep tegen de revisievergunning van Chemours  
28 Raadsinformatiebrief over Plan van aanpak verdichtingsstudies
29 Raadsinformatiebrief over Beantwoorden moties M2 en M15 m.b.t. Weizigtpark
30 Raadsinformatiebrief over Ondersteuning Voedselbank
31 Raadsinformatiebrief over Voortgang ontwikkeling team Handhaving
32 Raadsinformatiebrief over Stand van zaken Uitvoeringsnotitie 

Ontmoetingsplekken
33 Raadsinformatiebrief over Stand van zaken project "Een warme ontmoeting"
34 Aangepaste raadsinformatiebrief Stand van zaken project "Een warme 

ontmoeting"
STUKKEN TER BESPREKING
35 Vaststellen bestemmingsplan Vlijweide Scholenlocatie Noordendijk  

Toelichting:
Na staken van de stemmen op 20 december, stemt de raad opnieuw over 
Amendement A9 en daarnaast wordt over Amendement  A10, het 
raadsvoorstel en ook over motie M2 gestemd. Waarbij we direct overgaan tot 
stemming en er geen spreektijd meer is.

36 Wensen en bedenkingen voornemen tot vestiging van asielzoekerscentrum in 
Dordrecht     
Toelichting:
Commissie besluit het raadsvoorstel samen met RIB Principebesluit opvang 
Oekraïners ter bespreking door te sturen naar de gemeenteraad met een 
spreektijd van 5 minuten.
Politieke vraag: wat vindt de raad van het voorgenomen besluit om geen 
wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen t.a.v. het 
voornemen tot het mogelijk maken van een asielzoekerscentrum op een 
bedrijvenlocatie in Dordrecht?

De agendapunten 36, 37 en 38 worden gezamenlijk besproken. 

37 Raadsinformatiebrief over Principebesluit beschikbaar stellen van (een deel 
van) het Stadskantoor voor de opvang van Oekraïners in een gemeentelijke 
opvang (GOO)  en verhuizing deel personeel Stadskantoor en college naar 
andere locaties 



38 Raadsinformatiebrief over Aanwijzen locatie voor het vestigen van een AZC in 
Dordrecht

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.


