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er

status stand van zaken

1 document Raad 

02-12-21

Brief aan gemeenteraad 

aanpak paardenontlasting 

openbare wegen en 

wandelpaden nabij 

Sterrenburg

Brief van dhr Kouwenhoven aan gemeenteraad aanpak 

paardenontlasting openbare wegen en wandelpaden nabij 

Sterrenburg

Stam voorstel 

afvoeren

Kopie verstuurd aan griffie. Kan worden afgevoerd.

2 vergadering Raad 

09-11-21

Coronasteun aan inwoners en 

bedrijven

De gemeente geeft op verschillende manier coronasteun 

aan inwoners en bedrijven als er weer maatregelen nodig 

zijn.

Heijkoop voorstel 

afvoeren

Het corona overzicht is in de P&C documenten opgenomen (tot nader 

order).

3 vergadering Raad 

09-11-21

Steun in de rug van onze 

Dordtse ondernemers! 

(indieners: Beter voor Dordt, 

VVD, D66, SP, VSP, PvdA, 

Gewoon Dordt, Fractie Nijhof)

Verzoekt het college:

• Ruimhartig om te gaan met verzoeken tot tijdelijke 

ontheffingsvergunningen of evenementenvergunningen 

voor ondernemersinitiatieven ten behoeve van verbeteren 

omzet tijdens de feestmaanden.

Burggraaf voorstel 

afvoeren

Dordtse ondernemers ontvangen steun vanuit het crisis- en 

herstelfonds, waarbij onder andere middelen zijn vrijgemaakt voor het 

coronaproof winkelen, het versterken van de collectieve 

organisatie(graad) en activiteiten van en door ondernemers en het 

verlichten van lokale belastingdruk voor de ondernemers/sectoren die 

hard geraakt zijn/worden. Daarnaast worden binnen de 

vergunningverlening door het wekelijks evenementenoverleg veelal 

verkorte beslistermijnen gehanteerd (om daarmee ook in te kunnen 

spelen op wijzigende omstandigheden) en wordt oplossingsgericht 

geadviseerd om veel mogelijk te maken.

Dit alles uiteraard binnen de wet- en regelgeving en waarbij we waken 

voor het evenwicht tussen levendigheid en leefbaarheid. We zoeken 

daarbij altijd naar oplossingen en kijken wat er wél kan. 

Daarnaast steekt de gemeente Dordrecht samen met de ondernemers 

veel tijd/energie/financiën in onze binnenstad om deze tijdens de 

feestmaanden zo aantrekkelijk mogelijk te maken/zoveel mogelijk 

bezoekers naar de binnenstad te halen. Dat deden we al voor de 

Corona en zullen we ook juist nu blijven doen.

Het meest recente voorbeeld in dit kader is de verruiming van de 

toegang tot de autoluwe binnenstad na de recente maatregelen, zodat 

het afhalen en bezorgen in de Binnenstad makkelijk is.

4 vergadering Raad 

21-09-21

Duidingsdebat: 

Uitgangspunten herverdeling 

portefeuilles na vertrek 

wethouder Sleeking

Burgemeester Kolff zegt toe dat het collegebesluit over de 

portefeuilleverdeling ter informatie naar de gemeenteraad 

wordt gestuurd

Kolff voorstel 

afvoeren

Na vaststelling van de portefeuilleverdeling in het college van 23 

september is de raad hierover geïnformeerd
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5 document cie. 

B&M 29-06-21

Bezwaar tegen 

kamerverhuurvergunning

oproep geen vergunning te verlenen voor kamerbewoning 

en rechtszekerheid van omwonenden te waarborgen.

Stam voorstel 

afvoeren

Het college heeft op 13 juli het besluit genomen geen vergunning te 

verstrekken. De omgevingsdienst die deze vergunningaanvragen 

afhandelt is op de hoogte gesteld van dit besluit.

6 vergadering Raad 

22-06-21

Vaststellen Kadernota 2022, 

agendapunt 29

Burgemeester Kolff zegt toe een gesprek met elkaar te 

voeren over ondermijning.

Kolff voorstel 

afvoeren

de toezegging heeft betrekking op een nieuw zittende raad komend 

jaar.

7 vergadering cie. 

B&M 30-03-21

visie inrichting Binnenstad De wethouder zegt toe dit jaar met een overkoepelende 

visie te komen over de inrichting van de Binnenstad.

Burggraaf voorstel 

afvoeren

Het college van B&W heeft op 30 november 2021 het Toekomstbeeld 

Dordrecht 'Slijpen aan een Diamant' vastgesteld, inclusief diverse 

bijlagen en met een raadsvoorstel naar de raad gestuurd. Hiermee is de 

toezegging afgehandeld

8 vergadering cie. 

B&M 30-03-21

lobby De burgemeester zegt toe voor de zomer met een 

raadsvoorstel te komen over de aanpak van de lobby.

Kolff voorstel 

afvoeren

Dit voorstel is 21 september 2021 vastgesteld door de raad

9 vergadering cie. 

B&M 03-03-21

kostenoverzicht corona De wethouder zegt toe het (geactualiseerde) overzicht van 

de kosten corona toe te voegen bij de Jaarrekening en dit 

overzicht ook op gezette tijden te delen met de raad bij de 

P&C documenten.

Burggraaf voorstel 

afvoeren

Het corona overzicht is in de P&C documenten opgenomen (tot nader 

order).

10 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.

Kolff voorstel 

afvoeren

09-07-21: Ambtelijk wordt gewerkt aan de uitvoering van deze 

toezegging; Dit is een continu proces dat onafhankelijk is van de reeds 

gedane toezegging, waardoor de toezegging als afgedaan kan worden 

beschouwd.

11 vergadering Raad 

10-11-20

M18 Motie Kleiner maar fijner 

(indieners: CDA, GroenLinks)

Verzoekt het college:

- Een uitvoeringsplan op te stellen met concrete, 

realistische kaders en uitvoeringsscenario's met bij elk de 

benodigde middelen en consequenties, om een compacter 

kernwinkelgebied in de binnenstad te realiseren;

- Dit plan voor de kadernota van 2022 aan de 

gemeenteraad aan te bieden.

Burggraaf voorstel 

afvoeren

Het college heeft op 30 november 2021 het Toekomstbeeld Binnenstad 

'Slijpen aan een Diamant' vastgesteld evenals het rapport 'Toekomstige 

Invulling Binnenstad Dordrecht. Met dit rapport wordt de motie 

ingevuld. Tevens is het Meerjarenplan Binnenstadbedrijf Dordrecht ter 

kennisneming naar de raad gestuurd.

12 vergadering cie. 

B&M 10-09-19

Vastgoedbeleid De wethouder doet een aantal toezeggingen (zie bijlage) 

voor de uitwerking van het vastgoedbeleid (Vastgoednota)

Burggraaf voorstel 

afvoeren

Meerjaren Perspectief 2021 is ingediend. 12 oktober 2021 vastgesteld 

in de raad.

13 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 voorstel 

afvoeren?

Hoewel deze motie niet is aangenomen is door de burgemeester wel 

toegezegd dat de nieuwe

werkwijze uiterlijk 2 jaar na inwerkingtreding geëvalueerd zal worden.

14 document Raad 

02-12-21

2021 10 18 Brief van VRZHZ 

aan gemeenteraad over 

wensen en bedenkingen 

stichting risicobeheer 

Brief van VRZHZ aan gemeenteraad over wensen en 

bedenkingen stichting risicobeheer

Kolff in procedure
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15 vergadering Raad 

09-11-21

Roadmaps innovatie De roadmaps innovatie komen deze bestuursperiode nog 

naar de raad

Burggraaf in procedure

16 vergadering cie. 

B&M 28-09-21

Lokale Heffingen De wethouder zegt toe een alternatief voorstel voor te 

bereiden m.b.t. de heffing ozb, waarbij de leegstand wordt 

doorberekend aan eigenaren (in plaats van gebruikers). Dit 

voorstel ontvangt de commissie begin 2022.

Burggraaf in procedure

17 vergadering cie. 

B&M 18-05-21

Herbestemming Berckepad 9 De wethouder zegt toe de aandachtspunten die de 

commissie naar voren heeft gebracht (onder meer: 

toegangstijden, afval, geluidsoverlast) als randvoorwaarde 

mee te geven aan de toekomstige huurder.

Burggraaf in behandeling

18 vergadering Raad 

09-11-21

Kwantificeren aanbevelingen 

Nibud-rapportage n.a.v. 

Begroting 2022

De aanbevelingen uit de Nibud-rapportage worden 

gekwantificeerd en aan de raad voorgelegd. Vervolgens 

wordt besproken hoe hiermee om te gaan.strekking van de 

toezegging.

Heijkoop in behandeling

19 vergadering Raad 

09-11-21

Gevraagde informatie m.b.t. 

onderzoek Aanbesteding 

Handhaving

De gevraagde informatie met betrekking tot het onderzoek 

naar de aanbesteding handhaving wordt verstrekt. Dit zal 

op zo efficiënt mogelijke wijze plaatsvinden.

Kolff in behandeling Het college biedt de gemeenteraad begin maart 2022 een 

evaluatierapport aan. Het rapport geeft inzicht in de onderliggende 

analyses en gevolgtrekkingen waarop de RIB is gebaseerd die op 26 

oktober 2021 in de Commissie Bestuur en Middelen is behandeld.

20 vergadering Raad 

09-11-21

Starterslening De niet ingediende motie van PvdA over de starterslening 

wordt omarmd en de vraag wordt meegenomen in de 

evaluatie.

Stam in behandeling

21 document cie. 

B&M 26-10-21

Toekomst van het Werfje - Komt er inderdaad lichte horeca in het pand Berckepad 9; - 

Zijn er al kandidaten bekend die zich in 'het Werfje' willen 

vestigen ; - Is er al een ecologisch onderzoek uitgevoerd en 

zo ja, wat is daar uitgekomen.

Burggraaf in behandeling

22 document cie. 

B&M 07-07-21

Bezwaarschrift Coffeeshop 't 

Geeltje

Bewoners maken bezwaar tegen de exploitatie van 

coffeeshop het Geeltje aan de Sint Jorisweg 20 te 

Dordrecht.

Kolff in behandeling
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23 vergadering Raad 

22-06-21

M10 Motie meer 

maatschappelijke toegevoegde 

waarde van KIL IV (indiener: 

CU/SGP)

Verzoekt het college:

-	Te onderzoeken: 

o	welke subsectoren binnen logistiek een 

bovengemiddelde toegevoegde maatschappelijke waarde 

en werkgelegenheid per hectare genereren én 

groeipotentieel hebben in deze regio. Een link met de 

strategische agenda’s van de regio -waarvan onderwijs deel 

is-, is daarbij een pré.

o	welke condities en randvoorwaarden Dordtse Kil IV 

aantrekkelijk maken voor bedrijven in bovengenoemde 

subsectoren.

o	welke instrumenten de gemeente – al dan niet met 

regionale partners - heeft of moet ontwikkelen om deze 

condities en randvoorwaarden te creëren.

o	wat een gezonde balans is van logistieke bedrijvigheid op 

WDO en welke instrumenten beschikbaar zijn (of zouden 

moeten zijn) om die balans te bewaken.

-	Op basis van de onderzoeksuitkomsten een aanpak en 

focus te ontwikkelen voor het aantrekken van logistieke 

activiteiten met bovengemiddelde toegevoegde waarde en 

werkgelegenheid.

Burggraaf in behandeling

24 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 In overleg met de wethouder zal de informatie hierover in de algemene 

informatiebrief aan de gemeenteraad worden meegenomen. Inmiddels 

is de meest recente informatie op 6 december 2021 aangeleverd voor 

de eerstvolgende RIB.

25 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 onderzoek naar tijdelijke locatie zomerkermis en andere grote 

evenementen loopt.

26 vergadering cie. 

B&M 17-11-20

nieuwe locatie Retzef Verkennen locatie Schenkeldijk voor Retzef (Burggraaf en 

Stam)

Burggraaf in behandeling 1/9/2021 afgesproken in gezamenlijkheid intern de locatie sportpark 

Schenkeldijk te onderzoeken. Gezamenlijkheid is Sport, grondzaken, 

gebiedsmanager en Dordt onderneemt.
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27 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.

Burggraaf in behandeling In uitvoering, proces vertraagd.

28 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 Grotendeels uitgevoerd, blijvende aandacht

29 Commissie B&M 

13 januari 2021

Verzoek aan college om standpunt t.a.v. leegstand kenbaar 

te maken

Burggraaf in behandeling wordt meegenomen bij ontwikkelingen (visie) Binnenstad

30 Raad 14-7-2020 M7A Motie 'Naar een diverse 

en inclusieve 

gemeenteorganisatie

Verzoekt het college/draagt het college op: - mee te doen 

aan de Nederlandse Inclusiviteitsmonitor; - een nulmeting 

te doen over diversiteit...

Sleeking in behandeling Svz gedeeld in rib 3 maart 2021 B&M en 23 mrt 2021 raad. Op verzoek 

van D66 nog niet afvoeren zolang uitvoering loopt.
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