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1 document cie. B&M 

28-04-21

oprichten van een Wijkraad 

Sterrenburg

oprichten van een Wijkraad in de wijk Sterrenburg met als doelen:

- het bevorderen van de leefbaarheid in de wijk

- het bevorderen van de communicatie tussen de gemeente Dordrecht 

en de burgers van Sterrenburg

- de Wijkraad als ogen en oren van Sterrenburg

Gevraagd besluit:

- het mogelijk maken van een Wijkraad

- subsidie uitwerking Wijkraad en voorbereiden verkiezingen 16 maart 

2022

- structureel maken functioneren Wijkraad

(zie bijgesloten voorstel)

Stam voorstel 

afvoeren

raad besluit hierover op 13/14 juli

2 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).

3 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 voorstel 

afvoeren

RIB ontvangen, voorstel: afvoeren na overleg in 

Auditcommissie

4 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.

5 document cie. B&M 

29-06-21

Bezwaar tegen 

kamerverhuurvergunning

oproep geen vergunning te verlenen voor kamerbewoning en 

rechtszekerheid van omwonenden te waarborgen.

Burggraaf nieuw 

ingevoerd

6 vergadering Raad 22-

06-21

Vaststellen Kadernota 2022, 

agendapunt 29

Burgemeester Kolff zegt toe een gesprek met elkaar te voeren over 

ondermijning.

Kolff nieuw 

ingevoerd

commissies (xlsx).xlsx HB 01-07-21; Gefilterd op beh. commissie 'Middelen'; gesorteerd op status (hoog naar laag): 21 items page 1 / 4



nu datum onderwerp inhoud wethoude status stand van zaken
7 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.

-	Die aanpak te verwerken in de eisen die worden gesteld bij de 

gunning van volgende kavels op Kil IV.

-	De uitkomsten en ervaringen te betrekken bij het opstellen van 

kavelpaspoorten voor de andere bedrijventerreinen.

Burggraaf in behandeling

8 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

9 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.

Sleeking in behandeling
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10 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 in behandeling Voor de zomer wordt het raadsvoorstel verzonden

11 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

12 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 7 juni 2021 

aangeleverd voor de eerstvolgende RIB.

13 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, optie andere 

locaties wordt hierbij nog bekeken.

14 vergadering cie. 

B&M 17-11-20

nieuwe locatie Retzef Verkennen locatie Schenkeldijk voor Retzef (Burggraaf en Stam) Burggraaf in behandeling

15 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.

Sleeking in behandeling De werkgroep 'Toekomstige Invulling Binnenstad 

Dordrecht' heeft haar visie op het compacte 

winkelgebied gereed. Op maandag 17 juni bespreekt 

het Binnenstadbedrijf Dordrecht het concept 

eindrapport. Bij akkoord en breed draagvlak zal een 

raadsvoorstel worden voorbereid.

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 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 wordt op 15 juni 

ondertekend. Hierna volgt een RIB over de 

voortgang van de Dordrecht Academy

18 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
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19 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 In uitvoering, proces vertraagd

20 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

21 commissie B&M 13 

januari

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

Burggraaf in behandeling wordt meegenomen bij ontwikkelingen Binnenstad

22 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 behandeld uitgevoerd, voorstel: afvoeren
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