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Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen inzake bijzondere prestaties sporters en 

sportteams

Geachte mevrouw Stolk,

Bij brief van 15 december 2022, bij ons ingekomen op 16 december 2022, heeft 
u op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad 
namens fractie VSP vragen gesteld inzake bijzondere prestaties sporters en 
sportteams.
Wij beantwoorden uw vraag als volgt.

Vraag 1. Bent u het met de VSP eens dat Dordrecht sportsuccessen weer zou 
moeten vieren? Zo ja, heeft u enig idee hoe wij dit zouden kunnen 
vieren?

Antwoord Ja, we vinden dat sportsuccessen gevierd moeten worden en kiezen,
nadat het de afgelopen drie jaar door corona niet door is gegaan, 
voor een andere weg, zie vraag 3.

Vraag 2. Is de wethouder bereid dit mee te nemen in de nieuwe sportvisie?

Antwoord Ja, we zijn als stad trots op de prestaties en de weg die daarvoor is 
afgelegd en zien deze viering als inspiratie en motivatie voor alle 
Dordtenaren. 

Vraag 3. Bent u het met ons eens dat er prijzen toegevoegd zouden moeten 
worden voor een vereniging die de meest maatschappelijke 
betrokkenheid heeft en voor bijzondere 
gehandicaptensportprestaties

Antwoord De sportvisie moet nog worden vastgesteld en is naar de sportraad 
gestuurd voor advies. We stellen voor om te komen tot een nieuwe 
jaarlijkse viering met als doel alle sporters te vieren. We komen met 
een voorstel naar de raad over hoe we dat gaan invullen. 
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Vraag 4. Kunt u tevens aangeven wanneer de nieuwe sportvisie aan de raad 
gepresenteerd wordt?

Antwoord De sportraad heeft twee weken de gelegenheid hun advies op de 
sportvisie te geven. Daarna zal het door het college worden 
vastgesteld.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post A.W. Kolff
secretaris burgemeester
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