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Resterende vergaderingen tot verkiezingen + 
Reeds geagendeerde onderwerpen 

Nog in te plannen  Nog te verwachten uit het college  
(voor zover bij griffie bekend) 

DINSDAG 30 NOVEMBER   
• SPREKERSPLEIN Bestemmingsplan locatie Oranjepark  
• Vaststellen beleidskader Integrale laadvisie 
Dordrecht 
• Brede themabespreking 'Geluid' 

1. Initiatiefvoorstel monumentenstatus voor het 
Dordtse Poldergebied (2349042) 
 advies griffie: Beter voor Dordt vragen of zij 
het initiatiefvoorstel intrekken of alsnog willen 
aanpassen en in bespreking willen brengen.  

2. Jaarlijks gesprek met woningbouwcorporaties 
Woonbron en Trivire 
 advies griffie: Zou 25 november plaatsvinden, 
maar kan gezien coronamaatregelen niet fysiek 
plaatsvinden. Voorstel corporaties: gesprek 
onderdeel maken van introductie nieuwe raad. 
Advies is dit voorstel te volgen. 

3. Expertisesessie goederentreinen door Dordrecht 
 advies griffie: Na de verkiezingen opnieuw 
inplannen. Het blijft een actueel dossier. Een paar 
maanden later maakt voor een langlopend 
project als Spoorzone niet echt uit.  

4. Verdiepingssessie visie Groenblauw Eiland van 
Dordrecht en resultaten risicodialoog 
klimaatadaptatie 
 advies griffie: Schrappen van de lijst. 

5. Gesprek met HVC over de toekomst van het 
warmtenet 
 advies griffie: Na de verkiezingen opnieuw 
inplannen. Het blijft een actueel dossier. 

6. Eindverantwoording / evaluatie project 
Engelenburgerbrug 
 advies griffie: Eindverantwoording komt pas 
na Q1 2022, dus hoeft voor de verkiezingen niet 
meer op de agenda. 

7. Gesprek over communicatie met inwoners en 
bedrijven over de RES 
 advies griffie: Schrappen van de lijst. 
Communicatie komt wel weer terug bij RES 2.0.  

Q4 2021 + Q1 2022 

 Bestemmingsplan Oudland (OMC) + sprekersplein 

 Bestemmingsplan locatie Thureborg + 
sprekersplein 

 Bestemmingsplan 50kV-gebouw + sprekersplein 

 Bestemmingsplan Huis van Stad & Regio + 
sprekersplein 

 Bestemmingsplan Domela Nieuwenhuysweg 

 Bestemmingsplan en GREX Bouwhuyslocatie 

 Bestemmingsplan Charlotte de Bourbonstraat 
noord - Rode Dorp  

 Adviesbevoegdheid bij afwijking omgevingsplan 

 Delegatiebesluit Omgevingswet 

 Legesvoorstel Omgevingswet en Wet 
Kwaliteitsborging 

 Verordening gemeentelijke adviescommissie 
Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen Welstandscommissie) 

 Verklaring van geen bedenkingen (VGGB) 
revisievergunningen Chemours en DuPont 

 Herziening Huisvestingsverordening (met o.a. 
zelfbewoningsplicht) 

 Startnotitie Bomenprogramma 

 Startnotitie Steiger- en halteerplan 
 
 
Verwachting bespreekstuk in commissie 

DINSDAG 14 DECEMBER    
• SPREKERSPLEIN Bestemmingsplan locatie 
Crownpoint  
• Aanvraag aanvullend krediet spartelbadje 
Wantijpark  
• Bestemmingsplan locatie Oranjepark 

DINSDAG 18 JANUARI  
• Eventuele insprekers dossier Hanneken van Dordt  
• Bestemmingsplan locatie Crownpoint  
• Antwoordbrief artikel 40 vragen VVD Betere 
afvalbakken tegen zwerfafval 

DINSDAG 25 JANUARI  
• Vaststellen eerste wijziging Havenverordening 
Dordrecht 
• Bespreking dossier Hanneken van Dordt 
• RIB Verkenning ligplaats Res Nova i.c.m. Futuro 

DINSDAG 8 FEBRUARI  
• 
• 

DINSDAG 15 FEBRUARI  
• 
• 

WOENSDAG 16 MAART  
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 

 


