
Overzicht stand van zaken Toezeggingen 31 augustus 2022
nummer datum onderwerp inhoud wethouder status stand van zaken
(1/50)

220517/T2

vergadering Raad 

17-05-22

Evenementen in de stad M.b.t. de vraag van fractie Op ons Eiland inzake 

Evenementen in de stad (Vragenhalfuurtje Dordtse 

Dinsdag) zegt wethouder V.d. Linden namens het 

college toe nadere schriftelijke informatie te zullen 

verstrekken.

Burggraaf voorstel afvoeren Antwoorden op 13 juli per mail verstuurd aan dhr. 

Tutupoly en de raadsgriffie

(2/50)

220517/T1

vergadering Raad 

17-05-22

Beantwoording vragen 

fractie(s) m.b.t. NOVA 

Tienercollege

N.a.v. de vraag van fractie CDA bij het 

Vragenhalfuurtje Dordtse Dinsdag zegt wethouder 

V.d. Linden namens het college toe dat aanvullende 

vragen inzake NOVA Tienercollege binnen 2 weken 

(ipv 4 weken) zullen worden beantwoord.

Heijkoop voorstel afvoeren Antwoordbrieven aangeleverd aan het college op 

23/5 en aangenomen. Vervolgens aangeboden aan 

de raad, behandeld en aangenomen.

(3/50)

220208/T6

vergadering cie. 

Sociaal 08-02-22

Vaststellen Verordening 

Jeugdhulp Dordrecht

Wethouder Van der Linden zegt toe een nieuwe 

versie van de Verordening Jeugdhulp Dordrecht uit 

te werken, waarbij de zinsnede 'in eerste aanleg' 

aan artikel 5 worden toegevoegd en de twee 

aanvullende intrekkingsgronden in artikel 21 worden 

verwijderd.

vd Linden voorstel afvoeren De aanpassingen zijn doorgevoerd en een nieuw 

raadsvoorstel is 15 februari door het college 

vastgesteld. Behandeling van het raadsvoorstel en 

de verordening vindt plaats in de raad van 22 

februari.

(4/50)

220208/T5

vergadering cie. 

Sociaal 08-02-22

Vaststellen Verordening 

jeugdhulp Dordrecht

Wethouder Van der Linden zegt toe het BMC-

rapport Draagkracht: de zelfredzaamheid voorbij! 

hierbij te gebruiken, en de Adviesraad Wmo&Jeugd 

en het Ouderplatform tijdig te betrekken bij het 

opstellen van nadere regels over draagkracht en 

draaglast. Ook wordt deze nadere regel voorgelegd 

aan de commissie alvorens het college deze vaststelt 

(naar verwachting Q2 2022).

vd Linden voorstel afvoeren De nadere regels zijn in voorbereiding. Hierbij is 

gesproken met de Adviesraad Wmo & Jeugd en het 

Ouderplatform en hen om advies gevraagd. De 

beeldvormende sessie met de raad staat gepland 

voor 6 september 2022. Daarmee is aan deze 

toezegging voldaan.

(5/50)

220208/T3

vergadering cie. 

Sociaal 08-02-22

Vaststellen Verordening 

Jeugdhulp Dordrecht

Wethouder Van der Linden zegt toe, met het 

juridische advies van AKD in de hand over o.a. 

bovengenoemde bepalingen die zijn overgenomen 

uit de modelverordening VNG, te onderzoeken of 

het in strijd is met de Jeugdwet. Hierin wordt het 

uitgangspunt genomen wat het beste werkt in 

relatie tussen professional en zorgvrager, want daar 

gaat het om.

vd Linden voorstel afvoeren De nadere regels m.b.t. draagkracht/draaglast 

worden in een (beeldvormende sessie) besproken 

met de raad op 21 juni 2022.

(6/50)

220208/T2

vergadering cie. 

B&M 08-02-22

schuldendruk ondernemers Wethouder (vervangt Burggraaf) zegt toe middels 

maandelijkse rib corona de raad te informeren over 

de vorderingen tav de inzet vh college om de (mn 

financiele) problemen van ondernemers door 

corona te helpen oplossen.

Burggraaf voorstel afvoeren Conform toezegging wordt dit verwerkt in 

eerstvolgende corona rib, binnen het onderdeel 

economie.
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(7/50)

220125/T2

vergadering cie. 

Sociaal 25-01-22

Vaststellen verordening 

Sociaal Domein

Wethouder Heijkoop zet toe voor de zomer een 

startnotitie op te (laten) stellen waarin de 

totstandkoming van één verordening sociaal domein 

staat beschreven.

Heijkoop voorstel afvoeren De startnotitie om te komen tot een integrale 

verordening sociaal domein (en een integraal 

beleidsplan sociaal domein) is in het college van 14 

juni vastgesteld en kan geagendeerd worden voor 

een agendacommissie. Daarmee is aan de 

toezegging voldaan.

(8/50)

220118/T2

vergadering cie. 

Sociaal 18-01-22

Raadsinformatiebrief over 

onafhankelijke 

cliëntondersteuning en het 

Advies- en Meldpunt Jeugd 

Wethouder Van der Linden zegt toe in de uitwerking 

van het plan van aanpak onafhankelijke 

cliëntondersteuning elementen als financiën en 

professionalisering worden meegenomen 

(oplevering i Q1 2022)

vd Linden voorstel afvoeren Op 8-3-2022 heeft het college conform besloten op 

een raadsinformatiebrief OCO waarin de raad wordt 

geïnformeerd over het plan van aanpak.

(9/50)

220118/T1

vergadering cie. 

Sociaal 18-01-22

Vaststellen Verordening 

Jeugdhulp Dordrecht

De wethouder zegt toe desgewenst uitgebreide 

reactie van Adviesraad Wmo&Jeugd, de was/wordt-

lijst met wijzigingen en onafhankelijk juridisch 

advies/toetsing aan te leveren.

vd Linden voorstel afvoeren Behandeling in de commissie heeft op 8 februari 

plaatsgevonden.

(10/50)

211109/T6

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 voorstel afvoeren 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.

(11/50)

210928/T2

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.

Heijkoop voorstel afvoeren is al afgehandeld. problemen gehad met dit systeem

(12/50)

210928/T1

vergadering cie. 

Fysiek 28-09-21

 Financiële afronding Nieuwe 

Dordtse Biesbosch

De commissie besluit het voorstel als hamerstuk 

naar de raad te sturen. Wethouder Stam zegt daarbij 

expliciet toe dat er eind dit jaar een voorstel over de 

opwaardering van het mindervalidepad naar de raad 

komt met daarin een minimale en maximale variant. 

Het college zal daarbij zorgen voor een 

dekkingsvoorstel.

de Jonge voorstel afvoeren Raadsinformatiebrief n.a.v. collegebesluitvorming 

22-03-2022 verstuurd.

(13/50)

210921/T2

vergadering Raad 

21-09-21

Vaststellen bestemmingsplan 

Vlijweide Scholenlocatie 

Noordendijk

Wethouder Burggraaf zegt toe de aspecten uit de 

concept amendementen over Vlijwijde mee te 

nemen in de verdere uitwerking

de Jonge voorstel afvoeren De Amendementen worden meegenomen in het 

nieuw op te stellen ontwerp bestemmingsplan 

Vlijweide. Deze ligt vanaf 3 maart ter inzage.
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(14/50)

210630/T1

vergadering Cie. 

Projecten 30-06-

21

RIB voortgang proces 

nieuwbouw Huis van Stad en 

Regio (juni 2021) 

De commissie constateert onzekerheden en 

verschuivingen en maakt zich zorgen over de 

ambitieuze planning. De commissie vindt het 

belangrijk dat de raad wat betreft de financiën de 

vinger aan de pols kan houden. Daarom is er ook de 

behoefte het voorlopig ontwerp, voorzien van een 

goede financiële onderbouwing, als raad vast te 

kunnen stellen. Dan kan er getoetst worden aan de 

eerder vastgestelde kaders en parameters. De 

commissie wordt graag via een projectblad in de 

P&C-cyclus op de hoogte gehouden. Daarnaast 

wordt de oproep gedaan niet alleen naar tijd en geld 

te kijken, maar ook op de kwaliteit te blijven letten. 

Tenslotte wordt nog meer uitleg over Life Cycle 

Costs gevraagd en wordt gevraagd wat er in de 

tussentijd met het huidige stadskantoor gebeurt als 

dat vanaf 2023 niet meer voldoet aan de eis dat 

kantoorgebouwen minimaal energielabel C moeten 

hebben.

Wethouder Burggraaf zegt toe dat het voorlopig 

ontwerp ter vaststelling aan de raad wordt 

voorgelegd en vraagt rondom dit VO tijd te 

reserveren om dat in verduidelijkende sessies met 

elkaar door te nemen. Hij vindt het een goede 

suggestie om via een projectblad in P&C-cyclus de 

raad op de hoogte te houden. Waar nodig zal dat 

ook tussentijds plaatsvinden. Het hanteren van de 

methodiek van Life Cycle Costs komt er op neer dat 

je kijkt naar de totale kosten van het gebruik en 

beheer van het gebouw en niet alleen naar de 

investeringskosten zodat je de slimme keuzes maakt 

voor de hele gebruiksduur van je gebouw. Er is een 

mogelijkheid om bij aantoonbare ontwikkeling van 

nieuwbouw tijdelijk uitstel te krijgen van de eis om 

Burggraaf voorstel afvoeren In december is een raadsvoorstel naar de raad 

gestuurd met als belangrijkste besluitpunt om het 

Voorlopig Ontwerp van het Huis van Stad en Regio 

vast te stellen.

Op 20 januari heeft met de commissie grote 

projecten een technische bijeenkomst 

plaatsgevonden. Daarbij is het ontwerp door de 

architect gepresenteerd en is de commissie in detail 

bijgepraat over de financiële stand van het project, 

de risico’s en de beheersmaatregelen. Op 26 januari 

staat het project op de agenda in de commissie 

Grote Projecten.  Bij de presentatie van het 

Voorlopig ontwerp zal inhoud worden gegeven aan 

deze toezegging.
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(15/50)

210330/T3

vergadering cie. 

Sociaal 30-03-21

Vaststellen Beleidsnotitie 

Ontmoetingsplekken

Wethouder Heijkoop zegt toe ontwikkelingen op 

gebied van cultuur, onderwijs, preventie en 

gezondheid, zoals geformuleerd in vastgestelde 

beleidsnota's, te betrekken bij de invulling die wordt 

gegeven aan de uitvoeringsprogramma's die in 

samenspraak met lopende initiatieven in de wijken 

worden opgesteld. Wethouder Heijkoop zegt 

daarnaast toe om na de zomer een RIB naar de raad 

te sturen waarin een update wordt gegeven hoe 

deze uitvoeringsprogramma's ter hand zijn genomen 

en hoe het college gevaren is bij concrete invulling 

van de beleidsnotitie.

Heijkoop voorstel afvoeren per wijk wordt een plan van aanpak opgesteld. 

Hierin wordt cultuur, onderwijs, preventie en 

onderwijs in het aanbod van de huiskamer van de 

wijk meegenomen.

-L van Hooijdonk 07-06 11.22: in de rib die in het 

najaar aan de raad wordt aangeleverd worden per 

wijk uitvoeringsplannen aangeleverd. Hierin worden 

de bovenstaande beleidsterreinen betrokken.

de eerste stappen zijn gezet, zie voortgang.

(16/50)

210216/T7

vergadering Raad 

16-02-21

Moties Vreemd aan de orde 

van de dag: 'Herstel gemaakte 

fouten' en 'Laat rioolkast geen 

blunde

De wethouder zegt toe: Het College komt met een 

constructieve oplossing voor wat betreft de 

rioolkast. Deze oplossing dient te zijn gedekt door 

aanvullend geluids- en trillingsonderzoek

vd Linden voorstel afvoeren In de raadsinformatiebrief met zaaknummer 2022-

0036488 is de raad geïnformeerd over dit 

onderwerp.

(17/50)

210128/T2

vergadering Cie. 

Projecten 28-01-

21

Vaststellen ontwikkelvisie 

Spoorzone: van ambitie naar 

realisatie - Raadsvoorstel    

De heer Paardekooper Overman van Mecanoo geeft 

een presentatie over de ontwikkelvisie en 

beantwoordt de vragen vanuit de commissie.

Wethouder Sleeking zegt toe deel 2 van de 

ontwikkelvisie met de ontwikkelstrategie en een 

eerste financiële uitwerking nog naar de raad te 

sturen, waar nodig voorzien van (gedeeltelijke) 

geheimhouding.

Burggraaf voorstel afvoeren raadsvoorstel is door de raad goedgekeurd op 23 

maart 2021

(18/50)

210128/T1

vergadering Cie. 

Projecten 28-01-

21

Memo 

Woningbouwprogramma 

bouwende stad december 

2020

De commissie neemt de memo voor kennisgeving 

aan. Naar aanleiding van een opmerking van de SP 

zegt wethouder Sleeking toe dat hij nog een keer zal 

checken of er inderdaad geen afzonderlijk 

raadsbesluit nodig is voor het toepassen van 

indexering. Als dat wel nodig is komt er een 

raadsvoorstel.

Burggraaf voorstel afvoeren Aangekondigd raadsvoorstel is goedgekeurd door 

het college en gaat naar de raad.

(19/50)

210126/T1

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 voorstel afvoeren In overleg met de wethouder zal de informatie 

hierover in de algemene informatiebrief aan de 

gemeenteraad via Erik Logtenberg worden 

meegenomen. Inmiddels is de laatste informatie op 

14 maart verstrekt en daarmee komt vanwege de 

beëindiging van deze raadsperiode een einde aan 

deze reeks. Hiermee kan deze zaak worden 

afgesloten.
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(20/50)

210119/T3

vergadering cie. 

B&M 19-01-21

OCD onderzoek over de 

Nieuwe Dordtse Biesbosch/ 

Haniaspolder 

Toezegging Onderzoek NDB Haniaspolder, zie 

beantw. art. 40 vragen VVD en GL 19 jan 2021

de Jonge voorstel afvoeren De commissie B en M heeft in februari 2022 

aangegeven alle hond gerelateerde zaken in een 

keer integraal te willen afwegen. Dat betekent dat 

ook de uitkomsten van  dit OCD onderzoek worden 

meegenomen in de herijking van het Dordtse 

hondenbeleid dat staat gepland larivoor het 3e/4e 

kwartaal 2022.

(21/50)

201124/T1

vergadering cie. 

Fysiek 24-11-20

Vaststellen Grondstoffenbeleid 

gemeente Dordrecht 2021-

2030

1. De wethouder informeert de commissie later over 

alle initiatieven die nu lopen op het punt van het 

terugdringen van verpakkingsmateriaal.  

2. Voortdurend wordt door HVC in beeld gebracht 

wat het scheidingspercentage is, de wethouder zegt 

toe de raad jaarlijks hierover te informeren. 

3. De wethouder komt terug op hoe ver van tevoren 

we moeten weten of wekelijkse inzameling GFT kan 

worden uitgebreid. 

4. De wethouder zegt toe een gesprek met HVC en 

andere betrokkenen te stimuleren over het 

transport van ongescheiden afval naar Alkmaar.

vd Linden voorstel afvoeren 29-06 19.15: Met de wethouder afgestemd om de 

antwoorden te bundelen in een RIB met tevens de 

evaluatie/resultaten van de implementatie van de 

maatregelen begin dit jaar.

11-06 13.15: Afstemming uitgesteld wegens 

ontbrekende dashboard gegevens van HVC.

HVC levert deze gegevens uiterlijk 18 juni aan.

Deze week reactie, inclusief gevraagde dashboard 

met jaarresultaten afvalscheiding, gereed voor 

bestuurlijke afstemming.

(22/50)

200923/T2

vergadering Cie. 

Projecten 23-09-

20

Beschikbaar stellen van een 

voorbereidingskrediet inzake 

Huis van Stad en Regio

Wethouder Burggraaf geeft aan dat er een 

bibliotheekconcept achter staat waar de 

ruimtevraag uit voort komt. De bibliotheek wordt 

meegenomen in het onderzoek naar de effecten van 

corona. Er is een externe toets geweest op de 

marktconforme huurtarieven voor partners. Het is 

een bewuste keuze geweest om te kijken naar life 

cycle costs. De wethouder zegt toe de parameters 

nog inzichtelijk te maken voor de raadsvergadering 

van 13 oktober.

Burggraaf voorstel afvoeren memo met financiele parameters die gehanteerd 

zijn voor de bepaling van de toekomstige 

huisvestingslasten van het Huis van Stad en Regio is 

opgesteld en op 6 oktober 2020 door het college 

aan het raadsvoorstel toegevoegd.
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(23/50)

200923/T1

vergadering Cie. 

Projecten 23-09-

20

Raadsinformatiebrief met 

beantwoording technische 

vragen m.b.t. parkeren en 

parkeertarieven Mi

Wethouder Sleeking geeft aan dat de raad zelf het 

uitgangspunt van commerciële exploitatie heeft 

vastgesteld. Dat is een belangrijk onderdeel van de 

tender geweest. Als je dat er uit haalt trekt dat basis 

onder de overeenkomst met de projectontwikkelaar 

weg. Door vertraging zou een eventuele rijksbijdrage 

in gevaar kunnen komen. Daarom is het belangrijk 

nu eerst de besluitvorming te regelen en gesprekken 

over tarieven daarna met de ontwikkelaar te 

voeren. De wethouder zegt toe in de eerstvolgende 

collegevergadering te bespreken of de gemeente 

eventueel kandidaat zou kunnen zijn voor de 

exploitatie van de parkeervoorziening als die door 

de ontwikkelaar in de markt wordt gezet. De 

wethouder zal de commissie er daarna over 

informeren met een onderbouwing voor zover die te 

geven is.

Heijkoop voorstel afvoeren Toezegging is afgedaan met raadsinformatiebrief 

van 1-9-2020, nummer 2020-0113462 en de 

daaropvolgende brieven van 23 sept en 13 okt

commissies (xlsx).xlsx JdR 01-09-22; Gefilterd op type 'toezegging'; gesorteerd op status (hoog naar laag): 50 items page 6 / 12
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(24/50)

200708/T1

vergadering Cie. 

Projecten 08-07-

20

Raadsinformatiebrief over 

Parkeren Gezondheidspark en 

Sportboulevard Dordrecht (RIS 

2584540)

De wethouders Sleeking en Van der Linden geven 

aan dat er veel gesprekken met het Albert 

Schweitzersziekenhuis zijn geweest over de 

parkeervoorziening, zowel ambtelijk als bestuurlijk. 

Voor groot deel van het ziekenhuispersoneel zijn 

straks andere vervoersmodaliteiten beschikbaar. De 

vastgestelde bandbreedte voor de tarieven valt 

binnen de 30% van de goedkoopste tarieven bij 

ziekenhuizen zit en is daarom verantwoord. De 

bandbreedte is in de tender opgenomen na een 

uitgebreide marktanalyse met als doel commerciële 

exploitatie mogelijk te maken. De wethouders 

zeggen toe te kijken of zij de marktanalyse naar de 

commissie kunnen sturen.

Het is aan de raad om te kiezen voor een 

compensatieregeling voor sporters en 

ziekenhuispersoneel. Er wordt toegezegd dat het 

college de verschillende suggesties vanuit de 

commissie op dit punt nog door zal rekenen. Er kan 

aanleiding zijn de huidige blauwe zone in de 

aangrenzende wijk uit te breiden. Maar ook 

handhaving daarvan brengt weer extra kosten met 

zich mee. Het college zegt tevens toe schriftelijk 

terug te komen op de vraag of de 

parkeervoorziening niet alsnog in eigen beheer kan 

worden genomen en wat dat dan financieel 

betekent.

De commissie concludeert dat de 

raadsinformatiebrief nog niet voldoende is 

besproken en besluit het na het zomerreces 

opnieuw in de commissie te agenderen waarbij de 

toegezegde extra informatie aan de stukken wordt 

toegevoegd.

vd Linden voorstel afvoeren Toezegging is afgedaan met raadsinformatiebrief 

van 1-9-2020, nummer 2020-0113462 en de brieven 

van 23 sept en 13 okt.

(25/50)

200617/T1

vergadering Cie. 

Projecten 17-06-

20

Parkeertarieven Middenzone 

Gezondheidspark

De commissie besluit de raadsinformatiebrief over 

de stand van zaken op dit dossier ter bespreking te 

agenderen op 8 juli. Wethouder Van der Linden zegt 

toe voor die datum nog een overzicht te verstrekken 

van hoe de beslissingsbevoegdheden ten aanzien 

van de tarieven nu precies zijn verdeeld.

vd Linden voorstel afvoeren notitie is opgesteld en besproken in cie. grote 

projecten van 8 juli 2020
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(26/50)

200407/T1

vergadering Cie. 

Projecten 07-04-

20

Vaststellen 

Verkeersstructuurplan 

Spuiboulevard e.o.

De wethouder zegt toe bij de uitwerking van het 

Verkeersstructuurplan een reflectie te geven op de 

bijdrage die de Energiehuisgarage kan leveren aan 

de bereikbaarheid van de binnenstad.

vd Linden voorstel afvoeren In de uitwerking van van het Verkeersstructuurplan 

geeft de wethouder reflectief op de bijdrage van het 

Energiehuis. De parkeervisie zal hier duiding aan 

worden gegeven. Bij de eerst volgende commissie 

tav verkeer en parkeren in de Spuiboulevard zal 

wethouder dit melden.

(27/50)

191112/T2

vergadering Raad 

12-11-19

Bespreking begroting 2020 In Auditcommissie presentatie/gesprek over 

indexering (hoe zorgen dat budgetten waar nu 

afspraken over worden gemaakt aan het einde van 

een traject nog waargemaakt kan worden)

Burggraaf voorstel afvoeren Op 12 februari is in de Auditcommissie de 

betreffende presentatie gegeven door Chris Karsten. 

Presentatie is/wordt toegevoegd aan de 

vergaderstukken

(28/50)

190403/T3

vergadering Cie. 

Projecten 03-04-

19

Rondvraag over Project 

Belthurepark 

De heer Van Verk (PvdA) vraagt naar de stand van 

zaken ten aanzien van het project Belthurepark. 

Wethouder Reynvaan zegt toe de raad hier later 

over te informeren.

Reynvaan voorstel afvoeren Zie bijgevoegde memo voor de stand van zaken van 

het project Belthurepark.

Er wordt een Raadsinformatiebrief opgesteld.

(29/50)

190403/T2

vergadering Cie. 

Projecten 03-04-

19

Al dan niet uiten van wensen 

en bedenkingen inzake 

aanmelden experiment Crisis- 

en herstelwet 

Wethouder Burggraaf zegt toe het hele 

ontwikkeltraject van Amstelwijck met de commissie 

Grote Projecten te bespreken en dit te doen samen 

met ontwikkelaars en andere partners.

Burggraaf voorstel afvoeren Dit vindt 21 mei 2019 plaats

(30/50)

190403/T1

vergadering Cie. 

Projecten 03-04-

19

Stand van zaken bouwopgave De commissie neemt kennis van de presentatie van 

Anne Wouters (procesmanager Bouwende Stad).

Wethouder Reynvaan zegt toe de commissie een 

overzicht te verstrekken van de planning van de 

sloop en nieuwbouw van die gesloopte woningen.

Burggraaf voorstel afvoeren In de Commissie Grote Projecten van 25 september 

is door middel van een presentatie door Bart 

Korteweg, adviseur Wonen, toegelicht wat de 

planning van de sloop en nieuwbouw van die 

gesloopte woningen is. Conform de toezegging van 

wethouder Reynvaan.

(31/50)

220222/T1

vergadering Raad 

22-02-22

Veerdienst Hooikade De portefeuillehouder gaat het gesprek aan met 

Blue Amigo en Qbuzz over veerdienst Hooikade en 

koppelt de resultaten daarvan z.s.m. terug. De Raad 

wordt in mei 2022 geinformeerd over voortgang en 

welke eisen worden meegegeven voor de nieuwe 

vervoersplannen. Tevens wordt nagegaan of de 

briefwisseling over de veerdienst Hooikade gedeeld 

kan worden.

vd Linden op naam

(32/50)

211109/T1

vergadering Raad 

09-11-21

Roadmaps innovatie De roadmaps innovatie komen deze 

bestuursperiode nog naar de raad

Burggraaf op naam

(33/50)

220830/T1

vergadering 

Beeldvorming 30-

08-22

Licentie lokale media-omroep De portefeuillehouder spant zich in om de 

samenwerking tussen RTV Dordrecht en Via Cultura 

te stimuleren

Kolff nieuw ingevoerd
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(34/50)

220125/T1

vergadering cie. 

Sociaal 25-01-22

Vaststellen verordening 

Sociaal Domein

Wethouder Heijkoop zegt toe een spoorboekje op te 

leveren waarin staat beschreven welke verordening 

op het sociaal domein van de Gemeenschappelijke 

Regeling Drechtsteden op welk moment dit jaar aan 

de raad wordt aangeboden om lokaal op te kunnen 

sturen, waarbij gestart wordt met het minimabeleid.

Heijkoop nieuw ingevoerd

(35/50)

220531/T1

vergadering Raad 

31-05-22

Kerstmarkt / Decemberdagen 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.

Burggraaf in behandeling

(36/50)

220222/T2

vergadering Raad 

22-02-22

Budgetoverhevelingen vs 

Cultuur

Geld dat bestemd was voor Cultuur blijft daarvoor 

bestemd, ook bij budgetoverhevelingen.

vd Linden in behandeling 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.

(37/50)

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.

Kolff in behandeling

(38/50)

220208/T4

vergadering cie. 

Sociaal 08-02-22

Vaststellen Verordening 

Jeugdhulp Dordrecht

Wethouder Van der Linden zegt toe goed te gaan 

volgen of de toegang tot jeugdhulp via huisarts, 

medisch specialist of jeugdarts niet leidt tot een 

nieuwe beoordeling van de toegang, want dat is niet 

de bedoeling.

vd Linden in behandeling

commissies (xlsx).xlsx JdR 01-09-22; Gefilterd op type 'toezegging'; gesorteerd op status (hoog naar laag): 50 items page 9 / 12



Overzicht stand van zaken Toezeggingen 31 augustus 2022
(39/50)

220208/T1

vergadering cie. 

B&M 08-02-22

Winkeltijden De wethouder (vervangt Burggraaf) zegt toe een 

voorstel voor de bereiden voor aanpassing van de 

Winkeltijdenverordening om nachtwinkel onder 

voorwaarden mogelijk te maken.

Burggraaf in behandeling 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.

(40/50)

211109/T5

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.

Heijkoop in behandeling

(41/50)

211109/T4

vergadering Raad 

09-11-21

Energie is een basisbehoefte 

(n.a.v. motie 2A)

Nav motie 2A 'energie is basisbehoefte: zodra 

bekend is hoe dit zit geven er uitvoering aan en 

zullen erover communiceren. Het is alleen nog niet 

bekend hoe.

de Jonge in behandeling Er wordt gewerkt aan een bestedingsvoorstel van 

beschikbare middelen, op basis van actuele 

(landelijke) ontwikkelingen. Dit voorstel is voor het 

zomerreces gereed.

(42/50)

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.

Merx in behandeling

(43/50)

210526/T1

vergadering Raad 

26-05-21

Agendapunt 10. Betalen per 

minuut in de parkeergarage en 

Differentiatie parkeertarieven

Wethouder Van der Linden zegt nav differentiatie 

parkeertarieven toe dat over een jaar onderzocht 

wordt wat het parkeereffect in de garage en op 

straat is. Daarna kan verder gepraat worden over de 

noodzaak tot aanpassing van het mobiliteitsbeleid.

vd Linden in behandeling De daadwerkelijke invoering van de differentiatie 

parkeertarieven en het betalen per minuut in de 

parkeergarage heeft op 1-9-2021 plaatsgevonden. 

Het is dan ook logisch om een jaar na invoering deze 

evaluatie uit te voeren. Momenteel wordt al wel de 

data uit de parkeerapparatuur gehaald om de 

analyse uit te kunnen voeren.

(44/50)

210518/T1

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.

de Jonge in behandeling 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.

(45/50)

210323/T2

vergadering Raad 

23-03-21

Raadsinformatiebrief Plan van 

Aanpak Leefbaarheid 

Kromhout en omgeving

Burgemeester Kolff zegt toe: twee keer per jaar met 

een raadsinformatiebrief over de stand van zaken 

van het Plan van Aanpak te sturen richting de raad.

Kolff in behandeling RIB Kromhout september 2021.pdf' toegevoegd

commissies (xlsx).xlsx JdR 01-09-22; Gefilterd op type 'toezegging'; gesorteerd op status (hoog naar laag): 50 items page 10 / 12
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(46/50)

210113/T7

vergadering cie. 

Sociaal 13-01-21

Evaluatie samenwerking en 

rolneming DGJ in de triage

De portefeuillehouder zegt toe de evaluatie, die 

naar verwachting over een jaar plaatsvindt te delen 

met de commissie, waarin ook wordt vermeld of er 

fysiek contact is. De procedure die kinderen en 

jongeren moeten doorlopen komt terug, en de 

brede intake wordt hierin meegenomen.

Heijkoop in behandeling Over de inrichting van Toegangspoort Nieuwe Start, 

inclusief triage is de raad geïnformeerd in de 

raadsinformatiebrief over voortgang uitvoering visie 

opvang van mei 2021 . Eind 2021 is de evaluatie 

door OCD van de Toegangspoort Nieuwe Start 

gestart, waarin ook dit meegenomen wordt. Zie ook 

de raadsinformatiebrief die in januari 2022 naar de 

raad is gegaan.

(47/50)

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.

Burggraaf in behandeling onderzoek naar tijdelijke locatie zomerkermis en 

andere grote evenementen loopt.

(48/50)

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.

Burggraaf in behandeling 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.

(49/50)

201117/T1

vergadering cie. 

B&M 17-11-20

nieuwe locatie Retzef Verkennen locatie Schenkeldijk voor Retzef 

(Burggraaf en Stam)

Burggraaf in behandeling 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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(50/50)

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

Burggraaf in behandeling
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