
De COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING DORDRECHT van de gemeente DORDRECHT ;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 5 januari 2021   inzake 
Vaststellen Beleidsnotitie Ontmoetingsplekken.;

gelet op artikel 160, lid 1 onder b van de Gemeentewet; 

b e s l u i t :

Commissie ontvangt twee insprekers, mevrouw Duykers (Platform Op d'recht sociaal) en de heer 
van Asch (De Gravin), die beide aangeven niet betrokken te zijn geweest bij de totstandkoming 
van deze beleidsnotitie. Bepleit wordt om bestaande initiatieven van bewoners gericht op 
ontmoetingsplekken in de stad in het vervolg wel te betrekken. Politieke vragen zijn gericht op de 
ontbrekende analyse van behoeften per wijk en het inzicht van wat er reeds gebeurt, het risico op 
verdringing van vrijwilligersinitiatieven door professionele organisaties, de kans die zich hiermee 
voordoet om in deze ontmoetingsplekken in de wijken ook verbindingen te leggen met andere 
ontwikkelingen zoals vastgesteld in de cultuurnota, onderwijsvisie, preventie (ook gezond eten 
samen) en bewegen en het beleggen van het beheer. Het politieke debat spitst zich toe op de rol 
en positie van vrijwilligers in wijken en de totstandkoming van de beleidsnotitie. Wethouder 
Heijkoop geeft in reactie aan dat de raad met deze notitie haar kaderstellende rol kan vervullen 
doordat de kaders zijn vermeld, die vervolgens in nauw overleg met initiatieven in betreffende 
wijken worden vertaald naar uitvoeringsprogramma dat aantrekkelijk is voor alle doelgroepen in de 
gehele wijk. 

Wethouder Heijkoop zegt toe ontwikkelingen op gebied van cultuur, onderwijs, preventie en 
gezondheid, zoals geformuleerd in vastgestelde beleidsnota's, te betrekken bij de invulling die 
wordt gegeven aan de uitvoeringsprogramma's die in samenspraak met lopende initiatieven in de 
wijken worden opgesteld. Wethouder Heijkoop zegt daarnaast toe om na de zomer een RIB naar de 
raad te sturen waarin een update wordt gegeven hoe deze uitvoeringsprogramma's ter hand zijn 
genomen en hoe het college gevaren is bij concrete invulling van de beleidsnotitie.

Commissie besluit het raadsvoorstel op initiatief van VVD en met steun van CDA, BVD en VSP ter 
bespreking te agenderen in de gemeenteraad van 28 april met de politieke vraag: kan de raad 
instemmen met het raadsvoorstel? 

Aldus besloten in de vergadering van dinsdag 30 maart 2021.
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