
Namens de voorzitter van de COMMISSIE GROTE PROJECTEN wordt u uitgenodigd tot het 
bijwonen van de openbare vergadering, die op woensdag 29 september 2021 zal 
plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het 
Stadskantoor, Spuiboulevard 300, 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 / H. van der Linden

OPENING
1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda

2 Vaststellen besluitenlijst adviescommissie van 30 juni 2021

3 Vragen aan het College

NIEUWE BEHANDELVOORSTELLEN
4 Wijzigingsbesluit bestemmingsplan Gezondheidspark West / Middenzone

Toelichting:
U wordt voorgesteld dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de 
eerstvolgende raadsvergadering.

5 Raadsinformatiebrief jaarlijkse voortgangsrapportage Regio Deal Drechtsteden 
– Gorinchem (medio 2021)

Toelichting:
U wordt voorgesteld deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te 
sturen. Mogelijk kan deze brief betrokken worden bij de bespreking van de 
Groeiagenda - het uitvoeringsprogramma 2022.

6 Raadsinformatiebrief over proces ontwikkeling bouwterreinen

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

7 Beantwoorden artikel-40 vragen SP inzake subsidie betaalbare woningbouw

Toelichting:
U wordt voorgesteld deze antwoordbrief voor kennisgeving aan te nemen.

8 Wethoudersbericht over indienen aanvraag woningbouwimpuls 3e tranche

Toelichting:



U wordt voorgesteld deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

9 Voortgangsmonitor bouwende stad per 1 juli

Toelichting:
U wordt voorgesteld kennis te nemen van de voortgangsmonitor bouwende 
stad.

STUKKEN TER BESPREKING
10 Groeiagenda 2030 - uitvoeringsprogramma 2022- lokale vaststelling 

opgavebladen

Toelichting:
De commissie besprak op 20 mei 2021 het uitvoeringsprogramma 2021. Welke 
aandachtspunten wil de commissie meegeven voor 2022?

11 Beschikbaar stellen van een  voorbereidingsbudget Dordtse Spoorzone

Toelichting:
De vraag is of de commissie dit voorstel wil bespreken of zonder bespreking 
als hamerstuk naar de raad kan sturen. 

12 Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet Maasterras - Dordrecht CS

Toelichting:
De vraag is of de commissie dit voorstel wil bespreken of zonder bespreking 
als hamerstuk naar de raad kan sturen. 

13 Presentatie herontwikkeling Crownpointlocatie

Toelichting:
De ontwikkeling van de locatie Crownpoint (Spuiboulevard) wordt aan de 
commissie gepresenteerd door de architect. 

SLUITING
14 Rondvraag

15 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.


