
OPENBARE BESLUITENLIJST
COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING DORDRECHT VAN  18 MEI 2021

1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda 

Besluit
Voorzitter opent de vergaderingen doet de volgende mededelingen:

1. Besluitenlijst van de Commissie Sociale Leefomgeving 12 mei 2021 wordt de 
volgende commissievergadering 2 juni aanstaande ter vaststelling opgevoerd.

2. De RIB Onderwijshuisvesting is vanavond opgevoerd bij het Agendadeel van de 
commissie Bestuur en Middelen. Daarin wordt ook ingegaan op de toezegging uit 
2018 over afwijzen verzoek van Stichting Islamitisch Primair Onderwijs Rijnmond 
(SIPOR) voor opname plan van scholen (zie 181009/T3). PvdA constateert dat 
IKRA zelf aanbiedingen voor uitbreiding van lokalen bij andere schoolbesturen 
heeft afgewezen. De vraag is daarmee beantwoord. 

3. Wethouder Heijkoop kondigt RIB Voortgang visie Opvang naar wonen is 
vastgesteld in het college en kan mogelijk betrokken worden bij de bespreking van 
Beschermd Wonen en Opvang op 2 juni aanstaande.

Commissie stelt de agenda zonder wijzigingen vast.  

2 Vragen aan het College 

Besluit
GroenLinks vraagt wethouder Heijkoop naar het uitblijven van de rapportage over 
dementerende migranten. Wethouder Heijkoop geeft in reactie aan dat de 
subsidieaanvraag in april 2020 is goedgekeurd door ZonMW , maar de start door 
corona-crisis in gezamenlijk overleg met partners is opgeschort. Streven is om 
voor de zomer RIB toe te sturen met daarin de informatie over de rapportage van 
ZonMW. 

3 Raadsinformatiebrief Coronamaatregelen (11 mei 2021) - 
Raadsinformatiebrief

Besluit
Commissie besluit de RIB ter kennisgeving naar de gemeenteraad 26 mei door te 
sturen. GroenLinks heeft via de commissie Bestuur en Middelen vragen gesteld die 
ook de commissie Sociale Leefomgeving raken en dus ziet de commissie 
beantwoording ook graag tegemoet. Het betreft de beperkte aanspraak die wordt 



gedaan op coronasteun door sport- en culturele organisaties. 

4 Indienen zienswijzen Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ over concept 
begroting 2022 en jaarstukken 2020 - Raadsvoorstel

Besluit
Commissie wisselt van gedachten over de zienswijzen en blijft het belang van 
realistisch begroten benadrukken, dat is dan ook de reden waarom het algemeen 
bestuur wordt gevraagd voor het zomerreces een herziene meerjarenbegroting 
2022-2025 op te stellen. De keuze voor scenario 3 is voortgekomen uit het feit dat 
dit scenario het meest realistisch is omdat deze het dichtste bij huidige begroting 
blijft. Wethouder Van der Linden geeft aan dat indien er voor een ander scenario 
wordt gekozen, en er dus moet worden bezuinigd i.p.v. budgetten omgebogen, de 
acties om dit te bereiken afhankelijk van het soort maatregelen dat nodig wordt 
geacht met de gemeenteraden worden gedeeld.  

Commissie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen in de 
gemeenteraad van 26 mei. 

5 Raadsinformatiebrief over (Juridisch) Eigendom en geldende afspraken 
onderhoud Verenigingshallenplan - Raadsinformatiebrief

Besluit
Commissie heeft de RIB conform de stappen zoals genoemd in het amendement 
besproken. In de eerste stap van het amendement, Eigendom en geldende 
afspraken, wordt duidelijkheid gevraagd over juridisch eigendom en geldende 
afspraken. Commissie vindt de redenering begrijpelijk om twee (juridische) 
entiteiten van juridische en economisch eigendom bij elkaar te brengen, zodat het 
ook voor stichtingen aantrekkelijk is om in gebouw (hal) te investeren. Dat maakt 
ook duidelijk dat de onderliggende vraag, namelijk wat dat betekent  voor de 
risico's die de gemeente loopt nog niet is opgelost. Commissie constateert dat het 
zorgpunt over het risico van de gemeente in geval van (financiële) tekorten bij 
stichtingen of als niet kan worden voldaan aan onderhoudseisen blijft bestaan. 
Wethouder Stam stelt voor om binnen twee a drie weken een aparte technische 
sessie te organiseren om dit probleem uit te diepen zodat hierna politieke 
opvattingen over het vervolg uitgewisseld kunnen worden. 

Wethouder zegt toe om voorbereidend op deze technische sessie de volgende 
suggesties die vanuit de commissie zijn aangedragen mee te nemen: 

- nadere uitleg over verschillende vormen van eigendomsverhoudingen met 
verschillende voor- en nadelen

- overzicht van de meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) en de financiële posities 
van stichtingen omdat er ernstig zorgen zijn over betaalbaarheid van 
onderhoudsverplichtingen

- hoe het juridisch zou kunnen als verruiming wordt toestaan voor commercieel 
gebruik zodat daarmee extra financiële middelen kunnen worden aangewend door 
de stichtingen

- is de tegenprestatie die wordt verwacht  vanuit stichtingen m.b.t. inzet van 



vrijwilligers reëel om dit te vragen van stichtingen? Zijn er alternatieven denkbaar 
en waarom heeft college ervoor gekozen om dit niet mee te nemen in RIB?

- feitelijke informatie over de drie genoemde opties over dubbelgebruik onderwijs/ 
verenigingssport 

- bruikbare parameters onder eenduidig behandeling van stichtingen? Met 
eenduidig wordt bedoeld: heldere kaders en criteria voor verenigingen, stichtingen 
en gemeente op basis waarvan bepaalde financiële bijdrage wordt gedaan, welke 
eisen er zijn aan MJOP, wat er verwacht wordt e.d. Uitkomst hoeft niet eenduidig 
te zijn, maar kader dus wel

- verzoek om aantal voor de hand liggende parameters alvast voorzien zijn van 
doorberekening

Commissie aanvaardt dit voorstel en besluit de RIB aan te houden om eerst deze 
technische avond te organiseren. 

6 Memo wethouder Heijkoop over motie Zorgbuurthuizen 

Besluit
Commissie neemt kennis van de memo. VSP wil wethouder vragen de M20 (motie 
Futselaar in de Tweede Kamer) goed in het vizier te houden zodat hier gebruik van 
kan worden gemaakt. Hierover wordt door de griffie terugkoppeling aan de 
wethouder gevraagd. 

7 Termijn agenda 

Besluit
Commissie besluit om zoals eerder afgesproken op woensdagavond 2 juni van 
19.00-19.45u afstemming te zoeken met de Sportraad over actuele onderwerpen. 
Sportraad stelt voorbereidend hierop op verzoek een overzicht op van de 
uitgebrachte adviezen en hoe hierop is gereageerd. 

Beantwoording door het college van artikel 40-vragen RvO van de fractie CDA over 
Jong geleerd is oud gedaan (lidmaatschap voor onze kinderen) wordt op 2 juni ter 
bespreking in de commissie geagendeerd.  

Commissie besluit om per email kenbaar te maken of de door wethouder Heijkoop 
aangekondigde RIB Voortgang Uitvoering visie van opvang naar wonen ter 
bespreking kan worden toegevoegd aan de themabespreking Beschermd Wonen en 
Opvang op 2 juni aanstaande. Commissiegriffier stuurt deze RIB ter beoordeling 
door naar de commissie, zodat politieke vragen op voorhand kunnen worden 
geformuleerd. 

Op 15 juni wordt een extra commissievergadering Sociale Leefomgeving ingepland 
over maatschappelijke businesscase Dordts Leerprogramma uit RV Reserveringen 
Agenda Dordrecht 2030 (bestedingen Eneco-gelden). Dit behandelvoorstel volgt op 
2 juni bij de stukken van de commissievergadering.



8 Rondvraag 

Besluit
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

9 Sluiting 

Besluit
Voorzitter sluit de vergadering. 


