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De COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING DORDRECHT van de gemeente DORDRECHT ;
gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 2 november 2021
inzake Vaststellen Programma Sportparken 2022-2030;

besluit:

Inspreker Jos den Hartigh (secretaris tennis- en padelvereniging CC) vraagt aandacht voor de
disbalans tussen enerzijds de indirect gesubsidieerde sporten en anderzijds de sportverenigingen
die volledig op eigen benen moeten staan, zoals de tennis- en padelvereniging. Eigendom van
grond of historische gegroeide verhoudingen zou niet de uitwerking van Programma Sportparken
2022 - 2030 in praktijk niet mogenbepalen. Herman Odijk (bestuurslid r.k.s.v. R.C.D mede
namens EBOH en Wieldrecht) vraagt als tweede inspreker aandacht voor benodigde investeringen
in verenigingsaccommodaties op kortere termijn en legt de vraag neer of het mogelijk is dat de
gemeente een overbruggingsregeling opstelt. Daarnaast worden de hoge kosten voor
duurzaamheidsmaatregelen genoemd. Bart van de Giessen (bestuur hockeyverenging DMHC)
benoemt de ambitie om het aantal leden te laten groeien, faciliteiten te verduurzamen en de
benodigde hulp van de gemeente bij garantstelling voor de aanschaf van bijvoorbeeld een
blaashal.
Commissie spreekt over het Programma Sportparken 2022-2030 in de eerste termijn van de
woordvoering. Daarbij wordt opgemerkt dat het nu, drie maanden voor de
gemeenteraadsverkiezingen niet realistisch is om deze ambitie te (gaan) realiseren deze
raadsperiode. Door de uitvoeringsprogramma's per sportpark te willen baseren op het nieuwe
coalitieprogramma, verliest de politiek mogelijk het moment om hier budget voor te reserveren
voor het hierop volgende jaar (Kadernota 2023). Dat zou opnieuw ongewenste vertraging
opleveren. Politieke partijen vragen zich af of in voorliggend Programma Sportparken 2022-2030
voldoende kader zijn gesteld om fase 2 in te gaan. Het gebrek aan vertaling van de inleiding
genoemde uitgangspunten naar acties enerzijds en te gedetailleerde concretisering van wensen
van verenigingen anderzijds roept verschillende vragen op die aan het college zijn gesteld en die
wethouder Stam de volgende commissievergadering (14 december) gaat beantwoorden, zoals:
 Wat zijn de ambities op dit moment van het college voor de jaren 2022, 2023 en 2024?
Welke urgente problemen wil de wethouder oplossen met de o.a. geamendeerde € 2
miljoen? Het afwegingskader dat daarbij wordt toegepast, dat breder zou moeten zijn dan
alleen ledenaantallen van de sportverenigingen, wordt gemist. Suggestie wordt gedaan om
diverse incidentele budgetten te bundelen in een fonds, zodat sportverenigingen hier op
korte termijn gebruik van kunnen maken.
 Kan het ambitieniveau om zoveel mogelijk Dordtenaren te laten sporten en bewegen
nadrukkelijker als uitgangspunt worden benoemd? Pleidooi voor een bredere
belangenafweging bij het gebruik van de sportparken dan alleen de georganiseerde sport.

Dit kan door integraal te kijken naar de kansen die er liggen om fysieke en sociale
leefomgeving van Dordtse inwoners te verbinden: preventie jeugdhulp, ouderen leven lang
laten sporten en bewegen e.d.
 Hoe gaat het college in dit licht om met de aanhoudende corona-pandemie? Politieke
partijen voelen urgentie om hier rekening mee te houden in de realisatie van het
programma, zodat Dordtenaren het hele jaar door zo optimaal mogelijk kunnen sporten en
bewegen.
 Hoe verhoudt dit stuk zich tot geamendeerde Omgevingsvisie?
Commissie besluit de politieke bespreking op 14 december te vervolgen. Voorzitter vraagt de
politieke partijen om in de voorbereiding op papier te zetten wat zij wel willen terugzien in het
Programma Sportparken 2022-2030. Dit geeft richting aan het vervolg van het politieke debat.

Aldus besloten in de vergadering van dinsdag 30 november 2021.

