Dordrecht
Gemeentebestuur

BESLUIT

Nr. SBH/1931615

Spuiboulevard 300
3311 GR DORDRECHT

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;
gezien het voorstel d.d. 15 september 2017 inzake wijze van uitvoering
Dubbelsteynlaan West;
gelet op artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad en gelet op
artikel 169 van de Gemeentewet;
verwijzende naar:
- de behandeling van dit project in de commissie Fysieke Leefomgeving van
15 maart 2016;
- het bij de stukken gevoegde (concept)antwoord;
en constaterende dat wijziging van asfalt in klinkers, ondanks de toegezegde bijdrage
van € 20.000,- door de Werkgroep, niet meer past binnen de gestelde financiële
kaders (nader onderzoek geeft aan dat uitvoering in klinkers € 185.000,- meer kost
in plaats van uitvoering in asfalt en dus niet de gevraagde bijdrage van € 20.000,-);
BESLUIT:

1. niet voornemens te zijn om de raad voor te stellen extra budget beschikbaar te
laten stellen voor de Dubbelsteynlaan West binnen het project Damplein om
alsnog uitvoering in klinkers mogelijk te maken;
2. de werkgroep Herinrichting Damplein te verzoeken om met een nieuw voorstel te
komen en hierbij 3 mogelijke varianten te bezien: namelijk uitvoering in asfalt
(al of niet gekleurd, kostenneutraal), uitvoering in streetprint (asfalt met een
print, circa € 050.000,- duurder) of uitvoering in klinkers (€ 185.000,- duurder);
3. dat het uitgangspunt hierbij blijft, dat de Werkgroep zorgt voor de financiering
van de meerkosten ten opzichte van het oorspronkelijke budget voor uitvoering in
asfalt; uitvoering vindt plaats in 2018 in afstemming met de
verbouwingswerkzaamheden van de naastgelegen Plus supermarkt;

4. de vragen, gesteld op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad door de heren M.D. Burggraaf en T.C. Oostenrijk namens de
fracties VVD Dordrecht en CDA Dordrecht, over de herinrichting van het Damplein
te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde
(concept)antwoord.
5. de raad via de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief over de uitvoering
Dubbelsteynlaan West binnen project Damplein te informeren.

Aldus besloten in de vergadering van 19 september 2017.
Het college van Burgemeester en Wethouders
de
secretaris
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M.M. van der Kraan

Pagina 1/1

&

MIX
Papl«*r

FSC FSC* C013230

