Overzicht stand van zaken Moties commissie Fysieke Leefomgeving van 2 september 2020
nummer
datum
onderwerp
inhoud
191217/M3

200128/M1

wethouder

status

stand van zaken

vergadering Raad Motie Revolverend fonds met Draagt het college op:
Stam
17-12-19
Startersleningen (indieners:
- Te onderzoeken of de invoering van een
D66, GroenLinks, VSP)
revolverend fonds van waaruit startersleningen
worden verstrekt, starters op de woningmarkt kan
helpen bij de aanschaf van hun eerste woning;
- te onderzoeken hoe groot de behoefte aan
startersleningen in Dordrecht is, welke omvang en
vorm het fonds moet krijgen en waar het beheer het
best kan worden geborgd;
- de resultaten van het onderzoek voor of uiterlijk bij
de kadernota 2021 te bespreken met de raad en
afhankelijk daarvan bij de kadernota 2021 met een
voorstel te komen.

voorstel afvoeren Is aan de orde geweest bij de behandeling van de
Kadernota 2021. Daarnaast heeft college de raad via
een RIB geïnformeerd over de mogelijkheden

vergadering Raad M1 Motie vreemd aan de orde
28-01-20
van de dag - Oranje Wit
(indieners: Beter voor Dordt,
VVD, CDA, CU/SGP)

voorstel afvoeren De raad heeft inmiddels een besluit genomen over
parkeren Oranje Wit.

Verzoekt het college:
vd Linden
De raad voor medio april 2020 een uitgewerkt
raadsvoorstel aan te bieden waarbij:
a. De bestaande parkeercapaciteit bij Oranje-Wit
voor auto's wordt vergroot;
b. Een een-richtingsverkeer route voor het
autoverkeer is opgenomen;
c. De fietsveiligheid wordt verbeterd door het
realiseren van een apart fietstrace vanaf de Nieuwe
Noordpolderweg ter hoogte van de ingang van de
Volkstuinvereniging 'Het Vlijpark' naar de
fietsenstalling;
d. De taakstellend budget is gehanteerd van €
300.000,-.
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200623/M1

181113/M43

vergadering Raad Zet gezondheid niet op het
23-06-20
spel door te veel lawaai
(indieners: GroenLinks,
CU/SGP, SP)

In het derde kwartaal van 2020:
Sleeking
- mogelijkheden te inventariseren om bij de bron de
geluidbelasting op nieuw te bouwen woningen te
reduceren tot de voorkeursnorm en daarover aan de
raad te rapporteren;
- de raad te informeren over mogelijkheden om
toename van het aantal geluidbelaste woningen
boven de voorkeursnorm te compenseren met
andere voordelen voor gezond wonen;
- met architecten en groenontwerpers in gesprek te
gaan over bouwmaterialen, gevel- en
groenontwerpen die geluid absorberen of
verzachten en de raad daarover te informeren.

in behandeling

vergadering Raad M43 Motie extra
13-11-18
parkeerplaatsen (indieners:
Beter voor Dordt, VVD)

Verzoekt het College:
vd Linden
-om op korte termijn met de bewoners een concrete
invulling en planning te maken van locaties van de
extra te realiseren parkeervakken om de
parkeerproblemen in deze wijk op te lossen;
-om in dit plan van aanpak ook duidelijk op te
nemen hoe de inbreng van bewoners wordt
gewaarborgd.

in behandeling

Commissie Fysiek 26-11-2019: Op verzoek van Beter
voor Dordt en de VVD wordt motie M43 'extra
parkeerplaatsen' nog niet afgevoerd. Er wordt wel
met delen van de wijk gesproken, maar er zijn nog
geen concrete plannen en er is nog niets
gerealiseerd.
Griffier 12-03-2020: De portefeuillehouder heeft
gevraagd de commissie binnenkort bij te mogen
praten over de stand van zaken. Er wordt gezocht
naar een geschikt moment hiervoor.
Griffier 3-06-2020: Beter voor Dordt vraagt naar de
stand van zaken van motie M43 'Extra
parkeerplaatsen'.
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160510/M2

200714/M6

vergadering Raad M2 Motie Locatie
10-05-16
Zomerkermis Dordrecht
(indiener: D66)

vergadering Raad M6 Vreemd aan de orde van
14-07-20
de dag Hemelwater, niet altijd
een zegen (indieners: VVD,
CDA, SP)

Verzoekt het college:
Mos
- Te onderzoeken of het technisch mogelijk is om de
Zomerkermis naar een andere locatie in Dordrecht
te verplaatsen.
- Aan te geven wat de plussen en de minnen zijn bij
de alternatieve locatie (s).

in behandeling

Verzoekt het college: - de gebieden waar recentelijk Stam
sprake is geweest van wateroverlast door hevige
regenval in kaart te brengen, gerangschikt naar ernst
van de veroorzaakte overlast voor bewoners en
bedrijven; - daarbij aanvullend te vermelden of er
nog andere gebieden met hoog risico bekend zijn; de raad inzicht te verstrekken in de capaciteit en
onderhoudsstatus van de in deze gebieden
aanwezige rioolstelsels, met daarbij toegelicht in
welke mate deze voldoen aan de daarop van
toepassing zijnde eisen; - te inventariseren welke
aanvullende en innovatieve waterafvoersystemen,
los van de aanwezige rioolstelsels, kunnen worden
toegevoegd, te beginnen bij de meest risicovolle
gebieden, c.q. straten; - in kaart te brengen wat
bewoners zelf kunnen doen ter voorkoming van
waterschade (bijv. terugslagklep in huisaansluiting
riool, adviezen hoe water buiten te houden); - een
discussiestuk daartoe in 1e kwartaal 2021 aan de
raad aan te bieden, zodat de raad(scommissie) dit
vraagstuk kan bespreken.

in behandeling

Commissie Fysiek 26-11-2019: Het CDA spoort het
college aan snel met invulling van de motie Locatie
Zomerkermis Dordrecht te komen.
12-03-2020: In een uitwerking van het
evenementenbeleid zal de raad (eerste helft 2020)
een voorstel worden gedaan. Tijdens de
raadscommissie B&M op 8 januari a.s. is door de
betrokkenen de verkenning die gaande is gedeeld.
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200415/M1

191217/M6

vergadering Raad M1 Motie vreemd aan de orde
15-04-20
van de dag 'meting
geluidsoverlast N3' (indieners:
Beter voor Dordt, CDA,
GroenLinks, PVV, VSP, Fractie
Jager)

Verzoekt het college om:
vd Linden
-om spoedig op meerdere plekken langs de N3
metingen te verrichten en deze metingen op
dezelfde plekken te herhalen als Rijkswaterstaat
haar werkzaamheden heeft afgerond.
-hierbij rekening te houden met de maatregelen die
gelden t/m 28 april i.v.m. Corona en de meivakantie
en de 0-meting zo spoedig mogelijk hierna uit te
voeren.
-de uitkomsten van deze metingen met de
Gemeenteraad te delen.

in behandeling

vergadering Raad Motie Loting (indieners: D66,
17-12-19
PvdA)

VRAAGT HET COLLEGE:
• Onderzoek te doen naar de voor- en nadelen van
het lotingsmodel;
• Onderzoek naar de mogelijkheid om de
Voorrangsregels te laten vervallen;
• Onderzoek te doen op welke wijze kwetsbare
woningzoekenden uit instellingen wel op een
effectieve manier snel kunnen worden gehuisvest;
• Bij een positief resultaat voor de
woningzoekenden over te gaan om, in overleg met
de corporaties, een dergelijk model in te voeren
uiterlijk 2021.
• De raad te informeren over de resultaten van het
onderzoek alsmede de verdere voortgang van dit
model.

in behandeling

Stam

Er ligt een voorstel van de OZHZ voor een 0-meting/
na-meting om invulling te geven aan de motie.
Wachten is op bestuurlijk akkoord.
Op verzoek van de raad (motie Meting
Geluidsoverlast N3) wordt bij vier woningen langs de
N3 een 0-meting voorbereid. Twee woningen in
Dubbeldrecht en twee in de Amazone. Het
onderzoek zal plaats vinden op 1 van de volgende
dagen: 14 juli, 16 juli, 25 augustus of 27 augustus.
Welke dag het gaat worden hangt af van de
weersomstandigheden. Via de initiatiefnemers van
het burgerinitiatief Dubbeldrecht en de
bewonersvertegenwoordiging van de Amazone is de
gemeente op zoek naar bewoners die mee willen
werken aan het onderzoek. Die kunnen zich melden
bij de OZHZ.
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191217/M4

191217/M2

vergadering Raad Motie Een plek voor iedereen Draagt het college op:
Stam
17-12-19
(indieners: D66, GroenLinks,
• In afstemming met de regio te onderzoeken hoe
SP, VSP, Fractie Jager)
groot de acute vraag naar betaalbare (eenpersoons-)
huurwoningen is voor kwetsbare groepen (onder
andere mensen die verblijven in de
maatschappelijke opvang of in beschermd wonen),
die met de juiste zorg- en ondersteuning, kunnen
uitstromen naar een reguliere, betaalbare
huurwoning;
• met een voorstel te komen om de acute
woningnood voor deze kwetsbare groepen
(eventueel met tijdelijke oplossingen) in regionaal
verband op te lossen, zonder daarbij de wacht- en
zoektijd voor de overige woningzoekenden op te
laten lopen; / /
• bij de oplossing ook nadrukkelijk de rol van de
regiogemeenten te betrekken.

in behandeling

in behandeling genomen bij ML Henderson

vergadering Raad Motie Verhuisketen dashboard Verzoekt het college
17-12-19
(indiener: CDA)
• Om de raad periodiek een dashboard te
verstrekken dat inzichtelijk maakt hoe de
verhuisketen er in Dordrecht uit ziet;
• Dit verhuisketen-dashboard zowel cumulatief
getotaliseerd als afzonderlijk voor een tweetal
recent gerealiseerde woningbouwprojecten én
voortaan elk jaar voor één in overleg met de
gemeenteraad te selecteren nieuw in het duurdere
segment gerealiseerd woningbouwproject op te
stellen;
• De raad uiterlijk in februari 2020 te berichten
wanneer deze dashboards aan de raad beschikbaar
gesteld kunnen worden;

in behandeling

19-06-2020: het onderzoek kan in Q4 van 2020 aan
de raad voorgelegd worden. De vraag resteert in
welke vorm.

Stam

Voorstel van OCD ligt klaar. Moet nog besproken
worden door Marco Stam met de Raad(scommissie).
08-04-2020 - Onderzoek wordt op dit moment
uitgevoerd door OCD. Navraag wordt gedaan
wanneer het gereed is. Zodra gereed, ter informatie
naar raad.

page 5 / 9

Overzicht stand van zaken Moties commissie Fysieke Leefomgeving van 2 september 2020
191112/M9

191112/M15

190709/M7A

190709/M6A

vergadering Raad M9 Motie Woonwijk is geen
12-11-19
racebaan (indiener: VVD)

Verzoekt het college:
vd Linden
De haalbaarheid van deze en andere innovatieve
oplossingen te onderzoeken en hierover te
rapporteren aan de raad;
Om bij de uitwerking van de plannen voor de aanpak
voor de Top 20 onveilige wegen, gebruik te maken
van deze nieuwe en innovatieve oplossingen.

in behandeling

vergadering Raad M15 Motie Senioren willen
12-11-19
ook wonen (indieners: CDA,
VSP)

Verzoekt het college:
Heijkoop
- Te onderzoeken welke specifieke zorgvragen bij
senioren leven ten aanzien van hun huisvesting; en
Hoe dit geïntegreerd kan worden in de Dordtse
woningbouwambities;
Dit aan de Raad voor te leggen, uiterlijk in de zomer
van 2020.

in behandeling

Voorstel wordt na de zomer voorgelegd aan het
college. Betrokken wethouders zijn akkoord (13/7).

in behandeling

Het nieuwe grondstoffenbeleid volgt in Q3/Q4 van
2020.

in behandeling

Update: RIB vastgesteld in college van 10 maart
2020. Wordt aan Raad gestuurd.

vergadering Raad M7A Motie MiniVerzoekt het college:
09-07-19
milieustraatjes (indieners: D66, • Er zorg voor te dragen dat iedere inwoner van
GroenLinks)
Dordrecht op redelijke wijze afval gescheiden kan
inleveren.
• Maatregelen hiertoe op te nemen in het nieuw
vast te stellen afval en grondstoffenbeleid 2020.
vergadering Raad M6A Motie Het dak op!
09-07-19
(indieners: D66, GroenLinks,
CU/SGP)

vd Linden

Verzoekt het college:
Stam
• Te onderzoeken hoe in Dordrecht groene daken
kunnen worden gestimuleerd en gefaciliteerd.
Bijvoorbeeld door de aanleg van groene daken op te
nemen in de vergunningseisen bij ontwikkeling van
nieuwe projecten.
• Maatregelen aan de raad voor te leggen die de
aanleg van groene daken voor particulieren
stimuleren en faciliteren, bijvoorbeeld door
deregulering.
• Uiterlijk voor 2020 de resultaten aan te bieden aan
de raad;

-RIB opgesteld naar College (3 maart 2020) voor
akkoord op toezenden aan de raad.
in behandeling
Commissiebesluit 24-03-2020: De commissie wil
eerst de in de RIB 'Beantwoording motie M6A 'Het
Dak Op!' aangekondigde uitwerking afwachten
voordat zij deze motie kan afvoeren.
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190709/M23

190709/M22

190528/M8

vergadering Raad M23 Motie Voorkom gedoe bij
09-07-19
gedwongen verhuizing van
voorzieningen (indiener:
CU/SGP)

Verzoekt het college:
• Tot een beleidskader te komen voor de
onvrijwillige verplaatsing van voorzieningen.
• Dit beleidskader aan de raad uiterlijk in het
voorjaar van 2020 ter goedkeuring voor te leggen.

vergadering Raad M22 Motie Laat de weg heel
09-07-19
(indiener: CU/SGP)

vergadering Raad M8 Motie Natuurlijke Wantij28-05-19
oevers (indieners: D66,
GroenLinks)

Sleeking

in behandeling

er is een afwegingskader in ontwikkeling, vraagt nog
wat tijd in de uitwerking.

Verzoekt het college:
Stam
• Na te gaan welke mogelijkheden er zijn om tot
betere afstemming te komen tussen de
verschillende partijen en projecten.
• Waar nodig en mogelijk dwingender op te treden.
• Bij nieuwe wegontwerpen praktische oplossingen
te zoeken zodat nieuwe kabels en leidingen
gemakkelijker dan nu in een later stadium nog
kunnen worden doorgevoerd.

in behandeling

Griffier 26-08-2020: Samenwerkingsovereenkomst
met Stedin en Evides is inmiddels ondertekend. Een
afschrift komt zeer binnenkort naar de commissie
toe. Vervolgens kunt u beoordelen of hiermee
voldoende invulling is gegeven aan de motie.

Roept het college op:
Stam
Nog dit jaar een visie aan te bieden aan da raad voor
de oevers in het hele Wantijgebied, waarbij
Dordrecht inzet op behoud en versterking van
natuur met behoud van een veilige
oeverbescherming;
• Bij de ontwikkeling van deze visie in gesprek te
gaan met andere betrokken overheden en met
toekomstige bewoners en de opgestelde visie te
betrekken bij de nieuw op te stellen Omgevingsvisie.

in behandeling

Raadinformatiebrief Visie Staart (afhandeling motie
Natuurlijke Wantijoevers) - RIS 2574272 - is
inmiddels aan de raad aangeboden
Commissiebesluit 3 juni 2020: Op verzoek van
GroenLinks besluit de commissie motie M8
'Natuurlijke Wantij-oevers' nog niet af te voeren
omdat de commissie op een later moment de
Raadinformatiebrief Visie Staart - afhandeling motie
Natuurlijke Wantijoevers (2574272) nog inhoudelijk
bespreekt, inclusief de vraag of de motie daarmee
voldoende is ingevuld.
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181218/M5

181218/M15

vergadering Raad M5 Ambitie en lef voor
18-12-18
studentenwoningen
(indieners: Beter voor Dordt,
VVD, CDA, D66, PvdA)

Verzoekt het college:
Stam
Een onderzoek te doen naar welke (leegstaande)
objecten in de binnenstad op korte termijn geschikt
gemaakt kunnen worden als woningen. Denkend
hierbij aan bijvoorbeeld ongebruikte ruimten boven
winkels - Aan te geven welke beperkingen er zijn
voor het uitbreiden van het aantal
studentenwoningen in onze stad
Te komen met een startnotitie voor het aantrekken
van studenten naar onze stad, rekening houdend
met landelijke ontwikkelingen op het gebied van
jongeren- en studentenhuisvesting

in behandeling

Op 25 juni behandeld in de commissie FL. Besluit
commissie:
Op verzoek van de VVD besluit de commissie deze
raadsinformatiebrief ter bespreking te agenderen
met als politieke vragen:
1. Is er voldoende invulling voor wonen boven
winkels en andere panden in het centrum?
2. Is het huisvesten van kwetsbare doelgroepen op
het Leerpark een gewenste invulling?

vergadering Raad M15 Ondersteun Goed Af
18-12-18
(indieners: VVD, D66)

Verzoekt het college:
Burggraaf
DNSV Goed Af actief te ondersteunen bij het vinden
van een nieuwe locatie op het eiland van Dordrecht
en binnen een jaar alternatieven aan de raad te
presenteren;
Waar nodig binnen het geldend beleid rondom
garantstellingen en leningen van de Gemeente
Dordrecht te ondersteunen middels een
garantstelling t.b.v. de verenigingsaccommodaties.

in behandeling

Er zijn momenteel nog 2 kansrijke locaties in beeld
waar Goed Af mogelijk terecht kan.
Voor ontwikkeling van beide locaties zijn de
gemeente en Goed Af afhankelijk van een derde
partij en van medewerking van de Provincie. Er
vinden gesprekken plaats met deze derde partij en
met de Provincie over mogelijk- en
onmogelijkheden. Verwacht wordt dat de
gesprekken binnen twee maanden zijn afgerond.
Agendering aan de raad kan dan plaatsvinden in het
tweede kwartaal van 2020.
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191112/M4

vergadering Raad M4 Motie Bomenbestand
12-11-19
(indiener: Beter voor Dordt)

Roept het college op:
bij de actualisatie van de bomenlijst in 2020 de
monumentale bomen weer te benoemen met een
aparte status, die extra bescherming geeft die past
bij een monumentale status.

Stam

in behandeling

Bij de begrotingsbehandeling in november 2019 is
een motie ingediend door de fractie BVD, met brede
steun van meerdere partijen, om de monumentale
bomen een aparte status te geven in de bomenlijst.
Bij de behandeling van de motie is door het college
geantwoord om de motie mee te nemen in de
actualisatie van de bomenlijst medio 2020.
Het doel van de bomenlijst is het in stand houden
van een goed bomenbestand. Volgens artikel 4:11,
lid 1 van de APV is het verboden zonder vergunning
bomen te kappen die op de bomenlijst staan. De
bomenlijst wordt elke vier jaar herzien. De huidige
bomenlijst is vastgesteld in 2016, daarom wordt
deze dit jaar geactualiseerd.
Dit jaar willen we de bomenlijst grondig
actualiseren. Wat betekent dat we een brede
uitvraag doen bij bewoners (de uitvraag start
vandaag en eindigt 1 september) om nieuwe bomen
te nomineren, we maken de bomenlijst digitaal en
daarmee actualiseren we de bomenlijst conform de
omgevingswet. Bewoners kunnen vervolgens bomen
nomineren voor de bomenlijst aan de hand van een
bepaalde zeldzaamheid, cultuurwaarde, uitstraling,
bijzondere groei of bijvoorbeeld een monumentale
waarde.
Voor de uitvraag voegen we nog een aantal bomen
toe aan de bomenlijst, namelijk de bomen van
bomenlijst 2016, de bomen die staan in het register
van de Landelijke Bomenstichting, de monumentale
bomen, de toekomstbomen (die in het kader van
800 jaar stad zijn geplant) en de Tiny forest(s).
In september worden de genomineerde bomen door
een extern bureau getoetst aan selectiecriteria zoals
levensverwachting, diameter van de boom en
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