Besluitenlijst gemeenteraad 8 april 2014
1

Opening en vaststellen agenda
Besluit
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

Mededelingen en ingekomen stukken (Zie bijlage)

3

Vaststellen van de notulen van de Middagraad van 11 maart 2014
Besluit
De raad stelt de notulen van de gemeenteraad van 11-03-2014 vast.

Hamerstukken
4

Vaststellen Fractievergoeding 2012 (1248739)
Besluit
De raad stemt unaniem in met het voorstel.

5

Voordragen lid regionale Auditcommissie (1252224)
Besluit
De heer Tiebosch van D66 wordt benoemd tot lid van de regionale
auditcommissie.
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Lijst van ingekomen stukken voor de vergadering van de gemeenteraad van
dinsdag 8 april 2014.

BESTUUR EN MIDDELEN
Raadsinformatiebrieven
a

Raadsinformatiebrief over opzeggen
concessieovereenkomsten met Stedin (gas en elektra) en
Evides (water) (1243115)
Besluit
De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

b

Raadsinformatiebrief over de 10e wijziging van de Regels
omtrent de ambtelijke organisatie Dordrecht (1230008)
Besluit
De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder a. en b. genoemde
raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aan te nemen.
c

Vernieuwde brandweerzorg (1248487)
Besluit
Op voorstel van de PvdA doorgeleiden naar de
adviescommissie

U wordt voorgesteld de onder c. genoemde raadsinformatiebrief voor
kennisgeving aan te nemen, en de inhoud te betrekken bij de
bespreking in de Adviescommissie van 22 april 2014.
Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad
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d

Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO
van de fractie ChristenUnie/SGP over de verplaatsing van
een casino naar de laan der VN (1249889)
Besluit
De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

e

Vereniging van Zuid-Hollandse gemeenten: felicitatie en
kennismaking gemeenteraad op 16-05-2014 (1248968)
Besluit
De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

f

Gedeputeerde Staten van Zuid Holland:
begrotingscirculaire 2015-2018 (1227262)
Besluit
Op voorstel van PvdA doorgeleiden naar de

auditcommissie

U wordt voorgesteld de onder d. t/m f. genoemde brieven voor
kennisgeving aan te nemen.

g

Rekenkamercommissie Dordrecht: jaarverslag 2013
(1253507)
Besluit
Op voorstel van D66 doorgeleiden naar de
auditcommissie

U wordt voorgesteld de onder g. genoemde brief voor kennisgeving
aan te nemen, en door te geleiden naar de Auditcommissie.
h

Omgevingsdienst ZHZ: uiten zienswijze ontwerpbegroting
2015 (1252004)
Besluit
Voor advies doorgeleiden naar college van burgemeester
en wethouders. Op verzoek van de fracties PvdA en D66
is verzocht voor 6 mei te komen met een advies, waarna
bespreking in de adviescommissie van 13 mei kan
plaatshebben.

U wordt voorgesteld de onder h. genoemde brief voor advies in
handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders.
FYSIEKE LEEFOMGEVING
Raadsinformatiebrieven
i

Raadsinformatiebrief over meerjarenplan 2014-2018
Duurzaamheidscentrum Weizigt (1246728)
Besluit
De raad besluit de raadsinformatiebrief op voorstel van
de griffie door te geleiden naar de adviescommissie van
Fysieke Leefomgeving.

U wordt voorgesteld de onder i. genoemde raadsinformatiebrief door
te geleiden naar de adviescommissie Fysiek.
Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad
j
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VNG-ledenbrief over het ondersteuningsprogramma
Energieakkoord voor duurzame groei (1250909)
Besluit

Op voorstel van GroenLinks wordt dit besluit doorgeleid
naar de adviescommissie.

U wordt voorgesteld de onder j. genoemde brief voor kennisgeving
aan te nemen.
Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en
Wethouders
k

Brief van de heer Stam over verbetering van de
bereikbaarheid en verkeersveiligheid van Dubbeldam
(1248332)
Besluit
De raad besluit deze brief en de verwachte antwoordbrief
op verzoek van de fracties van VVD en PvdA door te
geleiden naar de adviescommissie van Fysieke
Leefomgeving.

l

Brief van mevrouw A. van der Leeden over mobiel betalen
bij parkeren in de binnenstad (1244100)
Besluit
De raad besluit de brief ter beantwoording door te
geleiden naar het College van burgemeester en
wethouders. De raad ontvangt een kopie van het
antwoord.

m

Brief van Watersportvereniging Wijnhaven over realiseren
van sanitaire voorzieningen in de Wijnhaven (1243729)
Besluit
De raad besluit de brief ter beantwoording door te
geleiden naar het College van burgemeester en
wethouders. De raad ontvangt een kopie van het
antwoord. Beter voor Dordt verzoekt het college in het
antwoord rekening te houden met het openbaar toilet.

U wordt voorgesteld de onder k. t/m m. genoemde brieven ter
afhandeling in handen te stellen van het college van burgemeester
en wethouders. De raad ontvangt een afschrift van het antwoord.
n
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Zienswijze van S.G. Timmermans en L.S. van Muijen op het
ontwerpbestemmingsplan JW Frisostraat (1251947)
Besluit
De raad stelt zienswijze in handen van het college van
burgemeester en wethouders, zodat deze betrokken
kunnen worden bij de behandeling van het betreffende
ontwerpbestemmingsplan.

o

Zienswijze van P. Dérogée op het
ontwerpbestemmingsplan JW Frisostraat (1251508)
Besluit
De raad stelt de zienswijze in handen van het college van
burgemeester en wethouders, zodat deze betrokken
kunnen worden bij de behandeling van het betreffende
ontwerp

U wordt voorgesteld de onder n. t/m o. genoemde zienswijzen in
handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders,
zodat deze betrokken kunnen worden bij de behandeling van het
betreffende ontwerpbestemmingsplan.
p

Beantwoording door het college van de brief van de heer
R. Schenk over Parkeerproblemen Mauritsweg (1249911)
Besluit
De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

q

Regionale Voorrangscommissie Woonruimteverdeling
Drechtsteden: jaarverslag 2013 (1248965)
Besluit
De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder p. en q. genoemde brieven voor
kennisgeving aan te nemen.
SOCIALE LEEFOMGEVING
Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad
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r

Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO
van de fractie PvdA over Ontwikkelingen WC Crabbehof
(1250096)
Besluit
Op verzoek van PvdA doorgeleiden naar de
adviescommissie.

s

Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO
van de fractie ChristenUnie/SGP over hulp aan "nieuwe
armen" (1250069)
Besluit
Op verzoek van GroenLinks, D66 en CU/SGP
doorgeleiden naar de adviescommissie.

t

Kinderrechtencollectief: Databoek Kinderen in Tel 2014
(1249937)
Besluit

Op verzoek van PvdA, D66 en CU/SGP doorgeleiden
naar de adviescommissie, waarbij gevraagd wordt aan
college om advies.
u

Inspectie van het Onderwijs: rapport Kwaliteit
gemeentelijke toezicht kinderopvang 2012-2013 (1248970)
Besluit
De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

v

FNV: verzoek om aandacht voor circulaire en manifest van
de FNV over sociaal lokaal beleid (1245931)
Besluit
Op verzoek van Beter voor Dordt doorgeleiden naar de
adviescommissie

w

FNV: ter verspreiding brief inzake regionale bestrijding van
jeugdwerkloosheid , de afstemming in het onderwijsveld
en het bestandsbeleid voor jongeren (1245927)
Besluit
Op verzoek van D66 doorgeleiden naar de
adviescommissie

U wordt voorgesteld de onder r. t/m w. genoemde brieven voor
kennisgeving aan te nemen.
Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en
Wethouders
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x

Beantwoording door het college van de brief van de
heer/mevrouw W.D.F. Schildt over het Vergunningenbeleid
circussen met wilde dieren (1251896)
Besluit
De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan. Op
verzoek van Beter voor Dordt en GroenLinks de inhoud
betrekken bij de formatie.

y

Beantwoording door het college van de brief van Partij
voor de Dieren ZH over Vergunningenbeleid circussen met
wilde dieren (1251876)
Besluit
De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan. De
raad neemt deze brief voor kennisgeving aan. Op
verzoek van Beter voor Dordt en GroenLinks de inhoud
betrekking bij de formatie.

z

Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid: informatie
over ontwikkelingen op het terrein van gezondheid,

maatschappelijke zorg, jeugd, onderwijs en werk (1250901)
Besluit
De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan. Beter
voor Dordt verzoekt door te geleiden naar de
adviescommissie, om te betrekken bij de discussie over
jeugdzorg.
aa

Bovak: betekenis van de kermis voor gemeente en
inwoners (1250311)
Besluit
De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

ab

Stichting Vrije Recreatie over toerisme, recreatie en
toerismebelasting (1250004)
Besluit
De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder x. t/m ab. genoemde brieven voor
kennisgeving aan te nemen.
De griffier,

M. van Hall
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