D ordrecht

Dordrecht
RAADSVOORSTEL
Aan de gemeenteraad

Datum

11 april 2019

Ons kenmerk

2376407 (Ris)

Betreft

Wijziging takenpakket adviescommissie Grote Projecten

Wat is het onderwerp?
Wijziging takenpakket adviescommissie Grote Projecten
Wat is het doel?
Voortgang en slagkracht op de realisatie van grote projecten.
Welk besluit wordt van de raad gevraagd?
Het takenpakket van de adviescommissie Grote Projecten als volgt gewijzigd vast te stellen:
Alle overkoepelende beleidsplannen en grote ontwikkelprojecten in het kader van de Groeiagenda
Drechtsteden 2030 waaronder in elk geval:
1)

Spoorzone
a.
b.
c.
d.
e.

Leerpark - Gezondheidspark
Amstelwijk
Spuiboulevard inclusief nieuwbouw stadskantoor
Maasterras
Stationsgebied Zuid

2)

Stadswerven

3)

Westelijke Dordtse Oever

Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hiervan de toelichting?
1.1. Het eerder vastaestelde takenpakket bleek niet actueel
In het Instellingsbesluit van de raad dd. 19 februari 2019 is vastgelegd over welke grote projecten
de commissie zich gaat ontfermen. Dit lijstje was tot stand gekomen op basis van de zes grote
projecten waarover apart is gerapporteerd in de jaarstukken 2017 en de aangenomen moties van
het CDA bij de begroting 2019. Geconstateerd is dat dit lijstje actualisatie behoeft. Zo ontbrak
Amstelwijck als concreet project.
1.2. De commissie wil de Groeiagenda Drechtsteden 2030 centraal stellen
In de eerste vergadering van de commissie Grote Projecten is over het takenpakket gesproken. De
commissie concludeerde dat de overkoepelende beleidsdocumenten en grote ontwikkelprojecten
die samenhangen met de realisatie van de Groeiagenda Drechtsteden 2030 de kern van het
takenpakket van de commissie zou moeten zijn.
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Wat zijn kanttekeningen en/of risico's bij dit voorstel?
Niet van toepassing.

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
Niet van toepassing.
Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?
In artikel 82 lid 1 van de Gemeentewet is geregeld dat de raad commissies kan instellen die
besluitvorming door de raad kan voorbereiden en kan overleggen met het college en de
burgemeester. Daarbij moet de raad de taken regelen.
Wat is het vervolg op het raadsbesluit?
Niet van toepassing.

Bijlagen
1. Ontwerp raadsbesluit

