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OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 7 SEPTEMBER 2021

Aanwezig:
de heer Jan Heijkoop, burgemeester; de heer André Flach, wethouder; de heer Ralph Lafleur, 
wethouder; de heer Edwin Bressers, loco-secretaris; 
de heer Steven van Die, wethouder

NR. Onderwerp Opmerkingen/besluit

VASTE AGENDAPUNTEN
1 Vaststellen besluitenlijst d.d. 31 

augustus 2021 
Secretariaat

Het besluit zoals vastgelegd bij agendapunt 5 moet 
worden gewijzigd. Bij punt 2 van het besluit moet 
de passage 'exclusief de bijdrage aan het 
gemeentelijk vastgoed' worden verwijderd. Met 
deze aanpassing wordt de besluitenlijst 
vastgesteld.

2 Agendacommissie 
Secretariaat

De agendacommissie wordt nabesproken.

3 Presentatie Mothership (evenement) 
10.00-10.15 uur 
Secretariaat

Het college neemt kennis van de presentatie over 
het project 'Iconisch communiceren'.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Burgemeester Heijkoop
4 Aanpassing aanwijzingsbesluit 

Buitengewoon Opsporingsambtenaren 
van gemeente Dordrecht en ROBT – 
(2021-0117836)
Bestuurszaken

1. In te stemmen met de aanpassing van het 
aanwijzingsbesluit voor de Buitengewoon 
Opsporingsambtenaren van gemeente Dordrecht.
2. In te stemmen met de aanpassing van het 
aanwijzingsbesluit voor de Buitengewoon 
Opsporingsambtenaren van het Regionaal 
Operationeel Bestuurlijk Team (ROBT).

5 Jaarverslag informatiehuishouding – 
(2021-0077070)
Bestuurszaken

1. Kennis te nemen van het rapport Jaarverslag 
informatiehuishouding 2020 opgesteld door de 
gemeentearchivaris.
2. Kennis te nemen van de reactie op het 
jaarverslag informatiehuishouding 2020.
3. Het jaarverslag en de reactie op te nemen in de 
leesmap van de raad.

6 Beantwoording artikel 48 vragen VVD 
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cameratoezicht – (2021-0118962)
Bestuurszaken

Het college besluit om:
1. In te stemmen met de voorgestelde 
beantwoording conform bijlage

Portefeuille Wethouder Flach
7 Watercompensatie 

Waterbusplein/Noordkade – (2021-
0118637)
Beleid & Ontwikkeling

1. de watercompensatie die nodig is in verband 
met de  bouw van damwand plus trappartij bij 
Waterbusplein/Noordkade te realiseren bij de 
locatie Veersedijk 303 en uit te voeren gelijktijdig 
met de sanering van Veersedijk 301 / 303
2. Rijkswaterstaat hierover te berichten d.m.v. 
bijgevoegde brief

Portefeuille Wethouder van Die
8 Stichting Cascade - RIB over 

kleedkamers Ridderhal en 
toneelhijsinstallatie cultureel centrum 
– (2021-0119013)
Beleid & Ontwikkeling

1. de raadsinformatiebrief over de opgetreden 
vertragingen bij de renovatie van de kleedkamers 
in de Ridderhal en de installatie van de nieuwe 
toneelhijsinstallatie in cultureel centrum Cascade 
vast te stellen en te verzenden aan de leden van 
de gemeenteraad. 

9 Zienswijze begrotingswijzigingen 2021 
Serviceorganisatie Jeugd – (2021-
0119376)
Bestuurszaken

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. In te stemmen met de concept zienswijze op de 
door DG&J voorgestelde begrotingswijziging 2021.

Het college besluit om:
2. In te stemmen met het voorleggen van 
voorgestelde begrotingswijziging 2021 van DG&J 
en de concept zienswijze hierop aan de 
gemeenteraad.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
10 Informatie-uitwisseling en rondvraag 

Secretariaat
1. Wethouder Flach meldt dat a.s. vrijdag de 
regionalisering van het woonwagenbeleid 
geagendeerd is in het Pfo Bouwen en Wonen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van

loco-secretaris, burgemeester,


