OPENBARE BESLUITENLIJST
COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING DORDRECHT VAN 29 JUNI 2021

1

Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Besluit
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

Vaststellen besluitenlijst adviescommissie van 15 juni 2021
Besluit
De besluitenlijst van 15 juni 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

Vragen aan het College
Besluit
Er zijn geen vragen aangemeld.

4

Vaststellen Kadernota 2022 - Raadsvoorstel
Besluit
Bij de commissiebehandeling van de Kadernota komen de volgende onderwerpen
aan bod:
Openbare ruimte en natuur






Extra inzet tegen zwerfafval
Groene schoolpleinen
Bomenonderhoud en bomenvisie
Kwaliteitsniveau afhandeling Fixi-meldingen
Dordwijkzone en Natuurnetwerk Nederland

Bouwen en wonen






Voorzien in 'tussenwoningen' en tijdelijke sociale huurwoningen
Invoeren zelfbewoningsplicht
Toenemende ontwrichting van de woningmarkt
Innovatieve techniek Betere participatie bij bouw
Nadelige effecten grondexploitaties

Verkeer & mobiliteit

 Handhaven asociaal rijgedrag
 Exploitatie parkeervoorzieningen / EPV
Duurzaamheid
 Beleidswens innovatief personenvervoer en Merwedeheuvel

5

Prognose Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen 2021 - Raadsvoorstel
Besluit
De commissie besluit dit raadsvoorstel als hamerstuk naar de raad te sturen.

6

Financiële afronding Nieuwe Dordtse Biesbosch - Raadsvoorstel
Besluit
Op verzoek van Fractie Jager besluit de commissie dit voorstel te bespreken met
als politieke vraag: Kan het college verklaren waarom de folder over routes in de
Nieuwe Dordtse Biesbosch wel vermeldt dat de Haniaroute geschikt is voor minder
validen, maar dat dit noch bij het ontwerp noch bij de financiering en uitvoering is
meegenomen.

7

Vervolgonderzoek landbouwweg - Raadsvoorstel
Besluit
De commissie besluit dit raadsvoorstel als hamerstuk naar de raad te sturen.

8

Aanvraag aanvullend krediet renovatie Engelenburgerbrug Raadsvoorstel
Besluit
De commissie besluit dit raadsvoorstel als hamerstuk naar de raad te sturen en
een evaluatie van het project op te nemen bij 'nog in te plannen onderwerpen' op
de termijnagenda van de commissie.

9

Raadsinformatiebrief over ontwerp gebied rond Hans Petri kunstwerk Raadsinformatiebrief
Besluit
De commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te
sturen.

10

Raadsinformatiebrief verkenning ligplaats Res Nova i.c.m. Futuro Raadsinformatiebrief
Besluit
Op verzoek van GroenLinks besluit de commissie deze raadsinformatiebrief te
bespreken met als politieke vraag of het college adequaat omgaat met het
aangenomen amendement en met de eigenaren/bewoners. Daarbij verzoekt

ChristenUnie-SGP nog om een schriftelijke reactie van het college op de brief van
Elio Barone van 4 juni en de reactie van Karlijn Pols-Barone van 21 juni zodat die
kan worden toegevoegd aan de bespreking.

11

Raadsinformatiebrief over Leefwerf, fase 2 in Stadswerven Raadsinformatiebrief
Besluit
De commissie besluit de raadsinformatiebrief als bespreekstuk toe te voegen aan
de reeds voor de commissie van 7 juli geplande bespreking van de Afschriftbrief
van stichting Leefwerf de Biesbosch over Fase 2 Leefwerf de Biesbosch aanpassing
kades.

12

Raadsinformatiebrief aangaan verkoop- en realisatieovereenkomst
Oranjepark - Raadsinformatiebrief
Besluit
De commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te
sturen.

13

Raadsinformatiebrief benoemen openbare ruimte voormalig terrein
brandweer Oranjepark - Raadsinformatiebrief
Besluit
De commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te
sturen.

14

Artikel 40 vragen RvO van fractie PVV over Aanpak verkeersonveilige
situaties Merwedestraat Plein 1940-1945 Beinemastraat en
Beekmanstraat
Besluit
De commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van
beantwoording door het college.

15

Artikel 40 vragen RVO van fractie PVV over Soepelere regels om extra
middeldure huurwoningen te realiseren
Besluit
De commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van
beantwoording door het college.

16

Beantwoorden artikel 39-vragen GewoonDordt Borging
stedenbouwkundige bepalingen - Antwoordbrief artikel 40/41
Besluit

De commissie neemt de antwoordbrief voor kennisgeving aan.

17

Beantwoorden artikel 40 vragen VVD Huisvesting Statushouders Antwoordbrief artikel 40/41
Besluit
Op verzoek van de VVD besluit de commissie deze antwoordbrief te bespreken in
combinatie met de beantwoording van de aanvullende artikel 40-vragen over
huisvesting van statushouders.

18

Beantwoorden aanvullende artikel 40-vragen VVD Huisvesting
statushouders - Antwoordbrief artikel 40/41
Besluit
Op verzoek van de VVD besluit de commissie deze antwoordbrief te bespreken in
combinatie met de eerdere antwoordbrief op artikel 40-vragen over huisvesting
van statushouders. Politieke vragen:
 Acht de commissie het wenselijk dat alle 167 statushouders dit jaar in
sociale huurwoningen geplaatst en niet in de flexibele schil? (VVD)
 In welke mate is het voor statushouders in relatie tot andere in aanmerking
komende groepen van belang om een flexibele schil te creëren?
(GroenLinks)

19

Wethoudersbericht: onderzoek asbestvervuiling landtong Stadswerven
Besluit
De commissie neemt de memo en de bijgevoegde bodemrapporten voor
kennisgeving aan.

20

Termijnagenda commissie Fysieke Leefomgeving
Besluit
 De commissie besluit het aanvangstijdstip van de commissievergadering
van 7 juli te vervroegen naar 19.00 uur.
 De heer Van der Meer (GroenLinks) verzoekt, n.a.v. de toezegging van
wethouder Van der Linden bij de raadsbehandeling van de RES, een
gesprek tussen commissie en college over de communicatie over de RES
met inwoners en bedrijven op de termijnagenda op te nemen.

21

Rondvraag
Besluit
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

22

Sluiting

Besluit
De vergadering wordt om 23.09 uur gesloten.

