
nr datum onderwerp inhoud wethouder status stand van zaken

1 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 voorstel afvoeren Raadsinformatiebrief gestuurd (18 januari 

behandeld in de commissie sociaal).

2 vergadering Raad 

09-11-21

Roadmaps innovatie De roadmaps innovatie komen deze 

bestuursperiode nog naar de raad

Burggraaf

3 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

4 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 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.

5 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.

Heijkoop

6 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. Keuze voor 

beperking op zondag wordt tevens voorgelegd aan 

nieuwe raad.

Heijkoop
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7 vergadering Raad 

01-02-22

Betrek Joodse cultuurhistorie 

bij herontwikkeling Grote 

Markt (indieners: CDA, D66, 

GroenLinks, CU/SGP, PVV, 

VSP)

verzoekt het college

• Bij de herontwikkeling van de Grote Markt zorg te 

dragen voor een duidelijke verbinding met de

historie van de (voormalige) joodse buurt en het 

culturele leven daar.

• Dit vorm te geven in overleg met de (kleine) 

joodse gemeenschap van Dordrecht.

• Dit integraal onderdeel te laten zijn van de nog op 

te stellen plannen voor de herontwikkeling

van de Grote Markt.

Burggraaf

8 vergadering Raad 

01-02-22

Dordrecht wel een 

studentenstad (indieners: VVD, 

PVV, VSP)

Draagt het college op:

• Samen met onderwijsinstellingen en ondernemers 

een plan op te stellen waarin concrete doelen

worden gesteld om:

o bij transfornnaties en (vastgoed) ontwikkelingen in 

de binnenstad een substantieel deel

voor studenten en jongeren te creeren;

o 100% van de studenten goed bekend te laten zijn 

met wat er in de stad te beleven is

(introductieprogramma's, terugkerende 

evenementen, etc)

o studenten op verschillende momenten makkelijk 

en veilig naar de stad te vervoeren, dus

ook 's nachts weer naar huis;

• hierover te rapporteren aan de raad

Burggraaf

9 vergadering Raad 

01-02-22

Extra verlaatjes: er is wel wat 

in te halen (indieners: VVD, 

VSP, Gewoon Dordt)

Draagt het college op:

• In aanloop naar een nieuw horecabeleid alvast te 

verkennen of het aantal 'verlaatjes' het

aankomende terrasseizoen al in lijn gebracht kan 

worden met het landelijk maximum, dus van 5

naar 12 en de gebruiksvriendelijkheid ervan te 

verbeteren door bijvoorbeeld de invoer van een

kraskaart zoals in Rotterdam wordt gebruikt;

Burggraaf
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10 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

Stam

11 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.

12 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

13 vergadering Raad 

22-06-21

M10 Motie meer 

maatschappelijke toegevoegde 

waarde van KIL IV (indiener: 

CU/SGP)

Verzoekt het college:

-	Te onderzoeken: 

(tekst ingekort voor dit schema) - 	welke 

subsectoren binnen logistiek een bovengemiddelde 

toegevoegde maatschappelijke waarde en 

werkgelegenheid per hectare genereren én 

groeipotentieel hebben in deze regio; - 	welke 

condities en randvoorwaarden Dordtse Kil IV 

aantrekkelijk maken voor bedrijven in 

bovengenoemde subsectorn; -	welke instrumenten 

de gemeent heeft of moet ontwikkelen om deze 

condities en randvoorwaarden te creëren; 	

-	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 Er volgt medio februari een raadsinformatiebrief 

inzake de beantwoording van deze motie.
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14 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 24 januari 2022 

aangeleverd voor de eerstvolgende RIB.

15 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.

16 vergadering cie. 

B&M 17-11-20

nieuwe locatie Retzef Verkennen locatie Schenkeldijk voor Retzef 

(Burggraaf en Stam)

Burggraaf in behandeling Onderzoek naar mogelijkheden loopt in 

gezamenlijkheid met Sport, grondzaken, 

gebiedsmanager en Dordt onderneemt.

17 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.

18 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

19 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

20 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...

Svz gedeeld in rib 3 maart 2021 B&M en 23 mrt 

2021 raad. Op verzoek van D66 nog niet afvoeren 

zolang uitvoering loopt.

21 Raad 23 juni 2020 Plaquette Synode Plaquette Dordtse Synode in Synodestraat in behandeling in uitvoering
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