datum

onderwerp

vergadering Raad Vaststellen Begroting 2019
13-11-18

inhoud

wethouder

status

stand van zaken

De burgemeester zegt toe dat de notitie over
Kolff
drugsaanpak (huidig preventief en repressief beleid)
volgt.
De wethouder zegt toe dat uitleg over de financiële Burggraaf
kaders, o.a. rentebeleid en de bepaling van de
omslagrente in een auditcommissie of tijdens een
bredere themabijeenkomst nader wordt uitgelegd.

voorstel afvoeren Raadsinformatiebrief is ontvangen (commissie 19
maart).

Verzoekt het college:
Om binnen 6 weken een inhoudelijke reactie te
geven wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen
Dordtse parkeerboetes.

vd Linden

voorstel afvoeren is door de wethouder op 30-10 als volgt
beantwoord:

vergadering Raad Eindadvies commissie
26-03-19
Deetman inzake Toekomst
Regionale Samenwerking
Drechtstdengemeenten

Burgemeester Kolff zegt toe over 2 jaar de werking
van de Drechtseden te evalueren.

Kolff

vergadering Raad Vastellen Begroting 2019
13-11-18

De wethouder zegt toe met elkaar een
Sleeking
themabijeenkomst te organiseren over de
binnenstad waarbij platform
binnenstadontwikkeling wordt betrokken.
De burgemeester zegt toe een jaar na invoering van Kolff
de wijziging van de APV te evalueren hoe de
vergunningplicht voor verdachte ondernemers heeft
uitgewerkt.

vergadering Raad Vaststellen Begroting 2019
13-11-18

vergadering Raad M11 Motie laat Dordtenaren
13-11-18
niet eindeloos wachten op
gemeente (indiener: VVD)

vergadering cie.
B&M 19-03-19

wijziging APV
(initiatiefvoorstel)

voorstel afvoeren Zowel op 22 januari in de commissie B&M, als op 6
februari zijn presentaties gegeven over dit
onderwerp.

De GBD en Kernteam Parkeren van het Cluster
Publieksaccommodaties vinden ook dat het
wenselijk is om een kortere afhandelingstermijn te
hanteren. De GBD verwacht per 1 maart 2019 de
digitale belastingbalie in gebruik te nemen. Via deze
balie kunnen inwoners van Dordrecht onder meer
digitaal bezwaar indienen. Door middel van deze
balie verwacht de GBD de doorlooptijd van
parkeerbezwaren aanzienlijk te kunnen verkorten.

wordt ingepland

is gepland

Vindt plaats in commissie B&M op 14 mei

in behandeling
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onderwerp

inhoud

wethouder

status

vergadering Raad M3 Motie In de Nieuwe
19-02-19
Dordtse Biesbosch is ook
voldoende plaats voor
loslopende honden. (indieners:
PvdA, VVD, GroenLinks,
CU/SGP, VSP, Gewoon Dordt)

Verzoekt het college:
vd Linden
- De rechtstreeks betrokken partijen te verzoeken
om voor 1 april 2019 met inachtneming van de
natuurwaarden en elkaars belangen met een
voorstel te komen onder welke voorwaarden de
Hania's polder in de periode van 1-10 tot 1-4
gebruikt kan worden voor loslopende honden, dan
wel een alternatief daarvoor uit te werken;
- Ervoor te zorgen dat deze partijen een beroep
kunnen doen op deskundige ambtenaren ten dienste
van het vinden van een gedragen oplossing;
- Dit voorstel c.q. alternatieven inclusief de
noodzakelijke kosten en beoordeling aan de
gemeenteraad voor te leggen voor 1 juni 2019.

in behandeling

vergadering Raad M2 Motie Veiligheid voor
19-02-19
iedereen hoogste prioriteit
(indieners: PvdA, D66, SP,
GroenLinks, VSP, Beter voor
Dordt)

Verzoekt het college:
Kolff
• Naast het IVP het thema (on)veiligheid onder
jongeren speciale aandacht te geven en een vervolg
onderzoek te houden naar de veiligheidservaringen
van jongeren in hun werkomgeving, in de wijken en
er buiten;
• de expertise van de Jongerenraad hierin
nadrukkelijk te betrekken;
• kritisch te reflecteren op de uitkomsten van het
onderzoek en de raad over de voortgang op de
hoogte te houden.

in behandeling

commissies (xlsx).xlsx HB 11-04-19; Gefilterd op type 'motie', 'toezegging', beh. commissie 'Middelen'; gesorteerd op status (hoog naar laag): 23 items

stand van zaken
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onderwerp

vergadering Raad M1 Motie "Dordrecht: een
19-02-19
stad met vrouwen van naam"
(indieners: PvdA, CDA, D66, SP,
GroenLinks, CU/SGP, VSP,
Gewoon Dordt, Beter voor
Dordt, Fractie Jager)

vergadering cie.
B&M 12-02-19

inhoud

begroting Parkschap Biesbosch De wethouder zegt toe voor juli met een plan te
komen voor een sluitende begroting.

vergadering Raad Vaststellen Begroting 2019
13-11-18

wethouder

Verzoekt het college:
Sleeking
- In overleg te treden met de straatnamencommissie
om bij de naamgeving van
straten/wijken/plantsoenen meer recht te doen aan
bekende vrouwen van de Dordtse samenleving, uit
het verleden of het heden; hierover voor het einde
van het tweede kwartaal 2019 aan de raad terug te
rapporteren
- de samenstelling van de straatnamencommissie te
heroverwegen door het toevoegen van minimaal 1
tot 2 vrouwen voor een goede afspiegeling van de
Dordtse samenleving.

De wethouder zegt toe n.a.v. het rapport
Energiehuis over theatertechniek met een voorstel
naar de raad te komen.

status

stand van zaken

in behandeling

Stam

in behandeling

Burggraaf

in behandeling

commissies (xlsx).xlsx HB 11-04-19; Gefilterd op type 'motie', 'toezegging', beh. commissie 'Middelen'; gesorteerd op status (hoog naar laag): 23 items

De commissie vraagt een dekkingsplan voor de
begroting Parkschap NP De Biesbosch en wil graag
worden meegenomen in mogelijke
oplossingsrichtingen (zie besluit commissie Bestuur
en middelen 12 februari).
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vergadering Raad M8a Motie van levendige
13-11-18
binnenstad naar bruisende
binnenstad (indieners: PvdA,
D66, VVD, GroenLinks, VSP,
Gewoon Dordt, Beter voor
Dordt)

Verzoekt het college:
Sleeking
-In nauwe samenwerking met ondernemers en in
overleg met de bewoners voor het zomerreces 2019
met een startnotitie Bruisende Binnenstad te komen
met herijking van de nota Levendige Binnenstad;
-Vooruitlopend op de nieuwe nota het
laaghangende fruit te plukken en voor het nieuwe
terrasseizoen 2019 in afstemming met de
ondernemers met concrete plannen te komen om
de Groenmarkt en het Scheffersplein om te vormen
tot een verblijfsgebied waar terrassen een logisch
onderdeel van zijn;
-Ruimhartig ondernemers tegemoet te treden die
ideeën hebben die onmiskenbaar bijdragen aan de
bruisende (binnen)stad.

in behandeling

vergadering Raad M5 Motie Doe niet moeilijk
13-11-18
als het makkelijk kan
(indieners: VVD, GroenLinks)

Draagt het College op:
Burggraaf
• 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,

in behandeling

vergadering Raad M30a Motie proactief
13-11-18
begroten 2.0 (indieners: D66,
CU/SGP)

Verzoek het college om:
Burggraaf
* In de loop van 2019 te komen met een financieel
strategisch document, met daarin in ieder geval
meegenomen:
• Financiële kaders voor investeringen en
desinvesteringen;
• Een nadere uitwerking van de in het
coalitieakkoord beschreven omgang met de eventuele - opbrengst van Eneco-aandelen;
Hierbij afstemming met de raad te hebben voor
aansluiting op de door de raad met de accountant te
ontwikkelen stresstest, met daarin een doorrekening
van scenario's.

in behandeling

commissies (xlsx).xlsx HB 11-04-19; Gefilterd op type 'motie', 'toezegging', beh. commissie 'Middelen'; gesorteerd op status (hoog naar laag): 23 items

stand van zaken
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datum

onderwerp

vergadering Raad M27 Motie schone lucht in
13-11-18
speeltuinen en rondom
scholen (indiener: CU/SGP)

inhoud

wethouder

status

Draagt het college op:
• Roken rondom speeltuinen en scholen te
verbieden in de APV;
• Verbodsbordjes van 'Rookvrije Generatie' te
plaatsen bij openbare speeltuinen in Dordrecht.

Kolff

in behandeling

vergadering Raad M20 Motie Spuiboulevard, een Verzoekt het college:
Burggraaf
13-11-18
entree met allure (indiener:
-De projecten herontwikkeling Spuiboulevard,
CDA)
inclusief de nieuwbouw van het Stadskantoor (Huis
van de Stad), te classificeren als één 'groot project'
-Dit grote project conform de afspraken over grote
projecten als zodanig in de P&C cyclus te verwerken.

in behandeling

vergadering Raad M19 Motie Woningbouw in 't
13-11-18
goede spoor (indiener: CDA)

Verzoekt het college:
Burggraaf
-Het project Spoorzone Stationsomgeving te
classificeren als 'groot project';
-Dit grote project conform de afspraken over grote
projecten als zodanig in de P&C cyclus te verwerken.

in behandeling

vergadering Raad M10 Motie
13-11-18
Hondenuitlaatgebieden
maximaal online (indieners:
VVD, CU/SGP, Gewoon Dordt)

Verzoekt het college:
Stam
-De huidige informatieverstrekking via de website te
verbeteren;
-Een interactieve kaart van de gehele gemeente
(incl. gebieden beheerd door Staatsbosbeheer en
Parkschap Nationaal Park de Biesbosch) op te
maken, inclusief alle regelingen en beperkingen die
gelden omtrent honden in deze gebieden.

in behandeling

vergadering cie.
B&M 18-09-18

Wethouder zegt toe eind 2018 met plan te komen Burggraaf
waarin aanbevelingen van Rekenkamercommissie
zijn uitgewerkt en wijze van integratie VHP-subsidie
in subsidiebeleid en inzicht in afwegingskader en
evaluatie subsidies.

in behandeling

Subsidies

commissies (xlsx).xlsx HB 11-04-19; Gefilterd op type 'motie', 'toezegging', beh. commissie 'Middelen'; gesorteerd op status (hoog naar laag): 23 items

stand van zaken

Op 12 december heeft er een presentatie plaats
gevonden in de auditcommissie, waarin het plan van
aanpak is gepresenteerd. Door vertraging bij de
evaluatie van het VHP wordt nu een afzonderlijk
voorstel voorbereid. In de collegevergadering van 19
maart 2019 is de Raadsinformatiebrief over de
vaststelling van het Plan van Aanpak door het
college vastgesteld. Deze is als ingekomen stuk
geagendeerd voor de commissie van Bestuur en
Middelen van 16 april 2019.
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onderwerp

vergadering Raad Motie Dordrecht een ICT
28-06-17
Knooppunt

inhoud

wethouder

status

stand van zaken

Verzoekt het college:
• Als gemeentelijke overheid ondernemers en
vertegenwoordigers van het onderwijs bij elkaar te
brengen om het komen tot een ICT knooppunt in
Dordrecht te bespreken.
• Bij commitment van de drie O's te komen tot een
pragmatische aanpak waarin opgenomen groei van
banen.
• Voor de begroting 2018 te rapporteren over de
stand van zaken en de mogelijke groei van
werkgelegenheid in Dordrecht.

Mos

in behandeling

Zowel vanuit de Duurzaamheidsfabriek (vestiging
van een datacenter t.b.v. een gesloten
"testnetwerk" ) als vanuit Economic Development
Board Drechtsteden in samenwerking Werkgevers
Drechtsteden worden recentelijke initiatieven
ontplooit om het glasvezelnet in de regio te
benutten voor innovatieversnelling, gebruikmakend
van de (uitstekende) glasvezelnetwerk / digitale
infrastructuur in stad en regio. Ter beantwoording
van de motie van de raad, zal tekst en uitleg worden
gegeven over wat er concreet wordt gedaan, de
betrokkenheid van bedrijfsleven erbij en wat dit
moet opleveren voor de doelstellingen op het
gebied van economische structuurversterking en
kennisinfrastructuur.
Momenteel wordt de laatste informatie benodigd
voor juiste afhandeling verzameld

vergadering Raad M2 Motie Verkoopneuzen
27-09-16
dezelfde kant op (indiener:
Beter voor Dordt)

Roept het college op: Actie te ondernemen op de
versnippering van het acquisitieapparaat en te
onderzoeken in hoeverre de bestaande organisatie
ook de acquisitie van Kil IV kan gaan doen

Mos

in behandeling

commissies (xlsx).xlsx HB 11-04-19; Gefilterd op type 'motie', 'toezegging', beh. commissie 'Middelen'; gesorteerd op status (hoog naar laag): 23 items

Voorbije jaren is het rond thema acquisitie en
accountmanagement het nodige met de raad
gedeeld (informatiebijeenkomst etc.). Vanuit het
nieuwe Coalitieakkoord met inzet op 4.000 nieuwe
banen en de focus in onze aanpak op een aantal
werklocaties, zullen we voor de komende 4 jaar
aangeven hoe we sterker onze acquisitie hierop
gaan inrichten, en hoe we daarin gebruik maken van
de verschillende acquisitie- en promotieorganisaties,
zoals DEAL en InnovationQuarter.

page 6 / 7

datum

onderwerp

vergadering Raad M49 Motie 'Stimulering
28-06-16
Dordtse Binnenstad
Investering' (indieners: VVD,
CU/SGP)

inhoud

wethouder

Verzoekt het college:
Sleeking
¦ Te verkennen of er in samenwerking met private
investeerders een fonds opgezet en beheerd kan
worden, waaraan zowel de gemeente als private
investeerders een bijdrage leveren;
¦ Voor de begroting via een Raadsinformatiebrief de
uitkomst van deze verkenning te presenteren.

status

stand van zaken

in behandeling

Vanuit de stad is er een nieuwe initiatief in de
uitwerking om te komen tot een nieuwe vorm van
Stadsherstel. Het initiatief sluit aan bij de
doelstellingen zoals die geformuleerd zijn in de
motie, waarbij herontwikkeling van monumentaal/
historisch vastgoed met herbestemming en
hergebruik van de panden centraal staat. Afhankelijk
van de daadwerkelijke oprichting, zal de gemeente
aangeven hoe ze hierop aansluit/ ondersteunt. Dit
betrekken we in de beantwoording van deze motie.
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