
Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd 
tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 30 november 2021 zal 
plaatsvinden via digitaal vergaderen met Microsoft Teams, aanvang 20.00 uur.

De vergadering wordt indien mogelijk publiekelijk uitgezonden via internet en/of kan 
worden teruggekeken via https://dordrecht.raadsinformatie.nl

De Commissiegriffier,
D.G.H. van Poppel

Voorzitter: C.A.  van Verk
Portefeuillehouder:  B.C.M. Stam, P.J. Heijkoop

OPENING
1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda

2 Vaststellen besluitenlijst Commissie Sociale leefomgeving 24 november 2021

3 Vragen aan het College

STUKKEN TER BESPREKING
4 Vaststellen Programma Sportparken 2022-2030

Toelichting:
Politieke bespreking richt zich op de vragen:

1. Heeft er afdoende participatie plaatsgevonden en herkennen 
participanten hun inbreng (CDA, Beter voor Dordt)? In hoeverre moet 
inspraak breder worden georganiseerd dan alleen bij sportclubs (D66)? 

2. Wordt er in deze sportvisie voldoende aandacht gegeven aan meerdere 
belangen en meerdere doelen op het gebied van sport en gezonde 
leefomgeving (D66)? 

3. Welke rol en verantwoordelijkheid is er weggelegd voor gemeente 
Dordrecht op het gebied van voorzieningen, bijvoorbeeld 
fietsvoorzieningen, autoluw, kabelvoorzieningen (D66)?

4. Voldoet dit plan in voldoende mate aan de in het collegeakkoord 
geformuleerde doelstellingen (PvdA)?

5. Is in voldoende mate rekening gehouden met de fysiek beperkte 
inwoner bij de toegankelijkheid van verschillende sportparken? Wordt 
er optimaal rekening wordt gehouden met hun omstandigheden 
(Gewoon Dordt)?

6. Wordt in voldoende mate recht gedaan aan individuele of niet 
georganiseerde sport (CDA)?

7. Geeft dit programma de gewenste duidelijkheid die de 
sportverenigingen nodig hebben (CDA)?

Mevrouw J. den Hartigh (secretaris tennisvereniging CC), de heer H. Odijk 
(bestuurslid r.k.s.v. R.C.D mede namens EBOH en Wielwijk) en de heren B. 



van de Giessen en C. Arink (bestuursleden hockeyvereniging DMHC) spreken 
in bij dit agendapunt. 

5 Beantwoorden artikel 40-vragen GroenLinks Aanpak discriminatie en racisme 
in Dordrecht

Toelichting:
Politieke bespreking richt zich op de vragen: spant het college zich voldoende 
in om discriminatie en racisme effectief aan te pakken? (GroenLinks)
Zou Dordrecht naast een inclusief beleid niet een anti-discriminatiebeleid 
moeten hebben? Steun van de fracties D66, VSP, Fractie Nijhof, CDA en PvdA. 

Mevrouw H. Felten van Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) zal 
inspreken bij dit onderwerp.

AGENDADEEL: NIEUWE BEHANDELVOORSTELLEN
6 Vaststellen Besteding GIDS middelen 2022

Toelichting:
U wordt gevraagd het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de 
gemeenteraad of te bespreken in de commissie met een politieke vraag.

7 Vaststellen Technische verrekening bijdrage Sportboulevard

Toelichting:
U wordt voorgesteld dit voorstel als hamerstuk naar de raad te zenden.

8 Raadsinformatiebrief Huisvesting statushouders en opvang asielzoekers

Toelichting:
U wordt voorgesteld de raadsinformatiebrief ter kennisgeving te agenderen 
voor de gemeenteraad.

9 Beantwoorden artikel 40-vragen PVV Uitspraken wethouder Stam inzake 
huisvesting statushouders

Toelichting:
U wordt voorgesteld de beantwoording voor kennisgeving aan te nemen.

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

Toelichting:
U wordt voorgesteld kennis te nemen van de gestelde artikel 40-vragen in 
afwachting van beantwoording door het college.

11 Informatiebrief Serviceorganisatie Jeugd ZHZ over ontwikkeling 
jeugdhulpuitgaven 2021 2e bestuursrapportage SOJ

Toelichting:
U wordt voorgesteld de brief voor kennisgeving aan te nemen.

12 Informatiebrief Serviceorganisatie Jeugd ZHZ over stand van zaken 
doorbraakaanpak Jeugdbescherming



Toelichting:
U wordt voorgesteld de brief voor kennisgeving aan te nemen.

AGENDADEEL: OVERIG
13 Termijnagenda

TENSLOTTE
14 Rondvraag

15 Sluiting

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het 
uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de 
privacywetgeving.


