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Opening

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda

De voorzitter: Goedenavond iedereen op deze helaas weer digitale vergadering van de 
commissie sociaal. Ik ben ook nog eens ingelogd onder de naam van Denise, omdat ik 
mijn eigen spullen niet opgestart krijg. Maar, goed. Desalniettemin gaan we van start. 
We hebben afmeldingen van Loudy Nijhof. En meer afmeldingen zie ik niet. Ik ga even 
voor de kijkers thuis langs wie er allemaal deelnemen aan deze vergadering. Ik ga u één 
voor één opnoemen. En daarna gaan we inhoudelijk van start. Ik hoor iemand iets 
zeggen, maar misschien. Wil iemand iets zeggen? Oké. Ik ga eerst de namen noemen. 
Om te beginnen is dat mevrouw Van Poppel, onze griffier. Dan mevrouw De Fouw van 
Gewoon Dordt. Meneer Arink, Casper Arink. Ik weet niet waar die van is. Dat is een 
externe. Kunt u zich even melden? 
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De heer Arink: Ja, ik ben Casper Arink. Ik ben vertegenwoordiging van de hockeyclub 
DMHC in Dordrecht. 

De voorzitter: Oké. We gaan u zo direct horen. Welkom overigens. Mevrouw Striebeck 
van de VSP. 

Mevrouw Striebeck: Aanwezig, voorzitter. 

De voorzitter: Meneer Bosman van de CU/SGP. 

De heer Bosman: Aanwezig, voorzitter.

De voorzitter: Mevrouw Van Benschop van GroenLinks. 

Mevrouw Van Benschop: Aanwezig.

De voorzitter: Meneer Schalken van Beter voor Dordt. 

De heer Schalken: Ja, aanwezig, voorzitter.

De voorzitter: Meneer Van Dam Timmers. Mooi plaatje, Dave. Meneer Van Dam Timmers 
van het CDA. 

De heer Van Dam Timmers: Ja, aanwezig, voorzitter. Goedenavond.

De voorzitter: Goedenavond. Meneer Tiebosch van D66.

De heer Tiebosch: Aanwezig, voorzitter.

De voorzitter: Meneer Schoon, één van de insprekers. Misschien kunt u zich even 
melden, mijnheer Schoon? Van EBOH. Nog niet aanwezig. Meneer Odijk, ook van EBOH. 

De heer Odijk: Mijn naam is Herman Odijk, bestuurder van sportvereniging RCD.

De voorzitter: Oké. We gaan u zo direct horen. Mevrouw Stevens van de PvdA. 

Mevrouw Stevens: Aanwezig, voorzitter. Goedenavond. 

De voorzitter: Goedenavond. Meneer Boersma van de CU/SGP. 

De heer Boersma: Ja, goedenavond. Ik ben er ook. Ben ik verstaanbaar of niet? 

De voorzitter: Ik hoorde u in ieder geval wel. Meneer Van der Net van de VVD. 

De heer Van der Net: Ik ben er, voorzitter. 

De voorzitter: Oké. Meneer Den Hartigh, een gast in deze vergadering van. Of mevrouw 
Den Hartigh. Secretaris van de tennisvereniging CC. En dan zie ik toch een meneer. 

Mevrouw Den Hartigh: Nee, hoor. Ik ben een mevrouw.
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De voorzitter: Sorry, mijn excuus. Meneer Merx van de VVD. 

De heer Merx: Aanwezig, voorzitter. Goedenavond. 

De voorzitter: Mevrouw Stolk van de VSP. 

Mevrouw Stolk: Aanwezig, voorzitter.

De voorzitter: Meneer Den Heijer van de VVD. 

De heer Den Heijer: Present, voorzitter.

De voorzitter: Meneer Stam van het college. 

De heer Stam: Aanwezig, voorzitter. 

De voorzitter: Dan hebben we volgens mij iedereen gehad. Klopt dat? Ben ik iemand 
vergeten? 

De heer Van de Giessen: Ja, mij voorzitter. Bart van de Giessen, DMHC. En inspreker 
vanavond. 

De voorzitter: Oké. Nou, dan zien we u ook zo direct terug. In ieder geval hartelijk 
welkom. 

De heer Van de Giessen: Dank u wel.

De voorzitter: Mededelingen. Zijn er mededelingen te doen vanuit de commissie of het 
college? Niet. Het vaststellen van de agenda. U weet de regels rondom het digitale 
vergaderen. Dat ga ik niet nog eens een keer herhalen. We streven ernaar om, om elf 
uur de zaak af te sluiten of zoveel eerder als dat kan. Kan de commissie verder 
instemmen met de agenda? Ik wil één opmerking maken bij de agenda. Er hebben drie 
insprekers zich gemeld voor het onderdeel sportparken. Er is één inspreker gemeld bij 
het onderwerp discriminatie. Dat is mevrouw Felten. Zij heeft echter een beperkte tijd. Ik 
wilde voorstellen dat wanneer wij na kwart voor negen klaar zijn met de insprekers voor 
de sportparkenvisie, dat we dan eerst even overgaan naar mevrouw Felten om haar 
verhaal te doen. Want zij kan slechts tot kwart voor tien haar verhaal doen. Dus als we in 
dat venster dat kunnen doen, dan moet dat allemaal lukken. Mijnheer Schalken. 

De heer Schalken: Nee, voorzitter. Ik gaf alleen maar aan dat ik akkoord was met uw 
voorstel.

De voorzitter: Ik zie het, ja. Mijn excuus. Ik zie het. Prima zegt iedereen. Nou, dan gaan 
we het zo doen. 

2. Vaststellen besluitenlijst Commissie Sociale leefomgeving 24 november 2021

De voorzitter: Het vaststellen van de besluitenlijst van 24 november. Er zijn geen 
wijzigingsvoorstellen ingediend, dus ik neem aan dat dat zonder wijziging akkoord kan 
worden bevonden. 
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3. Vragen aan het College

De voorzitter: Dan zijn we al aan punt drie. Vragen aan het college. Er zijn geen vragen 
binnengekomen, zover ik zie. Nee, geen vragen binnengekomen aan het college, dus ik 
neem aan dat wij door kunnen naar het volgende agendapunt. 

Stukken ter bespreking

4. Vaststellen Programma Sportparken 2022-2030 – Raadsvoorstel

De voorzitter: En dat is het eerste bespreekstuk. Namelijk het programma sportparken 
2022-2030. Zoals ik al melde zijn er drie insprekers gemeld. Ik wilde starten met 
mevrouw Jos den Hartigh van de tennisvereniging CC. Mevrouw Den Hartigh, welkom.  

Mevrouw Den Hartigh: Ja, goedenavond leden van de commissie.

De voorzitter: U heeft ongeveer vijf minuten om uw verhaal te doen. En daarna ga ik 
naar de volgende inspreker. Ik denk dat u daar genoeg aan heeft. 

Mevrouw Den Hartigh: Ja. 

De voorzitter: Gaat uw gang.

Mevrouw Den Hartigh: Ja, ik ben dus Jos den Hartigh. Ik ben secretaris van tennis- en 
padelvereniging CC. En ik ben hier namens vooral de voorzitter van de vereniging, Gé 
van Strien, die verhinderd was vanavond. En het gaat ons eigenlijk om een aantal zaken 
uit de sportparkenvisie. En wij zouden graag zien dat u in de discussie over die visie ook 
de disbalans bespreekt tussen enerzijds de indirect gesubsidieerde sporten en anderzijds 
bijvoorbeeld de tennis- en de padelsport, die volledig op eigen benen moeten staan. En 
ook hoe die disbalans wordt rechtgetrokken in de toekomst. Want het lijkt vooral 
gebaseerd te zijn, niet zo zeer gebaseerd te zijn op een heldere sportvisie en daarop 
gebaseerde keuzes en kaders, maar meer op historische gegroeide scheefgroei. En ook 
tennis- en padelverenigingen willen graag een gemeente die meedenkt, meedoet en 
waar mogelijk subsidieert, om ook de tennis- en padelsport in Dordrecht overeind te 
houden. Met als doel dat ook deze sporten bereikbaar zijn voor de Dordtenaren. Tennis is 
de tweede sport in Nederland qua aantal beoefenaars. En alleen in Dordrecht zijn er al 
ruim 3.300 leden van de diverse tennisverenigingen. Veel sportcomplexen zijn eigendom 
van de gemeente. Die verenigingen die op grond van de gemeente staan of in een 
complex van de gemeente zitten worden of rechtstreeks of indirect door een lagere huur 
gesubsidieerd. Uit het sportkompas 2017 wordt duidelijk dat de kosten voor de 
gemeente voor aanleg, onderhoud en vervanging van velden en dergelijke voor slecht 
20 tot 25 procent worden goedgemaakt uit huuropbrengsten. En als zo’n vereniging een 
nieuw kunstgrasveld, ledverlichting, of wat dan ook nodig heeft, komt dat er vroeg of 
laat ook wel. Denk bijvoorbeeld aan het kunstgrasveld bij Emma, het kunstgrasveld aan 
de Krommedijk en het nieuwe complex voor voetbalvereniging Dubbeldam. Dat 
voorgaande, dat staat eigenlijk in schil contrast met wat de tennisverenigingen hebben. 
Mijn eigen vereniging, die volgend jaar trouwens honderd jaar bestaat, met 850 leden en 
tien tennisbanen heeft uit eigen middelen flink geïnvesteerd in de vereniging. Zo hebben 
wij twee padelbanen aangelegd, waarvan de kosten 125 duizend euro waren. Afgelopen 
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jaar een groot onderhoud gepleegd aan onder andere het clubhuis en het terras. En dat 
zelf verbouwd, waarvan de kosten een ton bedroegen. En bij de padel- en de 
tennisbanen ledverlichting aangelegd, waarvan de kosten 31 duizend euro bedroegen. 
Natuurlijk hebben wij gevraagd of de gemeente op de één of andere manier kon 
bijschieten, maar we kregen nul op het rekest. Wij hebben het dus allemaal zelf moeten 
financieren door een combinatie van eigen middelen, verhuur van een deel van de grond 
aan een buitensportorganisatie, contributieverhoging voor de leden, geld lenen bij de 
BNG en door het verkopen van obligaties aan onze leden van duizend euro per stuk. 
Voor de aanleg van nog eens twee padelbanen, waarvan wij denken dat dat zinvol is om 
de vereniging gezond te houden, en rennovatie van de tennisbanen die binnen enkele 
jaren moeten plaatsvinden, hebben we nauwelijks middelen meer. Zeker nu de kosten 
van de materialen onder andere de pan uitrijzen. Daarnaast is het zo dat wij zelf het 
groen op het terrein moeten onderhouden en de kosten van het baanonderhoud zelf 
betalen. En doordat we bij de gemeente op geen enkele manier aanspraak kunnen 
maken op een subsidie, of op een andere manier van een tegemoetkoming in kosten, is 
tennis een dure sport geworden. Een jeugdlid betaald bij ons zo’n 444 euro per jaar, 
inclusief tennislessen. En bij een gemiddelde voetbalclub betaald een jeugdlid ongeveer 
80 euro per jaar, inclusief training. Wat betekent dat tennis nu veelal onbereikbaar is 
voor de Dordtse kinderen. Ook omdat de jeugdsportsubsidie is afgeschaft. Padel, waar ik 
het net over had, is een vrij nieuwe sport die zich stormachtig ontwikkeld binnen 
Nederland. En het aantal banen en het aantal spelers zit dan ook in een stijgende lijn. Op 
dit moment is er in Dordt één baan bij DLTC-THIALF. En zoals genoemd, bij ons zijn er 
twee banen aangelegd. Veel verenigingen overwegen momenteel de aanleg van 
padelbanen. In de rest van Nederland zien we dat die banen door tennisverenigingen, 
door voetbalverenigingen en een enkele hockeyclub worden aangelegd. In het verleden 
heeft de gemeente Dordrecht toegestaan dat er zeven tennisverenigingen zijn ontstaan. 
Iets waar we tot op de dag van vandaag nog last van hebben. Dat betekent lagere 
ledenaantallen op de tennisvereniging. Naar verhouding hogere onderhoudskosten. En 
naar verhouding zijn er ook meer vrijwilligers nodig om de verenigingen draaiende te 
kunnen houden. Wij willen er dan ook voor pleiten dat de gemeente in de padelsport de 
regie pakt en voorkomt dat er ook met de padelsport te veel locaties gaan ontstaan. 
Hierbij moet u bedenken dat, er een enkele uitzondering daargelaten, de gemeente de 
eigenaar is van de grond en daar dus ook veel invloed op heeft. En daar komt nog bij dat 
als een voetbalclub het aanleggen van een padelbaan oppakt er in feiten kruis 
subsidiëring plaatsvindt. En het is absoluut noodzakelijk dat er een sportparkenvisie 
komt. Maar net zo belangrijk is dat dit een sportparkenvisie is met een rechtvaardige 
visie op de sport in het algemeen en op de sportstad die Dordrecht zou willen zijn. Het 
lijkt nu dat wie het eerst komt, het eerst maalt. En het is meer een verdeling op die 
situatie. De ene sport krijgt blijkbaar meer steun dan de andere. En het kan niet zo zijn 
dat het eigendom van de grond of historisch gegroeide gewoonten allesbepalend zijn. En 
ook bepaald of je vereniging van meerwaarde is voor het bereiken van de sport- en 
gezondheidsdoelen van de gemeente. En voor het wel of niet voor subsidie in 
aanmerking komen. Nou, dit is wat wij in wilden brengen vanuit de vereniging. Ik dank u 
voor uw aandacht. 

De voorzitter: Dank u wel voor uw inbreng, mevrouw Den Hartigh. Dat heeft u keurig 
netjes in ieder geval verteld. Zijn er vragen vanuit de commissie? Meneer Van Dam 
Timmers en meneer Boersma. Ik begin met meneer Van Dam Timmers. 
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De heer Van Dam Timmers: Ja, dank, voorzitter. Dank ook mevrouw. Nou, nu ben ik even 
uw naam kwijt. 

De voorzitter: Den Hartigh.

De heer Van Dam Timmers: Hartigh was het. Den Hartigh. Voor uw verhaal ook over CC. 
Fractiegenoot Theo Oostenrijk is nog bij u langs geweest. Of niet bij jullie vereniging. Een 
tijdje geleden. Toen begreep ik van hem in ieder geval een aantal dingen over jullie 
specifieke locatie ook. En ik vroeg me af, als je nou kijkt naar jullie locatie en je vergelijkt 
het met andere verenigingen, wat zou de gemeente dan moeten doen om voor jullie tot 
de rechtvaardige situatie te komen?

Mevrouw Den Hartigh: Nou, het is zo dat wij hebben het terrein in eigen, dat is ons eigen 
terrein. Maar de consequentie is ook dat alles wat er moet gebeuren, dat moeten wij ook 
allemaal zelf doen. Qua kosten, qua vrijwilligers, al het onderhoud. Dat betekent nogal 
wat.

De heer Van Dam Timmers: Ja. U bedoelt eigenlijk dat er daarmee dan een hele ongelijke 
situatie is ten opzichte van verenigingen die op gemeentegrond zitten, terwijl jullie in 
feiten hetzelfde doen.

Mevrouw Den Hartigh: Ja. Als ik kijk naar de hockeyvereniging die naast ons ligt. Daar 
gebeurt volgens mij een deel van het onderhoud wel degelijk vanuit de gemeente. Dat is 
een hele kromme situatie. Bij ons loopt een groep vrijwilligers, waarvan de jongste 67 is 
en de oudste 92. Die lopen het groen te snoeien. Terwijl bij de hockey gebeurt het vanuit 
de gemeente, voor zover ik weet. 

De heer Van Dam Timmers: Nee, ik denk dat dat een heel helder verschil is, wat zeker 
een belangrijk punt is, wat u ook inbrengt. Heel erg dank voor ook dat belangrijke punt.

De voorzitter: Goed. Dank u, mijnheer Van Dam Timmers. Dan gaan we over naar 
meneer Boersma. En inmiddels hebben ook meneer Tiebosch en mevrouw Stolk zich 
gemeld. Mijnheer Boersma. 

De heer Boersma: Ja, voorzitter. Dank u. Ja, mevrouw Den Hartigh. Dank voor uw 
bijdrage. U had een heel duidelijk verhaal. Ik heb nog wel één verduidelijkende vraag. 
Want u zegt van: eigenlijk, we betalen alles zelf. Alles is van onszelf. Is nou, zeg maar, bij 
alle tennisverenigingen, zeg maar, de grond, de bouwen en alles wat daarop staat in 
eigendom van de tennisverenigingen? Of zijn er ook tennisverenigingen die misschien 
wel op een stukje grond van de gemeente zitten nog? 

Mevrouw Den Hartigh: Volgens mij zijn er tennisverenigingen die bijvoorbeeld de grond 
pachten van de gemeente of waarvan het gebouw gepacht wordt, maar schijnen wij wel 
een uitzonderlijke situatie te hebben.

De heer Boersma: Oké. 

Mevrouw Den Hartigh: Dat we de grond op begeven ogenblik hebben aangekocht van de 
gemeente. 
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De heer Boersma: Ja, oké. Dan weet ik genoeg. Dank u. 

De voorzitter: Oké, dank u. Mijnheer Tiebosch.

De heer Tiebosch: Ja, dank u wel, voorzitter. Mevrouw Den Hartigh, kunt u iets meer 
duiding geven hoe u dan. Stel dat vanaf morgen de gemeente de regierol zou gaan 
pakken over alle tennisverenigingen. Hoe zouden ze dat dan volgens u moeten doen? 

Mevrouw Den Hartigh: Op dit moment zijn er meerdere tennisverenigingen binnen 
Dordrecht. De vraag is van: is dat zinvol? Volgens mij is dat ook een vraag die de 
gemeente zelf ook wel heeft, gezien alle meerdere locaties. Wat je zou willen. Ja, kunt u 
hem nog een keer stellen? 

De heer Tiebosch: Als die regierol door de gemeente wordt gepakt, zoals wat u voorstelt. 
Wat zou dan de gemeente in uw ogen precies moeten gaan doen? 

Mevrouw Den Hartigh: Met name had dat betrekking op de ontwikkelingen binnen de 
padelsport, waar ik het over had. 

De heer Tiebosch: Oké. Dus het is niet uw bedoeling om van de zeven verenigingen, dat 
de gemeente in het kader van de regierol drie of vier verenigingen gaat opheffen, 
saneren? 

Mevrouw Den Hartigh: Ik denk niet iets dat wij dat als tennisvereniging zouden kunnen 
verlangen, toch? Het is meer dat in het verleden zijn er op begeven ogenblik zeven 
tennisverenigingen in Dordrecht ontstaan. En de vraag is, gezien alle consequenties die 
dat heeft, is het raadzaam als wij nu bijvoorbeeld kijken naar de padelsport die in 
ontwikkeling is. En dat daar misschien wat meer regie op zou kunnen komen. Van: op 
welke plekken wordt dat wel en wordt dat niet verder ontwikkelt. 

De heer Tiebosch: Oké. En de tweede vraag die ik had, voorzitter. Dat was. U geeft aan: 
u bent bij de gemeente geweest met de vraag voor subsidie of een bijdrage in de 
vervanging van de velden of van het clubhuis of van de ledverlichting. U zei: we hebben 
nul op het rekest gekregen. Is er wel een gesprek geweest met de wethouder? Hoever 
bent u gekomen bij de gemeente?

Mevrouw Den Hartigh: Ver, denk ik. De wethouder is ook wel langs geweest. Maar 
uiteindelijk leverde het voor de vereniging niets op. 

De heer Tiebosch: Vanwege het eigendom? 

Mevrouw Den Hartigh: Ja.

De heer Tiebosch: Oké, dank u wel. 

De voorzitter: Dan mevrouw Stolk.

Mevrouw Stolk: Ja, voorzitter, dank. En ook dank aan mevrouw Den Hartigh voor het 
inspreken en het heldere verhaal en de oproep die zij doet. Ook voor padel en tennis. 
Aanvullend daar nog even op. Want CC is alles in eigendom. Voor Dash, Dash ‘35, geldt 
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dat precies hetzelfde. Maar waar ik eigenlijk een beetje benieuwd naar ben is hoe u mee 
bent genomen is de participatie in de sportparkenvisie. Kunt u daar misschien wat over 
vertellen? 

Mevrouw Den Hartigh: Over de participatie daarin, daar kan ik weinig vertellen, omdat 
het iets is waar onze voorzitter vooral mee betrokken is. En ik dat nu even overneem 
vanavond. Ik ken de sportparkenvisie. Die heb ik doorgenomen. Maar ik denk dat ik dat 
antwoord schuldig moet blijven. 

Mevrouw Stolk: Oké. Dus u weet niet of CC mee is genomen in de sportparkenvisie?

Mevrouw Den Hartigh: Ik neem aan dat we er wel in mee zijn genomen, maar ik weet 
niet op wat voor manier. 

Mevrouw Stolk: Oké.

Mevrouw Den Hartigh: Ik kon dat ook niet teruglezen in de stukken. 

Mevrouw Stolk: Oké. Dan heb ik nog één vraag. U zegt van: ja, er zijn bij 
voetbalverenigingen wel tennisbanen aangelegd. Zijn die betaald door de gemeente? Of 
er een soort indirecte of een soort verschuiving van subsidies had. Klopt dat? Heb ik dat 
goed begrepen? 

Mevrouw Den Hartigh: Ik heb volgens mij niet gezegd dat er bij voetbalverenigingen 
tennisbanen zijn aangelegd. Ik heb wel gezegd dat wat we zien, dat is dat bij de aanleg 
van padelbanen, waarvan je zou verwachten dat het opgepakt wordt door 
tennisverenigingen, dat we zien dat het ook door andere sportverenigingen wordt 
opgepakt. Waarbij ik als voorbeeld de voetbalverenigingen en hockeyverenigingen heb 
genoemd. Ik heb daarmee niet gezegd dat dat ook binnen Dordrecht zo is. Hoewel ik 
weet dat er sprake van zou kunnen zijn bij één van de sportverenigingen in Dordrecht. 

Mevrouw Stolk: Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u. Mevrouw Van Benschop, heeft u nog een vraag? 

Mevrouw Van Benschop: Ja. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik zat even na te denken: hoe ga 
ik die vraag stellen zonder dat die raar overkomt. Maar wat ik eigenlijk graag zou willen 
weten. Ik heb een paar punten gehoord die mevrouw Den Hartigh noemde over waar de 
tennisvereniging tegenaan loopt vanwege het eigendom. Maar ik ben ook wel benieuwd 
dat als de gemeente dus wel die subsidie zou verstrekken of in ieder geval mee zou 
werken aan die ondersteuning, voor welke problemen die er nu zijn denkt u dat we 
daarmee een oplossing vinden? Dus met andere woorden, ik begrijp het dat er 
vrijwilligers zijn die misschien wat ouder zijn en dat dan in het groenonderhoud 
bijgesprongen kan worden. Maar zou het ook iets doen voor het tekort aan vrijwilligers 
bijvoorbeeld? Heeft u daar een beetje een beeld van? Welk probleem we dan oplossen 
voor u. 

Mevrouw Den Hartigh: Ik denk dat het ook iets kan doen voor het tekort van vrijwilligers, 
omdat de vrijwilligers op dit moment dusdanige werkzaamheden moeten verrichten dat 
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je je af kan vragen van: in hoeverre kan je nog van vrijwilligerswerk spreken. Wat ik 
daarnet noemde als voorbeeld van die groep. Die zijn het hele jaar één dag per week 
aanwezig. Dat is een forse investering voor een vrijwilliger.

Mevrouw Van Benschop: Zeker. 

Mevrouw Den Hartigh: En dat schrikt andere vrijwilligers af. En dan ook wat ik heb 
gezegd, dat is dat door de kosten die voor de vereniging zelf zijn. Wij hebben 
bijvoorbeeld voor de aanleg van de padelbanen, dat is wel onze eigen keus geweest, 
maar ook wel de contributie moeten verhogen. En ik noemde ook het voorbeeld van de 
contributie voor jeugdleden. Ik denk dat dat ook consequenties heeft voor leden.

Mevrouw Van Benschop: Ja. 

Mevrouw Den Hartigh: Ook jeugdleden. 

Mevrouw Van Benschop: Ja. Dus eigenlijk door. Mag ik nog één vervolgvraag stellen? Of 
ik het goed heb begrepen, voorzitter? Dus eigenlijk door de vereniging te ondersteunen 
of een subsidie te verlenen werken we op meerdere vlakken aan de doelen en de 
doelstellingen van de gemeente? Niet alleen meer mensen aan het sporten krijgen, maar 
ook jongeren kennis laten maken met verschillende sporten en vrijwilligers aantrekken. 

Mevrouw Den Hartigh: Ja. 

Mevrouw Van Benschop: Oké, dank u wel.

Mevrouw Den Hartigh: En meer mogelijkheden, denk ik, voor het gebruik van de 
accommodatie. 

Mevrouw Van Benschop: Ja, precies. 

Mevrouw Den Hartigh: Onder andere voor anderen. Ja. 

Mevrouw Van Benschop: Oké, dank u. 

De voorzitter: Goed. Ik zie verder geen vragen meer, mevrouw Den Hartigh. Ik wil u 
bedanken voor uw inbreng. En ik wil over gaan naar de volgende inspreker. Dat is 
meneer Odijk van RCD, die mede namens EBOH en Wieldrecht gaat inspreken. Klopt dat?

De heer Odijk: Dat klopt, inderdaad. 

De voorzitter: Gaat uw gang.

De heer Odijk: Ben ik verstaanbaar? Ja, mijn naam is Herman Odijk. Ik ben bestuurder bij 
de sportvereniging RCD. En ik heb ook met EBOH en Wieldrecht contact gehad over dit 
onderwerp. En er zijn twee redenen waarom ik uw aandacht wil vragen. Voordat ik deze 
twee noem wil ik eigenlijk een inleiding geven met de volgende stelling. Zijn wij nu als 
vereniging te vroeg of is de gemeente Dordrecht te laat? En dan gaat het hier eigenlijk 
om de investeringen die we in onze verenigingen accommodaties moeten doen. We 
moeten die toekomstbestendig maken. We hebben de ruimte nodig vanwege de omvang 
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van onze vereniging. En ja, als we kijken naar het programma sportparken, dan zien we 
allemaal kansen voor subsidies. Wellicht ook een lening of een garantstelling. Het ziet er 
goed uit, de plannen. Maar wat ons tegenzit is dat het een meerjarenplan is. Het is een 
lange zit. En daar zit nu voor ons de pijn. Wij zijn financieel gezonde verenigingen, die al 
enige jaren uitstellen om, zeg maar, de nieuwbouw te plegen op een manier zoals het 
zou moeten. En vandaar dan eigenlijk mijn stelling: zijn wij nou te vroeg of is de 
gemeente Dordrecht te laat. En dan kom ik bij mijn eerste punt. Is het wellicht mogelijk 
dat de gemeente een overbruggingsregeling kan maken? En ik zal uitleggen wat ik 
daarmee bedoel. De velden zullen pas in de loop van 2023 en later beschikbaar komen, 
terwijl ik denk dat de voorwaarden en de toetsingsnormen nu al duidelijk zijn. Als 
verenigingen dus volgend jaar een accommodatieverbetering willen doorvoeren en die 
passen binnen dat programma sportparken, dan zouden ze eigenlijk een soort van 
toetsingsaanvraag moeten kunnen doen. En wellicht is het mogelijk om het geld eerder 
beschikbaar te stellen dan wel te reserveren. Dus dat is mijn eerste punt. Zou de 
gemeente een overbruggingsregeling kunnen maken, zodat wij niet nog langer moeten 
uitstellen? En het tweede is eigenlijk. Door het lezen van het hele programma heb ik mijn 
vraagtekens bij de duurzaamheidsmaatregelen. Ik begrijp dat de Dordtse verenigingen 
zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen accommodaties. Dat is natuurlijk absoluut goed. 
Maar er is meer geld nodig. Het zijn kostbare investeringen. En er zijn natuurlijk allerlei 
redenen voor. Als we kijken naar de bouwkosten, absurd gestegen. Maar überhaupt het 
investeren in duurzame maatregelen. Een gasketel is een stuk goedkoper dan een dure 
warmtepomp. En als wij kijken naar het verbouwen van onze accommodaties, dan weten 
we gewoon dat als je gaat, ja, eenvoudig isoleren en wat verbeteringen doorvoeren, dat 
het veel minder effectief is dan nieuwbouw plegen. En wij zoeken dan eigenlijk de hulp 
vanuit de gemeente Dordrecht van: help ons dan met die investeringen. Als ik kijk naar 
het programma sportparken, dan zie ik dat je een gezonde businesscase moet hebben. 
Maar een gezonde businesscase lijkt er veel meer op dat het ook binnen de plannen van 
de gemeente moet passen. Dus dat er maar kinderopvang of scholen die toegang 
moeten hebben bijgehaald moeten worden, zodat het een grote businesscase wordt. En 
dan komt er veel meer geld beschikbaar en waarschijnlijk ook prachtige accommodaties. 
Ik denk dat hier een ongelijkheid ontstaat. De kleinere businesscases, de kleinere 
verenigingen die niet zo’n grote businesscase hebben, ook die hebben de problematiek. 
Hoe zorgen we ervoor dat de accommodatie toekomst bestendig is en dat wij met elkaar 
de energierekening kunnen blijven betalen. En dat we ook klimaatneutraal de sport 
kunnen blijven. Want we zullen allemaal als sporters moeten investeren. Dus 
samengevat. Ik zie graag de mogelijkheid van een overbruggingsregeling. Dus dat we 
eerder, als we voldoen aan de toetsingsvoorwaarden natuurlijk van het programma, 
gelden zouden kunnen krijgen. En ik zou aandacht willen vragen voor in het algemeen 
verenigingen helpen met duurzaamheidsinvesteringen. Ik dank u voor uw aandacht. 

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Odijk. Ook u heeft een helder en kort verhaal. Leidt 
dat tot vragen bij? Ja, meneer Boersma en meneer Den Heijer en meneer Van Dam 
Timmers. Ik begin met meneer Boersma. 

De heer Boersma: Ja, voorzitter. Dank u wel. Nou, meneer Odijk, u ook bedankt voor uw 
inbreng. U heeft het over de kleine verenigingen, zeg maar. Ook in relatie tot, zeg maar, 
laat ik het zo zeggen, de grootse plannen en de mogelijkheden om met maatschappelijke 
partners aan de slag te gaan. U pleit eigenlijk van: kijk ook naar de wat kleinere 
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verenigingen en zorg dat die ook een positie hebben om gewoon investeringen te 
kunnen doen en voort te kunnen bestaan. En daarover heb ik een vraag. Want als je het 
programma leest, dan worden daar eigenlijk best nog wel wat voorwaarden gesteld aan 
de sportverenigingen als ze mee willen in de toekomstige ontwikkelingen, zeg maar. Je 
moet als je bijvoorbeeld uit wilt breiden, dan moet je minstens drie jaar vooruit kunnen 
kijken. Je moet als sportclub aan kunnen geven wat je toegevoegde waarde is voor de 
sportdoelstellingen. En zo zijn er nog een paar dingen. Hoe ziet u dat als kleine 
vereniging? Ziet u dat zitten? Of zegt u. 

De heer Odijk: Nou, het is meer dat ik denk: de kleinere vereniging. Wat ik bedoel is de 
kleinere businesscase. RCD, onze vereniging, is een kleine vereniging. Wij hebben best 
veel leden en veel activiteiten. Toch lees ik dat als je, zeg maar, goed ondersteunt wilt 
worden, dan zal je de maatschappelijke doelen mede moeten dienen en dan heb je een 
goede businesscase. En dan kan er veel gebeuren. Maar eigenlijk is dat niet terecht. 
Verenigingen die gewoon goed draaien, waar mensen sporten die trots zijn op hun 
vereniging en daar graag komen, krijgen eigenlijk als je een aantal jaren verder bent een 
achterstand. De verenigingen die dus een prachtige businesscase maken op de toekomst 
krijgen misschien juist daardoor de mogelijkheid om uit te breiden, meer leden te 
werven, leden van de andere verenigingen die niet meekonden met zo´n businesscase 
winnen, en dan zeggen: nou, we hebben het goed gedaan. En dat is een beetje het 
gevoel dat ik heb. Van: als je het zelfstandig doet, zonder de belangen van de gemeente, 
dan is er eigenlijk geen hulp. Dus ik noemde het kleinere verenigingen, maar ik bedoelde 
eigenlijk ook de kleinere businesscases. 

De heer Boersma: Ja, als ik het goed begrijp zegt u van: laat ons daar ook gewoon lekker 
sportvereniging zijn en gewoon aan de slag blijven. En dat gewoon op een goede manier 
laten doen zonder allemaal grootste plannen. 

De heer Odijk: Ik heb het idee dat als ik naar onze vereniging kijk met de bridge, met de 
tennis, met de voetbal, met de biljart, dat wij al een hele goede functie in Dordrecht 
hebben met veel leden. Een groot draagvlak. Wij staan ook voor die investeringen. En als 
wij dan niet, zeg maar, nog een buitenschoolse opvang of iets anders vinden, dan val je 
ernaast. Maar dat geldt voor ons, maar dat geldt dus ook voor alle andere verenigingen. 
En ik zoek eigenlijk ook van: is er een verdeling mogelijk naar verenigingen die gewoon 
een goed plan hebben, stabiel zijn. Dat die ook geholpen kunnen worden met kleine 
investeringen. Want alles helpt bij verenigingen. 

De heer Boersma: Ja, dank u. Dat is duidelijk. 

De voorzitter: Mijnheer Den Heijer. 

De heer Den Heijer: Ja, dank u, mijnheer Odijk, voor het inspreken. Ik had eigenlijk twee 
vragen. In het licht van de vorige inspreker, die voor de tennisclub vanuit een hele 
andere situatie een betoog hield, naar uw situatie. Kunt u aan mij het verschil uitleggen 
tussen uw beide verenigingen en hoe u dat dan financieel oplost. Want ik zie dat de 
tennis heel veel voor zijn eigen rekening neemt. 

De heer Odijk: Volgens mij is er nul verschil tussen. 
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De heer Den Heijer: Nog een vraag, sorry. Dan kan je ze tegelijk met elkaar 
beantwoorden.

De heer Odijk: Ja, hartstikke goed.

De heer Den Heijer: Dus daar was u al met uw beantwoording bezig. En de tweede is. Ik 
denk dat u een terecht punt heeft dat er heel veel op besturen afkomt in deze tijd. En 
daar hebben wij bij de IAP hebben wij ook een discussie gehad in deze raad over hoe je 
nou sportclubs kunt begeleiden in het subsidietraject naar verduurzamingssubsidies. 
Heeft u zo’n traject behandeld en wat zijn uw ervaringen daarin? Daar ben ik benieuwd 
naar. 

De heer Odijk: Oké. Om met de eerste vraag te beginnen. Wat mij bijbleef van de 
tennisvereniging CC. Ik zag heel veel paralellen met onze vereniging. Ik geloof niet dat 
wij ooit subsidies hebben gehad of hulp of anderszins. Wij zijn ook volledig zelfstandig. Ik 
weet dat wij op de Krommedijk een prachtig kunstgrasveld hebben gekregen. Maar ik 
weet ook dat wij jarenlang trainen op een kwart veld, een uur in plaats van anderhalf 
uur, met de mensen. Waar we dan normaal gesproken een heel veld voor zouden 
kunnen doen. Dus wij hebben jarenlang ook echt een tekort aan ruimte gehad. Dus dat 
kunstgrasveld was brood nodig. Maar die ondersteuning in subsidiegelden, ik zie daar 
geen verschil in met de tennisvereniging. Wij zijn ook zelfstandig en dat behoor je ook te 
zijn als vereniging. De tweede vraag over het subsidietraject bewandelen. Wij hebben 
inderdaad, zeg maar, binnen het bestuur gekeken. Je hebt de BOSA-regeling. Je hebt 
SWS voor de toetsing voor de garantstelling. Dus, zeg maar, die wegen hebben wij 
allemaal bewandeld nu. En we komen er nu achter dat, zeg maar, in eerste aanleg de 
toetsingsnormen voor een garantstelling best zwaar zijn. Dus je kunt ondanks dat je een 
goede cashflow hebt en een goed budget hebt valt het tegen wat je kan lenen. Ook daar 
zoek ik wat ruimte bij de gemeente. Kunnen we dat niet iets soepeler doen om onze 
plannen te verwezenlijken? En ik vraag niet zo zeer van: betaal alles voor ons. Verre van 
dat. Maar het is vaak als er tien of twintig procent subsidie bijkomt van een totale 
investering, dan maakt dat een wezenlijk verschil. 

De voorzitter: Dat is helder?

De heer Den Heijer: Helder hoor. Ja, dank je wel. 

De voorzitter: Goed. Dan ga ik over naar meneer Van Dam Timmers. 

De heer Van Dam Timmers: Ja, dank, voorzitter. Ja, ook dank voor uw verhaal vanuit drie 
verenigingen. Fijn dat jullie dat ook bundelen en elkaar ook weten te vinden. Hartstikke 
mooi. Ik ben benieuwd. We bespreken vanavond ook een aantal politieke vragen. Ik ben 
eigenlijk wel benieuwd naar de participatie die u heeft ervaren eigenlijk met de 
gemeente. En herkent u nou eigenlijk die zaken die u toen opgebracht heeft als 
verenigingen, herkent u nou terug in het sportparkenprogramma wat er ligt? En als 
tweede eigenlijk. En u benoemt het wel al een beetje. Maar hoeveel duidelijkheid heeft u 
op dit moment als vereniging en hoeveel duidelijkheid zou u nodig hebben? Dat is 
eigenlijk een beetje een dubbele vraag.
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De heer Odijk: Nou, laat ik met de eerste beginnen. Het programma sportparken. Wij 
hebben daar inderdaad onze inbreng gehad. We hebben daarover gesproken. Veel zaken 
herken ik ook terug die met ons besproken zijn. Ik denk dat het programma zoals het er 
nu ligt er best goed uitziet. Het is een mooie ambitie. Er is ook een goede som geld voor 
vrijgemaakt. We hebben het nu over het, zeg maar, aanwenden van de gelden en waar 
het terecht komt. En dat is altijd wel een moeilijkere zaak. Maar dat heb ik net in mijn 
betoog uiteengezet. De tweede vraag die u stelde, die begreep ik niet helemaal. 

De heer Van Dam Timmers: Nou, dat is eigenlijk de vraag. Kijk, u vraagt om duidelijkheid 
natuurlijk over wat wel en wat niet kan. Op basis van. We bespreken vanavond een 
programma. In hoeverre is dat programma voor u als vereniging of jullie als 
verenigingen, u vertegenwoordigd natuurlijk meerdere, nou voldoende helder voor de 
komende jaren? 

De heer Odijk: Nou, ik zie wel, zeg maar, wat de plannen zijn. Wat er gebeurt. Hoe de 
sportparken eruit moeten gaan zien. Dat het een bredere maatschappelijke functie krijgt 
dan alleen de verenigingen die er zitten. Maar wat ik er dus ook in lees is dat je. Ja, je 
moet je best doen om een goede businesscase te maken. En ik denk dat als je een 
prachtige businesscase hebt, dan kan daar prima mee gescoord worden. Maar ik ben 
bang dat dat dan ten koste gaat van een hoop andere verenigingen. Want je kan het 
geld maar één keer uitgeven. Dus dat is, zeg maar, wat ik in het sportparkenprogramma 
lees. Dat ik denk: ja, ik zie daar een nadeel in. Ik heb zoiets van: het is ons 
gemeenschapsgeld. We zijn allemaal Dordtenaren. We doen allemaal een sport die we 
zelf leuk vinden. Maar blijkbaar gaat de ene Dordtenaar een stuk meer subsidie 
uiteindelijk per hoofd, per lid, krijgen dan een andere sportende Dordtenaar die 
misschien net zo blij is met zijn vereniging. Dat is het gevoel wat ik eruit heb. 

De heer Van Dam Timmers: Ja. En vindt u dat uit te leggen dan richting de Dordtse 
burger? 

De heer Odijk: Ik denk dat er een kleine ongelijkheid mag zijn. Want uiteindelijk gaat het 
uit van businesscases. Maar ik denk niet dat je de kleinere verenigingen of de 
verenigingen met een kleinere businesscase, dat je die dan, zeg maar, zou moeten 
passeren. Dat vind ik een ongelijkheid die niet acceptabel is.

De heer Van Dam Timmers: Oké. Nou, dan denk ik dat we dat delen. Dank voor uw 
antwoorden. 

De heer Odijk: Goed.

De voorzitter: Dank u wel. Meneer Schalken heeft nog een vraag.

De heer Schalken: Ja, voorzitter. Dank u wel. En ook dank aan meneer Odijk, ook voor 
het inspreken. Ook natuurlijk dank aan mevrouw Den Hartigh voor haar inbreng hiervoor. 
Meneer sprak over wie nu te laat of te vroeg is ook met betrekking tot financiën. En u 
had het al over wellicht een overbruggingsregeling. Dus u heeft kennelijk al redelijk 
concrete plannen waar u graag mee aan de slag wilt. En in hoeverre passen die plannen, 
die RCD dan heeft. Want ik neem dat u het over de plannen van RCD heeft.
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De heer Odijk: Ja, dat zijn onze plannen. Ja, dat klopt. 

De heer Schalken: Ja. In hoeverre passen die ook bij de doelstellingen en wat in het 
sportparkenprogramma staat? Want ik begrijp ook dat u eigenlijk al een aantal jaren zit 
te wachten om die stap te kunnen maken. Dus als dat wellicht zou passen ook binnen de 
plannen van het sportparkenprogramma, dan zou het wellicht mooi zijn wanneer u daar 
snel mee zou kunnen beginnen. 

De heer Odijk: Dan kom ik eigenlijk te vroeg of te laat. Dat zit hem in: de Krommedijk 
staat natuurlijk al een aantal jaren op de agenda, wat we daar zouden gaan doen. Ik heb 
toentertijd aangegeven dat RCD absoluut wilde meedenken in het, zeg maar, facilitair 
neerzetten van gebouwen die door meerdere gebruikers ingezet kunnen worden. 
Overdag scholen. ’s Avonds voetbal en trainen. Wellicht andere sportactiviteiten. Wij 
zitten op een open park. Dus wij willen ook meedenken in toegang voor andere mensen. 
Dus die bijvoorbeeld individueel willen sporten op een sportbaan of iets dergelijks. Wij 
waren al best wel mee in, zeg maar, het programma sportparkenvisie. Zo zou het 
kunnen zijn op de Krommedijk. De enige voorwaarde die wij stelden is dat je het 
verenigingsgebouw waar je je kantine hebt, dat moet wel iets van privé blijven, want dat 
is je eigen verenigingsleven. Maar er zijn veel faciliteiten die je kunt delen. En dan kom ik 
eigenlijk: zijn wij te vroeg of is de gemeente te laat. Ik ben nog steeds van mening dat je 
op een sportpark faciliteiten moet kunnen delen met andere gebruikers. Maar wij kunnen 
nu niet wachten. En wij gaan dus investeren in kleedkamers waarvan we denken: we 
hadden graag daar meer doel aan kunnen geven. 

De heer Schalken: Ja, dus eigenlijk dat u ook wel een oproep wilt doen van: jongens, een 
klap erop en nu gewoon met de uitwerking aan de slag. 

De heer Odijk: Dan maak ik een businesscase met andere belanghebbenden om te zien 
of wij onze verbouwing dan in 2022 daadwerkelijk kunnen starten. Ondanks dat pas fase 
twee in 2023 of verder ligt. 

De heer Schalken: Ja. Oké, nou ja. Sorry, voorzitter. Dit is een aanvulling op de vraag die 
ik eerder stelde. In de raad is er ook een bedrag gereserveerd om met de eerste 
uitvoering aan de slag te kunnen gaan, als we dit sportparkenprogramma vaststellen. 
Dus ik bedoel: we moeten nergens op vooruitlopen. Want net als u zullen er ook 
meerdere verenigingen en clubs zijn die wellicht wel plannen hebben. Maar ik kan me 
voorstellen dat, nou ja, dat u eigenlijk ook wel verwacht dat wij vanuit de kant van de 
politiek nu ook stappen gaan zetten om naar een volgende fase te komen.

De heer Odijk: Absoluut. 

De heer Schalken: Dank u wel. 

De voorzitter: Dank, mijnheer Schalken. U heeft gelijk al een stukje van uw opvatting 
meegegeven. Mevrouw Stolk. 

Mevrouw Stolk: Ja, voorzitter. Ook dank natuurlijk aan meneer Odijk. Helder verhaal. Wat 
ik mij wel even afvraag. Want u zegt: ik spreek ook namens EBOH en Wieldrecht. En ik 
hoor eigenlijk alleen nog maar over de Krommedijk. Maar hoe is de verhouding nu op dit 
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moment met de overige bewoners van de Krommedijk? En u zegt ook: ik spreek ook 
namens EBOH en Wieldrecht. Maar daar heb ik u nog niks over horen zeggen. Dus 
misschien dat u daar. 

De heer Odijk: Mijn verhaal net, wat ik zei is dat ik overleg heb gehad met EBOH en 
Wieldrecht. Zij hebben vergelijkbare plannen. Zij hebben ook verbouwingsplannen en 
verbeteringen die ze willen doorvoeren op hun accommodaties. Dus zij lopen tegen 
hetzelfde probleem aan als onze vereniging. Dus daar zit, zeg maar, de deler. 
Investeringen die we gewoon zo snel mogelijk zouden moeten doen, maar de steun 
vanuit het programma sportparken dat laat nog een tijd op zich wachten. Dus die 
problematiek heb ik willen aankaarten met een overbruggingsregeling. Daarnaast ben ik 
meer ingegaan op specifiek RCD, wat wij op de Krommedijk zouden willen hebben. 

Mevrouw Stolk: Maar dat is weer iets anders dan wat EBOH en Wieldrecht willen. 

De heer Odijk: Ik heb geen goed overzicht over de investeringen van Wieldrecht en 
EBOH wat bij hen als eerste moet komen. 

Mevrouw Stolk: Ja, ja. Nee, maar dat. Dat is mijn interpretatie. Maar even de andere 
vraag. Hoe is nu het overleg op de Krommedijk met de andere sportverenigingen? Zijn 
die krachten alweer gebundeld? 

De heer Odijk: Volgens mij hebben wij altijd een goed overleg met de andere gebruikers 
van het sportpark. Ik heb niet het idee dat het ooit, zeg maar, anders is geweest dan een 
goed overleg. Ik denk niet dat daar iets in is veranderd. 

Mevrouw Stolk: Dus er is gewoon onderling overleg ook over gebruik van bepaalde 
accommodaties en jullie hebben ook met elkaar op de Krommedijk ook plannen met 
elkaar? 

De heer Odijk: Ik praat nu, zeg maar, over het feit dat wij als verenigingen toentertijd 
met de Krommedijk, de verbouwing die zou plaatsvinden met het stadion. Hebben wij 
veel overleg gehad. Uiteindelijk is dat hem niet geworden. En DFC en The Hawks hebben 
met elkaar gesproken dat zij samen een verenigingsgebouw zouden willen hebben en 
een locatie. Dat vinden wij prima. Dat lijkt ons een goede oplossing voor DFC en The 
Hawks. Maar om te spreken dat wij alle gebouwen van FC Dordrecht Amateurs en DFC en 
The Hawks bij elkaar doen. Nee, die gesprekken zijn niet gevoerd. 

Mevrouw Stolk: Oké, dank u wel. 

De voorzitter: Dank u, mevrouw Stolk. U was de laatste vraagsteller. Mijnheer Odijk, 
hartelijk bedankt voor uw inbreng. U was helder, kort en krachtig. Ik wilde nu overgaan 
naar de volgende inspreker. En dat is meneer Arink van de hockey. 

De heer Van de Giessen: Ja, dat is dus Bart van de Giessen van DMHC. Goedenavond.

De voorzitter: Het gaat allemaal fout vanavond. 

De heer Van de Giessen: Geeft niet. 
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De voorzitter: Gaat uw gang.

De heer Van de Giessen: Ja, dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik spreek dus in 
namens DMHC. DMHC is de enige hockeyvereniging in Dordrecht. En wij bestaan 
inmiddels 96 jaar. Wij hebben achthonderd plus leden. En uiteraard streven wij net als 
iedere vereniging ernaar om best in class te zijn, en zeker in de regio, in alles wat we 
doen. En we hebben daarbij de vier kernwaarden die wij hanteren. Dat is: samen, 
gastvrij, sportief en gezellig. Aan de Schenkeldijk zijn wij gevestigd met een clubhuis in 
eigendom, inmiddels 47 jaar oud. Wij huren accommodatie en kunstgrasvelden in van de 
gemeente Dordrecht. En daarbij verhuren wij werkruimte uit ons clubhuis aan de 
sportaccommodaties, ook van de gemeente Dordrecht. De DMHC-accommodatie zelf 
wordt veelvuldig gebruikt door de vereniging uiteraard, maar ook door scholen voor hun 
sportprogramma’s, bijvoorbeeld bij de koningsspelen, en andere externe partijen die 
jeugdprogramma’s faciliteren in combinatie met sport. En dan moet u bijvoorbeeld 
denken aan sportkampen. In 2020 hebben wij onze kantine en bar, ons horecagedeelte, 
verbouwd en volledig opgefrist. Wij hebben aan meerdere belanghebbenden binnen de 
gemeente een vijfjarig groeiplan gepresenteerd. Onder andere aan de wethouder. En 
daarin de nadruk gelegd op de groei en de verduurzaming van onze vereniging. En zoals 
beschreven in het programma sportparken is in Dordrecht 0,75 procent van de bevolking 
lid van DMHC. En alhoewel DMHC een vereniging is met een bovengemiddeld aantal 
leden zijn er gezien het landelijk percentage van 1,5 procent hockeyende bevolking nog 
genoeg potentiële leden in Dordrecht om DMHC te kunnen laten groeien. En het sterkt 
dan ook eigenlijk onze primaire ambities. Om die te benadrukken. We kunnen een groei 
faciliteren van minimaal duizend leden voor 2025. Wij hebben een focus op de 
verduurzaming van de faciliteiten, waaronder de kleedkamers, keuken, toiletten, 
veldverlichting. Het aanschaffen van een blaashal met een sluitende businesscase. En 
het hebben van twee EK-waardige watervelden. En dan onze lokale positie niet te 
verliezen aan regionale sterke verenigingen, die ook inmiddels al twee EK-watervelden 
hebben. Ja, we hebben een urgentieverzoek. En wij zijn blij dat we in gesprek zijn met de 
gemeente. Onze ambities zijn afgestemd en deze worden ook door ons zeer duidelijk 
herkent in het programma sportparken. En dan noem ik eigenlijk hier pagina 55 in het 
plan. En ik noem verder ook het oog voor de rennovatie en aanleg van de 
kunstgrasvelden. En uiteraard de verduurzaming van de veldverlichting naar led. Om de 
faciliteiten bij DMHC verder toekomstbestendig te krijgen en ook duurzaam te 
ontwikkelen is een aanzienlijke investering nodig. En dat is tweeërlei. En we hebben 
gesproken over de blaashal. En dat is voor ons om winterhockey aantrekkelijk te houden 
en ook beter te kunnen faciliteren. Hebben wij een sluitende businesscase inmiddels 
voor de aanschaf van een zogenaamde blaashal. Wij kunnen die aanschaf zelf dragen. 
De ALV heeft akkoord gegeven en de vergunning is binnen. Wij zoeken nog een 
garantstelling voor 50 procent van de aanschafwaarde, die om en nabij de 400 duizend 
euro is, om die geldlening te kunnen afsluiten. En daarnaast is het, en dat is eigenlijk het 
voornaamste. Met het op peil brengen van de overige faciliteiten, lees hier het 
clubgebouw, de keuken, kleedkamers, et cetera, zoeken wij hulp bij de gemeente 
Dordrecht. En doen wij een beroep op de subsidie ondersteuning zoals beschreven ook in 
het plan om de DMHC-faciliteiten op peil te kunnen brengen en toekomstbestendig te 
maken. Het betreft hier lange trajecten. En dat was ook hiervoor bij de insprekers ook al 
duidelijk aangegeven. En vanwege de ouderdom en staat van het clubgebouw doen wij 
een beroep op urgentie bij besluitvorming om hier aanspraak op de subsidie 
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ondersteuning te kunnen maken en vragen aandacht voor de vervolgstappen op een zo 
kort mogelijke termijn. Dit was ons inspreekpunt. 

De voorzitter: Dank u wel. 

De heer Van de Giessen: Dank u.

De voorzitter: Voor ik verder ga heb ik zelf twee vragen, meer van technische aard. Kunt 
u kort uitleggen wat een blaashal is? Dat zal misschien aan mij liggen dat ik het niet 
weet. En wat een EK-watervelden zijn. 

De heer Van de Giessen: Ja. De eerste vraag. Een blaashal is feitelijk is dat een 
opblaastent die op het veld wordt neergezet en waarbij een sportvloer wordt gelegd. En 
waarbij de mogelijkheid is om, zeg maar, zaalhockey te kunnen spelen op twee velden, 
op twee zaalhockeyvelden. Dat is eigenlijk een tijdelijk bouwwerk wat wordt afgevoerd. 

De voorzitter: Oké. Dat is helder. En EK-watervelden.

De heer Van de Giessen: Ek-watervelden, ja. Ja, ook in hockey is er technische 
vooruitgang. We kunnen niet zomaar spreken over een kunstgrasveld. Er is een bepaald 
niveau van onderlaag en toplaag wat, zeg maar, een veld EK-waardig maakt. En dan 
spreken wij over een volledig waterveld. Dat is het fijnst om te spelen. En dat geeft ook 
de mogelijkheid om bijvoorbeeld het Nederlands elftal in trainingswedstrijden uit te 
nodigen. Er zijn een beperkt aantal watervelden in Nederland. Onze hockeybond kijkt 
heel goed naar waar die velden liggen. Zodoende dat ze die ook kunnen gebruiken in 
hun eigen facilitaire invulling. 

De voorzitter: Oké. Dank je wel. Meneer Den Heijer heeft een vraag voor u.

De heer Den Heijer: Ja, hartelijk dank. En bedankt voor het inspreken, mijnheer Van de 
Giessen. Ik had een vraag over die blaashal. Dan ben ik gewoon benieuwd naar het 
traject. Ik moet eerlijk zeggen: we hebben ook wel gewoon contact met DMHC hierover 
gehad, dus laat ik dat maar gewoon eerlijk zeggen. Maar voor mij. Ik verbaas me er 
gewoon over hoe dat zo’n traject loopt en hoe het dan kan dat jullie op dit moment geen 
uitzicht hebben op zo’n blaashal. En kunt u daar wat meer over vertellen? Dat mijn 
collega’s daar ook kennis van kunnen nemen. 

De heer Van de Giessen: Dank u voor de vraag. In principe begint het natuurlijk met een 
businesscase, want feitelijk is het gewoon het aanschaffen van, zoals ik net al aangaf, 
een tent. Maar het is belangrijk om, zeg maar, de financiering daarvoor te kunnen 
afsluiten. Hebben wij toch een garantstelling nodig. De garantstelling is tweeërlei 
opgebouwd. Aan de ene kant is dat middels de stichting waarborgfonds sport, die 50 
procent faciliteert. En de overige 50 procent zou dan voorwaardelijk. Althans, dat is 
voorwaardelijk 50 procent. De andere 50 procent zou dan een garantstelling zijn van de 
gemeente Dordrecht. De gemeente Dordtecht die heeft de status van de hal bepaald als 
zijnde dat moet door de raadsvergadering. En op dit moment zijn wij in afwachting dat 
dit punt kan worden toegevoegd aan de agenda om te worden besproken. 
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De heer Den Heijer: Nou, ik moet eerlijk zeggen: ik heb helemaal nog niks op de agenda 
zien staan. Dus ook een verzoek via deze weg aan de voorzitter en aan de wethouder 
van: ja, ik zou eigenlijk ook dan in onze, straks in ons behandelstuk, daar dan ook een 
toelichting op willen, eerlijk gezegd. 

De voorzitter: Helder. Mijnheer Van Dam Timmers.

De heer Van Dam Timmers: Ja, dank. Ging even mis. Ja, dank, voorzitter. En dank ook 
voor uw verhaal over DMHC. DMHC heb ik toevallig ook recent mee gesproken. En wat ik 
interessant vond aan jullie verhaal is ook van hoe dat dan gaat in zo’n proces. En mijn 
vraag is dan eigenlijk: hoelang loopt zo’n traject dan? En is er in zo’n traject, zeg maar. 
Met wie of wat heb je dan contact en waar loopt het dan spaak voor jullie gevoel? Dat 
probeer ik te begrijpen. 

De voorzitter: En welke traject praat u dan over? 

De heer Van Dam Timmers: Het traject rondom die blaashal, denk ik. Want het is iets wat 
jullie zelf willen financieren. Dus in principe komt daar niet per se subsidie bij kijken. En 
dan vraag ik me af: waar zit dan het knelpunt. En hoe zouden wij, volgens u, dat vanuit 
de gemeenteraad bijvoorbeeld kunnen faciliteren of kunnen helpen om zoiets wel 
gerealiseerd te krijgen. 

De heer Van de Giessen: Uiteraard zijn wij. Wij zijn in goed overleg met de gemeente 
instanties. Dus het komt niet op communicatie aan. Ik denk dat het belangrijkste is dat 
de status van de hal door twee verschillende brillen wordt bekeken. Wij zien het als een 
tijdelijke, zeg maar. Ik wil het toch even benoemen als tent. Terwijl vanuit de gemeente 
het wordt gezien als een vast bouwwerk. En dat geeft gewoon een verschil in status. En 
dat geeft dan ook een verschil in procedure. 

De heer Van Dam Timmers: En dat maakt dan dat je niet verder komt, zeg maar? Dat je 
niet dezelfde taal spreekt, zeg maar. 

De heer Van de Giessen: Ja, je spreekt dan inderdaad niet dezelfde taal. En dat betekent 
dat ook dan de procedure wat langer wordt. 

De heer Van Dam Timmers: Ja. En wat langer, wat bedoelt u dan? 

De heer Van de Giessen: Nou ja, dan ga je een ander goedkeuringstraject in. 

De heer Van Dam Timmers: Ja. En wat is dan het vooruitzicht in zo’n traject? Is dat dan 
jaren? Of hoe moet ik dat zien, zeg maar? Is dit iets wat maanden speelt of gaat het om 
jaren? Dat probeer ik even te begrijpen. 

De heer Van de Giessen: Ja, kijk. Volgens mij is het zo dat op het moment dat je het 
benadert als een tijdelijk bouwwerk of als een tent, dan zou je een procedure hebben 
van om en nabij de zes weken voor goedkeuring te hebben voor die garantstelling. En nu 
praat je dus echt over minimaal een maand of zes. Terwijl, ja, in de tussentijd, want dat 
speelt natuurlijk ook mee. De kosten zijn gestegen, dus we zien sowieso nu al, omdat wij 
nu dit jaar niet konden bestellen, een prijsstijging van ik denk minimaal 15 procent. Dat 
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betekent eigenlijk dat wij terug moeten gaan naar de ALV om te zien of wij die 
businesscase kunnen heropenen en daar goedkeuring voor kunnen krijgen. Dus dat zijn 
tegenslagen. Die proberen we natuurlijk wel intern te verwerken. Alleen ja, uiteindelijk 
was dat natuurlijk niet voorzien toen wij de aanvraag deden daarvoor. We hadden 
eigenlijk gedacht dat het een simpele pennenstreek was om die garantstelling te krijgen 
vanwege de status van het gebouw of van de tent.

De heer Van Dam Timmers: Ja, dank voor uw beantwoording. Ik denk dat ik. Ik hoop dat 
mijn collega’s daar ook veel mee kunnen, met dit soort voorbeelden. Dank. 

De heer Van de Giessen: Dank u. 

De voorzitter: Dank u. Goed, mijnheer Van de Giessen. Hartelijk dank voor uw inbreng.

De heer Van de Giessen: Graag gedaan.

De voorzitter: U heeft in ieder geval helderheid geschapen op een aantal punten, heb ik 
begrepen van mijn collega’s, waarvoor dank. 

5. Beantwoorden artikel 40-vragen GroenLinks Aanpak discriminatie en racisme 
in Dordrecht - Antwoordbrief artikel 40/41

De voorzitter: We zijn nu aan het. U was de laatste inspreker voor dit onderwerp. Dus we 
zijn nu aan het einde van dit onderdeel gekomen. Ondertussen heeft mevrouw Felten 
zich gemeld. Die zit ook bij de vergadering. Daar is ze. Dank u wel. Welkom, mevrouw 
Felten. U heeft gevraagd om te kunnen inspreken op het volgende onderwerp wat we 
gaan behandelen. Dat is discriminatie. U had slecht een uurtje de tijd vanavond om dat 
te realiseren. Nou, het is mooi uitgekomen. We zijn nu met de insprekers klaar voor de 
sportparkenvisie. U heeft het woord. En u heeft ongeveer vijf minuten om uw verhaal te 
doen. 

Mevrouw Felten: Oké. In vijf minuten, ja. Ik hoorde eerst twintig minuten, dus ik zal even 
mijn PowerPoint wat inkorten. Dat is dan ietsje korter. Maar dat is geen probleem. Wacht 
even. Ja, daar is de diavoorstelling. Mijn naam is Hanneke Felten. Ik ben senior 
onderzoeker bij Movisie en KIS, kennisplatform, integratie en samenleving. En één van 
onze taken is de gemeente ondersteunen in een lokaal anti-discriminatie beleid te 
ontwikkelen. Het anti-discriminatie beleid is in Nederland met name bij de gemeente 
belegd. Dat is zo geregeld. En de vraag is natuurlijk: waarom zou je dat doen als 
gemeente? En vooral: wat kan je doen? Ik zal daar kort iets over vertellen. Nou, 
allereerst, discriminatie speelt op heel veel verschillende terreinen. Stagediscriminatie is 
jullie vast bekend. Is ook bewezen dat het speelt. Als je eenzelfde cv stuurt, dan maakt 
het uit welke naam daarop staat. Hoeveel kans er is dat er een positieve reactie komt. 
Dat zagen we in de gemeente Utrecht, maar wij verwachten dat dat in heel Nederland is, 
omdat wij dat ook zien op de arbeidsmarkt. Er is een hele reeks aan studies gedaan over 
discriminatie op de arbeidsmarkt. En iedere keer zien we hetzelfde patroon. Namelijk dat 
er fors gediscrimineerd wordt op grond van afkomst. Zo heeft iemand met een 
Nederlands klinkende naam 60 procent meer kans om door de eerste ronde van selectie 
te komen in vergelijking met iemand met een Arabisch klinkende naam. En zelfs al heb 
je een strafblad als persoon met een Nederlands klinkende naam, zelfs voor een 
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geweldsdelict, dan heb je nog meer kans dan iemand met een migratieachtergrond. Dus 
de cijfers zijn in Nederland heel duidelijk. We doen het ook niet zo goed in Nederland. 
Bijvoorbeeld in Spanje of Duitsland speelt er veel minder discriminatie op de 
arbeidsmarkt. Op de woningmarkt is ook discriminatie aangetoond. Dat is ook met van 
die testen gedaan, zodat het echt objectief is. Dus het is niet puur op basis van mensen 
hun ervaringen. Maar het is echt met zo’n objectieve test. En daar zie je ook dus dat de 
naam die op wordt gegeven uit maakt in hoeveel kans je hebt op een positieve reactie. 
Nou, tot slot het onderwijs. We weten daar minder van. Maar er is bijvoorbeeld relatief 
weinig onderzoek over discriminatie in het onderwijs. Maar wat we bijvoorbeeld wel 
weten is dat de leerkrachtverwachtingen, dus of een docent denkt dat een leerling goed 
gaat presteren, afhangt van bijvoorbeeld of die leerling een migratieachtergrond heeft of 
niet. En dat hangt ook weer samen dus met hoe vervolgens de leerling scoort. Dus heeft 
de docent een lagere verwachting van een leerling, dan scoort die leerling ook lager. 
Maar die verwachting, die hangt dus af van: heeft die leerling een migratieafkomst of 
niet. Dus zo zien we op allerlei terreinen discriminatie in Nederland. En dat komt door 
eigenlijk, ja, vooroordelen en stereotypen. Vooroordelen zijn negatieve gevoelens of 
affecties die mensen hebben ten opzichte van andere, omdat je ze rekent tot een 
bepaalde groep. Stereotypen zijn de beelden die mensen hebben ten aanzien van 
mensen die ze rekenen tot een bepaalde groep. En vervolgens telt ook heel veel mee 
wat je ziet in je omgeving. Wat je denkt dat normaal is. Als je bijvoorbeeld denkt dat 
iedereen in jouw omgeving discrimineert, dan is de kans ook heel groot dat je daaraan 
meedoet. En discriminatie hoeft niet altijd bewust te zijn. Ik ga daar niet te lang op in. 
Maar mochten jullie daar meer over willen weten. Daniel Kahneman, die ontving daar de 
Nobelprijs voor. Die heeft dat helemaal uitgelegd hoe we eigenlijk vanuit ons 
automatische denken, ons automatische systeem, eigenlijk kunnen discrimineren zonder 
dat we het in de gaten hebben. Dus je ziet dan dat het eigenlijk niet gaat om de intentie 
bij discriminatie, maar om de uitkomst. Dus weer eens het voorbeeldje van een leraar 
die bijvoorbeeld zijn favoriete leerling naar voren haalt. Dat doet die niet omdat die 
waarschijnlijk niet een hekel heeft aan kinderen van een bepaalde afkomst, maar 
gewoon omdat die deze leerling zo fijn vindt. Maar daar zitten onbewust spelen daar 
vooroordelen en stereotypen een rol. En wij weten uit wetenschappelijk onderzoek dat 
vrijwel iedereen die onbewuste vooroordelen en stereotypen heeft. En die beïnvloeden 
heel sterk ons gedrag. Dus dat kan er heel erg voor zorgen dat ook een mens, ook al 
hebben mensen niet de bedoeling om te discrimineren, dat de uitkomst wel is dat 
mensen gediscrimineerd worden. Nou, ik laat dit even. Dat ga ik even overslaan in 
verband met de tijd. Nu zullen jullie natuurlijk vragen: wat moeten wij hiermee als 
gemeente? Nou, als gemeente kan je een anti-discriminatie beleid volgen. Sterker nog, 
dat is eigenlijk de bedoeling dat iedere gemeente dat doet. Er is ook een handreiking 
voor gemaakt vanuit het ministerie van BZK. Wij hebben die voor BZK ontwikkeld. En in 
die handreiking kan je alles lezen over hoe je dat nou als gemeente doet. Van 
samenwerking met je ADV tot je beleid vormgeven. En hoe koppel je dat weer aan 
andere soorten beleid. En ook: hoe weet je nou welke interventies je kan inzetten die 
werken? Het zit er allemaal in. En jullie kunnen het gewoon nalezen. Daar zijn al heel 
veel gemeentes mee aan de slag. Bijvoorbeeld gemeente Zwolle is heel actief. 
Amsterdam natuurlijk ook. Op de arbeidsmarkt wordt veel gedaan. Werkgevers worden 
bijvoorbeeld ondersteunt om te doen wat werkt in de aanpak van 
arbeidsmarktdiscriminatie. Er zijn namelijk best wel wat werkgevers die daar echt wel 
wat aan willen doen, maar die eigenlijk niet zo goed weten wat dan. Nou, daar kan je als 
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gemeente natuurlijk heel goed een rol in spelen. Daar is hartstikke veel onderzoek over 
beschikbaar. Wij zetten dat ook allemaal op KIS.nl. Je kan ons daar ook bij vragen. Zodat 
je kan zorgen dat die werkgevers ook echt weten hoe ze een effectief beleid volgen om 
discriminatie binnen hun eigen organisatie te voorkomen. Nou, er zijn eigenlijk tal van 
voorbeelden wat de gemeente kan doen. Wat je ook ziet, dat veel gemeentes ook eerst 
naar zichzelf gaan kijken. Eerst eigenlijk gaan kijken van: wat doen wij eigenlijk binnen 
de gemeente? Wij zijn ook een grote werkgever. Hoe zorgen wij dat iedereen gelijke 
kansen heeft? Maar je ziet ook dat gemeentes bijvoorbeeld dialogenbijeenkomsten 
faciliteren in wijken om te zorgen dat vooroordelen verminderen tussen bewoners. Of 
bijvoorbeeld onderwijsmethodes uitrollen in het onderwijs. Zorgen dat die gratis zijn voor 
de scholen. Om discriminatie onder leerlingen bijvoorbeeld te verminderen. Nou, er zijn 
een hele reeks aan voorbeelden. Ik zal jullie er niet te veel mee vermoeien. Maar mijn 
belangrijkste tips. Ja, ik heb er eigenlijk te veel. Maar ik dacht: wat zijn nou de 
belangrijkste. Nummer één is: pak arbeidsdiscriminatie aan. Geef werkgevers echt de 
informatie die ze nodig hebben. En beloon ook de werkgevers die het goed doen. Ga 
echt aan naming and faming doen. Zorg dat de werkgevers die echt al hier werk van 
maken ook in het zonnetje worden gezet, zodat anderen hun goede voorbeeld kunnen 
vinden. Ga ook in gesprek met de Mbo’s over hoe zij stagediscriminatie kunnen 
voorkomen. Daar zijn hele duidelijke evidence based methodes voor. Binnenkort, vrijdag, 
staat er waarschijnlijk een artikel van ons op KIS.nl. Ik zal het jullie ook toesturen. Hoe je 
dat kan doen als gemeente. En hoe je die Mbo’s daar ook toe kan stimuleren. Nou, 
subsidiëren op effectieve interventies tegen discriminatie op scholen. Scholen willen best 
wel vaak wat, maar hebben niet altijd budget. Zet praktijktesten in op de woningmarkt. 
Dat zorgt ervoor dat die woningmarkt. Niet alleen dat je weet als gemeente: wordt daar 
gediscrimineerd. Nou, ga daar maar vanuit, want het is in heel Nederland vastgesteld. 
Maar ook dat je als je ziet dat partijen discrimineren, dat je naar het college van de 
rechten van de mens bijvoorbeeld kan stappen. En zorgen dat er ook echt een 
veroordeling daarvan komt, zeg maar. Nou, er zijn tal van mogelijkheden. In ieder geval 
is het belangrijk om ervanuit te gaan dat we weten in Nederland dat discriminatie speelt. 
Het is geen regionaal probleem. Het is echt een landelijk probleem waar dus iedere 
gemeente eigenlijk mee aan de slag moet. En graag in samenwerking natuurlijk met de 
mensen die vaak gediscrimineerd worden. Want zij kunnen hun ervaringskennis daar ook 
over inbrengen. Nou, dat was het. Ben ik binnen de vijf minuten gebleven?

De voorzitter: U bent bijna binnen de vijf minuten gebleven. 

Mevrouw Felten: Nou, daar doe ik het voor. 

De voorzitter: Ik vond het dusdanig snel gaan en interessant dat ik dat lekker heb laten 
lopen. Wel even een praktische vraag. U heeft schijnbaar een PowerPointpresentatie had 
u voorbereid, die u ernstig heeft ingekort. Zou u wel de volledige presentatie naar onze 
griffier willen sturen, zodat ze dat kan verspreiden? 

Mevrouw Felten: Zeker. En ik zal daar een lijstje bijdoen van handige artikelen, 
publicaties, die praktisch zijn. Ja, die gemaakt zijn voor gemeenten op dit thema.

De voorzitter: Fijn. U heeft het e-mailadres van de griffier? 

Mevrouw Felten: Volgens mij wel. Maar zo niet, dan ga ik het aan u vragen. 
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De voorzitter: Oké. Kijk het even na. Ondertussen heeft mevrouw Stolk een vraag aan u.

Mevrouw Felten: Ja.

De voorzitter: Mevrouw Stolk.

Mevrouw Stolk: Ja, voorzitter. Dank aan mevrouw Felten voor het heldere betoog wat zij 
heeft gehouden. Discriminatie is één van de belangrijke onderwerpen. Alleen wat ik had 
gehoopt wat u in de presentatie mee zou nemen, maar dat heb ik eigenlijk een beetje 
gemist, de leeftijdsdiscriminatie. Hoe kijkt u daar tegenaan? En wat weet u daarvan? Of 
wat kunt u ons daar nog over vertellen?

Mevrouw Felten: Ja. Een hele goede vraag. Wij weten dat leeftijdsdiscriminatie speelt op 
de arbeidsmarkt. Daar is ook bewijs voor dat dat zo is. Het speelt iets minder dan 
discriminatie op grond van afkomst, maar is desalniettemin zeker een groot probleem. 
Dus we zien eigenlijk dat de discriminatie, als ik het dan even toespits op de 
arbeidsmarkt. Er zijn natuurlijk tal van terreinen. Dat het goed is om steeds te kijken 
naar afkomst en naar leeftijd. We weten ook sinds nieuw onderzoek dat huidskleur ook 
specifiek een rol speelt. Dus niet alleen waar je geboren bent, maar ook of je een 
donkere of lichtere huid hebt. En we weten dat bij discriminatie op grond van sekse is 
niet zo zeer bij de sollicitatieronde een probleem, maar wel bij de doorgroei. Nou, het 
bekende glazen plafond. En een andere factor is natuurlijk ook heel belangrijk. Dat zijn 
mensen met een arbeidsbeperking. Die zien we ook, dat die structureel gediscrimineerd 
worden op de arbeidsmarkt. En ten slotte, wil ik ook toch nog even noemen, 
transgenderpersonen. Zijn ook een groep die veel gediscrimineerd worden op de 
arbeidsmarkt. Er is in Nederland nog wel weinig onderzoek voor. Dus we hebben er geen 
harde cijfers over. Maar dat horen we wel veel terug uit ervaringsverhalen. Dus ja, het is 
heel goed. Ik had heel veel willen vertellen. Maar ik heb het even een beetje beperkt 
gebleven. Vanuit KIS ligt onze nadruk op discriminatie op grond van afkomst, religie en 
huidskleur. Dat is onze opdracht. Maar wij proberen steeds ook in die handreiking die wij 
bijvoorbeeld hebben gemaakt voor BZK het plaatje breder te trekken, omdat 
discriminatie op verschillende gronden speelt. Een goed anti-discriminatie beleid kijkt 
ook naar die verschillende gronden. 

Mevrouw Stolk: Oké, helder. Dank. 

De voorzitter: Dan heeft meneer Van der Net een vraag.

De heer Van der Net: Ja, één vraag, voorzitter. Ja, ik zeg weleens uit een geintje: ik ben 
een blanke man van middelbare leeftijd en heteroseksueel. Tegenwoordig voel ik me 
aardig gediscrimineerd. Maar ik heb ook wel de vraag richting mevrouw. Want ze had het 
wel heel snel over naming and shaming. Maar ze gaf alleen het positieve voorbeeld. 
Maar ik bedoel van: geef je dan ook aan dat bedrijven dan benoemd worden als ze geen 
beleid hebben? 

Mevrouw Felten: Ja, ik heb het gehad over naming and faming. Dat is namelijk voor 
gemeenten. Het is niet naming and shaming, maar naming and faming.
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De heer Van der Net: Dan had ik u verkeerd verstaan. Dan ben ik al gerustgesteld, 
mevrouw Felten.

Mevrouw Felten: Dat is niet gek, want naming en shaming is wat bekender. Maar wij 
hebben voor gemeenten ook een folder gemaakt specifiek over naming and faming juist, 
omdat dat veel beter te doen is voor de gemeenten. Bij naming and shaming loop je 
tegen allerlei juridische problemen aan. Dat je het moet kunnen aantonen. En dat is erg 
complex. De gemeente Amsterdam is dat wel aan het uitzoeken. Die zijn een onderzoek 
aan het doen om te kijken of je bedrijven die geen anti-discriminatie beleid hebben 
bijvoorbeeld kan uitsluiten van opdrachten. Maar dat is een onderzoek wat nog loopt. En 
dat is ook het eerste. Ja, naming and faming is echt iets wat goed te doen is. En dat 
betekent. 

De heer Van der Net: Laten we het positief houden, mevrouw. Zoals u het nu uitlegt vind 
ik het prima. Maar dan andere geval en dat onderzoek, daar zou ik zwaar op tegen zijn. 
Maar ik vroeg mij eventjes af. Ik heb het verkeerd verstaan. Dank u voor uw uitleg. 

Mevrouw Felten: Ja, ik zal u ook het document over naming and faming toesturen. En 
daar staan verschillende gemeentes zijn daar ook mee aan de gang. Het is bijvoorbeeld 
interessant om te kijken in Rotterdam. Die hebben een netwerk 010. Daar wordt ook 
bijvoorbeeld een prijs uitgereikt. En, nou ja. Dat is een hele mooie ontwikkeling daar. 
Waar een bedrijf ook echt ondersteunt wordt om hier goed beleid op te voeren. En met 
positieve aandacht ook beloond worden als zij zich daarvoor inzetten. Ja. 

De voorzitter: Mooi. Dank u wel. Mijnheer Burakçin.

De heer Burakçin: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, allereerst ook bedankt, mevrouw Felten, 
dat u komt inspreken. Ik heb een vraag. U ondersteunt de gemeentes bij het voeren van 
anti-discriminatie beleid. Maar wat zijn de ervaringen van de gemeentes? Krijgt u dat ook 
terug van, zeg maar, die gericht anti-discriminatie beleid voeren? 

Mevrouw Felten: Ja. In de zin dat vooral de grote gemeenten hebben echt een heel 
gericht anti-discriminatie beleid. Je ziet dat kleinere gemeenten wel eerste stappen 
zetten of beleid hebben wat wel bijdraagt aan het verminderen van discriminatie, maar 
wat ze niet benoemen als anti-discriminatie beleid. Dat geldt bijvoorbeeld voor 81 
procent van de gemeenten die geen expliciet anti-discriminatie beleid hebben. Die 
hebben dat eigenlijk wel impliciet, als je goed kijkt naar wat ze doen. Wat is de ervaring 
van die gemeentes met hun anti-discriminatie beleid? Nou, ik denk dat het nog te vroeg 
is om echt te zeggen van: er zijn effecten. Maar je ziet wel, omdat het ook nog wel best 
wel in de kinderschoenen staat. Maar je ziet bijvoorbeeld op arbeidsmarktdiscriminatie 
dat er heel positief door bedrijven ook wordt gereageerd op die ondersteuning die 
bijvoorbeeld in Amsterdam en in Rotterdam wordt geboden. Daar hebben ze een 
ondersteuningsbedrijf vanuit diversiteit in het bedrijf is dat. Jullie wel bekend. Daar 
kunnen werkgevers dus terecht met vragen. Maar die hebben ook alle tools op hun 
website staan. Die houden netwerkdagen. En daar wordt tot nu toe erg positief op 
gereageerd. Ook op het naming and faming valt goed. Het naming and shaming 
uiteraard minder. Maar je ziet dat dus bedrijven, dat er wel degelijk veel bedrijven zijn 
die echt zeggen: oké, wij willen hier wel iets aan doen. Ook bijvoorbeeld vanuit 
personeelstekort. Maar vaak niet weten hoe. En dat is natuurlijk. Wij hebben ook pas nog 
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een onderzoek gedaan bij grote bedrijven. En die hebben toch echt best wel hier ruimte 
voor om er iets aan te doen. Maar dan nog is het vaak zoeken van: wat doe je hieraan. 
Nou, laat staan dat je dat vraagt aan een Mkb’er met bijvoorbeeld twintig mensen 
personeel. Dus die ondersteuning van die bedrijven, daar wordt tot nu toe bijvoorbeeld in 
Amsterdam en Rotterdam. Mijn indruk is dat daar goed op gereageerd wordt. Ook op 
anti-discriminatie beleid op scholen. Bijvoorbeeld Amsterdam is daar eigenlijk al jaren 
mee bezig. En dat is daar eigenlijk gewoon een vanzelfsprekendheid geworden. Ik zie 
ook veel gemeenten die dialoogbijenkomsten houden tussen. Dat zie je ook bij de 
kleinere gemeenten. Dus niet alleen de griffier, maar juist ook in kleinere gemeenten die 
bijvoorbeeld veel doen rondom de burgers met elkaar in gesprek brengen. En daar wordt 
nu een evaluatie van gedaan. Dus ik zal niet voor mijn beurt spreken wat daar precies 
uitkomt. Maar tot nu toe is ons beeld dat die gemeenten daar enthousiast mee aan de 
slag zijn en ook in ieder geval de indruk hebben dat ze daarop impact maken. En dat 
klopt ook met wat we weten wetenschappelijk gezien. Ontmoeting, mensen die elkaar 
echt ontmoeten, dat vermindert ook vooroordelen. Vooroordelen zijn vaak gebaseerd op 
het niet kennen van die ander. En het leren kennen van een ander helpt om 
vooroordelen te verminderen. En je ziet dat steeds meer gemeenten dat inmiddels 
oppakken. 

De voorzitter: Goed. Dan meneer Bosman.

De heer Bosman: Ja, voorzitter. Dank u wel. Ik wachtte even een tijdje met het stellen 
van mijn vraag, maar ik dacht: ik ga het toch doen. In ieder geval aan mevrouw Felten 
dank voor het inspreken op dit belangrijke onderwerp. Wat ik zei: ik raak altijd een beetje 
confused. We hebben een inclusief beleid. En begrijp ik het nu goed dat u zegt: 
daarnaast moet je dan eigenlijk nog een anti-discriminatie beleid hebben. Of kan dat 
anti-discriminatie beleid binnen het inclusieve beleid passen?

Mevrouw Felten: Een hele goede vraag. 

De heer Bosman: Die is helder. 

Mevrouw Felten: Ja. Nee, dat is een hele logische vraag. Je bent ook niet als. Ik jij 
meteen, sorry. Maar u bent ook niet de enige die tegen deze vraag aanloopt. Die horen 
wij veel van gemeenten. Zoals ik zei heeft dus één derde van de gemeenten een 
expliciet anti-discriminatie beleid. Maar van de gemeenten, dus die twee derde die dat 
niet hebben, die hebben wel een beleid wat eigenlijk bijdraagt aan het verminderen van 
discriminatie. Zoals een inclusiebeleid, diversiteitsbeleid, een integratiebeleid. Nou, dat 
kan een emancipatiebeleid of specifiek een LHBT-beleid ook nog. Dus dat zie je in meer 
gemeenten. En in de handreiking hebben wij uitgelegd hoe je dat, zeg maar, bij elkaar 
kan zetten. Je kan bijvoorbeeld. Daar zijn eigenlijk tal van mogelijkheden in. Je kan 
binnen je inclusiebeleid een paragraaf maken wat specifiek gaat over anti-discriminatie. 
Waar je ook ingaat op bijvoorbeeld de meldingen. Discriminatie is natuurlijk ook 
strafbaar. Dat maakt het ook anders dan het inclusiethema. Daar kan je ook aangeven 
wat je nog doet, bijvoorbeeld ook binnen inclusie, wat ook bijdraagt aan discriminatie. 
Daar kan je ook dus ingaan op bijvoorbeeld wat je doet om het verminderen van de 
gevolgen misschien van discriminatie. Dus als het gaat over weerbaarheidsremming, 
empowerment van jongeren bijvoorbeeld die te maken hebben met discriminatie. En zo 
kan je dat eigenlijk met elkaar bundelen. Het maakt in die zin eigenlijk niet uit of je zegt 

24



van: wij noemen dat een inclusiebeleid en we maken daar een paar paragrafen anti-
discriminatie in. Of we maken een anti-discriminatie beleid dat we vervolgens koppelen 
aan het inclusiebeleid. Daar zijn diverse mogelijkheden in. We hebben ze op een rijtje 
gezet in die handreiking. Maar het is ook even zoeken naar wat past bij jullie als 
gemeente. 

De heer Bosman: Oké, dank. 

De voorzitter: Goed. Ik zie verder geen vragen meer aan u, mevrouw Felten. Ik zou u 
willen danken voor uw bijdrage. 

Mevrouw Felten: Graag gedaan. 

De voorzitter: Ik wil de commissie voorstellen om nu tien minuten te pauzeren tot vijf 
voor half tien. Zodat wij allemaal even onze benen kunnen strekken, handen kunnen 
wassen en andere bezigheden kunnen doen. Pauze tot vijf voor half tien. 

Mevrouw Felten: Tot ziens.

Agendadeel: Nieuwe behandelvoorstellen 

10. Artikel 40 vragen RvO van fractie Gewoon Dordt over Programma Sportparken

De voorzitter: Tot ziens. Goedenavond, het is vijf voor half tien. En wij gaan verder met 
de bespreking van het programma sportparken. Enige contact. Op 14 juli 2020, dus dat 
is bijna twee jaar geleden, ruim 1,5 jaar geleden, heeft de gemeenteraad de startnotitie 
herijking toekomstvisie sportparken vastgesteld. In die startnotitie is aangegeven op 
welke wijze toegewerkt zou worden naar het programma sportparken en welke 
uitgangspunten hiervoor de basis zouden vormen. Onder meer zouden dat zijn een 
structuur uitwerken die toekomstbestendig is, baseren op de behoeften van de stad, van 
opgaven en activiteiten naar een uitvoeringsagenda en een investeringskaart, een 
aanscherping van de rol van de gemeente ten opzichte van inwoners en 
sportaanbieders. Vervolgens hebben wij een programma sportparken ontvangen. En 
daar hebben verschillende partijen een zevental vragen bij gesteld. Die staan 
opgenomen in het RIS en in de vergaderapp, dus die ga ik nu even niet herhalen. Ik deel 
u wel mede dat er een advies is van de sportraad. Dat is ook toegevoegd aan de 
stukken. En vanuit de griffie is er een korte notitie uw kant uitgekomen waarin nog eens 
drie bladzijden worden geschetst. Welke stappen en welke processtappen er zijn 
geweest in de afgelopen jaren rondom dit thema. Ik ga dadelijk beginnen met het CDA 
het woord te geven. Die heeft vragen gesteld. En zo zal ik dat steeds doen. Heeft er 
afdoende participatie plaatsgevonden en herkennen participanten hun inbreng? En in 
vervolg daarop. In hoeverre is er voldoende rekening gehouden met de fysiek 
beperkten? Dat is een vraag van Gewoon Dordt. Wordt er over voldoende mate recht 
gedaan aan de individuele of niet georganiseerde sport? En als laatste vroeg het CDA: 
heeft het programma de gewenste duidelijkheid die sportverenigingen nodig hebben? Ik 
zou meneer Van Dam Timmers willen vragen om de bespreking af te trappen. 

De heer Van Dam Timmers: Ja, hartelijk dank, voorzitter. En inderdaad gaat het om 
aftrappen. Ik denk dat we vanavond flink veel gaan bespreken. En ik kijk ernaar uit om 
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met jullie allemaal ook in gesprek te zijn. En ik hoop dat we tot goede, dat we tot 
stappen komen die betekenisvol zijn en dat we daarin ook met elkaar verder kunnen. 
Vanavond bespreken we dus de langverwachte stukken over de sportparken. Vanuit het 
CDA Dordrecht zijn we blij dat er nu een stuk ligt, maar tegelijkertijd zijn we ook 
teleurgesteld dat het stuk er nu ligt en niet al twee jaar geleden. We staan nu zo’n drie 
maanden voor de verkiezingen, waardoor het niet realistisch is dat de ambities en ook 
onze ambities voor de sport in de komende maanden gerealiseerd gaan worden. Het 
stuk krijgt als titel: het programma sportparken. Wat ons betreft is deze titel op dit stuk 
niet passend. Er is wel een begin van een analyse gedaan van opgehaalde input, maar er 
is wel duidelijk verdieping nodig per sportpark en ook per sportvereniging en ook voor de 
individuele sporter. Kortom, ideeën omgezet in concrete plannen. Onze vraag is dan ook: 
weet eigenlijk al een sportvereniging wel wat er gaat gebeuren op basis van dit 
programma? Kennen zij allemaal het programma? Zijn ze op de hoogte gesteld van het 
programma? Allemaal vragen. Als fractie hebben we er veel gesproken. Maar zij geven 
aan eigenlijk niet zo concreet voor hun vereniging te weten wat de plannen zijn. De 
insprekers van vanavond geven dat eigenlijk ook aan. Wat ons betreft zou dit stuk ook 
moeten uitblinken over de rol en verantwoordelijkheden die we hebben als gemeente en 
als raad. We vinden het voor drie jaar werk op dit vlak eigenlijk wel een magere oogst. 
Ook zijn we wel benieuwd naar de verbinding die er moet zijn, die er wat ons betreft 
moet zijn, met andere plannen zoals het verenigingshallenplan en ook de relatie tot de 
Dordtwijk-zone. Hoe ziet de wethouder dit? Graag ga ik in op een aantal van de politieke 
vragen en kom ik tot een aantal punten. Eén, het programma sportparken geeft wat ons 
betreft nog niet de gewenste duidelijkheid richting de plannen voor de verenigingen en 
ook niet voor de individuele sporter. Onze vraag aan de wethouder: welke concrete 
stappen gaan er binnenkort gezet worden om deze duidelijkheid richting de verenigingen 
wel te zetten? De sport in Dordrecht en ook met name de verenigingen, ook die 
vanavond inspraken, hebben daar recht op. We moeten eerlijk zijn, zoals ik ook eerder 
aangaf. We zitten nog 3,5 maand voor de verkiezingen en het is niet reëel dat er dus 
concreet heel veel schoppen in de grond gaan en dat er veel gerealiseerd zal worden. 
Wel moet het college wat ons betreft werk maken de komende maanden voor het gereed 
maken van concrete plannen en ideeën, zodat een volgend college voortvarend aan de 
slag kan. Verenigingen moeten duidelijkheid krijgen en de schop moet de grond in. Het 
CDA Dordrecht zou miljoenen willen investeren in de sport, maar wel op basis van 
concreet afgewogen plannen met oog voor alle sporten, verenigingen en sporters. 

De voorzitter: Mijnheer Van Dam Timmers. Ja, u zette precies op het goede moment een 
punt. Er zijn inmiddels al drie mensen die vragen hebben. We beginnen bij meneer 
Boersma. 

De heer Van Dam Timmers: Super.

De heer Boersma: Ja, voorzitter, dank. Even een toelichtende vraag op het betoog van 
meneer Van Dam Timmers. Hij heeft het over de duidelijkheid naar de sportclubs. De 
concreetheid, zeg maar, van het verhaal. Nou staan er natuurlijk. Het is een heel 
programma met waar straks allemaal uitvoeringsprogramma’s komen op al die 
verschillende sportparken, waarin waarschijnlijk veel meer duidelijkheid gaat komen. 
Misschien kunt u concreet aangeven: vindt u dat, zeg maar, onvoldoende? Zou u het nu 
al concreter willen hebben? Of zegt u van: ja, weetje. Wat eigenlijk net één van de 
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sportverenigingen zei. Ja, weetje, het duurt allemaal zo lang voordat we nou precies 
weten wat het plan voor ons sportpark is. En dan zijn we eigenlijk misschien al klaar met 
de investering die we willen doen. 

De heer Van Dam Timmers: Nou, ik vind het. Dank voor uw vraag, dat zeg ik via de 
voorzitter. Ik denk dat u eigenlijk het antwoord al geeft, mijnheer Boersma. Ja, ik denk 
inderdaad dat als iets een programma sportparken is, dat ik op basis van dat woord al 
meer concrete invulling ook verwacht richting die verenigingen. En ik vind echt dat die 
verenigingen daar ook recht op hebben. Zeker ook gezien de looptijd die over dit stuk 
heen is geweest, denk ik. Het had wat mij betreft, en eigenlijk ook wat het CDA 
Dordrecht betreft, dus veel concreter gemogen. Veel meer duidelijkheid. En ook, ja, meer 
afwegingen van. Globaal. We hebben niet onbeperkte middelen uiteindelijk. Ja, waar 
kiezen we voor. En op basis van welke criteria. En dat gaat verder dan alleen de 
ledenaantallen. 

De heer Boersma: Ja, dank u. Duidelijk. 

De voorzitter: En dan heeft mevrouw Van Benschop nog een vraag aan u.

Mevrouw Van Benschop: Ja, voorzitter. Dank u wel. Nou ja, wat mij opvalt is dat ik het 
woord concreet nu geloof ik acht keer heb gehoord in het stukje van meneer Van Dam 
Timmers. Alleen ik vind dat hij zelf helemaal niet concreet is. Ik hoor vooral dat het 
college maar met plannen moet komen en dat de verwachting was dat het allemaal 
concreter zou zijn. Maar wat vindt het CDA dan zelf wat hier concreet in had moeten 
staan? Wat dan uiteindelijk wel die duidelijkheid had geboden. Welke richting had er dan 
moeten worden gegeven? 

De heer Van Dam Timmers: Ja, hartelijk dank, voorzitter. Ik dacht dat u het nooit zou 
vragen. Ik denk dat dat een hele goede vraag is. Uiteindelijk ben ik natuurlijk geen 
ambtenaar. Ik kan mij alleen baseren op de gesprekken die wij gevoerd hebben met een 
breed aantal sportverenigingen. En als ik dan eventjes terugkijk naar: wat komt er 
eigenlijk in al die gesprekken naar voren als het gaat om concrete aanpak. Dan gaat het 
vaak om het concreet aanpakken van de verkeerssituatie op een heel aantal 
sportparken. Het gaat om concrete plannen voor bijvoorbeeld zo’n blaashal. Het gaat 
om. En hoe die financiering geregeld kan worden. Het gaat om concrete plannen voor 
verduurzaming of een verduurzaamheidsgroepje op een sportpark. Het gaat dus echt om 
hele eigenlijk wat kleinere concrete punten. Maar ook van: wanneer is onze vereniging 
aan de beurt voor vernieuwing van het veld. Dus echt dat soort concrete punten. En dat 
zou wat het CDA betreft de focus moeten zijn. Dus die toegankelijkheid, accommodaties, 
nieuwe velden. Dat soort punten. 

Mevrouw Van Benschop: Voorzitter.

De voorzitter: Ja, gaat uw gang.

Mevrouw Van Benschop: Ja. Nou ja, ik begrijp dat meneer Van Dam Timmers geen 
ambtenaar is. En de punten die hij nu noemt vind ik inderdaad meer op ambtelijk niveau 
dat die uitgewerkt zouden moeten worden. Maar eigenlijk is mijn vraag dan: had dat in 
dit programma gemoeten? Want wat meneer Jan Willem Boersma net zei. Er komen 
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dadelijk nog allerlei programma’s per sportpark. Ik ga ervanuit dat dan dit soort concrete 
slagen gemaakt worden. Ik vond zelf eigenlijk dat vanaf pagina 43 werden het een soort 
perspectiefkaarten, noem ik het maar even, per sportpark. Ik vond dat ze daar zodanig 
concreet werden dat het voor mij niet meer helder was: wat zijn nou precies de ambities 
en welke lijnen zetten we uit. Het was meer een verzameling van wensen van de 
verenigingen die daar zitten. Maar ik lees daar vrijwel niks over ongeorganiseerde sport 
of over individuele sporters. Dus ik ben een beetje op zoek naar of we nu wel hetzelfde 
verwachten van een dergelijk stuk. En of we dadelijk niet een hele commissiediscussie 
gaan krijgen op verschillende niveaus. Want volgens mij was dit het overkoepelende 
verhaal. Komt die concrete uitwerking over concrete punten dadelijk in die programma’s 
per sportpark. En geven we hier juist te weinig ruimte of te weinig richting over het 
overkoepelende verhaal. Maar is het misschien zelfs wel te concreet, als je kijkt naar het 
wensenlijstje per sportpark. Dus de vraag is of we op hetzelfde niveau proberen de 
discussie aan te gaan.

De heer Van Dam Timmers: Dank. Ja, dank voor die vraag. Is denk ik een hele goede 
vraag. Ik denk dat we inderdaad op een verschillend niveau deels daar zitten. Maar waar 
het dan om gaat is: we hebben inderdaad gevraagd om een sportvisie. Er komt 
vervolgens een sportparkenprogramma. En vervolgens zit het programma daar niet in. 
Terwijl we daar wel jaren mee bezig zijn. Nou, en dan denk ik: ja, dan zijn we dus, zoals 
ook eerder gezegd werd vanavond, zijn we dan als gemeente niet te laat. Nou, dat vond 
ik eigenlijk een heel goed punt. Dus ik snap uw punt. Ik had een andere verwachting dan 
wat er uiteindelijk gerealiseerd is. Ja, dat klopt. En daar ben ik enigszins teleurgesteld 
over. Want ik vind dat die verenigingen onderhand in deze collegeperiode toch wel de 
duidelijkheid zouden moeten krijgen van: wat gaan we nou doen. 

Mevrouw Van Benschop: Dat onderschrijf ik helemaal hoor. Ik had ook iets anders 
verwacht. Maar dan is er nog een laatste vraag, als dat mag, voorzitter? 

De voorzitter: Ja, hoor. Tuurlijk.

Mevrouw Van Benschop: Vindt het CDA dan eigenlijk dat we die programma’s per 
sportpark maar moeten laten zitten? En dat dit stuk eigenlijk gewoon terug moet naar 
het college met de opdracht: maak het maar concreet per sportpark in dit 
sportparkenprogramma. En dan hebben we het er verder over. Of wat is dan de 
oplossing vanaf nu? Welke proces zou dan nu ingezet moeten worden? 

De heer Van Dam Timmers: Ja, dank voor de vraag. Ik denk dat het proces wat ingezet 
moet worden is. Terug naar de tekentafel heeft, denk ik, op dit moment niet zoveel zin. 
We zitten kort voor de verkiezingen. Ik denk dat het college verder moet werken. Dat er 
verdere concretisering wel moet komen als vervolg hierop. En dat we dan, ja, in een 
collegeonderhandeling dat soort stappen, dat er echt concrete stappen gezet gaan 
worden. En dat er ook daadwerkelijk die verbeteringen gerealiseerd gaan worden. De 
sport in Dordrecht heeft daar echt gewoon recht op. En wat ons betreft is het gewoon tijd 
om echt aan de slag te gaan met concrete plannen.

Mevrouw Van Benschop: Voorzitter, dan wil ik nog één opmerking maken. Want als ik dit 
proces zo hoor, dan denk ik: volgens mij zijn die verenigingen daar niet mee geholpen 
als we wachten tot er een nieuw college zit. Dus ik ben heel erg op zoek: wat gaan we nu 
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doen met het stuk wat hier nu ligt. Welke richting wil het CDA op? Kunnen we dadelijk 
zestien amendementen verwachten in de raad? Wordt dit een hamerstuk wat het CDA 
betreft? Wat wilt u met dit stuk?

De heer Van Dam Timmers: Ja, dank, voorzitter. Ik wil eerst de bespreking verder 
vandaag afwachten. En dan wil ik daar op in gaan. Ik denk dat het goed is om alle 
aspecten eerst goed te bespreken met elkaar en dan daar een keuze over te maken. Ik 
ga niet op voorhand voordat we besproken hebben al mijn eindconclusie. Dat kan niet, 
want dat hangt dus af van de bespreking van vanavond. 

Mevrouw Van Benschop: Ja, voorzitter. Ja, dat vind ik toch een. Sorry, dan ga ik toch nog 
één keer. Ik vind dat een lastige opmerking. 

De voorzitter: Ik ga ingrijpen, mevrouw Van Benschop. En dat geldt voor iedereen. U 
kunt gewoon vrijuit met elkaar in gesprek gaan, in debat. 

Mevrouw Van Benschop: Oké. Fijn. Nee, ik vind dat toch een lastige opmerking om de 
bespreking van vanavond af te wachten. Want als ik meneer Van Dam Timmers zo 
beluister, dan is hij gewoon niet tevreden met wat er nu ligt. En ja, dan gaat niks wat een 
andere partij daarover zegt iets veranderen aan wat er nu ligt. Dus mijn vraag is 
gewoon: we kunnen het wel oneens zijn over wat erin zou moeten staan, maar dit stuk 
ligt er nu. Dus gaat het CDA daar iets aan doen of niet? En volgens mij is dat niet 
afhankelijk van wat een andere partij daarover zegt. U heeft daar vast een idee bij, zeg 
ik via de voorzitter. 

De heer Van Dam Timmers: Ja, dank, voorzitter. Ik heb daar zeker een idee bij. En wij 
willen ook graag bijdragen aan verdere concretisering. Maar uiteindelijk kunnen wij nu 
natuurlijk niet in dit stuk die concretisering amenderen. Dus daar zal een vervolg op 
moeten komen waarin dat er wel komt. Maar ik denk dat het geen doel dient om hier 
zestien of twintig amendementen op te gaan indienen, want dan komen we er 
uiteindelijk nog niet. Ik wil ook geen per vereniging dezelfde input gaan ophalen. Dat is 
niet mijn doel. Ik wil dat er voor sporters in Dordrecht goede mogelijkheden liggen voor 
zoveel mogelijk mensen. En dat bereiken we nog niet met dit programma, dus moet er 
dan een vervolg komen met concretisering, met heldere stappen, met wat er gaat 
gebeuren in 2022, in 2023, in 2024. Ja, en daar hebben we niet heel veel tijd meer voor. 
Dus ik wil een beetje aan de slag. Dat is wat ik wil. En ik hoop dat dat voldoende duidelijk 
is. 

Mevrouw Van Benschop: Dank u wel, voorzitter.

De voorzitter: Mevrouw Stevens. 

Mevrouw Stevens: Dank u wel, voorzitter. Ik hoorde meneer Van Dam Timmers toch ook 
wel. Ja, sluit ik me daar toch wel aan bij mevrouw Van Benschop. Ik hoor ook heel veel 
onvrede. Nou, dat herken ik ook, want er zitten toch wel heel veel open einden in dit 
programma. Maar u geeft aan van: laten we wat stappen nemen. We hebben nog heel 
kort de tijd. We hebben dadelijk de verkiezingen. Misschien een heel ander college. We 
hebben geen glazen bol wie er in dat college komt te zitten. En misschien zeggen die wel 
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van: daar zijn we het helemaal niet mee eens. We willen hele andere uitgangspunten. 
Hoe kijkt u daar tegenaan? 

De heer Van Dam Timmers: Ja, dank, voorzitter. Hele andere uitgangspunten. Ik begrijp 
niet helemaal waar u op doelt. Wat voor uitgangspunten bedoelt u dan? Op welk vlak? 
Want dit is wel een hele brede vraag en daar kan ik dus niet echt een antwoord op 
geven. 

Mevrouw Stevens: Oké, ik zal hem wat inkorten. Maar wat ik ermee bedoel is: ik vind 
hem ook heel lastig. Want u hoort duidelijk net bij de insprekers zeggen van: ja, we 
willen aan de gang. We willen. Het duurt al zo lang. Dat snap ik ook heel goed. Dat je dan 
op begeven moment zoiets hebt van: ja, we willen verduurzamen. Maar tevens hoor ik u 
ook zeggen van: ja, er zitten toch nog heel veel open einden in dit stuk. Dingen die vaag 
zijn. Die nog niet helemaal concreet zijn gemaakt. U geeft dan aan van: ja, laten we daar 
dan mee beginnen. Die concreet maken en dan in een nieuw college kijken van: hoe 
gaan we daarin verder. Nou, mijn vraag is dan van: stel nou dat er nu werd genoemd 
van: de kleinere verenigingen. Van: hoe doen die dat met die businesscase. Stel nou dat 
daar een andere visie of een ander manier van denken over zit, dan zijn we weer van 
vooraf aan. Ik zit heel erg te zoeken van: moet dit stuk. Is dit nou wel een stuk wat je zo 
op deze manier zou kunnen gaan bespreken? Gezien al die niet concrete zaken die erin 
staan. 

De heer Van Dam Timmers: Ja, dank, voorzitter. Ik denk dat ik uw vraag begrijp. Het is 
natuurlijk zo dat als er een ander college zit dat er andere afwegingen gemaakt kunnen 
worden. Ja, ik hoop dat het CDA Dordrecht heel groot wordt en dat wij daarin zitten. Dan 
weet ik in ieder geval wat onze afwegingen zullen zijn. Dus ik roep iedereen op natuurlijk 
om daar wat mee te doen. 

Mevrouw Stevens: Het goede.

De heer Van Dam Timmers: Ja, het goede te doen. En kijk, dus dat is moeilijk te 
voorspellen. Tegelijkertijd zie ik, en ook bij alle reacties, ook alle aanwezige raadsleden 
vanavond en commissieleden vanavond, zie ik de grote betrokkenheid bij dit onderwerp. 
Er is dus grote onvrede met hoe we het op dit moment doen. En dat geeft, denk ik, voor 
ons allemaal ook de verantwoordelijkheid en ook de urgentie om daar goed mee aan de 
slag te gaan. En dat vind ik ook heel fijn. Ook als je met sportverenigingen spreekt. 
Mensen zijn heel enthousiast. Er zit veel energie in Dordrecht bij al die verschillende 
verenigingen. En ik denk dat we als gemeente af en toe toch niet voldoende helpen en 
ze in de steek laten en niet op tijd zijn. Nou, en dat moeten we proberen te veranderen. 
Dus dat is ook één van de redenen waarom we ons, samen met een aantal andere 
partijen, ingediende amendement afgelopen begroting. Om die twee miljoen te 
reserveren. Zodat die urgente problemen die er zijn, dat er concrete plannen op die 
urgente problemen wel mogelijk zijn al snel. Dus ook al in de komende maanden, wat 
ons betreft. Maar uiteindelijk ben ik geen ambtenaar en kan ik die lijnen wel wensen, 
maar zal het college en zullen ook de ambtenaren wel die uitvoering ook moeten kunnen 
doen. Ja, en daar heb ik geen grip op. Dus dat is vooral een oproep die ik, denk ik, en die 
we met elkaar, denk ik, doen. Heb ik uw vraag zo voldoende beantwoord? 
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Mevrouw Stevens: Ja, dat begrijp ik. En u zegt ook van: dat ik geen ambtenaar ben. Dat 
begrijp ik ook. Maar mijn vraag is dan, heel concreet maak ik hem dan. We hebben net 
gehoord een paar wensen. Wanneer het over zo’n hal gaat of over die waterdingen, 
velden. Maar er zijn ook nog andere verenigingen die misschien daar ook wel iets in 
willen en die niet gehoord zijn nu. En dat was met name. Vanuit die tennisvereniging 
werd daar natuurlijk ook het één en ander genoemd. Is het dan zo dat we nu zeggen 
van: nou, diegene die nu wat hebben ingediend, daar gaan we dan mee aan de gang. En 
de rest wachten we nog even mee. 

De heer Van Dam Timmers: Nou, zo zou ik daar. Daar zou ik niet voor pleiten. Kijk, 
volgens mij hebben wij een wethouder in Dordrecht op dit gebied. Wij hebben een 
heleboel ambtenaren op dit gebied. We hebben een sportbedrijf op dit gebied. We 
hebben een heleboel verenigingen die zich bezighouden met sport. We hebben 
individuele sporters. En het ophalen van informatie, dat staat op zich wel breed in dit 
programma. Uiteindelijk moeten er afwegingen gemaakt worden om het ook te wegen 
van: wat is voor ons allemaal en voor alle Dordtenaren van belang. En ja, daar moeten 
dan voorstellen op komen. Dus ik denk niet dat je een soort van wie het hardste 
schreeuwt, zeg maar. Of niet per se schreeuwt, maar wie het snelste indient ofzo, dat je 
die moet helpen. Nee, je moet een afgewogen plan daarbij maken. En er is veel input 
opgehaald. Alleen ik mis die uitwerking van: wat heeft nou de urgentie. Maar misschien 
komt de wethouder daar zo meteen mee en heeft die daar een heel goed plan bij. Dus 
die vraag heb ik natuurlijk ook gesteld. 

Mevrouw Stevens: Dan wachten we het af. Dank u wel. 

De voorzitter: Mevrouw Stolk. 

Mevrouw Stolk: Ja, voorzitter. Ik zit eigenlijk tenenkrommend en met verbazing te kijken 
naar meneer Van Dam Timmers. Hoe die dit verkiezingspraatje mooi houdt naar alle 
sporters en sportverenigingen. Maar meneer Van Dam Timmers vergeet volgens mij dat 
zijn partij al acht jaar in een college zit en wij al acht jaar met de sportparkenvisie bezig 
zijn. 2015 staat me nog op het netvlies. 2015 hebben wij de sportparkenvisie 
aangenomen. Als ik dat toen met de wetenschap van nu had geweten, was ik daar nooit 
mee akkoord gegaan. Maar wat ik niet begrijp. U zegt van: het is allemaal niet concreet. 
En ik sluit me aan hoor bij de woorden van mevrouw Van Benschop en mevrouw 
Stevens. Eigenlijk zegt u: het is niet rijp voor besluitvorming. Dat zegt u wel, dat u dat 
niet vindt, maar dat haal ik uit al uw woorden. Want als ik u nou vraag van: hoe is de 
participatie van al die verenigingen geweest? Nou, wij hebben hier heel veel 
verenigingen nu gehoord. Dat zijn RCD hebben we gehoord. We hebben CC gehoord. En 
nog een aantal verenigingen. Dat zijn grote verenigingen. Oranje-Wit komt vaak langs. 
Dat zijn grote verenigingen, 800 plus verenigingen zeg ik dan maar ongeveer, met 800 
leden. Maar ik weet niet of u weet hoeveel sportverenigingen op dit eiland zitten met 
veel minder ledenaantallen. En hoe kijkt u dan daartegen? Zijn deze verenigingen. Want 
u bent vast langs geweest bij Oranje-Wit, en misschien bij EBOH, RCD. Prima, want die 
hebben een goed bestuur zitten. Die zijn goed vertegenwoordigd. Maar hoe zit het nou 
met die clubs? Wanneer krijgt nou een kleine vereniging plek op zo’n sportpark? Kunt u 
mij dat vertellen? 
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De heer Van Dam Timmers: Ja, dank, voorzitter. Een hele goede vraag stelt u daar, denk 
ik. Nou, Dordrecht kent misschien wel honderd, nee, meer dan honderd, verenigingen, 
waarvan een heel aantal grote verenigingen, maar eigenlijk een nog veel groter aantal 
kleine verenigingen die of eigen velden hebben of huren of van allerlei dingen doen. Wij 
gaan niet alleen langs bij grote verenigingen. Wij zijn bij een heel breed aantal 
verenigingen geweest. Ook op bijvoorbeeld de sportboulevard met de sportraad en 
allerlei soorten verenigingen op de Krommedijk. Dus wat ik uit uw vraag herken is dat: is 
er voldoende input van die kleinere verenigingen. Dan denk ik, en dat is ook de reden 
waarom ik, denk ik, dat als politieke vraag stel. Onze indruk is dat dat niet het geval is. 

Mevrouw Stolk: Oké. Helder. Die conclusie trek ik ook. Heb ik een vervolgvraag. Hoe kijkt 
u naar uw coalitieakkoord ten opzichte van drie sportparken, vier. Want dat heb ik al 
heel vaak genoemd. Dit college wilde drie à vier grote sportparken. Wat is daar nou 
eigenlijk van terecht gekomen in die acht jaar dat ook het CDA in deze coalitie zit? Wat is 
daar nou werkelijk van terecht gekomen wat afgesproken is vanaf 2015 tot heden? En 
dan zeggen we nu: nou, dan hebben we hier een sportprogramma. Dus ik wil eerst van u 
weten: wat is daarvan terecht gekomen en wat heeft u daaraan gedaan, om dat te 
veranderen? En ten tweede. Waarvoor zouden wij dit nu ineens voor de verkiezingen, net 
voor de verkiezingen, terwijl het al die tijd tegen is gehouden, ook door het CDA tegen is 
gehouden, om die sportparkenvisie neer te leggen? Want ook uw partij heeft het 
tegengehouden. Hoe kijkt u daar tegenaan? Dus A, de drie of vier sportparken. En B, 
waarom komt u daar nu mee met dat mooie verkiezingspraatje voor de sport in Dordt. Ik 
vind het mooi hoor, dat u dat doet. Maar die belofte die u gedaan heeft, daar is voorlopig 
nog niks van terechtgekomen. Ja, een brug bij Oranje-Wit. 

De heer Van Dam Timmers: Voorzitter, dank. Dank ook voor de vragen. En ook dank voor 
uw betrokkenheid bij de sport. Ik denk dat ik dat toch ook moet zeggen. Ik denk dat we 
elkaar daar ook vaak in kunnen vinden. Ik denk dat dat ook belangrijk is. Als u op punt A 
kijkt van die drie a vier sportparken. Ja, uiteindelijk is dat natuurlijk niet gerealiseerd. 
Dus wat is daarvan terechtgekomen? Nou, dat is niet gerealiseerd. Dat is denk ik een 
ding wat zeker is. En het tweede is van: ja, is gerealiseerd wat de plannen waren. Nou, 
uiteindelijk moeten we natuurlijk constateren dat we nu na 3,5 jaar dit stuk bespreken 
wat nog onvoldoende concreet is, dus dan kan je vaststellen dat onze ambities op dit 
vlak en ook als ik in ieder geval terugkijk naar ons verkiezingsprogramma van vier jaar 
geleden, dan zijn we niet gekomen waar we willen staan. We zijn op punten er wel 
gekomen. U noemt een voorbeeld van die brug of het aanpakken van parkeerproblemen 
bij een bepaalde vereniging. Of het aandacht vragen voor verschillende 
sportverenigingen. Of voor verdelingsvraagstukken. Ik noem een onderwerp bijvoorbeeld 
sportpark waar DVO op zit. Ik ben heel even de naam van het sportpak kwijt. Die ook op 
eigen grond zitten. Ook zo’n voorbeeld waar we een aantal keer aandacht voor hebben 
gevraagd. Dus er is heel veel aandacht geweest, maar de uiteindelijke realisatie van veel 
van die dingen is niet gelukt. Tegelijkertijd zijn er ook een hoop dingen wel gelukt, die 
ook heel langslepend waren. Ik noem Dubbeldam. Ik noem een aantal, die velden die nu 
op de Krommedijk gerealiseerd worden. Dus er gebeuren wel ook goede dingen. Maar ja, 
als je alles overziet, dan wil je meer. En dat is ook wat ik, denk ik, in mijn woordvoering 
helder maak. Is dat wat ons betreft wordt het CDA veel groter, waardoor we veel meer 
kunnen realiseren. 
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Mevrouw Stolk: Voorzitter, dat is duidelijk dat het CDA groter wil worden. Ik hoop het 
eerlijk gezegd niet. Maar wat gaat u er nou precies aan doen? Wat gaat u nu die 
verenigingen beloven wat u ook vier jaar geleden heeft beloofd en die vier jaar 
daarvoor? Wat gaat u daar dan concreet aan doen? En dat u zegt van: ja, er is 
gerealiseerd dat er een kunstgrasveld neer is gelegd en dat Movado is blijven zitten. 
Daar zijn wij hartstikke blij voor. Maar geef alstublieft die credits dan wel aan wethouder 
Stam en trekt u dat niet naar uzelf toe dan. Geef dan ook de credits daar waar die 
moeten komen. Want dat doen we ook met uw wethouder. Uw wethouder krijgt ook de 
credits. Geef dan ook de credits aan meneer Stam, want dat zou u wel sieren. 

De heer Van Dam Timmers: Ik wil hier nog wel heel even op reageren. Wij hebben het 
nog niet exact over de wethouder gehad, dus daar wil ik ook niks op dat moment over 
zeggen. We hebben het over het college als geheel en daar had ik het dus over. Dus het 
college als geheel, en dus wethouder Stam, heeft inderdaad een heleboel goede dingen 
daar gerealiseerd. En dat is, denk ik, heel goed. En daar ben ik blij voor, voor al die 
verschillende verenigingen. Maar uiteindelijk willen wij nog wel meer. En dat is iets wat ik 
hier probeer te betogen. We hebben ook een dualistisch stelsel waarin ik als 
commissielid eigenlijk het college controleer of de gewenste veranderingen of die ook 
gerealiseerd worden voor onze sporters in Dordrecht. En daar kunnen wij elkaar best in 
vinden. En ik hoop dan dat we allebei groter worden, zodat we deze plannen kunnen 
realiseren. 

De voorzitter: Goed. Ik merk dat de discussie zich gaat herhalen. Ik stel vast dat de 
verkiezingskoorts gaat oplopen bij de leden van de commissie. Dat is één. En ik stel vast 
dat iedereen de grootste wil worden. Nou, er zal er maar één zijn die dat wordt. En ik 
constateer een aantal nieuwe inzichten bij het CDA die ik nog niet eerder had gehoord en 
razend interessant vindt. Bent u bijna klaar met uw betoog?

De heer Van Dam Timmers: Ik ben bijna klaar met mijn betoog.

De voorzitter: Gaat u verder.

De heer Van Dam Timmers: Ik wou graag verder. Ja, ik sloot net af met dat we sport en 
sportparken en ontwikkeling daarvan van groot belang vinden voor Dordrecht. En daar 
wil ik dus ook het even verder oppakken. Wij zien, ik zeker ook zelf als dokter, dat de 
fysieke en mentale gezondheid onder druk staat en dat daar, zeker omdat alles om vijf 
uur gesloten is, dat daar, nou ja, dat die druk ook gaat toenemen. En dat we richting de 
toekomst dus grote stappen moeten zetten. Nog een aantal vragen aan de wethouder. 
En dat gaat met name over de gewenste duidelijkheid. Hoe ziet de wethouder die? En 
ook over de concrete verdeling ook per sportpark. Hoe ver. Misschien staat het niet in dit 
stuk. Maar hoe ver zijn we daar nou mee? En hoe gaat dat voor die diverse sporten en 
ook voor de individuele sportbeoefenaars? Hoe gaat het proces verder? En waarom is dit 
verdere proces niet wat concreter nog in dit stuk benoemd? Wat zijn nou eigenlijk de 
ambities op dit moment van het college? Wat voor 2022? Wat voor 2023? En wat voor 
2024? Ik zou ook graag een gedachte-experiment met de wethouder willen doen. Kies 
een sportpark uit. Bedenk een ambitieus plan. En bedenk het waar en het waarom. Kort 
wil ik nog heel even de aandacht vestigen, zoals ik net ook al zei in een reactie, op de in 
het amendement gereserveerde twee miljoen euro. Welke urgente problemen wil de 
wethouder hiermee oplossen? Wanneer gaat de schop op deze urgente problemen de 
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grond in? En wat staat er volgens de wethouder voorop? Wij kunnen wel komen met ons 
lijstje met prioriteiten, maar wij hebben natuurlijk niet zo’n complete inventarisatie 
gedaan zoals ik verwacht dat voor dit stuk wel is gedaan. Kortom, duidelijkheid richting 
de sporten en verenigingen moet hier eigenlijk de leidende sleutel in zijn. Als ik dus even 
terugkijk op de vragen die gesteld zijn, ook de discussies die ik met andere heb gehad, 
dan zijn er nog flink wat concrete stappen te zetten om echt tot een programma met de 
gewenste duidelijkheid voor verenigingen te komen. Wat het CDA Dordrecht betreft 
komen we uiteindelijk tot een programma wat uitlegbaar is richting alle Dordtenaren 
sportend bij een vereniging of individueel en een programma waarin dus nauwkeurige 
afstemming is per sportpark en waarin de afwegingskaders voor iedereen helder en, 
misschien nog wel veel belangrijker, uitlegbaar zijn. Ik ben blij dat het stuk er nu ligt, 
maar ik denk wel dat onze stad en onze clubs en de individuele sporter nog wel beter 
verdient. Dank. 

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Van Dam Timmers. 

De heer Van Dam Timmers: Van Dam Timmers.

De voorzitter: Van Dam Timmers. Ja, soms blijf ik het fout doen. In ieder geval dank voor 
uw inleiding, die op zich aan duidelijkheid niets te wensen overliet. En ik ga nu naar 
meneer Tiebosch, want D66 heeft ook een aantal vragen gesteld. In hoeverre moet 
inspraak breder worden georganiseerd dan alleen bij de sportclub? De tweede vraag 
was: wanneer er in deze sportvisie voldoende aandacht gegeven wordt aan meerdere 
belangen en meerdere doelen op het gebied van sport en gezonde leefomgeving? En 
drie: welke rol en verantwoordelijkheid is er weggelegd voor de gemeente Dordrecht op 
het gebied van voorzieningen, bijvoorbeeld fietsvoorzieningen, autoluw, en 
kabelvoorzieningen? Mijnheer Tiebosch.

De heer Tiebosch: Dank u wel, voorzitter. 

De voorzitter: Gaat uw gang.

De heer Tiebosch: Nou, van verkiezingskoorts naar corona is volgens mij maar een klein 
sprintje. En als wij het vanuit D66 ook hebben over: wordt er in deze sportvisie 
voldoende aandacht gegeven aan meerdere belangen en meerdere doelen op het gebied 
van sport en gezonde leefomgeving, dan is het antwoord wat wij erop hebben: dat is 
eigenlijk nee. En dat komt. Nou, één. Corona heeft sowieso al voor heel veel Dordtenaren 
extra kilo’s gegeven. Maar we hebben vooral goed gekeken naar wat er in maart 2021 
van dit jaar in opdracht van de rekenkamercommissie Dordrecht een onderzoek is 
gedaan naar het sportaccommodatiebeleid in Dordrecht door het Mulier Instituut. Het 
sportonderzoek voor beleid en samenleving. En daar blijkt eigenlijk uit dat ten opzichte 
van de meeste andere gemeentes, zeker in de omvang van Dordrecht, dan is het aantal 
mensen wat georganiseerd of ongeorganiseerd in Dordrecht sport, dat is heel laag te 
noemen. En wat je nu ook ziet in coronatijd, dat is dat er nog meer mensen stoppen met 
sporten en vooral ook bij de mensen die laag opgeleid zijn. Dus als je nu kijkt naar het 
programma wat voorligt en je hebt het over tempo, en het gaat eigenlijk alleen maar in 
het sportverhaal over vitale sportparken, en er wordt op geen enkele manier bij de 
uitgangspunten wordt er ook maar gerept dat er een ambitieniveau moet zijn om zoveel 
mogelijk Dordtenaren te laten sporten en bewegen, dan is dat ook een uitgangspunt wat, 
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wat ons betreft, veel nadrukkelijker erbij zou moeten komen. Dus in die zin geef ik al 
gelijk mee dat wij dit graag in de raad zouden willen bespreken en wel degelijk met 
amendementen en met moties willen gaan komen. Als het gaat over corona. Het wordt 
wel op een bepaalde manier wordt het een klein stukje in het rapport wordt het 
benoemd. Maar als het gaat over die meerdere belangen, dan zul je ook. Die coronatijd, 
die gaat niet meer weg. En de verwachting is ook met het ambitieniveau van deze nota, 
acht jaar, acht tot tien jaar, dat wij gewoon die hele acht tot tien jaar met corona of met 
de volgende pandemie te maken hebben. En dat betekent dus ook dat er nog meer 
urgentie is om op een goede manier te kijken of hetgeen wat we met zijn allen willen 
gaan realiseren of dat ook coronaproof gedaan kan worden. Want we willen optimaal het 
hele jaar door dat er op die sportparken gesport kan gaan worden. Als het gaat over die 
meerdere belangen. Ja, wij hebben nog meer belangen. En dat is: juist nu is er een kans 
om het sociale domein en het fysieke domein met elkaar te gaan koppelen. Daar vind je 
eigenlijk nog te weinig van terug. Natuurlijk, er wordt wel gesproken om de functies 
gezondheid en onderwijs meer met elkaar te gaan doen, maar er wordt bijvoorbeeld op 
geen enkele manier nog gekeken in hoeverre dat je misschien preventie jeugdzorg ook 
hier een rol in zou kunnen laten spelen. Er wordt ook voor de rest weinig gekeken naar 
concreet bejaarden, ouderen, ook meer een positie geven. Niet alleen in de vrijwilligers, 
maar ook een stem. Een leven lang sporten en bewegen. Wat zij nodig hebben in die 
sportaccommodaties. Wij vinden ook dat maatwerk is hartstikke goed. En daar komt dan 
ook onze inspraakvraag komt daar vandaan. Dat zou je dan met dat maatwerk zou je ook 
die inspraak eigenlijk al vrij snel kunnen organiseren. Om de buurten waar het betreft, 
dus rondom sportpark Reeland of Krommedijk, om de bewoners, er werd vanavond bij de 
insprekers werd er ook al gezegd van: wat ons betreft zou daar prima een baan kunnen 
waar mensen kunnen gaan rennen of wat dan ook. Dus probeer nu ook al snel die 
inspraak op te halen om te weten wat er vanuit de wijken ook voor ideeën zijn om in die 
sportparken te gaan realiseren. Dan het tempo. Wij hebben eigenlijk vanavond al 
gehoord met de insprekers, ga nou niet een heel jaar, want dat staat er gewoon in dat 
stuk. Als die verkiezingen in maart 2022. Nou, dan wordt er voor de rest wordt er 
eigenlijk heel 2022 wordt er niks gedaan. Staat ook eigenlijk gewoon in van: de 
uitvoeringsplannen, de uitvoeringskredieten, op basis van het nieuwe 
coalitieprogramma. Nou, dan praten we misschien alweer over mei of over juni. Als het 
een beetje tegenzit, dan haalt dat geeneens nog de kadernota 2023. Hup, weer een jaar 
verloren. Dus je zult eigenlijk naast die 0,3 miljoen die het college zelf al had 
gerealiseerd de twee miljoen uit het amendement en de vier miljoen die in de 
Dordtwijkzone voor sport beschikbaar is eigenlijk zelf nu, en daar kunnen wij deze 
raadsperiode, deze collegeperiode, kunnen we dat nog realiseren. We kunnen als 
overheid, als gemeente, kunnen wij vrij makkelijk en tegen weinig rente geld lenen. Om 
daar in ieder geval al te zorgen dat er in 2022 een fonds of in ieder geval geld 
beschikbaar is waarmee die verenigingen die we vanavond hebben gehoord in 2022 al 
willen gaan starten, om daar snel mee te kunnen praten. En niet een heel jaar voorbij te 
laten gaan. Nou, dan hebben we als het gaat over die corona. Ik denk toch dat dat iets is 
wat heel erg van belang is ook met wat voor accommodaties of gezondheid en 
onderwijs, wat daar dan in gaat plaatsvinden. We moeten geen dingen bouwen die 
vervolgens de rest van het jaar door onze eigen burgemeester weer worden gesloten, 
omdat het niet safe is. Dus daar moet nu al gewoon goed naar gekeken worden. Want 
het gaat nooit meer weg. Om te zorgen dat we daar rekening mee houden. En iedere 
euro die wij dus vanuit de gemeente in die sportaccommodaties steken, ja, die moet 
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vooral ook gericht zijn op sport en bewegen. En niet alleen vanuit de sportverenigingen, 
maar ook van de bewoners van Dordrecht. Dus er wordt ergens in het stuk bijvoorbeeld, 
dan kom ik op die kabels. Er wordt ergens gesproken over: we zijn nog aan het nadenken 
over de financiering van de glasvezel op de sportaccommodaties. Nou, dat is nou zo’n 
punt waar D66 van zegt: daar zouden wij eigenlijk met de schaarse middelen die we 
vanuit de gemeente Dordrecht hebben, daar zouden wij echt ook een motie voor in 
willen dienen. Dat we daar zeker van zijn. Dat daar in ieder geval geen euro ingestoken 
wordt. Daar moet op een andere manier maar gekeken worden hoe dat wordt 
gefinancierd. Maar zoveel mogelijk zorgen dat het besteed wordt aan het echte sporten 
en bewegen. En dan kom ik op de rol van de raad zelf. 

De voorzitter: Meneer Van Dam Timmers heeft een interruptie, mijnheer Tiebosch.

De heer Tiebosch: Ja.

De heer Van Dam Timmers: Ja, dank, voorzitter. Eigenlijk een verhelderende vraag. Ik 
snap niet helemaal uw punt over die glasvezel. Dat gaat over de Schenkeldijk, staat dat 
erin. Maar ik snap niet zo goed waarom u dat helemaal los ziet, omdat zeker met Covid 
blijft. Ik ben de laatste die dat zal ontkennen, want ik zie het iedere dag. Maar waarom 
vindt u dat zo’n probleem? Dat zou toch juist, zeker gezien Covid, heel handig zijn? Dat 
je ook op afstand met elkaar kunt sporten. 

De heer Tiebosch: Dat je op afstand met elkaar kunt sporten. Nou, dan denk ik dat je dat 
dan toch niet gaat visualiseren met elkaar een avondje naar de Schenkeldijk en iedereen 
zit thuis achter de hometrainer. Dat bedoelt u toch niet? 

De heer Van Dam Timmers: Nou, er zijn heel veel sportverenigingen die nu, ook mijn 
eigen vereniging bijvoorbeeld, toch trainingen ook juist op die manier aanbieden, omdat 
het dan nu even wel kan. En daarvoor is goed internet juist ook overal van belang. Dus ik 
snap niet zo goed waarom u deze helemaal los ziet. 

De heer Tiebosch: Nou, ik zie het helemaal los, omdat de gemeente Dordrecht die doet 
nogal lastig over euro’s bij elkaar krijgen voor dit hele verhaal. U doet daar zelf ook aan 
mee. Want toen wij het hadden over die businesscases van die opbrengsten van de 
Enecoaandelen, toen heeft de voltallige oppositie die heeft tien miljoen daarvoor willen 
vrijspelen. En we zitten nu zitten we allemaal euro’s bij elkaar te sprokkelen. En dan zou 
ik niet als eerste zou ik euro’s erin willen steken in kabels onder de grond, maar 
proberen om een plan met elkaar, om ook in coronatijd gewoon het zodanig te doen dat 
we op die sportparken kunnen komen. 

De heer Van Dam Timmers: Ja, ik snap uw prioritering. Dank. Ja. Nee, ik snap hem.

De heer Tiebosch: Oké. Dan de rol van de gemeenteraad zelf. De gemeenteraad doet 
zich echt fors tekort als je kijkt ook naar wat het rapport van het Mulier Instituut heeft 
opgeleverd. Dat is dat je, als je kijkt naar onze begroting, naar onze P&C-cyclus, dan is er 
eigenlijk steeds minder inzicht in wat er in die sport nou precies omgaat. Dus mijn 
pleidooi is ook, en dat zou ik dan ook graag nog willen doen in een motie of in een 
amendement. Dat zal wel een motie zijn. Om in ieder geval te zorgen dat er in de 
komende periode gekoppeld aan dit programma, dat daar dan ook een programma komt 
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wat echt gaat over sporten en bewegen met al die verschillende onderdelen waar we het 
dan ook vanavond over hebben. Zodat wij ook als gemeenteraad, dat we het kunnen 
blijven monitoren. En dat we ook vooral de.

De voorzitter: Mijnheer Tiebosch. Meneer Boersma heeft inmiddels een vraag aan u.

De heer Tiebosch: Ja, laat maar komen.

De heer Boersma: Ja, voorzitter. Die had eigenlijk nog betrekking op dat vorige punt, van 
die kabels en leidingen en dat soort dingen. Want ik snap helemaal het punt van meneer 
Tiebosch. En als ik het nou goed begrijp, wilt u dan eigenlijk zeggen van: laten we dan 
vooral dat soort dingen. Als je het hebt over fietspaden, ontsluiting, kabels, glasvezel. 
Laten we dat dan vooral uit andere middelen doen, zeg maar, die daarvoor bestemd zijn 
en niet uit het sportbudget. 

De heer Tiebosch: Ja, precies. Dus de verbinding tussen dus het sociale domein en het 
fysieke domein. Dat had ik ook echt verwacht als we het hier hebben over een integrale 
nota. Dan kom je eigenlijk precies ook op het punt dat die sportambtenaren die wij 
hebben, die zitten blijkbaar zitten die niet goed aan tafel bij al die ruimtelijke tekentafels 
die er zijn. We zijn volop bezig om naar die 140 duizend inwoners te gaan. Er moet 
overal woningbouw komen. Ik denk dat juist die sportambtenaren, die moeten door ons 
geholpen worden om veel meer positie te krijgen bij al die fysieke plannen. En daarom 
zou het ook goed zijn om in die nieuwe periode, maar dat gaan jullie geloof ik ook doen, 
te stoppen met die commissie sociale leefomgeving en met die commissie fysiek. Maar 
zorg nou wel dat je op dat programmaniveau mensen bij elkaar gaat krijgen van die 
gemeenteraad die en dat fysieke beheersen en dat sociale beheersen. En daarmee zou 
je dus ook als het gaat over die fietspaden. Ja, dat is voor mij ook gewoon een 
uitgangspunt. Dat moet je niet ergens op pagina negen op gaan schrijven onderaan. Dat 
is gewoon. Daar moet je mee beginnen. Je moet die infrastructuur moet je gewoon goed 
op orde hebben. Dat staat in het stuk. Dordrecht wil graag een autoluwe stad worden. 
Nou, dan moet je zeker ook vanuit het fysieke moet je eigenlijk als college moet je het 
niet alleen maar hebben over al die sportzaken, maar dan moet je ook nu gelijk al gaan 
proberen om zoveel mogelijk op het gebied wat nodig is om die fietsers daar op een 
goede manier te krijgen of met deelvervoer of verzin maar even wat. Maar als je ook 
kijkt naar de manier waarop je naar stations. Nou, openbaar vervoer hebben we volgens 
mij niks meer over te vertellen, als ik het goed begrepen heb van de terugkoppeling van 
de Thorbeckeweg. Maar ga er in ieder geval wel mee aan de slag. Dat er zoveel mogelijk 
mensen op een veilige manier naar die sportplaatsen kunnen komen. 

De heer Boersma: Voorzitter, ik heb het helemaal eens hoor met die koppeling van fysiek 
en sociaal. Ik denk dat we dat de komende tijd ook zeker beter gaan moeten doen. Maar 
denkt u ook niet dat een deel van wat u aangeeft, met die verschillende belangen en 
gewoon wat breder kijken, ook niet te maken heeft met het begin van het stuk. Dat er 
verwezen wordt naar het Dordtse sportkompas. Die heeft vier elementen. Sport, 
ontdekken, beleven en plekken. En vervolgens wordt er gezegd van: eigenlijk gaat deze 
motie gaat over plekken. Daar is die ook helemaal op geconcentreerd. Op de 
sportparken, zeg maar. Daar komen dan nog wel wat van die fysieke dingetjes bij. Maar 
misschien dat we dan, wij met zijn allen, wel concluderen dat het eigenlijk gewoon de 
focus dusdanig smal geworden is dat een aantal van die elementen die we nu vanuit 
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meerdere leden vanuit de commissie al naar voren horen brengen, dat die gewoon, dat 
we die missen. Als je kijkt naar de structuur en je zegt: eigenlijk wordt het gewoon een 
programma voor alle sportparken die we hebben met alle positieve en minder positieve 
dingen eraan. Voor mijn gevoel ontbreekt er dan een tussenstuk. 

De heer Tiebosch: Ik ben het met u eens. 

De heer Boersma: Mooi.

De heer Tiebosch: Nou, dan het laatste nog. Kijk, dat gaat. Als je even kijkt naar de hele 
discussie die we gehad hebben rond die inzet van die Enecomiddelen. Daar heeft toen 
de commissie bestuur en middelen, die heeft daar hele stoere taal hebben ze daar geuit 
over hoe al die businesscases eruit moesten zien. En wat is gebleken bij al die 
verschillende onderdelen toen we ze uiteindelijk in de raad gingen bespreken? Er was 
geen één businesscase was hetzelfde. En zelfs een aantal businesscases waren gewoon 
helemaal niet aanwezig. En nu gaan we met de stad aan de slag met sportverenigingen. 
Nou, eigenlijk herhaalt een beetje de discussie die we gehad hebben met het 
verenigingshallenplan. Ook hier vragen insprekers hulp bij de gemeente om ze te helpen 
met duurzaamheid. Maar ik kan me ook voorstellen dat ze hulp nodig hebben bij die 
businesscase. En nou zit het hem vooral in dat punt zes bij die uitgangspunten. In geval 
van kansrijke businesscases via een subsidieregeling. Dus er zitten eigenlijk twee dingen 
in. Wat is dan kansrijk? Dus het lijkt me ook goed dat we daar vanuit de gemeenteraad 
een definitie bij gaan geven. Want kansrijk, dat wil niet zeggen van: een sluitende 
businesscase. Dat gaat ook vooral om: wat is de maatschappelijke winst ook voor 
Dordrecht. Dat zouden wij graag nog in deze periode in ieder geval benoemd willen 
hebben. En als het gaat over een subsidieregeling. Ja, dan vragen we aan de wethouder 
eigenlijk heel snel om: wat is er dan volgens het college, wat zou er dan al in die huidige 
subsidieregeling nog moeten worden aangepast? Of is daar nog helemaal niks? Nou, 
voorzitter. Voor de eerste termijn lijkt me dit meer dan voldoende. 

De voorzitter: Dat lijkt mij ook. Dank u, mijnheer Tiebosch. Een vrij compleet verhaal, zou 
ik zeggen. We gaan over naar de volgende spreker. Dat is mevrouw Stevens van de PvdA 
die de vraag heeft gesteld: voldoet het plan in voldoende mate aan de in het 
collegeakkoord geformuleerde doelstellingen? Mevrouw Stevens. 

Mevrouw Stevens: Ja, dank u wel, voorzitter. Nou ja, ik zal het niet zo heel uitgebreid 
houden, want in grote delen ben ik het ook eens met meneer Tiebosch wanneer het gaat 
over die integraliteit. Dat zou voor ons. Dat is voor ons ook echt wel een punt, omdat ik 
denk van: je zou ook moeten kijken inderdaad naar die woningbouw of fysiek die 
fietspaden, enzovoort. Ik ga dat allemaal niet herhalen. Daarnaast blijft het voor ons wel 
dat het heel duidelijk is een stuk wat gewoon op heel veel punten open einden zijn. Dus 
wat niet echt concreet gemaakt wordt. Het lastige hierin is, is dat ik net ook van de 
insprekers heel duidelijk heb kunnen horen van: schiet nou op. Wij willen naar die 
duurzaamheid. We willen die velden aan kunnen leggen. En het duurt allemaal al zo 
lang. De andere kant van het verhaal is dat we ook hier al heel lang over praten, al jaren 
in ieder geval. En dat we ook met elkaar moeten kunnen kijken van, want dat hoor ik ook 
door partijen zeggen, van: het moet dan maar naar de raad. En dan gaan we weer 
allerlei amendementen krijgen. En we krijgen allemaal moties op het stuk. Nou, dan denk 
ik van: kan in dit stuk, en dat is ook een vraag aan de wethouder, een aantal dingen niet 
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gewoon geconcretiseerd worden? En dan gaat het ook met name over bijvoorbeeld dat 
maatwerk wat dan genoemd wordt. Ja, wat is dat dan? Wat is die maatwerk? We hebben 
het over vitale sportparken. Organisatorisch en maatschappelijk. Dat is allemaal in mijn 
beleving, of in onze beleving moet ik zeggen, is dat toch, zijn dat hele vage. Want in 
hoeverre wordt er inderdaad die partijen bij betrokken. Nou, dat is ook net wat er ook al 
genoemd wordt. Heb je het over preventie. Heb je het over de jeugdzorg. We hebben het 
allemaal erover gehad in die sportvisie. En dat zie ik helemaal nergens in terugkomen. 
Even kijken hoor, want de rest is al. Het blijft gewoon een heel lastig punt in de zin van: 
moet je dit nou nog in deze periode, moet je nou hier nog zeggen van: jongens, we gaan 
naar de volgende fase. Er is toen twee miljoen al beschikbaar gesteld. En moet je daar 
dan een soort verdeelsleutel maken van de mensen die nu wat hebben aangegeven. En 
in hoeverre worden de kleinere verenigingen ondersteunt, inderdaad door te vragen naar 
die businesscase, om te kijken naar die subsidie. Ja, dat zijn toch wel voor ons nog wel 
vragen die er zijn waarvan ik denk: moet je het nu op dit moment zeggen van: laat dit 
stuk nu gewoon doorgaan naar de raad. Daar zit echt wel een vraag nog. 

De voorzitter: Mijnheer Schalken.

De heer Schalken: Ja, voorzitter. Dank u wel. Een vraag aan mevrouw Stevens, want u 
geeft aan van: moet dit nu wel naar de raad. En u geeft aan de andere kant ook aan van: 
we hebben eigenlijk al lang op een plan zitten wachten. En daar zijn we ook zelf voor een 
groot deel schuldig aan. Maar er ligt nu in ieder geval een basis. En als ik ook zo de 
insprekers hoor, dan denk ik vanuit Beter voor Dordt van: oké, dit is nu de eerste fase. 
Laten we nu het proberen met al die partijen, want nog niet alle partijen zijn betrokken 
geweest. Er zijn wel veel partijen, die hebben een bijdrage geleverd aan het programma 
zoals het er nu ligt. Maar dadelijk in de concrete uitwerking ga je op de deelprojecten ga 
je echt met specifieke onderwerpen.

De voorzitter: Mijnheer Schalken, wilt u tot uw vraag komen? 

De heer Schalken: Ja. Ga je met de specifieke verenigingen op een bepaalde locatie ga je 
verder praten. Maar vindt u nu eigenlijk vanuit de PvdA: wacht nu even af? Of waar ik 
vanuit Beter voor Dordt zeg: laten we alstublieft nu met een aantal partijen concrete 
plannen nu verder uit te gaan werken in die fase twee. 

Mevrouw Stevens: Ja. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is om te kijken van, en dat 
hoor ik graag straks terug van de wethouder, van: over welke partijen hebben we het 
nou. Met wie is er nou eigenlijk allemaal al gesproken. En welke toezeggingen zijn daarin 
gedaan. Dat hoor ik graag terug. En nogmaals, ik vind het ook inderdaad wat u aangeeft. 
De verenigingen die zitten echt te wachten op. Ondertussen zitten we ook wel, wat 
meneer Tiebosch ook zegt. Als er een nieuw collegeprogramma komt, dan zitten we 
inderdaad in mei-juni. Dus dat is dan weer een half jaar wachten. Maar ik vind het wel 
goed om te kijken naar de verdeelsleutel tussen alle verenigingen. Niet dat je nu, zeg 
maar, bij de mensen die dus hier aan tafel hebben gezeten. Om te zeggen van: laten we 
dat dan maar alvast gaan doen. Ik weet dat wethouder Stam ook een aantal goede 
dingen heeft gedaan die inmiddels zijn gerealiseerd. Maar het is maar een druppel op de 
gloeiende plaat als je kijkt naar die hele sportvisie. Concreet betekent het voor mij, als je 
het met de businesscase erover hebt en je hebt het ook over kleine verenigingen die 
misschien nog ondersteuning daarin nodig hebben om tot een goede businesscase te 
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kunnen komen, dan vraag ik me af van: is dit nou het punt waarin je zegt van: we gaan 
naar fase twee. En ik wil daar echt wel even op antwoorden van de wethouder dadelijk 
wachten. 

De heer Schalken: Ja, voorzitter. Nog een korte vervolgvraag. Want vanuit onze beleving, 
vanuit Beter voor Dordt, hebben wij het idee dat wat u nu wilt vragen, dat dat juist iets is 
wat vooral in fase twee nu in de uitwerking aan de orde moet komen. We hebben nu een 
basisprogramma klaarliggen. Heeft u niet ook het idee dat dat nu juist die fase twee is. 
En op het moment dat we dit nu kunnen vaststellen dat dan fase twee dan is, wat u 
concreet nu ook aangeeft. 

Mevrouw Stevens: Nee, ik heb niet het idee daarin, omdat voor mij nog een aantal 
punten in het programma staan die totaal niet concreet zijn. Die in mijn beleving vaag 
zijn. Waarvan ik eerst wil weten van: hoe gaat het nou verder. Nou, die punten zijn net al 
genoemd, zeg maar, ook door de vorige sprekers. En daar zou ik eerst wat terug van 
willen horen voordat ik hierover. En misschien wil ik het ook nog wel een keer terug in de 
fractie wel bespreken. Maar ik zit niet te wachten om dadelijk het in de raad te 
bespreken met twintig amendementen of twintig moties, waarvan ik denk van: ja, en dan 
verder. 

De heer Schalken: Ja. En als laatste, voorzitter, nog ingaan op wat mevrouw Stevens nu 
net aangeeft. Vanuit Beter voor Dordt hebben we juist het idee dat wat u nu aangeeft, 
het concreter maken, dat ga je doen met die betrokken verenigingen op die bepaalde 
locatie. Dat hoef je niet in dat hele basisplan zoals dat nu ligt, dat basisprogramma zoals 
dat nu ligt, te doen. Maar juist met die betrokken verenigingen op een bepaalde locatie. 
Bent u dat niet met mij eens? 

De voorzitter: Nou, volgens mij, voordat dat beantwoord wordt. Volgens mij zijn jullie het 
gewoon in de basis niet met elkaar eens. 

De heer Schalken: Nou, misschien valt dat nog wel mee. 

De voorzitter: Nou, wat ik steeds hoor is: nee, we zijn het niet. Eigenlijk bent u het niet 
met elkaar eens en herhaalt u de vragen. En gezien de tijd wil ik vragen aan mevrouw 
Stevens of ze nog wel één keer antwoord wil geven, maar dan ronden we dit debat af. 
Want dat komt geen stap verder namelijk. Mevrouw Stevens.

Mevrouw Stevens: Ja, het is een herhaling. Ik blijf gewoon zeggen van: ik ben het niet 
met u eens, omdat er voor mij nog een aantal punten in dit programma staan die niet 
concreet genoemd zijn waardoor je naar fase twee zou kunnen gaan. Dat is het einde 
van mijn betoog. 

De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Stevens. Mijnheer Schalken, u kunt dadelijk uw 
mening daarover nog uitgebreid geven. Ik ga naar de laatste vragensteller. Dat is 
Gewoon Dordt. En de vraag was: is er voldoende mate rekening gehouden met de fysiek 
beperkte inwoner bij de toegankelijkheid van verschillende sportparken? Wordt er 
optimaal rekening gehouden met hun omstandigheden? En dan wil ik het woord geven 
aan mevrouw De Fouw, die keurig netjes voor een scherm zit waar een spiegelbase in 
ieder geval staat met hoe zij heet en welke partij zij is. Bijzonder. Gaat uw gang.
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Mevrouw De Fouw: Nou, wij hebben een aantal technische vragen ook gesteld. 

De voorzitter: Ja, die zijn nog niet beantwoord. 

Mevrouw De Fouw: En die zijn inderdaad nog niet beantwoord. Dus daar kan ik niet 
zoveel over doen. We waren vooral benieuwd in hoeverre er aandacht is geweest voor 
fysiek beperkte Dordtenaren in het kader van iedereen doet mee. En denken dus dat er 
minstens aandacht moet zijn voor een toegankelijkheid van parken en accommodaties. 
Die beantwoording wachten we dus even af. En afhankelijk van die antwoorden 
overwegen wij inderdaad om daar een amendement of motie over in te dienen.

De voorzitter: Oké. Verder heeft u geen woordvoering nog?

Mevrouw De Fouw: Nee, dat was eigenlijk wel het belangrijkste. Voor de rest denk ik dat 
iedereen, dat alles wel gezegd is. Laat ik het zo zeggen.

De voorzitter: Oké, dank u wel. Voor de overige partijen die nog geen woordvoering 
hebben gehad. Die zullen zichzelf moeten aanmelden. En ik zie dat mevrouw Van 
Benschop. Die heeft wat dat betreft de sprint gewonnen. En die mag aftrappen. En 
daarna. Ik zal even de volgorde een beetje proberen in de gaten te houden. Daarna 
meneer Den Heijer, mevrouw Stolk, meneer Boersma en meneer Schalken. Gaat uw 
gang, mevrouw Van Benschop. 

Mevrouw Van Benschop: Ja, dank u wel, voorzitter. Nou ja, ik ga proberen zo min 
mogelijk te herhalen van wat al gezegd is. Het is mij duidelijk dat hier een stuk ligt waar 
heel veel mitsen en maren aan zitten. En dat hadden wij eigenlijk ook. Je begint met het 
lezen van het stuk en dan denk je: nou, het is best wel breed opgezet en er wordt over 
veel nagedacht. Dan blijkt het 81 pagina’s te tellen. Dat vind ik voor een programma 
echt heel veel. Ik wil graag onderschrijven wat meneer Tiebosch zei als het gaat over de 
uitgangspunten. Daar missen wij er ook een aantal. Maar dan kom je bij pagina 41 en 
dan wordt het concreet. En daar noem ik dan het maar even het handelingsperspectief 
per sportpark. En waar wij daar een beetje moeite mee hebben is dat ik begrijp het 
stukje gewenst profiel van het sportpark. Dan ga je een bepaalde richting op. Maar dan 
bij de gewenste acties gaat het van heel concreet naar ongelofelijk breed. En daar 
missen we gewoon echt een bepaalde visie. Er wordt vrijwel niet gesproken over de 
ongeorganiseerde sport en de individuele sporters, met uitzondering van ik dacht 
Schenkeldijk. Waar dan ineens vanuit de sportaanbieders genoemd wordt dat er een 
veldje moet komen. Dus eigenlijk alle informatie die meegegeven is vanuit de 
startnotitie, die meegegeven is vanuit de sportaanbieders, die wel benoemd staat in de 
ontwikkelingen in de inleiding, die missen we gewoon in het handelingsperspectief per 
sportpark. En daar zit precies ook ons dilemma. Dat als je dit vaststelt in de vorm die er 
nu ligt. Ik hoorde meneer Schalken net zeggen: dan komt er vervolgens een uitwerking 
per sportpark. En dat wordt dan weer een apart programma. So far, so good. Maar dan 
zal dit gebruikt worden als basis voor de uitwerking van dat concrete programma. En 
daar maken wij ons wel zorgen om, want er mist gewoon een hele hoop focus als het 
gaat over inderdaad toegankelijkheid. Als het gaat over die maatschappelijke functie die 
we graag willen op die sportparken. Over multifunctioneel gebruik. Over de individuele 
en ongeorganiseerde sport. Dus ik denk dat we hier een potentieel vijf uur durend debat 
krijgen in de raad, waarbij inderdaad twintig amendementen ingediend gaan worden. 
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Want ook wij vinden dat als we dit op deze manier gaan vaststellen, dat we daar dingen 
in zullen moeten amenderen. 

De voorzitter: Mevrouw Van Benschop, u krijgt een vraag van meneer Schalken.

De heer Schalken: Ja, voorzitter. Dank u wel. Een vraag richting mevrouw Van Benschop 
met betrekking tot wat u aangeeft. Ik gaf al eerder aan, ook richting mevrouw Stevens 
van de PvdA, dat wij vanuit Beter voor Dordt juist het idee hebben dat richting die 
volgende fase dingen per sportpark concreter worden, waarbij je juist op dat moment 
samen met die betrokken sportparken of die betrokken verenigingen op dat betreffende 
sportpark of op die locatie, dat je dan die uitwerking gaat maken. Waar je ook 
bijvoorbeeld denkt aan wat u aangeeft: de toegankelijkheid, de bereikbaarheid. En hoe je 
inderdaad die samenwerking concreter maakt. Is dat niet ook veel prettiger dan wanneer 
dat al aan de voorkant vast ligt zonder dat daar met al die individuele verenigingen over 
is gesproken? 

Mevrouw Van Benschop: Voorzitter, ik denk dat het proces zoals meneer Schalken dat 
voorstelt een hartstikke goed proces is. Waren het niet dat er in dit stuk gewoon 
gewenste acties staan die op sommige punten heel concreet zijn, te concreet wat mij 
betreft. Dan gaat het over, nou ja. Ik kan het nu niet zo snel vinden, maar dan staan er 
hele concrete punten die dan gerealiseerd zouden moeten worden onder gewenste 
acties. Terwijl er aan de andere kant gesproken wordt over het aanpassen van 
bestemmingsplannen om maatschappelijke programmering en multifunctioneel gebruik 
mogelijk te maken. Vind ik echt een ambtelijke opdracht die gewoon zou moeten volgen 
uit namelijk het vinden van die maatschappelijke partners die je wilt laten samenwerken 
en het multifunctioneel gebruik. Dus het gaat voor mij een beetje alle kanten op. Er is 
wat mij betreft hier geen. Dit zou een kader moeten zijn of een richting voor het 
uitwerken van die programma’s. En dat is het naar mijn idee niet. Dan vervolgens ligt er 
een wensenlijstje naast per sport van de sportaanbieders die dan ook graag wat willen. 
Dat zijn nou dingen waarvan ik denk: dat hoort inderdaad per sportpark uitgewerkt te 
worden. Dus daar kan ik u helemaal vinden. Maar wat mij betreft zou het veel, ja. Dat 
klinkt natuurlijk raar in dit verband. Maar gewoon abstracter moeten zijn: welke kant 
willen we op. Ik zou een vertaling willen zien in de gewenste acties van de 
uitgangspunten die genoemd worden in de inleidingen van het stuk. En ik zie die 
samenhang gewoon niet. Er wordt gesproken over veel mensen die individueel sporten 
en deelnemen aan ongeorganiseerde sport. En dan kijk ik per sportpark naar de 
gewenste acties en dan komt het bij één sportpark terug. 

De heer Schalken: Ja, maar dan nog even, voorzitter, een vervolgvraag ook op mevrouw 
Van Benschop. En misschien is dat wel ook iets richting ons als commissie. Al zit ik daar 
nog niet zelf zo lang intensief bij. Ik hoor u over abstracter, abstracter. Ik hoorde net 
meneer Van Dam Timmers over concreter, concreter. Zijn wij niet bijna als commissie 
dat wij de ambtelijke organisatie en de wethouders soms met een onmogelijke opdracht 
op pad sturen, wat dan uiteindelijk dit product heeft opgeleverd? Waarvan ik denk dat 
vanuit Beter voor Dordt, dat de basis goed is, wat ik net al aangaf. En dat wij hopen dat 
juist in die uitwerking echt concreet specifiek met die betrokken verenigingen per 
sportpark die uitwerking aan de orde komt. 

42



Mevrouw Van Benschop: Voorzitter, ik verbaasde mij ook over de inzet van het CDA in 
deze commissie. En dat heb ik volgens mij ook best duidelijk gemaakt. Ik verbaasde mij 
er ook over dat het concreter had gemoeten. Want volgens mij hebben we afgesproken 
dat die concrete vertaalslag plaats zou vinden in, zeg maar, programma’s per sportpark. 
Dus wat dat betreft ben ik het echt helemaal met meneer Schalken eens. Alleen als ik 
dan een sportparkenprogramma krijg dat een basis vormt voor de uiteindelijke 
uitwerking, dan wil ik wel graag zien dat alles wat we in de uitgangspunten hebben 
genoemd, wat er in de startnotitie staat, wat er op is gehaald, de ontwikkelingen gewoon 
überhaupt in de sport, het belang van sporten voor de gezondheid in coronatijd, dat had 
ik dan wel graag willen zien in dat kader wat uiteindelijk gebruikt gaat worden voor de 
uitwerking van die concrete plannen. En ja, meer kan ik er niet van maken. Ik vind dat 
het incompleet is. Er gaat per sportaanbieder wordt het heel concreet en is het echt op 
detailniveau af en toe, wat ik begrijp. Want die verenigingen zijn gesproken. Maar aan de 
andere kant. Ja, het heeft voor mij geen samenhang. 

De voorzitter: Uw punt is helder, mevrouw Van Benschop. Ook u gaat nu in herhaling 
vallen. 

Mevrouw Van Benschop: Ja.

De voorzitter: Ja, dat begrijp ik. De vraagstelling leidt er ook toe. Meneer Van Dam 
Timmers heeft zich inmiddels gemeld met een interruptie. Ongetwijfeld om over uw 
verbazing over zijn inbreng te praten. Ik wil wel aan ieder aan gaan vragen nu om het 
kort te houden, want het is half elf geweest. We gaan om elf uur stoppen. En ik kan u nu 
al voorspellen dat we volgende week verder gaan met deze beraadslaging, want er is 
nogal wat over te zeggen. Dat blijkt. En dat geeft niet. Beter lang gesproken, maar dan 
wel uiteindelijk met een goed advies richting de raad, dan dat we het afraffelen en 
uiteindelijk in de raad met een diarree aan moties en amendementen komen te zitten. 
Mijnheer Van Dam Timmers.

De heer Van Dam Timmers: Van Dam Timmers. Dank u, voorzitter. Ja, het is echt mijn 
naam. Maar een goed punt wat u, denk ik, maakt. Ik denk dat we. We hebben er lang 
over gedaan om hier te komen, dus dan moeten we het ook goed invullen. Ja, ik verbaas 
me toch wel even een klein beetje over de inbreng van mevrouw Van Benschop. En dat 
verbaast haar natuurlijk ook weer niet natuurlijk dat ik mij daarover verbaas. En dat 
komt omdat. Ik denk dat we elkaar best goed begrijpen. Want als ik naar dit 
sportparkenprogramma kijk, dan is het uiteindelijk geen programma geworden. Wij 
hebben ooit gevraagd om een sportparkenvisie en daarom vonden wij elkaar. En de 
inleiding in dit stuk zegt zelf: wij komen niet met een visie. Wij komen met een 
programma. Nou, en dan verwacht ik een programma. En vandaar dat mijn inbreng op 
die manier is gegaan. En dan heb ik nog een vraag, want ik hoor u een beetje denken 
van: ja, er wordt onvoldoende buiten de lijntjes gekleurd of buiten de lijntjes gedacht. 
Dat hoor ik u, tussen de lijnen door hoor ik u dat zeggen van: is er creatief genoeg 
nagedacht? Is dat nou wat u bedoelt? Ik snap niet helemaal wat u nou bedoelde toen u 
eerder zei van: soms is het heel concreet, soms is het heel vaag. Wat vindt u daar nou 
van? Ik snap niet waarom u daar zo’n probleem mee heeft. 

Mevrouw Van Benschop: Ik heb daar een probleem mee, omdat als je te concreet wordt 
op dit niveau in een dergelijk sportparkenprogramma, dan ga je dingen missen in de 
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uitwerking, omdat gedacht wordt: het ligt. Dit is wat we gaan doen. De gewenste acties. 
Dus er staat letterlijk hier bij sportpark Reeweg: de parkeerplaats aan de zuidzijde meer 
vergroenen en hier een auto te gast gebied van maken. Nou, dat is een redelijk concreet 
idee, zeg maar. Zal ik maar zeggen. Maar aan de andere kant staat er dan: het 
aanpassen van bestemmingsplannen om maatschappelijke programmering en 
multifunctioneel gebruik mogelijk te maken. Ik denk dan: maak een keuze. Dus of je 
zegt: we gaan in gesprek met partijen om ervoor te zorgen dat we hier een 
maatschappelijke functie naar het sportpark halen. En dat mag ik niet zeggen op zo’n 
lelijke manier. Dan maakt het mij niet uit dat er ambtelijk dan gekeken wordt naar een 
aanpassing van een bestemmingsplan. Prima. Die krijgen we dan wel te zien. Want we 
stemmen namelijk in met dat multifunctioneel gebruik. Dus dat is een logisch gevolg. 
Alleen ik ben gewoon op zoek naar eenzelfde niveau van acties. En ik word er een beetje 
ongemakkelijk van dat sommige punten heel concreet zijn. Sommige punten zijn op een 
veel breder niveau. Andere punten is eigenlijk een soort ambtelijke inzet en veel minder 
politiek en waar willen we naartoe. En dan ben ik bang dat als die vertaalslag gemaakt 
gaat worden naar de concrete sportparkenprogramma’s per sportpark, dat je dingen 
gaat missen. Want dit gaat de basis zijn. En ja, dan zullen wij ook moeten amenderen. 

De heer Van Dam Timmers: Ja, dat vind ik een goed punt. En dat begrijp ik. Dat komt ook 
eigenlijk terug op het punt dat wij maakten. Ja, het is of onvoldoende. Het is eigenlijk 
onvoldoende concreet dan. Als die input allemaal is opgehaald, dan zou het er ook 
allemaal nu in moeten staan. 

De voorzitter: Helder.

Mevrouw Van Benschop: Nou ja, daar zijn we het niet over eens. 

De heer Van Dam Timmers: Ja.

De voorzitter: Ik wil deze discussie nu stopzetten. Heeft u nog meer punten, mevrouw 
Van Benschop?

Mevrouw Van Benschop: Nou ja, ik wilde maar even positief eindigen. Dat ik het dus wel 
heel erg waardeer dat er een poging is gedaan om die perspectiefkaarten te maken. 
Want ik denk wel dat dit. We zitten gewoon aan het einde van een periode. We gaan 
dadelijk naar een volgende periode toe. En dit geeft wel handvaten ook voor de nieuwe 
raad om te toetsten of we nou de juiste weg opgaan met de uitwerking van die 
sportparkenprogramma’s per sportpark. Dus ik vind het in principe. Ik vind het veel te 
lang. Maar in principe die perspectiefkaarten, prima. Maar ze moeten wel aansluiten. 

De voorzitter: Dank u wel. Meneer Den Heijer van de VVD is de volgende.

De heer Den Heijer: Ja, dank u wel, voorzitter. Laat ik het moment even markeren dat er 
vrij weinig avonden voor zullen gaan komen in de toekomst dat de VVD en GroenLinks 
het zo erg met elkaar eens zullen zijn. Dus laat ik daar maar even.

De voorzitter: Een interessant perspectief, mijnheer Den Heijer.
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De heer Den Heijer: Ja, we komen allemaal tot nieuwe perspectieven zo op de avond 
laat. En ik wil daarmee ook naar de organisatie, misschien een beetje raar om dat op dit 
moment te doen, maar ook wel gewoon een compliment uitdelen, omdat ik vind dat we 
het ons als politiek ook niet makkelijk hebben gemaakt de afgelopen tijd. En dat dit 
dossier ook behoorlijk gepolitiseerd is geraakt. En dan raak je misschien soms het einde 
ook een beetje zoek. Nou, dan constateer ik nu dat er vanavond heel veel verenigingen 
naar ons kijken. Ik constateer ook dat er 83 procent van de sporters in Dordrecht 
vanavond niet ingesproken heeft. Dat zijn namelijk de mensen die niet lid zijn van een 
vereniging. En ik constateer ook dat er door insprekers wordt gezegd: de huidige situatie 
is op basis van verdeel en heers. En een andere inspreker die drukte het eigenlijk uit 
van, het eufemistische van: het gaat hier om het aanwenden van de gelden en waar ze 
terecht komen. En volgens mij is dat nou precies waar wij voor op aarde zijn in de 
gemeenteraad. En hoe sturen we daar dan op. En dat is volgens mij het vraagstuk wat 
we hier voor hebben liggen. En dan ben ik het gewoon met de andere partijen eens. Dat 
ik worstel met dit stuk. Ik vind het een ingewikkeld stuk, omdat ik het lastig vind om dit 
te zien als een visie. En ik vind het lastig om dit te definiëren als een programma. En 
zoals ik ook eerder al heb gezegd, had ik eigenlijk nog een stap verder terug willen 
nemen. En ook samen met het sportkompas in de hand, wat nu wel in dit stuk verwerkt 
is, had ik dit steviger willen vertalen en opnieuw willen bepalen welke kaders stellen we 
überhaupt aan sport en waaraan moet dat voldoen en hoe gaan we dat in deze eeuw tot 
een hoger niveau en hoger plan tillen in Dordrecht. Waar ik me nog zorgen om maak is: 
hoe verhoudt dit stuk zich binnen andere beleidsstukken, zoals bijvoorbeeld het 
geamendeerde onderdeel van de omgevingsvisie. En ik zie ook dat er al een voorschot 
wordt genomen op de IAP. Nou, die is naar mijn weten, maar volgens mij moest de 
griffier dat nog checken, is daar niet vastgesteld. Het lijkt mij lastig, want bij dat 
beleidsstuk hebben wij dezelfde vraagstukken besproken, omdat daar ook weer een 
hoop bij kwam kijken. En daar zijn we ook gewoon niet uitgekomen. En de grootste pijn 
zit ook bij het derde beslispunt. Het woordje maatwerk. En dat is nou precies waar wij 
eigenlijk vanaf willen en waar ook insprekers een refereren. We gaan daar nou vanaf. En 
hoe verhoudt zich dat dan tot beleidsregels. En hoe kunnen we nou juist niet op basis 
van maatwerk, maar juist op basis van beleid goede sportparken vormgeven? En dan 
ben ik het heel erg met D66 eens. Dat je dat ook gewoon integraal moet bekijken. Dus 
wat ik net zeg, 17 procent is lid van een vereniging. Er zullen ook heel veel andere 
commerciële sporters en gebruikers zijn, die misschien in commercieel maar ook in 
gemeentelijk vastgoed acteren of zullen acteren. We hebben natuurlijk een 
maatschappelijke opgave, maar ook een hele grote ruimtelijke opgave met woningbouw 
en de coronakilo’s. Die zitten natuurlijk meer in die maatschappelijke opgave. En ook 
gewoon het hele aspect sport zelf, waarom dat belangrijk is. En ik ben het heel erg met 
D66 eens dat dat gewoon, dat je die samenhang gewoon er niet echt in kunt ontdekken 
in dit stuk. En daar is die wel voor bedoelt, in mijn opzicht. En daar zal misschien niet 
iedereen het mee eens zijn, maar dat vindt de VVD. Je ziet bijvoorbeeld ook dat belangen 
elkaar dan tegen gaan komen. Dan heb je bijvoorbeeld: we willen open sportparken. En 
dan zegt de vereniging: ja, maar wij niet, want dan gaan hangjongeren ons veld in de fik 
zetten. Ja, dat is lastig. Ja, maar dan druist dat dan weer in tegen open sportparken. Hoe 
gaan we dat dan regelen. Hebben we alleen verenigingen nodig of moeten we ook naar 
andere aanbieders kijken met individuele sporten, waar GroenLinks het ook over zei. En 
afrondend, voorzitter, heb ik anders dan andere sprekers vind ik drie maanden tot aan 
de verkiezingen toch echt wel lang. Ik vind eigenlijk dat we ook de handschoen gewoon 
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op moeten pakken. Ik denk dat we dat ook gewoon met zijn allen samen gewoon moeten 
doen zonder elkaar te veel de maat te nemen. Ik denk dat we er ook een beetje 
praktisch in moeten staan. En dan is de vraag eigenlijk: ja, waar willen we nu landen? Ik 
denk dat we met zijn allen het erover eens zijn dat het stuk een worsteling is voor ons 
allemaal. Er zitten aspecten in waar we vrolijk van worden. Er zitten aspecten in waar we 
wat minder vrolijk van worden. Dat is altijd als we met sportbeleid bezig zijn. Zo heb ik 
het in ieder geval afgelopen jaren ervaren. Er is nu drie ton vrijgespeeld om dat 
onderzoek te starten. Een prioriteringsslag te maken. Terecht hoor, daar gezegd van: 
dan gaan we een jaar dat misschien dat verder uitwerken en tot concrete programma’s 
komen. En hoe verhoudt zich dat dan tot die twee miljoen die nu gereserveerd is? En ziet 
de wethouder kansen om met een goed raadsvoorstel te komen? En op basis van welke 
afwegingskaders gaat die dat dan in die tussentijd doen? En hoe kijkt hij dan naar die 
middelen die ook zitten in de Dordtwijkzone? In hoeverre landen die daar dan ook in? Ik 
zag het wel in het financieel kader staan, maar misschien heeft u daar nog wat meer 
duiding op nodig. Nou, en dat is kortom gewoon de vraag: wat gaan we dan nu doen? We 
zitten constructief in de wedstrijd, maar wel heel kritisch op het stuk wat er nu voorligt, 
voorzitter.

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Den Heijer. Ik wil jullie erop wijzen dat het inmiddels 
kwart voor elf is. Ik wilde de sprekerslijst nog wel afmaken, maar wel met de dringende 
vraag om het zo kort mogelijk te houden en niet te herhalen wat vorige sprekers u al 
verteld hebben. Mevrouw Stolk.

Mevrouw Stolk: Ja, voorzitter, dank. Ik zal het proberen inderdaad kort te houden, want 
er is al heel veel gezegd. Ik wil wel één iemand vanavond een compliment geven. Dat is 
meneer Tiebosch. Die heeft heel goed uiteengezet waar D66 voor staat en waar hij voor 
staat. Dus dank daarvoor. Dus dat ga ik niet verder herhalen. Ik ga wel een paar 
dingetjes van meneer Tiebosch herhalen die ik de raad en mijn collega’s nog niet heb 
horen zeggen. En dat is een leven lang sporten en bewegen en de seniorensport. Het 
ontbreekt weer in elke bladzijde. En dat is al vaker gebeurd. Maar dat gaan we dadelijk 
wel weer zien met de verkiezingen. Want dan gaat iedereen het natuurlijk voor de 
senioren opnemen. Maar dat is in dit geval weer niet het geval. Goed, dat gezegd 
hebbende. Waar moeten wij nu naartoe? En reflecterend en terugkijkend op de periode 
die achter ons ligt. Dat wil ik toch wel heel eventjes doen. Zijn wij nou als politiek 
betrouwbaar geweest? En zijn we nou eerlijk geweest tegen die verenigingen? Nou ja, 
vanuit de VSP betreft: nee, dat denk ik niet. We zijn al acht jaar bezig met de sport in 
Dordrecht. En hebben we nu gedaan, en hebben we nu beloofd aan die verenigingen wat 
we zouden doen. Als je kijkt wat er aan geld gemoeid is, wat er aan ambtenaren 
ingevlogen is. Nou, dat zijn kapitalen. Ik zal de bedragen maar niet noemen wat er aan 
volgens mij sportregisseurs. Ik weet even niet hoe die mensen heten. Maar er is heel 
veel geld in gekomen. We wilden naar drie à vier sportparken. Nou, daar is ook niks van 
terecht gekomen. Nu ligt er een nieuwe visie. En nou hoor ik iedereen iedere keer 
zeggen wat ook in dit programma terugkomt: daar moet een businesscase gemaakt 
worden. En dan ook nog een maatschappelijke businesscase. Ik hoor ook de insprekers 
vanavond zeggen van: ja, wij hebben eigenlijk een gezonde vereniging. Wij willen dat 
eigenlijk niet. Hoe kijken wij daar tegenaan? Ja, dat is hier dus niet in opgenomen. Waar 
wij ons ook zorgen over maken, dat zijn met name, en mevrouw Stevens heeft dat ook al 
aangegeven, de kleine verenigingen. Grote verenigingen, de achthonderd plus 
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verenigingen, waar je meer dan 800 leden hebt, die hebben vaak een goed bestuur 
zitten. Ik heb vanavond drie insprekers gehoord over de sport, of vier. Laat me dat even 
kwijt zijn. Die weten waar ze het over hebben. Die weten ook waar je het geld eventueel 
vandaan kan halen. Die mensen zitten al jarenlang te wachten. En waar zeggen wij nu 
vanavond ja tegen? Ik weet het echt niet. 2015 heb ik ook vol vertrouwen ja gezegd 
tegen de sportparkenvisie. En dan hoor ik meneer Schalken vanavond zeggen van: ja, 
maar er ligt toch een basis. Dan zit die de wethouder te helpen. En volgens mij ook een 
beetje voor de wethouder te praten. Dat vind ik ook een beetje een brevet van 
onvermogen, want meneer Stam kan prima voor zichzelf praten. Maar waar die meneer 
Stam mee had kunnen helpen, en daar heeft meneer Tiebosch ook aangegeven, die tien 
miljoen die wij als oppositie beschikbaar hebben willen stellen. Die uit de Enecogelden. 
Want dat geld, dat hadden we. Daar had je je wethouder mee kunnen helpen. Daar had 
je hem mee op pad kunnen sturen. De integraliteit, wil ik het ook nog even over hebben. 
Ontbreekt aan ieder, ja, ding. En nogmaals, we moeten nu eerlijk zijn. En dit moet niet 
een verkiezingsstunt gaat worden van wie dan ook. Ik denk dat de verenigingen echt 
recht hebben op de sport in Dordrecht. En wat wij nu als gemeenteraad willen. En ik 
vind: de politiek heeft al een deuk gekregen qua vertrouwen. Laten wij dan in ieder geval 
laten zien dat we wel te vertrouwen zijn en het ook goed gaan doen. En ik weet 
nogmaals oprecht niet waar we hiermee naartoe gaan. En daar wil ik het even voor nu bij 
laten, voorzitter.

De voorzitter: Dank u. Meneer Den Heijer, die heeft een vraag. 

De heer Den Heijer: Ja, ik ben inmiddels bekend met het verhaal van mevrouw Stolk. Het 
gaat soms ook een beetje vervelen, moet ik eerlijk zeggen. Hoe sympathiek ik u ook 
vind. Maar u zegt: ik weet gewoon niet meer hoe we nu verder moeten gaan. Maar weet 
u het echt niet meer? Ziet u nou echt geen uitweg of heeft u nog geen andere ideeën? 
Want ik ben gewoon benieuwd hoe we met zijn allen nou gewoon hier wel uit kunnen 
komen. Volgens mij is dat toch ook de reden waarom u en ik hier om tien voor elf ’s 
avonds nog in de politieke arena zitten. Dat is toch je drijfveer, spreek ik via de 
voorzitter. 

Mevrouw Stolk: Ja. Volgens mij begrijpen meneer Den Heijer en ik elkaar volkomen, want 
ik ken meneer Den Heijer niet anders als voorvechter en om dingen voor elkaar te 
krijgen. En volgens mij is dat ook best wel gelukt af en toe. Maar ik wil echt weten, en 
dat meen ik oprecht, dat als we hier ja tegen zeggen, waar zeggen wij dan ja tegen? 
Want ik ben echt een beetje bang om nog zomaar. Als je nou de discussie horende. En 
meneer Van Verk, de voorzitter, gaf het aan. Dat we dadelijk een diarree aan moties en 
amendementen krijgen. Ja, weetje, daar zit ik ook niet op te wachten. Dus laten we dan 
het nog een keer een avond verder inhoudelijk gaan bespreken. Dat we er met elkaar uit 
gaan komen. En nogmaals, ik denk dat wij elkaar wel gaan vinden, mijnheer Den Heijer. 
Ook al ben ik misschien een beetje kritisch en vindt u mij misschien een beetje lastig 
vanavond. Dat mag. Dat vind ik bij u niet. Maar laten we hem positief insteken en laten 
we nou kijken of we met deze raad in het belang van de Dordtse sportverenigingen er 
met elkaar uit kunnen komen. Dat is. En dat weet u van mij als geen ander. Ik draag de 
sport een warm hart toe en u ook, zeg ik dan even via de voorzitter. Maar laten we nu 
wel iets neer gaan leggen, een goede basis, waarop we inderdaad na 16 maart mee 
verder kunnen. En daar zit mijn grootste zorg. En die hoorde ik bij meerdere partijen. 

47



Ook bij meneer Tiebosch. Dus laten we daarmee aan de slag gaan. En dat je dan met 
elkaar ergens een motie of nog een amendement straks in gaat dienen, prima. Waar je 
het verschil mee wilt maken. Maar ik zou het mooi vinden om het met elkaar te doen. 

De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Stolk. Het antwoord is duidelijk. Mevrouw Van 
Benschop heeft nog een vraag. De vraag kort formuleren.

Mevrouw Van Benschop: Ja, doe ik. Dat was eigenlijk naar aanleiding van wat mevrouw 
Stolk net zei. Ik wil even helder hebben of we op dezelfde lijn zitten, want ik begrijp 
helemaal wat ze zegt over: waar zeggen we ja tegen. Misschien moeten we hier wel over 
doorpraten voordat we ja zeggen. Maar ik hoorde ook in die zin erbij zeggen: want 
vanwege het belang van de Dordtse sportverenigingen. En ik wil even zeker weten: is 
dat het uitgangspunt van de VSP? Dat dit sportparkprogramma alleen is voor de 
sportverenigingen. Of gaat het over de sportende Dordtenaren? Dat is voor mij gewoon 
even belangrijk om te weten, of we op dezelfde lijn zitten. 

De voorzitter: Een kort antwoord graag. 

Mevrouw Stolk: Een kort antwoord, ja. Dit gaat over de sport in Dordt, dus niet alleen de 
verenigingen, maar ook individuele sport. Want dat is het allerbelangrijkste. Het gaat 
gewoon over de sport in het algemeen. 

Mevrouw Van Benschop: Oké. Helder, dank u. 

De voorzitter: Dan ga ik over naar de woordvoering van meneer Boersma. 

De heer Boersma: Ja, voorzitter. Dank u wel. Er is al heel veel gezegd, dus ik ga ook 
proberen om niet te herhalen. Ik denk dat toch wel de meest belangrijke dingen en de 
beste analyses vanuit meneer Tiebosch en mevrouw Van Benschop komen. En daar hoor 
ik ook een beetje uit, dat gevoel had ik ook steeds, van: het is een stuk wat een beetje 
op twee gedachten hinkt. We hebben gevraagd om een visie. Dat heeft zich uiteindelijk 
vertaald in een programma. Alleen dat programma is aan de ene kant heel concreet en 
aan de andere kant ook weer heel algemeen en verwijst naar een aantal doelstellingen 
waarvan meneer Tiebosch terecht zegt: ik mis daar nog wel een aantal doelstellingen in. 
Dan snap ik ook wel weer, als je naar het eind kijkt met een uitvoeringsprogramma per 
sportpark. Ik geloof best dat dat meerwaarde heeft en dat we daar uiteindelijk naartoe 
moeten. Alleen dan vraag ik me wel af: hoe gaan wij dan straks bij die 
uitvoeringsprogramma’s per sportpark toetsen dat daar dus ook echt gaat gebeuren wat 
wij met zijn allen belangrijk vinden. Dus dat is en het belang van sportverenigingen en 
het belang van de individuele sporters. En dat we kijken naar mensen met een 
beperking. En dat we kijken naar onze ouderen, hoe die daarin voorzieningen hebben. En 
wat mij dan opvalt is dat we eigenlijk in dat eerste deel, dat visie deel, dat daar sommige 
dingen ook gewoon wat blijven hangen en onuitgesproken blijven. En dat maakt het ook 
wel lastig om dan straks met elkaar te beoordelen van: wat levert dit nou voor een 
bijdrage aan de doelen die wij als raad aan onze sport stellen? En het bijzondere vind ik, 
als je het stuk leest, dat we van de sportverenigingen daar uiteindelijk best wel 
behoorlijk hoge verwachtingen dan formuleren. Want er wordt bijvoorbeeld gezegd: een 
sportvereniging die de intentie heeft om te groeien, groeien in ruimte, die moet gewoon 
daar met een heel concreet plan komen. En die moet zijn toekomstige ontwikkelingen in 
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beeld kunnen brengen. En die moet dan ook aangeven wat de impact van dat hele 
verhaal is op de doelstellingen van de gemeente. En die vond ik eigenlijk wel lastig. Want 
als wij al moeite hebben om onze eigen doelstellingen goed te formuleren en straks ook 
dan te toetsen of wij een bijdrage leveren aan die doelstellingen. Hoe kunnen wij dat dan 
van onze sportverenigingen verwachten? Dat nog even als aanvulling op dan die andere 
punten. Ik heb nog één specifiek punt. Dat is eigenlijk niet genoemd. En dat is vanuit 
onze fractie eigenlijk al die jaren al gevraagd en wat een onderdeel was van het 
coalitieprogramma. Van: ja, wat doen we nou met de beheer constructie van onze 
sportparken en accommodaties? Er wordt nu een constructie gekozen wat we al eerder 
besproken hebben, ook bij de verenigingshallen. De constructie. Dat je het eigendom 
juridisch en economisch onderbrengt bij de verenigingen die dat pand gebouwd hebben, 
die accommodatie gebouwd hebben. Alleen de grond blijft van de gemeente. En ik blijf 
dat een wat hybride constructie vinden. Want de vraag is uiteindelijk op het moment. Er 
wordt heel veel verwacht van die sportverenigingen. Dat zij dat pand dan ook goed 
onderhouden en beheren. De vraag is hoe realistisch dat is, zeg maar, gezien de 
financiële situatie. En wat gebeurt er op het moment dat dat toch niet blijkt goed te 
gaan? Zijn wij dan uiteindelijk toch niet eindverantwoordelijk? Dan mis ik ook een beetje 
in het hele stuk een risicoparagraaf wat we daar dan mee gaan doen. Nou, de vraag is 
even van: houden wij op deze manier niet een constructie in stand die ook voor 
verenigingen ingewikkeld blijft? En daarbij is ook dus de vraag die ik net al aangaf: gaan 
we ook met dit programma niet behoorlijk hoge eisen stellen aan verenigingen en 
verwachtingen waarvan je je af kan vragen of ze die echt waar kunnen maken? Even 
kijken hoor. Dan had ik nog één puntje, geloof ik. Ja, nog één punt. Dat wordt eigenlijk 
niet in het stuk, volgens mij, benoemd. Ik vond in die zin de politieke vraag van de PvdA 
ook best wel aardig. Want die zegt gewoon van: in hoeverre voldoet dit verhaal nou aan 
het collegeakkoord? Daar is toen gekozen voor die grote koepelverenigingen. En dat is in 
de praktijk niet van de grond gekomen. Of jammerlijk mislukt. Het is net hoe we dat met 
elkaar dan ook aanduiden. En dat gaat er nu eigenlijk helemaal uit. De vraag is van: is 
dat gewoon iets waarvan we zeggen: oké, dat hebben we destijds erin gezet. En dat 
heeft niet gewerkt, dus daar gaan we ook gewoon acuut mee stoppen. Of kan de 
wethouder ook nog iets aangeven van: in hoeverre is er nou gekeken of je, nou ja, 
dergelijke constructies voor sportparken wel wilt blijven doen? Ook omdat er gesproken 
wordt over meer samenwerking tussen de verschillende sportverenigingen. Of is deze 
optie gewoon helemaal buiten beeld en gaan we het anders doen? En dat dan ook wel in 
relatie tot de vraag van: hoe gaan we dan als gemeente en vanuit de gemeente ook de 
sportparken ondersteunen bij alles wat er op hen afkomt? En bij best wel de eisen die 
deze tijd aan sportverenigingen stellen. Tot zover even, voorzitter. 

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Boersma. Een korte, heldere inleiding. Leidt ook niet 
tot vragen, zie ik. Mijnheer Schalken.

De heer Schalken: Ja, voorzitter. Ik zie dat ik nog wel twee minuten heb. Nu heb ik 
gelukkig al via een aantal vragen.

De voorzitter: U heeft al heel wat tijd ingenomen. 

De heer Schalken: Nou, volgens mij valt dat wel mee. 

De voorzitter: Dat hoeft u niet meer te herhalen. 
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De heer Schalken: Nee. Ik ga zeker ook niet een hoop dingen herhalen. Volgens mij heb 
ik eerder al aangegeven in mijn interrupties dat we vanuit Beter voor Dordt in ieder 
geval zien dat er nu met het sportparkenprogramma een basis ligt, waarvan wij vanuit 
Beter voor Dordt ervanuit gaan dat in die uitwerking, in die fase twee, en de 
vervolgperiode, dat het met de individuele verenigingen op de bepaalde sportparken of 
in de bepaalde gebieden die uitwerking wordt gedaan. Waarbij dan natuurlijk 
nadrukkelijk ook gekeken wordt naar het sporten met een beperking. Een leven lang 
sporten, zoals mevrouw Stolk onder andere dat ook noemde. Dat daar dus die invulling 
wordt gedaan samen met die verenigingen en andere maatschappelijke organisaties die 
daarbij betrokken zijn in de uitvoering. En om misschien ook nog terug te komen op de 
woorden van de VVD van: we zitten constructief in de wedstrijd. Ik hoor inderdaad veel 
mensen, veel partijen, die nog vragen hebben. Maar ja, toch ook met elkaar, toch ook 
wel het gevoel hebben van: ja jongens, we moeten nu ook wel wat gaan leveren en wat 
gaan doen. Concreet maken richting die verenigingen. Want die hebben echt best wel 
flink wat geduld gehad. En ja, daarvoor mogen we ook onszelf voor in de spiegel kijken. 
Dus wat mij betreft is dit hier nu nog niet afgerond en kijk ik graag uit naar ook een 
constructieve tweede termijn. Waarbij we in de voorbereiding goed met elkaar eruit 
komen om te kijken of we, zeker met onze verantwoordelijkheid richting die 
verenigingen en al die andere maatschappelijke organisaties en met de doelen die we 
hebben, toch iets concreets weg kunnen zetten waarmee we op korte termijn gewoon 
echt verder kunnen. En ja, misschien nog één vraag. Ik hoop ook eigenlijk niet dat de 
ambtelijke organisatie nu vanaf het opleveren van dit programma nu stil zit en gaat 
zitten afwachten. Maar zeker ook achter de schermen wel ook al wel verder in gesprek is 
met de volgende stappen die gezet moeten worden. Hier wil ik het even bij laten, 
voorzitter.

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Schalken. 

De heer Schalken: In twee minuten.

De voorzitter: Helemaal goed. Dank u wel. Meneer Van Dam Timmers heeft. Ik weet niet 
wat die aan het doen is, maar er komen veel cijfers en andere dingen. Ik geloof wel dat 
het goed is. Hij blijft bezig. Mooi. Mevrouw Van Benschop. Een agressieve kat. Oké, dat 
kan. Die een borrel op heeft volgens meneer Den Heijer. Mevrouw Van Benschop, had u 
nog een vraag of een opmerking?

Mevrouw Van Benschop: Ja, ik heb nog één vraag aan meneer Schalken. En dat is 
eigenlijk: welke status Beter voor Dordt dan toeschrijft aan dit programma als het hier 
niet in genoemd hoeft te worden zoals toegankelijkheid en dat soort zaken in het 
algemeen. Maar als dat uitgewerkt moet worden per sportpark. Wat gaan we hier dan 
eigenlijk vaststellen? Dit is dan toch het uitgangspunt? 

De heer Schalken: Voorzitter, volgens mij gaf ik net aan dat dit nu de basis is, de 
vaststelling van dit sportparkenprogramma. En dat wij ervanuit gaan. En daarmee wil ik 
u eigenlijk ook de handreiking geven en kom ik ook terug op de constructief in de 
wedstrijd zitten, zoals ook de VVD aangaf. Dat het wellicht wel goed is om in een 
volgende ronde met elkaar daar nog wat meer helderheid over te krijgen. Want wat 
Beter voor Dordt betreft zijn dit zaken die dus in die uitwerking op die specifieke locaties 
dadelijk nader uitgewerkt worden. Dat samen met die verenigingen wordt gekeken naar 
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die toegankelijkheid. En ook dat leven lang sporten. Dat dat ook met elkaar, met die 
verenigingen die dat dan samen gaan doen, wordt uitgewerkt. 

De voorzitter: Goed.

Mevrouw Van Benschop: Nou, ik ga er in de tweede termijn verder vragen over stellen. 
Dank.

De voorzitter: Lijkt mij ook. Wij gaan nu echt afronden. En ik kom tot de conclusie dat we 
niet verder zijn gekomen dan de eerste termijn van de commissie over de visie van de 
sportparken. Dat betekent dus dat meneer Stam de volgende keer de wedstrijd opent, 
om het maar in sporttermen te houden. En de volgende keer is 14 december. Dat 
betekent dat die ook de tijd heeft en krijgt om alle vragen die gesteld zijn, en dat waren 
er nogal wat, dat die dan kan voorbereiden, de beantwoording daarvan. Dat geeft hem 
wat tijd. Dat is één. Twee, ik zou willen voorstellen om de partijen uit te nodigen om 
concept visies of moties of amendementen in te dienen, zodat we daar ook wat meer 
gericht over door kunnen praten en niet het verhaal alle kanten uit gaat bewegen. We 
hebben eigenlijk allemaal wel geconstateerd dat we niet helemaal blij zijn en nog niet 
helemaal op de banken staan te springen, dat we dingen missen. Nou, dat gezegd 
hebbende denk ik dat het goed is dat we daar de focus op proberen te leggen. Wat we 
dan wel zouden willen. Hoe we het wel zouden willen. Ik zeg expres visies, zienswijze op 
visies, moties en amendementen. En bij dat eerste, bij het woord visies, bedoel ik dat je 
misschien nog niet precies weet hoe je amendement of motie eruit gaat zien, dus de 
vorm daarvan nog niet echt lekker past bij hetgeen wat je kwijt wilt. Maar dat 
bijvoorbeeld de vorm van een zienswijze, dus je gedachtes op papier zetten. Ik zou het 
liefst willen dat we mega accommodaties bouwen op alle sportparken. En dat 
beargumenteert waarom je dat dan zou willen. Dat dat ook een vorm is die wat mij 
betreft de discussie een stukje verder zou kunnen helpen. Laten we ook vaststellen dat 
elke partij zelf de afweging moet maken of die dat wel of niet gaat doen. We hebben 
daar ook een dag of veertien de tijd voor. Maar ik stel voor dat het misschien prettig is 
om dat deze week zo mogelijk al te doen. Zodat we en allemaal kennis ervan kunnen 
nemen, maar ook wethouder Stam op basis van die documenten ook wat meer inhoud 
kan geven aan de beantwoording van al die vele vragen. Want ik neem aan dat iedereen 
de hoofdpunten verwoord in moties en amendementen en niet alle komma’s en punten 
die je misschien verandert zou willen zien. Een ingewikkeld verhaal. Kort samengevat 
komt het erop neer dat ik u uitnodig om zelf als partij of met andere partijen na te 
denken over hoe je het wel zou willen. Dat zo goed mogelijk probeert te verwoorden. En 
dat dat niet per se een motie of amendement hoeft te zijn. Dat moet voldoen aan allerlei 
vormgegevens. En dat kan ook een vorm van een overweging. Ik noem het maar voor 
het gemak een visie of een zienswijze. Meneer Van Dam Timmers komt erbij, dus die wilt 
iets zeggen.

De heer Van Dam Timmers: Dank, voorzitter. Ja, ik denk dat dat een heel goed idee is. 
Maar dan stelt u dus eigenlijk voor om de beantwoording van de wethouder over twee 
weken eerst te doen en dan vervolgens eerder ingediende visies. Want als je het over 
amendementen en moties hebt, dan wordt het alweer heel concreet gelijk. Om die dan 
daarna met elkaar te bespreken. 

De voorzitter: Ja.
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De heer Van Dam Timmers: En hoe ziet u dan het pad verder?

De voorzitter: Dan hoop ik dat wij dan op basis van de ingediende verhalen kan meneer 
Stam zich ook verder voorbereiden. Dan kunnen we een gerichte discussie hebben met 
elkaar op dat moment. En zou dat aan het eind van de commissievergadering of aan het 
eind van de bespreking moeten leiden tot de conclusie dat wij op 21 december hierover 
in de gemeenteraad met elkaar van gedachte gaan wisselen dan wel een stemming 
houden, om het even. Maar dan zouden we wel 21 december de besluitvorming kunnen 
doen. Het kan ook zijn, dat is een variant op die dans, dat je zegt van: ja, we weten het 
eigenlijk allemaal nog niet zo goed. We willen nog, dat we dadelijk in de volgende 
periode een beeldvormende sessie hebben. Dat gaat ongetwijfeld leiden tot uitstel in 
januari. En dat zou ik u niet willen adviseren. Ik zou eigenlijk gewoon huiswerk willen 
geven.

De heer Van Dam Timmers: Ja, dat lijkt mij inderdaad het beste idee. Dan kunnen we wel 
echt door. Dat is, denk ik, wat we ook moeten willen met elkaar. 

De voorzitter: Dat wil iedereen eigenlijk, dat heb ik wel gehoord, in één of andere vorm. 
En dat kunnen we dan bespreken. Ik zie meneer Stam ook overigens in beeld. En wellicht 
dat die ook hier iets van vindt?

De heer Stam: Ja, voorzitter. Het is natuurlijk ontzettend jammer dat het vanavond niet 
tot een eerste termijn komt. Is misschien ook maar goed naar aanleiding van alle vragen. 
Dat we die even goed kunnen oppakken en uitwerken. 

De voorzitter: Precies.

De heer Stam: Ik wil eigenlijk dan toch wel één ding meegeven, als dat mag binnen een 
minuut. Als je kijkt waar we vandaan komen met die sportparkenvisie, van bezuinigen, 
dat we nu willen investeren bij de verenigingen. Dan is dat eigenlijk al een grote slag die 
we gemaakt hebben. Als je naar dit plan kijkt, dan is dat daar een eerste opzet toe. Er 
wordt gesproken over concreet. Er wordt gesproken over indammen. Wat onze insteek 
is, is van: hoe ga je nou om met die sportparken. En hoe ga je verenigingen nou helpen. 
Ik heb een aantal verenigingen vanavond horen inspreken. En die hebben daar ook 
gezegd van: is dat te vroeg of te laat. Ja, wat wordt er dan bedoelt met te laat? Is dat 
twee jaar? Is dat zes jaar? Is dat tien jaar? Wat ik vanuit mijn rol heb geconstateerd is dat 
de gemeente Dordrecht, laat ik die heel breed trekken, de politiek, de afgelopen tien jaar 
niet goed in staat is geweest om onze verenigingen goed te faciliteren. En daar proberen 
we nu een opzet voor te maken. En als je daar dan gaat kijken van hoe je dat gaat doen, 
dan gaan we dat per concreet uitwerken. Dat is de opzet die we nu zouden doen. En één 
van de punten die hier is aangehaald. Waarom ga je nu nog niet concretiseren? Ja, dan 
kom je toch weer terug op het geld wat de afgelopen jaren toch heeft ontbroken om die 
verenigingen goed te helpen. De vraagstukken die wij bij de verenigingen hebben 
opgehaald, die hebben we opgenomen. De ene keer heel concreet, de ander minder. Er 
is heel breed gesproken, grote verenigingen, kleine verenigingen, met de doelstelling om 
de hele Dordtse sportwereld vooruit te helpen. En dat wil ik in ieder geval kort meegeven 
voor de volgende discussie. 
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De voorzitter: Nee, dat neem ik ook zondermeer aan dat dat de intentie is. Ik noem het 
maar de geloofsbelijdenis van u over de wijze waarop we hiermee omgaan. Maar dat is 
de aanzet voor het vervolg over twee weken. Ik stel voor dat we nu de vergadering 
eigenlijk schorsen tot over twee weken. En dan op 14 december verdergaan met dit 
programma. De beantwoording van de artikel 40-vragen van GroenLinks dan oppakken. 
De voor die avond geplande raadsinformatiebrief over de cliëntondersteuning stel ik voor 
die door te schuiven naar 8 januari. Dan is meneer Van der Vlies toch al uitgenodigd in 
verband met de themabijeenkomst sociale wijkteams. En dan kunnen we dan. Dan past 
de agenda redelijk in elkaar. En dan kunnen we over veertien dagen verder praten met 
elkaar. En ik zie dat de meeste mensen. Ik zie geen tegen geluiden. Alleen maar de 
vraag om nu af te gaan ronden. En dat gaan we doen. Ik wil iedereen bedanken voor zijn 
of haar inbreng. Het was een pittige avond, maar wel een goede avond. En ik hoop dat 
we over veertien dagen eruit komen. Iedereen nog een prettige avond en een goede 
nachtrust en tot volgende week, wellicht weer achter de schermen. Tot ziens. 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 1 februari 2022.

De griffier,                                                          De voorzitter,

A.E.T. Wepster                                                    A.W. Kolff
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