(1/30)
190709/M1A

nummer

inhoud

wethouder

status

vergadering Raad M1A Motie Gelijke kansen
09-07-19
voor alle Dordtenaren
(indiener: D66)

datum

onderwerp

Verzoekt het college:
• De handreiking Antidiscriminatiebeleid van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken te omarmen en
beleid te ontwikkelen en dit uiterlijk eind 2019 aan
de raad voor te leggen.
• Het Charter Diversiteit te ondertekenen.

Heijkoop

voorstel afvoeren Zie bijgaande mail van wethouder Heijkoop aan de
commissie

(2/30)
190219/M1

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)

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.

voorstel afvoeren (nog niet afgevoerd in afwachting van nieuwe
samenstelling straatnamencommissie)

(3/30)
181113/M30a

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.

voorstel afvoeren In de 1e helft van 2019 zijn diverse presentaties
(B&M, Auditcommissie) over dit onderwerp gegeven
in de aanloop naar de Kadernota 2020. Het
gevraagde financieel strategische document maakt
onderdeel uit van de Kadernota 2020. De Kadernota
2020 is gepresenteerd. De gevraagde onderdelen
zijn hierin opgenomen.

commissies (xlsx).xlsx HB 08-01-20; Gefilterd op beh. commissie 'Middelen'; gesorteerd op status (hoog naar laag): 30 items

stand van zaken
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(4/30)
181113/M10

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.

voorstel afvoeren De digitale kaart is online gezet en voor alle
inwoners van Dordrecht benaderbaar. De komende
tijd kunnen mensen feedback geven of de kaart
goed werkt. Indien nodig passen we hem weer aan.
De wethouder zal in de commissie de motie
mondeling afdoen.
Het college heeft opdracht gegeven een interactieve
kaart voor de gemeentelijke website te ontwikkelen
met een overzicht van alle hondenvoorzieningen in
de gemeente Dordrecht. Deze kaart is inclusief de
gebieden beheerd door Staatsbosbeheer en het Park
schap de Biesbosch . Streven is deze kaart voor de
zomer online te kunnen zeten.

(16/30)
191112/M8A

vergadering Raad M8A Motie De Dordtse vlag
12-11-19
kan uit! (indiener: VVD)

Verzoekt het college:
Kolff
In de geest van deze motie te onderzoeken wat er
wél mogelijk is om de Dordtse vlag structureel te
hijsen op gemeentelijke gebouwen zoals
bijvoorbeeld de Grote Kerk, het Stadskantoor en het
Stadhuis.
Bij dit onderzoek tevens te kijken naar de
mogelijkheden om de Dordtse vlag te hijsen op
overige gemeentelijke gebouwen.

in behandeling /
uitgevoerd

Voorstel: afvoeren; (uitgevoerd)

(20/30)
191030/T1

vergadering cie.
B&M 30-10-19

Wethouder Sleeking zegt een evaluatie van het
communicatiebeleid (in brede zin) toe. Hij wil hier
graag bij betrekken de signalen van de raad t.a.v.
communicatie en participatie, de 'opgavengerichte
organisatie', de strategische communicatie en het
RKC-rapport over communicatie.

in behandeling

Voorstel: afvoeren; Bespreking heeft
plaatsgevonden in de commissie Bestuur en
middelen van 10 december (n.a.v. rapport
Rekenkamercommissie). Er volgt nog een uitwerking
1e kwartaal 2020.

(5/30)
191217/T1
(6/30)
191112/T3

vergadering Raad Mededelingen Kerstmarkt
17-12-19
vergadering Raad Bespreking begroting 2020
12-11-19

communicatiebeleid

Sleeking

De burgemeester zegt toe dat er een evaluatie komt Kolff
van de kerstmarkt
Voor de zomer 2020 raad bijpraten over stand van Burggraaf
zaken (en resultaten) van de instrumenten Deal, Ec.
Development Board en ROM-D.

commissies (xlsx).xlsx HB 08-01-20; Gefilterd op beh. commissie 'Middelen'; gesorteerd op status (hoog naar laag): 30 items

in voorbereiding
in voorbereidig
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(7/30)
191112/T11

vergadering Raad Bespreking begroting 2020
12-11-19

(8/30)
191112/T10
(9/30)
190709/T4

vergadering Raad Bespreking begroting 2020
12-11-19
vergadering Raad Vaststellen Kadernota 2020
09-07-19

(10/30)
190709/T3

Technisch uitzoeken of het kan dat HVC BOA's in
vd Linden
dienst heeft. Dit ook betrekken bij het
handhavingsplan.
Binnen het Jaarplan Handhaving wordt bekeken of vd Linden
er ruimte is voor 'afvalBOA's'
De wethouder zegt toe n.a.v. de Motie M19 "Wat
Burggraaf
een kermis" voor het eind van dit jaar een voorstel
naar de raad te sturen over de locatie van de kermis

in voorbereiding

vergadering Raad Vaststellen Kadernota 2020
09-07-19

De wethouder zegt toe bereid te zijn om onderzoek Burggraaf
te doen naar de mogelijkheid van het doen van
aangifte van overlijden bij de gemeente in
weekenden en feestdagen. Dit naar aanleiding van
de aangenomen motie M8 Bereikbaarheid
gemeente weekend- en feestdagen.

in voorbereiding

(11/30)
190625/T1

vergadering Raad Vaststellen Kadernota 2020
25-06-19

Wethouder Burggraaf zegt toe n.a.v. Motie M19
Burggraaf
voor het eind van dit jaar een voorstel naar de raad
te sturen over de locatie van de kermis

in voorbereiding

(12/30)
191126/T2

vergadering cie.
Sociaal 26-11-19

De wethouder zegt toe in bredere zin te kijken naar Heijkoop
woonbeleid voor ouderen: wil de gemeente nou
stimuleren dat mensen thuis blijven wonen of dat
mensen doorstromen? De wethouder betrekt dit bij
de beantwoording van motie 'Senioren willen ook
wonen' (M15; dd 12 november 2019).

in behandeling

(13/30)
191112/T4

vergadering Raad Bespreking begroting 2020
12-11-19

Naar aanleiding van motie 1: identificeren van
additionele dekkingsmogelijkheden en deze
betrekken bij bespreking Kadernota 2021.

Burggraaf

in behandeling

(14/30)
191112/T13

vergadering Raad Bespreking begroting 2020
12-11-19

Tekst op pagina 91 in begroting (10% doelstelling)
wordt aangepast -> 25%

Stam

in behandeling

Instemmen met continuering
Blijverslening

commissies (xlsx).xlsx HB 08-01-20; Gefilterd op beh. commissie 'Middelen'; gesorteerd op status (hoog naar laag): 30 items

in voorbereidng
in voorbereiding

In een uitwerking van het evenementenbeleid zal de
raad (waarschijnlijk eerste helft 2020) een voorstel
worden gedaan. Tijdens de raadscommissie B&M op
8 januari a.s. zullen we u nader informeren over de
stand van zaken op dat moment.

Zie ook motie 160510/M2. In een uitwerking van het
evenementenbeleid zal de raad (waarschijnlijk
eerste helft 2020) een voorstel worden gedaan.
Tijdens de raadscommissie B&M op 8 januari a.s.
zullen we u nader informeren over de stand van
zaken op dat moment.
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(15/30)
191112/T1

vergadering Raad Bespreking begroting 2020
12-11-19

Wethouder Burggraaf zegt toe om richting de
Kadernota aanvullende 'knoppen' uit te werken
waarmee de raad kan kiezen en sturen

Burggraaf

in behandeling

(17/30)
191112/M13

vergadering Raad M13 Motie Geen
12-11-19
struisvogelgedrag als het gaat
om onze centen (indiener:
CDA)

Verzoekt het college:
Burggraaf
• Om vóór de vaststelling van de kadernota 2021
met een voorstel te komen hoe om te gaan met de
risico's zoals die in deze motie zijn aangedragen.
• Dit voorstel zo nodig aan te vullen met andere nog
niet verwerkte risico's;

in behandeling

(18/30)
191112/M10

vergadering Raad M10 Motie Verbod verkoop en Verzoekt het college:
Kolff
12-11-19
gebruik lachgas (indieners: SP, - Een voorstel tot aanpassing van de APV aan de
PVV, VSP)
raad ter besluitvorming
voor te leggen. Met als doel het gebruik en verkoop
van lachgas in de openbare ruimte te kunnen
verbieden op het moment dat de openbare orde,
volksgezondheid en/of verkeersveiligheid, in het
gevaar komt.
- Het weren van lachgas, op basis van deze
aanpassingen, een voorwaarde te maken als kader
in het evenementenbeleid
- Dit voorstel begin 2020 voor te leggen aan de raad

in behandeling

(19/30)
191030/T2

vergadering cie.
B&M 30-10-19

in behandeling

beleidsindicatoren

De wethouder zegt toe te kijken of de
Burggraaf
streefwaarden in de indicatoren specifieker kunnen
worden gemaakt (i.p.v. aanduiding "omhoog")

commissies (xlsx).xlsx HB 08-01-20; Gefilterd op beh. commissie 'Middelen'; gesorteerd op status (hoog naar laag): 30 items

conceptnotitie reeds in voorbereiding
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(21/30)
191029/M3

vergadering Raad M3 Motie Samenwerking in de
29-10-19
Drechtsteden (indieners: PvdA,
CDA, SP, VVD, GroenLinks,
CU/SGP, PVV, VSP, Beter voor
Dordt, Fractie Jager)

(22/30)
190910/T4

vergadering cie.
B&M 10-09-19

(23/30)
190709/M8

vergadering Raad M8 Motie bereikbaarheid
09-07-19
gemeente weekend- en
feestdagen (indiener:
GroenLinks)

Vastgoedbeleid

Verzoekt het college:
Kolff
• Het voortouw te nemen door 1) aan de slag te
gaan met hoe de samenwerkingscultuur binnen het
DSB en tussen colleges te verbeteren en 2)
alternatieve besturingsmodellen voor regionale
samenwerking in het sociaal domein uit te werken,
die in zich hebben dat
o Het risico substantieel verm indert dat D ordrecht
op onw enselijke w ijze in haar sociaal beleid of
anderszins geraakt w ordt door besluiten en
processen in de GRD;
o Er m eer flexibiliteit kom t vo o r D
rechtstedengem eenten om naar eigen keuze
diensten wel of niet
af te nem en (w aarbij helder is w at to t het keuzem
enu behoort en w at tot het eventueel
verplichte pakket behoort);
o De gew aardeerde verw orvenheden van de SDD
en het SCD niet verloren gaan;
o Er m eer ruim te kom t voor lokale politieke
sturing, w aardo or de gem eenteraad haar
kaderstellende en controlerende rol ten aanzien van
de lokale im pact van het sociaal beleid
beter uit kan voeren;
o D ordrecht politiek bestuurlijk haar rol als centrum
gem eente kan blijven w aarm aken,
verantw o ordelijkheid tonend vo o r het ge m een
schappelijk belang van en m et de om liggende
gem eenten in de regio;
o Geen afbreuk w ordt gedaan aan de kracht en w
aarde van het als D rechtstedenregio gezam enlijk
optrekken richting provincie, rijk en andere
overheden;
t doet een aantal toezeggingen
ti
lk (zie
lt
DeDwethouder
Burggraaf
bijlage) voor de uitwerking van het vastgoedbeleid
(Vastgoednota)

in behandeling

Verzoekt het college:
- Te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om
hier een passende oplossing voor te vinden;

in behandeling

commissies (xlsx).xlsx HB 08-01-20; Gefilterd op beh. commissie 'Middelen'; gesorteerd op status (hoog naar laag): 30 items

Burggraaf

Op 11 november 2019 heeft het college de raad per
brief geïnformeerd over het tijdpad (zie bijlage):
- Het college heeft bij de Drechtsteden-colleges
aangekondigd in januari 2020 in gesprek te willen
gaan over alternatieve besturingsmodellen. De
aankondiging hiervan is op 11 november jl. aan de
colleges verzonden (zie bijlage).
- Het college verwacht in februari 2020 de
opbrengsten van het bovengenoemde regionale
gesprek en de eerste verkenningen naar alternatieve
modellen met de raad te kunnen delen.
- Er wordt gestreefd naar een definitieve oplevering
in maart 2020: een analyse van het huidige model
en alternatieve modellen.

in behandeling
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(24/30)
190709/M3A

vergadering Raad M3A Motie voorzieningen
09-07-19
Binnenvaart (indiener: Beter
voor Dordt)

Verzoekt het college om:
Sleeking
- 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.

in behandeling

offerte steiger is inmiddels binnen, afstemming
plaats van het steiger nog bespreken. Wat betreft
aanbieden drinkwater is gemeente in gesprek met
Havenbedrijf rotterdam, èèn van de opties is een
ieder geval een tappunt verzorgen bij het steiger.
In verband met bouwontwikkelingen en de
definitieve inrichting van de infrastructuur komt de
locatie pas medio 2026 beschikbaar dit gaat te lang
duren.
Op dit moment onderzoeken we of de locatie
papendrechtste straat geschikt is dit heeft als
voordeel dat er al een kademuur aanwezig is en
lagere investeringskosten. Dit moet ook nog
afgestemd worden met branche gerelateerde
organisaties. Tevens is er een aanvraag bij evides
waterbedrijf uitgezet welke mogelijkheden er zijn
wat capaciteit van de leiding ter plaatse is en welke
aanvullende voorzieningen er nodig zijn.

(25/30)
190709/M17

vergadering Raad M17 Motie tijdelijk holocaust
09-07-19
monument. (indieners: PVV,
VSP, Gewoon Dordt, Fractie
Jager)

Verzoekt het college:
Kolff
• Om in contact te treden met het Nationaal Comité
4 en 5 mei en akkoord te gaan met het plaatsen van
een tijdelijk monument in Dordrecht.
• Voorbereidingen te treffen voor de plaatsing van
het monument, uiterlijk in januari 2020, en de
gemeenteraad tijdig te informeren over de
voorgenomen locatie van het monument.
• Het bedrag van € 2.000, bestemd voor het
monument, te dekken uit de algemene middelen.

in behandeling

Contact met Comité 4 en 5 mei is gelegd; met
uitzondering van een afbeelding is informatie over
dit tijdelijk monument ontvangen. Contact met
vertegenwoordiger Joodse gemeenschap is gelegd.
Nagedacht wordt over hoe deze herdenking, die op
27 januari zal moeten plaatsvinden, verder in te
vullen.

(26/30)
190326/T1

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.

in behandeling

Hoewel deze motie niet is aangenomen is door de
burgemeester wel toegezegd dat de nieuwe
werkwijze uiterlijk 2 jaar na inwerkingtreding
geëvalueerd zal worden.

commissies (xlsx).xlsx HB 08-01-20; Gefilterd op beh. commissie 'Middelen'; gesorteerd op status (hoog naar laag): 30 items

Kolff
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(27/30)
190319/T1

vergadering cie.
B&M 19-03-19

(28/30)
190212/T1

vergadering cie.
B&M 12-02-19

(29/30)
181113/M5

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

(30/30)
181113/M27

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

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.

behandeld

wijziging APV
(initiatiefvoorstel)

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

commissies (xlsx).xlsx HB 08-01-20; Gefilterd op beh. commissie 'Middelen'; gesorteerd op status (hoog naar laag): 30 items

Kolff

in behandeling

in behandeling

Wethouder heeft de commissie op 26 november
2019 bijgepraat over de s.v.z. visie met de
toekomstige scenario's. Uitwerking van de
organisatieontwikkeling: januari 2020.
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).

College heeft op 10 december 2019 besloten om het
ontwerp van 13e wijziging van de Algemene
plaatselijke verordening Dordrecht vrij te geven voor
inspraak Verdere proces volgt in januari 2020
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