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Stand van zaken Toezeggingen agendacommissie 14 februari 2023
nummer datum onderwerp inhoud wethouder status stand van zaken

vd Linden voorstel afvoeren

vd Linden voorstel afvoeren

van Benschop voorstel afvoeren

van Benschop voorstel afvoeren

Heijkoop voorstel afvoeren

vd Linden voorstel afvoeren

Chemours-Dupont de Jonge voorstel afvoeren

(1/51)
221213/T2

vergadering 
Beeldvorming 13-
12-22

Beschikbaar stellen van een 
krediet ten behoeve Nieuwe 
regeling openbaar vervoer 
voor financie

De wethouder onderzoekt en rapporteert de 
meerkosten van het includeren van inwoners vanaf 
65 jaar en ouder in de regeling ten opzichte van 
huidige hogere leeftijdsgrens (en geeft de 
commissie antwoord voor de gemeenteraad van 
20-12)

Informatie verstrekt ter voorbereiding op 
behandeling raadsvoorstel op 20-12-2022.

(2/51)
221213/T1

vergadering 
Beeldvorming 13-
12-22

Beschikbaar stellen van een 
krediet ten behoeve Nieuwe 
regeling openbaar vervoer 
voor financie

De wethouder rapporteert hoeveel het extra kost 
om kinderen tot 12 jaar in de regeling te betrekken 
(beantwoording na GR 20-12)

Informatie verstrekt ter voorbereiding op 
behandeling raadsvoorstel op 20-12-2022.

(3/51)
221122/T1

vergadering 
Beeldvorming 22-
11-22

Presentatie n.a.v. 
Raadsinformatiebrief 
Aanbesteding Sociaal 
Wijkteam, Buurtwerk en 
Jongerenwe

De wethouder zegt toe het inkoopdocument te 
delen met de raad, omdat hier de indicatoren in 
staan waar de gemeente op stuurt.

Inkoopdocument is als bijlage toegevoegd. 
Raadsadviseur heeft 22/12 aangegeven dat het 
document ingeboekt wordt voor de 
agendacommissie op 17 januari 2023, zodat hier 
kennis van kan worden genomen. Doordat de griffie 
niet bekend was met het feit dat het 
inkoopdocument aan dit dossier in BMT was 
gehangen, ligt het inkoopdocument nu voor in de 
Agendacommissie van 14 februari.

(4/51)
221108/T11

vergadering Raad 
08-11-22

Vaststellen Begroting 2023 
gemeente Dordrecht

De wethouder zegt toe begin volgend jaar een 
beeldvormende sessie over breed doelgroepen-
vervoer te initiëren.

Toegezegde beeldvormende sessie is gepland op 17 
januari 2023, voorbereidende technische stukken 
gaan uiterlijk 23/12 naar griffie

(5/51)
220913/T2

vergadering Raad 
13-09-22

Motie vreemd aan de orde van 
de dag Schoolontbijt

Wethouder Heijkoop zegt bij de motie vreemd over 
het schoolontbijt toe op korte termijn met een 
voorstel te komen richting de gemeenteraad over 
het schoolontbijt. Dit zal samen met betrokken 
partijen uitgewerkt worden.

N.a.v. deze toezegging is een raadsvoorstel 
ingediend: Beschikbaar stellen van een budget voor 
aanbieden schoolmaaltijden - Raadsvoorstel 
(zaaknummer: 2022-0201698). Behandeling 17-01-
2023 door de agendacommissie.

(6/51)
220913/T1

vergadering Raad 
13-09-22

Moties vreemd aan de orde 
van de dag Weizigtpark

Wethouder Van der Linden zegt bij het onderwerp 
Weizigtpark toe in gesprek te gaan met 
belanghebbenden over resultaten van dit debat. 
Het is geen open einde gesprek, er komt geen ander 
plan.

Raadsinformatiebrief die hierop ingaat is verstuurd 
aan de gemeenteraad.

(7/51)
220906/T2

vergadering 
Beeldvorming 06-
09-22

Wethouder De Jonge zegt toe dat de Raad wordt 
geïnformeerd over de mogelijkheid tot het stellen 
van voorwaarden aan de activiteiten van 
Chemours/Dupont/DOW op de Staart via de 
Verklaring van geen bedenkingen. NB: het 
raadsvoorstel Verklaring van geen bedenkingen op 
de beschikking voor Chemours staat geagendeerd 
voor de Raad van 13-09-2022.
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Licentie lokale media-omroep Kolff voorstel afvoeren

Kerstmarkt / Decemberdagen Burggraaf voorstel afvoeren

Burggraaf voorstel afvoeren

Heijkoop in behandeling

de Jonge in behandeling

van Benschop in behandeling

Burggraaf in behandeling

(8/51)
220830/T1

vergadering 
Beeldvorming 30-
08-22

De portefeuillehouder spant zich in om de 
samenwerking tussen RTV Dordrecht en Via Cultura 
te stimuleren

Via Cultura is door mij in de week van de 
beeldvormende commissie benaderd. Ik heb het 1e 
gesprek met Ilse Schrier gevoerd op 3 november jl. 
Door privé omstandigheden is de afspraak met Via 
Cultura en RTV Dordrecht verschoven in tijd en 
staat nu gepland voor 21 december 2022. Na dit 
gesprek zal rapportage aan de portefeuillehouder 
plaatsvinden

(9/51)
220531/T1

vergadering Raad 
31-05-22

Wethouder Burggraaf zegt toe:
- de raad middels een RIB of raadsvoorstel te 
informeren over het programma van de 
Decemberdagen. Hierbij wordt ook ingegaan op 
hoe de evaluatie gaat plaatsvinden en wat gedaan 
kan worden binnen budget;
- tijdig met de raad in gesprek te gaan over het 
vervolg;
- (op Jenos ?) (netwerk voor ondernemers) 
duidelijkheid te geven over de aanpak rondom de 
Kerstmarkt / Decemberdagen.

Raad heeft op 8 november 2022 de RIB voor 
kennisgeving aangenomen (zaaknummer 2022-
0162240).

(10/51)
201013/T1

vergadering Raad 
13-10-20

Vaststellen bestemmingsplan 
6e herziening Schil, locatie 
Van Godewijckstraat

Opstellen van een gespreksmemo over 
ondergronds parkeren en woonfuncties op 
straatniveau

Valt onder regulier parkeerbeleid. Afdeling 
Parkeren.

(11/51)
230117/T4

vergadering 
Beeldvorming 17-
01-23

Raadsinformatiebrief over 
Actuele stand van zaken 
ontwikkelingen 
doelgroepenvervoer 
Dordrecht 

De wethouder zegt toe om, voorbereidend op de 
nieuwe beeldvormende commissievergadering, per 
stelling beknopt de consequenties uit te werken, 
zowel op de (basis-)kwaliteit van de dienstverlening 
als financieel.

(12/51)
221220/T4

vergadering Raad 
20-12-22

Vaststellen bestemmingsplan 
Vlijweide Scholenlocatie 
Noordendijk - Raadsvoorstel

De wethouder zegt toe dat er een terugkoppeling 
plaats vindt van de gesprekken die de wethouder 
heeft met HVC over Vlijweide

(13/51)
221122/T2

vergadering 
Beeldvorming 22-
11-22

Beschikbaar stellen van een 
krediet voor de Uitvoering van 
het programma Ruimte voor 
Banen - Raadsvoorstel

De wethouder zegt toe om de raad eenmaal per 
jaar over de voortgang van het programma te 
informeren middels een raadsinformatiebrief. Ook 
wordt de raad tussentijds geïnformeerd indien daar 
aanleiding voor is.

(14/51)
221115/T4

vergadering 
Beeldvorming 15-
11-22

Wijzigingsplan 's-
Gravendeelsedijk 175 - 
Raadsvoorstel

De wethouder zegt toe met de Omgevingsdienst 
ZHZ een werkafspraak vast te leggen over proactief 
handhaven op geluidsoverschrijdingen, waarbij 
handhaving op basis van meldingen het 
basisprincipe blijft.

Gaat om een handhavingszaak. Die hoort thuis bij 
de accountmanager OZHZ (Eelco Hoff).
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van Benschop in behandeling

van Benschop in behandeling

Burggraaf in behandeling

Heijkoop in behandeling

Burggraaf in behandeling

de Jonge in behandeling

(15/51)
221108/T9

vergadering Raad 
08-11-22

Vaststellen Begroting 2023 
gemeente Dordrecht

De wethouder zegt toe kunst en cultuur mee te 
nemen in het integraal beleidsplan sociaal domein.

(16/51)
221108/T7

vergadering Raad 
08-11-22

Vaststellen Begroting 2023 
gemeente Dordrecht

De wethouder zegt toe triple helix mee te nemen in 
op te stellen beleid. Er wort nagevraagd hoe de 
samenwerking loopt en er volgt een RIB over deze 
samenwerking.

(17/51)
221108/T6

vergadering Raad 
08-11-22

Vaststellen Begroting 2023 
gemeente Dordrecht

De wethouder zegt toe met informatie naar de raad 
te komen wanneer er mogelijkheden zijn €14,- 
minimumloon in te voeren.

(18/51)
221108/T4

vergadering Raad 
08-11-22

Vaststellen Begroting 2023 
gemeente Dordrecht

De wethouder zegt toe dat P&C wordt gevraagd een 
analyse te maken en onder andere te kijken naar 
het effect van de groei op het acres.

(19/51)
221108/T14

vergadering Raad 
08-11-22

Begrotingsbehandeling: 
Stadsstrand

Burggraaf zegt toe: "Op het stadsstrand, dat was 
nog een losse vraag van het CDA. Ja, daar gaan we 
gewoon breed onderzoek doen naar de mogelijke 
plekken. Alles wat bijdraagt aan een verlevendiging 
in de stad. En dat gaat zowel over 
openwaterzwemmen eigenlijk op een veilige 
manier, als de stadsstrandbeleving. Dat kan in 
ontwikkelplan Wantij-West, maar dat kan ook 
mogelijk op andere plekken in het Wantij, maar dat 
zou ook misschien op andere plekken in de 
binnenstad kunnen. Dus vanuit die breedte en 
samenhang gaan we het bekijken.'' 

De vraag van het CDA was: ''Stadsstrand. Mooi dat 
het er komt. We ontvangen graag een duidelijke 
bevestiging dat het onderzoek naar de locatie ervan 
zich niet beperkt tot het gebied Wantij-West. 
Locatie aan het Wantij ter hoogte van Sportpark 
Stadspark Uppelders en Jeugddorp, die 
bijvoorbeeld mee onderzocht worden in het 
ontwikkeltraject van Stadspark XXL."

(20/51)
221108/T13

vergadering Raad 
08-11-22

Vaststellen Begroting 2023 
gemeente Dordrecht

De wethouder zegt toe dat er een notitie komt over 
participatie. Hierin wordt de burgerbegroting 
meegenomen. Daarbij wordt nagegaan of dit als 
onderdeel van de toolbox gewenst is.
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Merx in behandeling

Heijkoop in behandeling

Kolff in behandeling

Roadmaps innovatie Burggraaf in behandeling

van Benschop in behandeling

van Benschop in behandeling

(21/51)
221108/T12

vergadering Raad 
08-11-22

Vaststellen Begroting 2023 
gemeente Dordrecht

De wethouder zegt toe het grofvuil-verzamelpunt in 
de wijk mee te nemen in een op te stellen plan over 
afval.

(22/51)
221108/T1

vergadering Raad 
08-11-22

Vaststellen Begroting 2023 
gemeente Dordrecht

De wethouder zegt toe voor de kerst 2022 met een 
woonbrief te komen.

(23/51)
220920/T1

vergadering 
Beeldvorming 20-
09-22

Veiligheidsbeeld Dordrecht 
2023-2026

De portefeuillehouder zegt toe in het IVP de 
volgende suggesties op te nemen:
- Het omhoog brengen van inbeslagneming van 
crimineel vermogen;
- Preventie krijgt een grote rol, dit uit zich in het in 
de titel naar achteren schuiven van repressie. Ook 
wordt het Nationaal Programma aangesproken 
waardoor voor drie wijken een integrale aanpak 
komt; 
- Dierenmishandeling wordt opgenomen in het IVP, 
als signaal gezien de link met andere ernstige 
(gewelds)problematiek achter de voordeur; 
- Aanpak dealen en drugsgebruik rond scholen;
- Aanpak lachgas waar mogelijk;
- Handhaven vuurwerkvrije zones in afwachting van 
een jaarlijks verbod;
- Waardering Dordtse agenten met o.a. een gratis 
Dordtpas;
- Afspraken en voorlichting met luxe winkeliers over 
het aannemen van (minder) cash geld.

Daarnaast zet het college in op het realiseren van 
een business case voor de Risk Factory en het 
verbeteren van de veiligheid via een spoortunnel 
gevaarlijke stoffen.

(24/51)
211109/T1

vergadering Raad 
09-11-21

De roadmaps innovatie komen deze 
bestuursperiode nog naar de raad

(25/51)
230207/T3

vergadering Raad 
07-02-23

Aanwijzen locatie voor het 
vestigen van een AZC in 
Dordrecht

Heeft toegezegd bij de bewonersbijeenkomst 
aanwezig te zijn. Laat nog weten hoe dat geregeld 
gaat worden.

(26/51)
230207/T2

vergadering Raad 
07-02-23

Aanwijzen locatie voor het 
vestigen van een AZC in 
Dordrecht

Geeft onderbouwing aan raadsleden over hoe de 
keuze voor de locatie van het AZC tot stand is 
gekomen
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vd Linden in behandeling

de Jonge in behandeling

de Jonge in behandeling

vd Linden in behandeling

Heijkoop in behandeling

(27/51)
230207/T1

vergadering Raad 
07-02-23

Instemmen met Besteding 
coronamiddelen cultuur

In de gaten houden dat € 50.000,--alleen wordt 
gebruikt voor de verhuizing. Het mag niet meer zijn 
dan € 50.000,-- en het mag ook niet aan andere niet 
aan andere middelen worden gebruikt. Wat over is 
moet weer terug in de gemeentekas.

(28/51)
230117/T3

vergadering 
Beeldvorming 17-
01-23

Beschikbaar stellen van 
Investeringskredieten 
verduurzaming 
maatschappelijk vastgoed - 
Raadsvo

De wethouder zegt een nadere schriftelijke 
toelichting te geven waarin in ieder geval 
terugkomen:
• Uitgangspunten van fonds waarmee het 
vliegwieleffect (van 9 naar 40 mln) wordt gehaald 
(uit Agenda 2030)
• Onderliggende berekeningen 
Energiemaatwerkrapportage
• Risico-indicatie teruglevering zonne-energie

(29/51)
230117/T2

vergadering 
Beeldvorming 17-
01-23

Beantwoorden artikel 40-
vragen PvdD Kooien met 
dieren op Bijenmarkt - 
Antwoordbrief artikel 40

De wethouder zegt toe dat als er 
vergunningsaanvragen voor evenementen waarbij 
dieren zijn betrokken komen nog vóór resultaten 
van de evaluatie of het herijkte beleid er zijn, zij 
hierover terugkomt bij de raad.

(30/51)
230117/T1

vergadering 
Beeldvorming 17-
01-23

Bespreken van Zienswijze 
Begrotingswijziging 2022 GR 
Dienst Gezondheid & Jeugd

De wethouder zegt toe een korte, schriftelijke 
technische toelichting te geven over de voor 
Dordrecht nadelige financiële ontwikkelingen zoals 
benoemd in 2e Burap om te onderzoeken of dit te 
verklaren is door toepassing van 
woonplaatsbeginsel of hier een verhoogde 
instroom aan ten grondslag ligt. Logischerwijs wordt 
dit toegelicht bij aanbieden van jaarrekening aan de 
gemeenteraad.

(31/51)
221220/T5

vergadering Raad 
20-12-22

Sociaal domein: Maatwerk 
huisvesting - Raadsvoorstel

De wethouder zegt toe dat het plan nader wordt 
uitgewerkt en opnieuw aan de raad wordt 
voorgelegd. De betekenis van het zelf woningen 
verwerven wort hierin ook uitgewerkt. Dit voorstel 
is 'staatsteunproof'.
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Heijkoop in behandeling

Heijkoop in behandeling

(32/51)
221115/T3

vergadering 
Beeldvorming 15-
11-22

Vervolg Samen tegen 
Armoede - Raadsvoorstel

De wethouder zegt toe om in de eerste helft van 
2023 bij uitvoering van de Minima-effectrapportage 
(MER door Nibud) ook goed in beeld te laten 
brengen hoe het huidige, landelijke fiscale stelsel 
armoedeval veroorzaakt en op welke wijze dit kan 
worden gedempt d.m.v. aanscherping van lokale 
regelingen, bijvoorbeeld door Persoonlijk Minima 
Budget geleidelijk af te bouwen. Op basis van deze 
rapportage kan het Programma worden bijgestuurd 
en de Verordening Persoonlijk Minima Budget 
tussentijds worden geactualiseerd.

(33/51)
221115/T2

vergadering 
Beeldvorming 15-
11-22

Vervolg Samen tegen 
Armoede - Raadsvoorstel

De wethouder zegt toe om begin 2023, mede op 
basis van oplevering van Minima-effectrapportage 
(MER door het Nibud), een aantal concrete 
indicatoren (KPI's) en SMART-geformuleerde 
doelstellingen voor het gehele programma uit te 
werken. De raad kan hiermee volgen of dit 
armoede- en minimabeleid voldoende effectief is.
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Heijkoop in behandeling

van Benschop in behandeling

Heijkoop in behandeling

Heijkoop in behandeling

Heijkoop in behandeling

van Benschop in behandeling

(34/51)
221115/T1

vergadering 
Beeldvorming 15-
11-22

Vervolg Samen tegen 
Armoede - Raadsvoorstel

De wethouder zegt toe om gedurende de looptijd 
van het programma de raad halfjaarlijks te 
informeren over de voortgang, successen, 
dilemma's en geleerde lessen in een 
raadsinformatiebrief. In de eerste RIB wordt 
daarnaast op verzoek van de commissie aandacht 
geschonken aan:
- hoe verschillende doelgroepen worden bereikt in 
de uitvoering;
- op welke wijze de laagdrempeligheid van 
maatschappelijke organisaties worden benut om 
passende oplossingen te bieden, zoals 
schuldhulpmaatje;
- op welke wijze er ook in het kader van 
verduurzaming andere keuzes kunnen worden 
gemaakt in het toepassen van de witgoedregeling;
- hoe wordt omgegaan met de onverwachte 
dierenartskosten en kosten indien afstand wordt 
gedaan van een huisdier; - ook wordt in de eerste 
RIB een lijst met afkortingen opgenomen.

(35/51)
221108/T8

vergadering Raad 
08-11-22

Vaststellen Begroting 2023 
gemeente Dordrecht

De wethouder zegt toe te kijken of het initiatief 
wijkrestaurants/huiskamer kan worden uitgebreid 
naar alle wijken. Ook wordt gekeken naar de 
mogelijkheid van maaltijden. Via en RIB zal 
voortgang worden gemeld.

(36/51)
221108/T5

vergadering Raad 
08-11-22

Vaststellen Begroting 2023 
gemeente Dordrecht

De wethouder zegt toe begin volgend jaar met 
informatie over pauzeknop schulden naar de raad 
te komen.

(37/51)
221108/T3

vergadering Raad 
08-11-22

Vaststellen Begroting 2023 
gemeente Dordrecht

De wethouder zegt toe de armoedeval minima mee 
te nemen in het armoedebeleid. Volgende week zet 
hij hier technische vragen voor uit.

(38/51)
221108/T2

vergadering Raad 
08-11-22

Vaststellen Begroting 2023 
gemeente Dordrecht

De wethouder zegt toe terug te komen op de 
Dordtpas voor jongeren.

(39/51)
221108/T10

vergadering Raad 
08-11-22

Vaststellen Begroting 2023 
gemeente Dordrecht

De wethouder zegt toe dat er in december een 
beeldvormende sessie over het 
discriminatiemeldpunt komt en dat daarna een 
tijdsplanning volgt.
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vd Linden in behandeling

Kolff in behandeling

Winkeltijden Burggraaf in behandeling

Starterslening Heijkoop in behandeling

Merx in behandeling

Herbestemming Berckepad 9 de Jonge in behandeling

Burggraaf in behandeling

(40/51)
220222/T2

vergadering Raad 
22-02-22

Budgetoverhevelingen vs 
Cultuur

Geld dat bestemd was voor Cultuur blijft daarvoor 
bestemd, ook bij budgetoverhevelingen.

Deze toezegging nemen we mee bij eventuele 
volgende voorstellen voor begroting en 
budgetoverhevelingen. De afhandeling van deze 
toezegging is dus pas weer van toepassing in het 
najaar.

(41/51)
220215/T1

vergadering cie. 
B&M 15-02-22

Schade- en letselverhaal op 
daders

De burgemeester zegt de cie. BM (15/02/2022) toe 
nog nader uit te zoeken hoe de zorg voor 
handhavers en toezichthouders die slachtoffer zijn 
van geweld, op een goede manier geregeld wordt.

(42/51)
220208/T1

vergadering cie. 
B&M 08-02-22

De wethouder (vervangt Burggraaf) zegt toe een 
voorstel voor de bereiden voor aanpassing van de 
Winkeltijdenverordening om nachtwinkel onder 
voorwaarden mogelijk te maken.

Er is onderzocht onder welke wijze de verordening 
aangepast kan worden om een nachtwinkel 
mogelijk te maken. Dat vergt een ingrijpende 
aanpassing van de verordening. Daarnaast dient 
een aantal randvoorwaarden opgenomen te 
worden. Hiervoor is gekeken naar de verordeningen 
van een aantal andere gemeenten. Momenteel 
wordt gewerkt aan een eerste voorzet hiervoor. Als 
het goed is, komt het 14 maart in het PO van 
wethouder Burggraaf.

(43/51)
211109/T5

vergadering Raad 
09-11-21

De niet ingediende motie van PvdA over de 
starterslening wordt omarmd en de vraag wordt 
meegenomen in de evaluatie.

(44/51)
210622/T3

vergadering Raad 
22-06-21

Vaststellen Kadernota 2022, 
agendapunt 29.

Wethouder Stam zegt toe: Een plan van aanpak 
zwerfafval op te stellen en dit zo spoedig mogelijk 
aan de raad voor te leggen.

(45/51)
210518/T1

vergadering cie. 
B&M 18-05-21

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.

Er loopt een onderzoek naar uitvoeren 
bestemmingswijziging naar lichte horeca van het 
pand Berckepad 9. Een aantal onderzoeken moet 
zijn afgerond voordat de wijziging van het 
bestemmingsplan Aan de raad kan worden 
voorgelegd. 
Binnenkort worden vervolgstappen gezet.

(46/51)
201208/T1

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.

onderzoek naar tijdelijke locatie zomerkermis en 
andere grote evenementen loopt.
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Burggraaf in behandeling

Burggraaf behandeld mail gestuurd naar Marco Stam

Burggraaf behandeld

Burggraaf behandeld

(47/51)
201117/T3

vergadering cie. 
Sociaal 17-11-20

Raadsinformatiebrief over 
Beantwoorden motie 
200922/M6 Niet geschoten is 
altijd mis

Wethouder Stam zegt toe medio januari 2021 met 
een raadsvoorstel te komen waarin de contouren 
van de planvorming voor de Krommedijk verder 
geschetst worden.

In december is de Raad middels een brief 
geïnformeerd over de planning van de uitwerking 
van de Dordwijkzone, waar de verkenning naar 
mogelijkheden voor woningbouw (en daarmee 
voetbalstadion) wordt meegenomen.

(48/51)
221220/T3

vergadering Raad 
20-12-22

Vaststellen bestemmingsplan 
Vlijweide Scholenlocatie 
Noordendijk - Raadsvoorstel

De wethouder zegt toe dat de vraag over 
parkeerdruk uit de wijk ertegenover (van Fractie 
van Waardhuizen) technisch wordt beantwoord.

(49/51)
221220/T2

vergadering Raad 
20-12-22

Vaststellen bestemmingsplan 
Vlijweide Scholenlocatie 
Noordendijk - Raadsvoorstel

De wethouder zegt toe dat er een evaluatie volgt 
over het traject dat doorlopen is. Dit traject is niet 
standaard, maar in het licht van de Omgevingswet 
is veel ruimte gegeven voor participatie. In de 
evaluatie wordt meegenomen of het verstandig is 
een formele tussenstap met de raad in te bouwen. 
De raad wordt geïnformeerd over de uitkomsten.

De raad is meerdere malen op de hoogte gesteld 
van de voortgang van dit plan, zelfs nog in de vorige 
raadsperiode. Door omstandigheden is dit plan 
vertraagd waardoor eea niet meer scherp op ieders 
netvlies stond. Een volgend plan in het licht van de 
Omgevingswet zal duidelijker toegelicht worden.

(50/51)
221220/T1

vergadering Raad 
20-12-22

Vaststellen bestemmingsplan 
Vlijweide Scholenlocatie 
Noordendijk - Raadsvoorstel

De wethouder zegt toe dat er een wandelpad 
tussen de oost- en westkant komt, met minimaal 
dezelfde lengte als het huidige pad, waarbij contact 
met het water zoveel als mogelijk geborgd wordt.

Het uiteindelijk gekozen plan zal hieraan getoetst 
worden
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nieuwe locatie Retzef de Jonge behandeld(51/51)

201117/T1
vergadering cie. 
B&M 17-11-20

Verkennen locatie Schenkeldijk voor Retzef 
(Burggraaf en Stam)

Op 14 oktober in onderstaande voortgaan 
aangegeven: -B de de Ven 14-10 17.00: 14-10-22 
telefonisch gesproken met de heer Henneke, hem 
gevraagd naar zijn plannen op het sportpark 
SChenledijk. Dhr Hennekes geeft aan dat hij niet 
meer in deze locatie geïnteresseerd . Daarmee is de 
verkenning afgerond.

Nog steeds afwachtend op antwoord van de heer 
Timo Rennekes. Momenteel zaken aan het 
uitzoeken betreffende zijn huidige locatie.

24/11/21 in gesprek Timo Hennkes en 
gebiedsmanager Anouk van der Heuvel voor de 
locatie schenkeldijk. Timo gaat plannen aanleveren 
wat hij wilt gaan realiseren. De stappen erna zijn 
om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.

1/9/2021 afgesproken in gezamenlijkheid intern de 
locatie sportpark Schenkeldijk te onderzoeken. 
Gezamenlijkheid is Sport, grondzaken, 
gebiedsmanager en Dordt onderneemt.

In behandeling bij Sport: Angela Verkerk / Sjors 
Koole
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