
Namens de voorzitter van de COMMISSIE GROTE PROJECTEN wordt u uitgenodigd tot het 
bijwonen van de openbare vergadering, die op woensdag 26 januari 2022 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, J.C. Bakker 
Voorzitter: I. Koene Portefeuillehouder: M.D. Burggraaf
+

OPENING
1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda

2 Vaststellen besluitenlijst adviescommissie van 8 december 2021

3 Vragen aan het College

AGENDADEEL: NIEUWE BEHANDELVOORSTELLEN
4 Raadsinformatiebrief MIRT Oude Lijn en Nationaal Groeifonds

Toelichting:
U wordt voorgesteld deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te 
sturen.  

5 Raadsinformatiebrief Stadswerven deelgebied A 'De Punt'

Toelichting:
U wordt voorgesteld deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te 
sturen. De consultatie over deelgebied A 'De Punt' aan de hand van een 
consultatienotitie en een presentatie staat reeds op de agenda van de 
commissie van 26 januari.

STUKKEN TER BESPREKING
6 Vaststellen voorlopig Ontwerp van Huis van Stad en Regio

Toelichting:
Het is aan de commissie om de raad te adviseren over de afhandeling van dit 
raadsvoorstel. Op 20 januari heeft reeds een technische sessie plaatsgevonden 
ter voorbereiding op de inhoudelijke bespreking in de commissie.

7 Consultatie ontwikkeling Stadswerven deelgebied A 'De Punt'

Toelichting:
Er wordt eerst een presentatie gegeven door de heer E. van Son 
(stedenbouwkundige van de gemeente) en de heer J.P. Wingerden 
(coördinerend architect van Winhov Architecten).
Vervolgens is het aan de commissie om haar zienswijze te geven aan de hand 
van de 4 vragen uit de consultatiememo.

8 Besloten presentatie naar aanleiding van motie M10  (tijdelijke woningen) en 
motie M17 (opvang vluchtelingen en statushouders)

Toelichting:
De agendapunten 8, 9 en 10 worden gezamenlijk besproken.



De presentatie vindt in beslotenheid plaats om in deze verkennende fase geen 
onnodige onrust te veroorzaken rond mogelijke locaties voor tijdelijke 
woningbouw.

9 Raadsinformatiebrief Huisvesting statushouders en opvang asielzoekers

Toelichting:
De agendapunten 8, 9 en 10 worden gezamenlijk besproken.
De commissie Sociaal besloot op 14 december 2021 deze raadsinformatiebrief 
door te sturen naar de commissie Grote Projecten zodat deze betrokken kan 
worden bij de besloten presentatie over tijdelijke woningen.

10 Beantwoorden artikel 40-vragen PVV Uitspraken wethouder Stam inzake 
huisvesting statushouders

Toelichting:
De agendapunten 8, 9 en 10 worden gezamenlijk besproken.
De commissie Sociaal besloot op 14 december 2021 deze antwoordbrief door 
te sturen naar de commissie Grote Projecten zodat deze betrokken kan worden 
bij de besloten presentatie over tijdelijke woningen.

SLUITING
11 Rondvraag

12 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.


