
Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd 
tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 9 februari 2021 zal 
plaatsvinden via digitaal vergaderen met Microsoft Teams, aanvang 20.00 uur.

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

De Commissiegriffier,
D.G.H. van Poppel

Voorzitter: P.J.T. Tiebosch
Portefeuillehouder: B.C.M. Stam

OPENING
1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda

2 Vaststellen besluitenlijst adviescommissie van 3 februari 2021

3 Vragen aan het College

STUKKEN TER BESPREKING
4 Stand van zaken Moties

Toelichting:
Het betreft een doorgeschoven agendapunt van de commissie van 3 februari. 
U wordt gevraagd kennis te nemen van het overzicht dat conform afspraak 19 
januari jl. de commissievergadering na de raadsvergadering geagendeerd 
staat. Verdere vragen over de stand van zaken van afzonderlijke moties 
kunnen per email bij de griffie worden ingediend. 

5 Stand van zaken Toezeggingen

Toelichting:
Het betreft een doorgeschoven agendapunt van de commissie van 3 februari. 
U wordt gevraagd kennis te nemen van het overzicht. Daarnaast wordt u 
gevraagd of u het eens bent met het afvoeren van de toezeggingen waarbij 
"afvoeren" wordt voorgesteld. Verdere vragen over de stand van zaken van 
afzonderlijke toezeggingen kunnen per email bij de griffie worden ingediend. 

6 Verstrekken van Noodkrediet Wantijbad

7 Verstrekken van een Noodkrediet voor het Wantijbad

8 Beantwoorden artikel 39-vragen (Inlichtingen) PvdA + GroenLinks Wantijbad

9 Wethoudersbericht - Memo Noodkrediet Stichting Wantijbad

Toelichting:
Agendapunten 6 t/m 9 worden gezamenlijk besproken. Het betreft hier 



doorgeschoven agendapunten van de commissie van 13 januari. De 
bespreking richt zich op de volgende politieke vragen:

1. Op welke wijze denkt het college de komende jaren de tekorten die 
gesignaleerd worden in de brief op de onderhoudskosten te gaan 
dekken (PvdA)? 

2. Het college wordt gevraagd om een helder overzicht te geven van het 
eigenaarschap van de Dubbel, het Wantijbad en de Sportboulevard en 
dan in te gaan op de verschillen waarop het onderhoud wordt 
gefinancierd en wat hiervan de reden van is (D66).

10 Beschikbaar stellen van krediet tbv WK Shorttrack maart 2021

Toelichting:
Commissie heeft het RV ter bespreking geagendeerd met de volgende politieke 
vraag: kan de gemeente instemmen met besteding van dit geld i.r.t. huidige 
corona-ontwikkelingen (PvdA, mede op initiatief van GroenLinks)

AGENDADEEL: NIEUWE BEHANDELVOORSTELLEN
11 Raadsvoorstel Intrekken Verordening ruimte- en kwaliteitseisen 

peuterspeelzalen, Dordrecht

Toelichting:
U wordt voorgesteld dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de 
eerstvolgende raadsvergadering of te bespreken in de commissie met een 
politieke vraag.

12 Artikel 40 vragen RvO van de fractie PVV inzake Dierenvoedselbank Dordrecht

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

13 Beantwoorden artikel 40-vragen GroenLinks Bezuinigingen Stichting Leergeld 
Drechtsteden

Toelichting:
U wordt voorgesteld deze antwoordbrief voor kennisgeving aan te nemen.

14 Brief van Stichting OPOD inzake aanvraag voor plaatsing op het Plan van 
scholen J.F. Kennedyschool

Toelichting:
U wordt geadviseerd deze brief door te geleiden naar het college ter 
beantwoording. 

15 Nieuwsbrief transitie SDD

Toelichting:
U wordt voorgesteld deze nieuwsbrief transitie SDD voor kennisgeving aan te 
nemen, en de inhoud te betrekken bij een gezamenlijke commissievergadering 
met Bestuur en Middelen over dit onderwerp, die naar verwachting op 13 april 
plaatsvindt.



OVERIG AGENDADEEL
16 Termijnagenda commissie Sociaal

Toelichting:
U wordt verzocht kennis te nemen van de termijnagenda commissie Sociale 
Leefomgeving.

TENSLOTTTE
17 Rondvraag

18 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.


