
De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot 
de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 18 oktober 2022 in de RAADZAAL van het 
STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur.

OPENING
1 Opening en vaststellen agenda, mededelingen
2 In memoriam de heer R. Hamburger en de heer  J. Bijl
3 Vaststellen van de notulen van de Dordtse Dinsdag 30 augustus, 6, 20 en 27 

september en de Gemeenteraad 13 september 2022
BENOEMINGEN / AANWIJZIGINGEN
4 Afleggen belofte door dhr. R.H.E. de Boer
5 Diverse benoemingen Agendacommissie
6 Aanwijzing en beëdiging van mw. L. Vermeulen tot 3e plaatsvervangend 

griffier
HAMERSTUKKEN
7 Bekrachtiging geheimhouding van de bijlage behorend bij voorstel inzake 

vaststelling grondexploitatie speeltuinlocatie Wielwijk
8 Vaststellen bestemmingsplan 9e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, 

Piet Heynstraat - speeltuinlocatie en vaststelling grondexploitatie 
Speeltuinlocatie Wielwijk

9 Instemmen met Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning 
Wieldrechtse Zeedijk 2A

10 Instemmen met aanvullend renovatiebudget hockeyvelden Sportpark 
Schenkeldijk

11 Vaststellen Bestuursrapportage 2022 - Raadsvoorstel
12 Aandelenoverdracht GR Drechtwerk naar GR Sociaal
13 Uitbrengen Zienswijze 1e bestuursrapportage en begrotingswijziging 2022 SOJ
14 Vaststellen van het koersdocument 'Smart Society' Dordrecht
15 Veiligheidsbeeld Dordrecht & prioriteiten 2023-2026
16 Consultatie inzake ontwerp meerjarenbeleidsplan inclusief sterkteverdeling 

Politie-eenheid Rotterdam
17 Decentralisatie-uitkering Crisisdienstverlening 
18 Corona-steunmaatregelen lokale heffingen: aanpassing precariobelasting 

terrassen 2022
19 Instemmen voorgesteld besluit RKC inzake DoeMee onderzoek naar uitvoer 

van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en de Wet open overheid (Woo)
20 Onderzoek Rekenkamercommissie. '(Z)onderdak, onderzoek naar beleid dak- 

en thuisloze jongeren'
STUKKEN TER KENNISNAME
21 Raadsinformatiebrief Huisvesting statushouders en opvang asielzoekers
22 Raadsinformatiebrief over Voortgang opvang Oekraïne-vluchtelingen
23 Raadsinformatiebrief over Aanbesteding Sociaal Wijkteam, Buurtwerk en 

Jongerenwerk 2023-2026
24 Raadsinformatiebrief over Rapportage discriminatiecijfers RADAR 
25 Raadsinformatiebrief Huis van Stad en Regio - Voortgangsrapportage en 



auditverslag
26 Raadsinformatiebrief over Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan 7e 

herziening Krispijn, locatie Charlotte de Bourbonstraat noord - Witte Dorp 
27 Raadsinformatiebrief over Publicatie resultaten van het onderzoek Nieuwe 

Dordtse Biesbosch
28 Raadsinformatiebrief over Evaluatie invoering betalen per minuut in de 

parkeergarages en tariefdifferentiatie parkeren
29 Raadsinformatiebrief Nieuw contract voor de levering van gas
30 Raadsinformatiebrief over Tussenstand uitvoering cultuurnota "De kracht van 

cultuur, voor en door iedere Dordtenaar"
31 Raadsinformatiebrief over Monitoring Agenda 2030
32 Raadsinformatiebrief Generiek Interbestuurlijk Toezicht 2022
STUKKEN TER BESPREKING
33 Vaststellen kaders en proces doorontwikkeling dagrecreatieterrein Nieuwe 

Dordtse Biesbosch en beschikbaar stellen van krediet
Toelichting:
In de oordeelsvormende commissie van 20-09-2022 is besloten het voorstel 
als bespreekstuk door te sturen naar de raadsvergadering. Voor behandeling 
door de gemeenteraad wordt er door het college een extra controle uitgevoerd 
om het voorstel en het dictum te toetsen. Daarbij wordt ook de mogelijkheid 
onderzocht of het raadsvoorstel geamendeerd dient te worden om het op de 
juiste wijze te behandelen en besluiten. 
Spreektijd per fractie: 2 minuten.

34  Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet Oeververbinding Noord en 
afronding openbaar gebied Plan Tij
Toelichting:
De commissie heeft op 27 september jl. geconcludeerd dat er in de 
gemeenteraad alleen over het voorstel wordt gestemd en er niet meer over 
gesproken hoeft te worden. 

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.


