
nummer datum onderwerp inhoud wethouder status stand van zaken
1 vergadering Raad 

10-11-20

Vaststellen Begroting 2021 De wethouder zegt toe: Met een plan te komen om 

te bezien hoe de horeca en middenstand weer "op 

poten" kunnen komen:

1. Wat kunnen we op korte termijn doen;

2. Wat is er nodig voor de langere termijn om het 

beste vestigingsklimaat te bieden.

Burggraaf voorstel afvoeren Opgave Ondernemende stad. 

Deels in corona RIB, deels via raadsvoorstel in 

januari als pakket met financieel arrangement met 

ondernemers wordt opgesteld.

2 vergadering Raad 

10-11-20

M8 Motie Niet lijdzaam 

toezien: Bouwen aan sterke 

toekomst voor Dordtse horeca 

en retail (indiener: VVD)

Verzoekt het college met relevante partijen een visie 

te ontwikkelen gericht op behoud van retail en 

horeca ten behoeve van de werkgelegenheid, 

aantrekkelijkheid, levendigheid en kracht van onze 

stad. Deze visie voor de kadernota 2022 aan de 

gemeenteraad aan te bieden.

Burggraaf nog niet afvoeren Visie moet gereed zijn voor de kadernota 2022. 

Wordt onderdeel van businesscase Eneco gelden 

uitwerking.

3 vergadering Raad 

10-11-20

M7A Motie Beetje warmte 

voor onze horeca-

ondernemers (indieners: VVD, 

PvdA)

Verzoekt het college: met als doel de horeca een 

extra steuntje in de rug te geven, een onderzoek te 

doen naar de mogelijkheden van subsidie, co-

financiering of lening op basis van lage rente die 

horecaondernemers aan kunnen wenden om hun 

terras winterproof te maken. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan spaarzame terrasheaters, 

windschermen en verwarmingskussens. De raad 

binnen een maand te rapporteren over de 

mogelijkheden en behoeften en keuzes voor te 

leggen.

Burggraaf voorstel afvoeren is uitgevoerd

4 vergadering Raad 

10-11-20

M14 Motie Gemeentelijk 

campagne Koop lokaal 

(indieners: PVV, VSP)

Verzoekt het college - Overal waar kan de 

boodschap 'Koop lokaal' uit te dragen, zowel offline 

als online middels vlaggen, posters en banners; - Zelf 

een actieve bijdrage te leveren aan een campagne 

'Koop lokaal' en daarmee een voorbeeldfunctie te 

vervullen; - Samen met de raad ambassadeur te zijn 

van deze boodschap.

Burggraaf voorstel afvoeren is uitgevoerd (zie maandelijkse Corona RIB)

5 vergadering Raad 

23-06-20

Vaststellen Kadernota 2021 Wethouder Burggraaf: komt na de zomer met een 

uitgewerkt plan over de regionale aanpak mbt de 

innovatie-agenda. Hiermee deelt hij waar binnen de 

regio aan wordt gewerkt.

Burggraaf voorstel afvoeren Er is gewerkt aan een raadinformatiebrief om te 

informeren over de (hoofdzakelijk) regionale aanpak 

(verwacht: begin maart)

7 vergadering cie. 

B&M 13-01-21

Handhaving in tijden van 

corona

De vraag van de VVD (hoe kan het dat er weinig 

gewaarschuwd/bekeurd wordt, terwijl het aantal 

besmettingen stijgt) door te spelen naar de juiste 

portefeuillehouder.

Kolff nog niet beantwoord
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8 vergadering cie. 

B&M 30-06-20

handhaving Wethouder zegt toe mogelijkheden cameratoezicht 

bij handhaving zwerfvuil te bespreken met de 

burgemeester

Sleeking

9 vergadering Raad 

26-01-21

Kwaliteit van 

Collegevoorstellen

-	Pakt de handschoen op om samen met de 

organisatie te kijken hoe de kwaliteit van voorstellen 

van het College richting Gemeenteraad kunnen 

worden verbeterd. Hierbij zal ook de raad betrokken 

worden.

Sleeking in behandeling

10 vergadering Raad 

26-01-21

Extra middelen beleidsregel en 

2 subsidieregelingen voor de 

gevolgen van de coronacrisis

-	Bevestigt zijn toezegging in de commissie B&M 

begin maart een voortgangsrapportage te sturen 

over 'extra middelen beleidsregel en 2 

subsidieregelingen voor de gevolgen van de 

coronacrisis' zodat bekeken kan worden of de 

regeling aanpassing behoeft

Burggraaf in behandeling

11 vergadering cie. 

B&M 08-12-20

tijdelijke locatie Kermis 

Weeskinderendijk

De wethouder zegt toe de Weeskinderendijk als 

tijdelijke locatie voor de Kermis te onderzoeken. 

Wanneer dit tegen geringe kosten kan, dan 

voorstellen deze locatie als tijdelijke plek voor de 

kermis aan te bieden.

Burggraaf in behandeling

12 vergadering cie. 

B&M 17-11-20

nieuwe locatie Retzef Verkennen locatie Schenkeldijk voor Retzef 

(Burggraaf en Stam)

Burggraaf in behandeling

13 vergadering Raad 

10-11-20

Vaststellen Begroting 2021 De wethouder zegt toe: Een overzicht te leveren 

met wat de komst van bedrijven heeft opgeleverd 

voor de werkgelegenheid voor Dordtse mensen

Burggraaf in behandeling

14 vergadering Raad 

10-11-20

M23 Motie Maak gebruik van 

Haags geld voor kerkenvisie 

(indieners: Beter voor Dordt, 

CDA, D66, CU/SGP)

Verzoekt het college om: - Het draagvlak na te gaan 

om te komen tot een kerkenvisie; - Voor de uiterste 

aanvraagdatum een decentralisatie uitkering aan te 

vragen bij het ministerie van OCW en samen met 

kerkeigenaren, burger- en erfgoedorganisaties een 

duurzame toekomstvisie te ontwikkelen voor kerken 

en religieus erfgoed binnen de gemeente; - Hierover 

de raad tijdig te informeren.

Sleeking in behandeling Op dit moment is het wachten op de resultaten van 

de enquête.

Uit de eerste resultaten blijkt er voldoende 

draagvlak voor de kerkenvisie. De subsidie is 

aangevraagd.

15 vergadering Raad 

10-11-20

M22 Motie SMART begroten 

(indieners: D66, CU/SGP)

Verzoekt het college om - In samenwerking met de 

Auditcommissie tot een verbetering van de 

begroting te komen op in ieder geval het punt van 

de meetbaarheid van de doelstellingen en meer 

inzicht in budgetten; - Dit voor de Kadernota van 

2021 te realiseren.

Burggraaf in behandeling De opdracht wordt meegenomen in het opstellen 

van de Kadernota 2022. Een eventueel effect van 

deze uitwerking wordt onderdeel van de Begroting 

2022
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16 vergadering Raad 

14-07-20

Vaststellen Kadernota 2021 Burgemeester Kolff zegt toe, dat er een blijvende 

Corona-herinnering in de stad wordt gerealiseerd in 

relatie tot de nationale herdenking.

Kolff in behandeling Overleg met burgemeester heeft plaatsgevonden; 

diverse mogelijkheden en opties worden 

onderzocht. Ook dient verdere informatie vanuit de 

Rijksoverheid afgewacht te worden.

17 vergadering Raad 

14-07-20

M10 Motie Regie op 

bezuinigingen (indieners: VVD, 

CDA, CU/SGP, PvdA)

Verzoekt het college: 1. Voorafgaande aan 

aanstaande begrotingsbehandeling aan de 

gemeenteraad een uitgelijnd proces voor te leggen 

dat leidt tot besluitvorming over noodzakelijke 

bezuinigingen/ombuigingen bij de kadernota 2022; 

2. Tevens voorafgaande aan de 

begrotingsbehandeling al een eerste (globaal) 

overzicht te geven van mogelijke 

bezuinigingsmaatregelen anders dan 'kaasschaaf 

maatregelen'en maatregelen die de agenda 

Dordrecht 2030 negatief beïnvloeden; 3. In het 

proces de volgende aspecten te betrekken: omvang 

van de opgave incl. de bandbreedte van 

onzekerheid, inzicht in mogelijke (structurele) mee- 

en tegenvallers, dieper inzicht te geven in de 

gemeentelijke beïnvloedbare en niet-beïnvloedbare 

kosten (per begrotingsprogramma en op de 

onderdelen daarvan);

Burggraaf in behandeling In het college d.d. 27 oktober 2020 is de 

raadsinformatiebrief Regie op bezuinigingen 

vastgesteld en verzonden naar de raad. Hierin wordt 

een reactie gegeven op de motie. Op basis van de 

brief resteert enkel het ontwikkelen van een 

dashboard. Na eventuele behandeling door de raad 

kan worden vastgesteld of dat inderdaad de enige 

resterende actie is.

18 vergadering Raad 

14-07-20

Motie Innoveren voor 

duurzame groei! (indieners: 

Beter voor Dordt, VVD, D66, 

VSP)

Verzoekt het college: 

- Een integraal innovatieactieplan (roadmap) op te 

zetten waarbij technische en sociaal 

maatschappelijke innovaties een rol in krijgen en 

een bijdrage leveren aan de totstandkoming van de 

Next Economy. 

- Bij dit actieplan ook in kaart te brengen welke 

verbetering aan vestigingsvoorwaarden dat vraagt 

en wat nodig is om clustervorming te stimuleren en 

welke rol dat vraagt van de gemeente en voor het 

einde van 2020 de raad hierover te informeren.

Burggraaf in behandeling Planning is om in maart een voorstel aan de raad 

voor te leggen waarin uitgangspunten zijn 

geformuleerd voor de innovatie aanpak, evenals een 

lokale vertaling van de regionale innovatieagenda 

die is opgesteld.

19 vergadering cie. 

B&M 18-06-20

Plan Essenhof De wethouder zegt toe de raad over een jaar te 

informeren (via een rib) over de voortgang van het 

plan Essenhof.

Heijkoop in behandeling
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20 vergadering cie. 

B&M 16-06-20

Dordrecht Academy De wethouder zegt toe aanvullende informatie over 

de Dordrecht Academy, zoals de 

samenwerkingsovereenkomst, te delen met de raad.

Heijkoop in behandeling De samenwerkingsovereenkomst loopt 3 maanden 

vertraging op, de verwachting is dat de 

samenwerkingsovereenkomst begin maart door alle 

partijen wordt ondertekend.

21 vergadering cie. 

B&M 15-01-20

Levendige Binnenstad De wethouder zegt toe "over drie maanden" / vóór 

de kadernota met concrete voorstellen voor 

uitwerking van de startnotitie 'levendige Binnenstad' 

te komen

Sleeking in behandeling RIB is in procedure gebracht

22 vergadering cie. 

B&M 10-09-19

Vastgoedbeleid De wethouder doet een aantal toezeggingen (zie 

bijlage) voor de uitwerking van het vastgoedbeleid 

(Vastgoednota)

Burggraaf in behandeling Voorstel wordt uitgewerkt. Afhandeling Q2 2021

23 vergadering Raad 

09-07-19

M3A Motie voorzieningen 

Binnenvaart (indiener: Beter 

voor Dordt)

Verzoekt het college om:

- Te onderzoeken of een tweede autoafzetplaats aan 

de Beneden Merwede tot de mogelijkheden 

behoort;

- Te onderzoeken op welke manier de gemeente 

drinkwater kan aanbieden aan de scheepvaart;

- De gemeenteraad voor de behandeling van de 

begroting te informeren over de mogelijkheden 

inclusief kostenraming.

Sleeking in behandeling Op dit moment nog in overleg met evides over de 

beschikbare capaciteit nadat ze in eerste instantie 

aangaven dat er voldoende capaciteit bij de handels 

kade aanwezig is maar naderhand toch weer 

introkken. Dit betekent dat de leiding verzwaart 

moet gaan worden. Zodra dit duidelijk is zal het 

verder uitgewerkt worden.

24 vergadering Raad 

26-03-19

Eindadvies commissie 

Deetman inzake Toekomst 

Regionale Samenwerking 

Drechtstdengemeenten

Burgemeester Kolff zegt toe over 2 jaar de werking 

van de Drechtseden te evalueren.

Kolff in behandeling Hoewel deze motie niet is aangenomen is door de 

burgemeester wel toegezegd dat de nieuwe

werkwijze uiterlijk 2 jaar na inwerkingtreding 

geëvalueerd zal worden.
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25 vergadering Raad 

13-11-18

M5  Motie Doe niet moeilijk 

als het makkelijk kan 

(indieners: VVD, GroenLinks)

Draagt het College op:

• Extra inspanning te leveren om voor 

initiatiefnemers de vergunningaanvraag makkelijker 

en sneller te laten afhandelen;

• Bij deze deregulering degenen die evenementen 

organiseren en/of Dordtse ondernemers zijn te 

betrekken,

Burggraaf in behandeling Op dit moment worden verbeteringen doorgevoerd 

in de uitleg en de mogelijkheden die de website 

biedt in het kader van het organiseren van 

evenementen. Het versimpelen van de wijze van 

aanvragen door meer te digitaliseren is daar 

onderdeel van. Daarnaast wordt gekeken naar het 

versimpelen en versoepelen van de 

vergunningaanvragen voor evenementen. Daarbij 

moet gedacht worden aan de afgifte van 

doorlopende (meerjaren) vergunningen voor 

evenementen en het afgeven van jaarvergunningen 

voor evenementen die meerdere keren per het jaar 

plaatsvinden. 

Bij deze ontwikkelingen worden de belangen van de 

organisatoren, hulpdiensten alsook de bewoners in 

de omgeving gewaarborgd.

De stand van zaken zal in de 1e helft van 2020 

gedeeld worden.
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