
OPENBARE BESLUITENLIJST
COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING DORDRECHT VAN  24 MAART 2020

1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda

Besluit
De voorzitter met een toelichting op de keuze om als Dordtse raad het 
vergaderen voorlopig digitaal voort te zetten, gezien de uitbraak van het corona-
virus en alle maatregelen om deze in te dammen. Verder zijn er geen 
mededelingen en stelt de commissie de agenda vast. 

2 Vaststellen Cultuurnota 'De kracht van cultuur, voor en door iedere 
Dordtenaar' 

Besluit
De beeldvorming bestaat uit de twee blokken insprekers en reflectie van buiten. 
Hiernaast is ambtelijk een video gemaakt met reacties uit de Dordtse culturele 
sector op de Cultuurnota. 
Omdat het nog niet mogelijk is deze af te spelen in de digitale vergadering, is het 
filmpje verspreid per mail. 
De vier insprekers zijn: 
1. Erik-Ward Geerlings (Weeshuistheater), 
2. David Prins (Hollands Diep), 
3. Adeline Visser (Jongerenraad) en 
4. Sylvia Landa (o.a. voorzitter Kunstrondje Dordt en Winkeliersvereniging 
Voorstraat-Noord). 

Voor reflectie van buiten op de Cultuurnota is Jan Jaap Knol uitgenodigd, directeur 
van de Boekman stichting, onafhankelijke kenniscentrum voor kunst, cultuur en 
beleid in Nederland. 
Enkele punten:
- zoals de Cultuurnota terecht stelt, kan cultuur inderdaad economisch van 
toegevoegde waarde zijn;
- Dordrecht scoort relatief hoog op de culturele ladder, ondanks de relatief lagere 
sociaal-economische status van een deel van de bevolking en ondanks het 
bijvoorbeeld ontbreken van een universiteit;
- gezien deze bevolkingssamenstelling is Dordrecht een diverse stad, goed dus dat 
de Cultuurnota breed publieksbereik nastreeft;
- Dordrecht heeft nog relatief weinig aandacht voor de creatieve, aan cultuur 
gelieerde industrie, zoals mode, entertainment en media;
- gezien het culturele aanbod liggen er kansen voor Dordrecht om meer in te 
zetten op internationale zichtbaarheid.

De andere externe deskundigen voor reflectie van buiten (Marisa Monsanto) 



kan uiteindelijk niet deelnemen aan de digitale vergadering. Zij wordt gevraagd 
haar reflectie alsnog te geven, bijvoorbeeld op schrift of video.

3 Brandbrief van H. van Dalen en E. Sep over de handelwijze van het 
gemeentelijk vastgoedbedrijf dat hen niet langer toestaat in hun atelier te 
wonen

Besluit
De beeldvorming bestaat uit de twee blokken insprekers en reflectie van buiten. 
Hiernaast is ambtelijk een video gemaakt met reacties uit de Dordtse culturele 
sector op de Cultuurnota. 
Omdat het nog niet mogelijk is deze af te spelen in de digitale vergadering, is het 
filmpje verspreid per mail. 
De vier insprekers zijn: 
1. Erik-Ward Geerlings (Weeshuistheater), 
2. David Prins (Hollands Diep), 
3. Adeline Visser (Jongerenraad) en 
4. Sylvia Landa (o.a. voorzitter Kunstrondje Dordt en Winkeliersvereniging 
Voorstraat-Noord). 

Voor reflectie van buiten op de Cultuurnota is Jan Jaap Knol uitgenodigd, directeur 
van de Boekman stichting, onafhankelijke kenniscentrum voor kunst, cultuur en 
beleid in Nederland. 
Enkele punten:
- zoals de Cultuurnota terecht stelt, kan cultuur inderdaad economisch van 
toegevoegde waarde zijn;
- Dordrecht scoort relatief hoog op de culturele ladder, ondanks de relatief lagere 
sociaal-economische status van een deel van de bevolking en ondanks het 
bijvoorbeeld ontbreken van een universiteit;
- gezien deze bevolkingssamenstelling is Dordrecht een diverse stad, goed dus dat 
de Cultuurnota breed publieksbereik nastreeft;
- Dordrecht heeft nog relatief weinig aandacht voor de creatieve, aan cultuur 
gelieerde industrie, zoals mode, entertainment en media;
- gezien het culturele aanbod liggen er kansen voor Dordrecht om meer in te 
zetten op internationale zichtbaarheid.

De andere externe deskundigen voor reflectie van buiten (Marisa Monsanto) 
kan uiteindelijk niet deelnemen aan de digitale vergadering. Zij wordt gevraagd 
haar reflectie alsnog te geven, bijvoorbeeld op schrift of video.

4 Antwoordbrief Gemeente Dordrecht op Brandbrief over situatie van een 
aantal kunstenaars aan de Singel

Besluit
De beeldvorming bestaat uit de twee blokken insprekers en reflectie van buiten. 
Hiernaast is ambtelijk een video gemaakt met reacties uit de Dordtse culturele 
sector op de Cultuurnota. 
Omdat het nog niet mogelijk is deze af te spelen in de digitale vergadering, is het 
filmpje verspreid per mail. 
De vier insprekers zijn: 
1. Erik-Ward Geerlings (Weeshuistheater), 



2. David Prins (Hollands Diep), 
3. Adeline Visser (Jongerenraad) en 
4. Sylvia Landa (o.a. voorzitter Kunstrondje Dordt en Winkeliersvereniging 
Voorstraat-Noord). 

Voor reflectie van buiten op de Cultuurnota is Jan Jaap Knol uitgenodigd, directeur 
van de Boekman stichting, onafhankelijke kenniscentrum voor kunst, cultuur en 
beleid in Nederland. 
Enkele punten:
- zoals de Cultuurnota terecht stelt, kan cultuur inderdaad economisch van 
toegevoegde waarde zijn;
- Dordrecht scoort relatief hoog op de culturele ladder, ondanks de relatief lagere 
sociaal-economische status van een deel van de bevolking en ondanks het 
bijvoorbeeld ontbreken van een universiteit;
- gezien deze bevolkingssamenstelling is Dordrecht een diverse stad, goed dus dat 
de Cultuurnota breed publieksbereik nastreeft;
- Dordrecht heeft nog relatief weinig aandacht voor de creatieve, aan cultuur 
gelieerde industrie, zoals mode, entertainment en media;
- gezien het culturele aanbod liggen er kansen voor Dordrecht om meer in te 
zetten op internationale zichtbaarheid.

De andere externe deskundigen voor reflectie van buiten (Marisa Monsanto) 
kan uiteindelijk niet deelnemen aan de digitale vergadering. Zij wordt gevraagd 
haar reflectie alsnog te geven, bijvoorbeeld op schrift of video.

5 Vragen aan het College

Besluit
Kitty Kruger (GroenLinks) stelt vragen over de gevolgen van het coronavirus voor 
de culturele sector. Wethouder Sleeking stelt als dat doel dat culturele instellingen 
niet ten onder gaan. Hij laat weten voortdurend in overleg te zijn en te blijven met 
instellingen. Op korte termijn is de liquiditeitspositie van belang: instellingen lopen 
direct forse inkomsten mis terwijl kosten doorlopen. Dit gaat naar verwachting 
problemen opleveren. De gemeente bekijkt of eventueel bevoorschotting van 
subsidies een steunmogelijkheid is. Verder wacht de gemeente ook steunrichtlijnen 
af van het Rijk. Tegelijk anticiperen instellingen ook: kan er meer interactief? 
Moeten voorstellingen, exposities etc. worden uitgesteld of geannuleerd? Wat 
betreft evenementen: deze zijn geannuleerd tot in elk geval 1 juni. Veel 
evenementen vinden juist plaats in juni en juli. De gemeente bekijkt ook hier 
welke steun eventueel mogelijk is.

 

Loudy Nijhof (Beter Voor Dordt) vraagt naar de gevolgen van het coronavirus voor 
het sociaal domein; voor daklozen (ook jongeren) in de opvang, verslaafden en 
kinderen in residentiële instellingen. Wethouder Heijkoop laat het weten hier alle 
aandacht voor te hebben. Sowieso zijn 'rondreizende' daklozen jongeren een 
opgave en nu zeker met het coronavirus. Voor diverse doelgroepen wordt gekeken 
naar opvang en hulpverlening op alternatieve, aangepaste locaties. De wethouder 
zegt toe binnenkort een raadsinformatiebrief te sturen, met hierin ook nader 
antwoord op de gestelde vragen.
Kitty Kruger (GroenLinks) vraagt of er nu meer huiselijk geweld wordt verwacht. 



Dat zou kunnen, aldus de wethouder, maar er zijn nog geen signalen van. Hij 
houdt de vinger aan de pols.

6 Vaststellen Herziening eerdere besluitvorming Sportpark Schenkeldijk

Besluit
De commissie besluit het voorstel aan te houden omdat het de 'absolute zekerheid' 
wil dat de nu gevraagde bedragen niet te laag zijn en dat de betrokken vereniging 
hier achter staan. De wethouder wordt verzocht hier in een memo op te reageren. 
Met het memo zal de commissie een behandelbesluit nemen. Diverse andere 
kritische vragen n.a.v. het voorstel bewaart de commissie voor de verwachte 
sportparkenvisie.

7 Raadsinformatiebrief over Evaluatie pilot Vraagverheldering Sociaal 
Wijkteam Stadspolders-Dubbeldam

Besluit
De commissie besluit de RIB te betrekken bij een nader te bepalen 
themabijeenkomst sociaal domein.

8 Raadsinformatiebrief over motie "In de buurt sta je niet alleen"

Besluit
De commissie agendeert de RIB ter kennisgeving voor de raad.

9 Raadsinformatiebrief over Evaluatie Merwedehuusjes

Besluit
De commissie agendeert de RIB ter kennisgeving voor de raad.

10 Raadsinformatiebrief over Procesverloop Sportpark Krommedijk

Besluit
De commissie besluit de RIB te agenderen voor bespreking met als politieke 
vragen: voldoet de geleverde informatie aan wat de raad heeft gevraagd? Hoe 
beoordeelt de raad de informatie? En als gevolg hiervan: hoe beoordelen fracties 
het handelen van het college?

11 Raadsinformatiebrief over Voortgang programma Samen tegen Armoede 

Besluit
De commissie agendeert de RIB ter kennisgeving voor de raad.

12 Artikel 40 vragen RvO van de fracties GroenLinks en PvdA over opvang 
minderjarige asielzoekers



Besluit
De commissie neemt de vragen voor kennisgeving aan.

13 Beantwoording door het college van art. 40 vragen van de fracties PVV en 
VSP over prestatieafspraken met het Leger des Heils

Besluit
De commissie neemt de beantwoording voor kennisgeving aan.

14 Beantwoording door het college van art. 40 vragen van de fractie 
GroenLinks over Schuldhulpverlening jongeren

Besluit
De commissie neemt de beantwoording voor kennisgeving aan.

15 Beantwoording door het College van artikel 40-vragen van de fractie  BVD 
over Ketensamenwerking dakloze jongeren

Besluit
De commissie neemt de beantwoording voor kennisgeving aan.

16 Beantwoording door het College van artikel 40-vragen van de fractie 
GroenLinks over Dak- en thuisloze jongeren

Besluit
De commissie neemt de beantwoording voor kennisgeving aan.

17 Agenderingsvoorstel leden Weerts en Schalken-den Hartog met 
kwartiermaker Museum 1940-1945

Besluit
De commissie besluit het voorstel niet te honoreren.

18 Brief van Het Octagoon over locatie t.b.v. herstellingsoord

Besluit
De commissie verzoekt het college de brief te beantwoorden; een afschrift wordt 
niet gevraagd.

19 Brief van RLG Nederland over locatie voor vestiging Real Life Gaming 
sport accomodatie

Besluit
De commissie verzoekt het college de brief te beantwoorden; een afschrift wordt 
niet gevraagd.



20 Januaribrief van GRD/SDD over ontwikkelingen binnen het werkveld van 
de Sociale Dienst Drechtsteden

Besluit
De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

21 Brief van VNG over  Stand van zaken implementatie abonnementstarief 
WMO

Besluit
De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

22 Brief VNG over ondersteuning lokale preventieakkoord

Besluit
De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

23 Brief van Dordtse leden werkgroep Jeugd over aandachtspunten bij Dienst 
Gezondheid & Jeugd AB-vergadering 5 maart 2020

Besluit
De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

24 Brief van Drechtstedenbestuur over het proces invulling taakstelling

Besluit
De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

25 Memo: Beantwoording vragen elk kind een zwemdiploma

Besluit
De commissie neemt de beantwoording voor kennisgeving aan en beschouwt de 
motie als beantwoord.

26 Agenda's  komende vergaderingen maart en april 2020

Besluit
De commissie agendeert voor 31 maart het politieke debat over de Cultuurnota en 
de door wethouder Van der Linden verzochte themabespreking over regionale 
jeugdonderwerpen. De wethouder wordt verzocht hier daadwerkelijk maximaal een 
uur aan te besteden.

27 Vaststellen besluitenlijst Commissie Sociale Leefomgeving van 18 februari 
2020

Besluit



De commissie stelt de besluitenlijst vast.

28 Overzicht stand van zaken Moties

Besluit
De commissie neemt kennis van de stand van zaken. 

29 Overzicht stand van zaken Toezeggingen

Besluit
De commissie neemt kennis van de stand van zaken en stemt in met de 
voorstellen tot afvoeren.

30 Rondvraag

Besluit
In de rondvraag complimenteren diverse fracties de griffie en de voorzitter voor 
het mogelijk maken van de videovergadering.

31 Sluiting

Besluit
De voorzitter sluit de vergadering.


