
OPENBARE BESLUITENLIJST
COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING DORDRECHT VAN  3 MAART 2021

1 Gesprekstafel functiemenging, goede sportieve en maatschappelijke 
benutting 

Besluit
Voorzitter opent de Gesprekstafels Sport plenair. Op verzoek van de gemeenteraad 
zijn deze gesprekstafels georganiseerd om informatie op te halen over 
ontwikkelingen op de sportparken in de stad. Vervolgens gaan aanwezigen in 
break out rooms met elkaar in gesprek over verschillende gespreksonderwerpen. 
Deelnemers ontvangen na afloop een samenvatting van hetgeen aan de orde is 
gekomen.

Gesprekstafel 1 gaat in op Functiemenging. Het animo om aan dit gesprek deel te 
nemen was dusdanig groot dat er twee tafels zijn geformeerd. Uit de gesprekken 
bleek dat er door sportverenigingen en - aanbieders met enthousiasme wordt 
gereageerd om functiemenging op sportparken inhoud en gestalte te geven. 
(Sociale) veiligheid is daarbij als aandachtspunt meegegeven. Ook is er een oproep 
gedaan aan de gemeente om bij nieuwbouwprojecten rekening te houden met de 
situering van sportparken. Suggestie is gedaan om beleid te formuleren om 
onderverhuur door verenigingen toe te staan. Sportparken lerend ontwikkelen om 
samenwerking op locaties, dat kan variëren van park tot park, vorm te geven.

2 Gesprekstafel Ruimtelijke integratie 

Besluit
Gesprekstafel 2 gaat in op Ruimtelijke integratie, waaronder verbetering van de 
bereikbaarheid met name per fiets en bestaande spreiding van de sportparken 
over de stad. Daarbij is aandacht gevraagd voor zowel bereikbaarheid per auto en 
de parkeergelegenheden die er (zouden moeten) zijn, als per fiets. 

3 Gesprekstafel Openheid 

Besluit
Gesprekstafel 3 gaat in op Openheid van het sportpark. Sportverenigingen en -
aanbieders geven aan betrokken te willen blijven bij komende ontwikkelingen. 
Meer openheid wordt geambieerd, waarbij het van belang is hier goede regie op te 
houden. 

4 Gesprekstafel Bestuurlijke vitaliteit 



Besluit
Gesprekstafel 4 gaat in op Bestuurlijke Vitaliteit. Opgemerkt wordt dat er 
voldoende animo lijkt te zijn van vrijwilligers voor bestuurlijke zaken, maar dat het 
vinden van voldoende vrijwilligers voor facilitaire klussen uitdagend is. Suggestie 
wordt gedaan om hier mensen met afstand tot de arbeidsmarkt bij te betrekken. 

Wethouder Stam geeft in reactie op de gesprekstafels aan dat er aan dat er 
duidelijke geluiden zijn afgegeven waar gemeente verder mee kan. Verenigingen 
staan open voor verbinding met maatschappelijke organisaties. Procesmatig 
worden partijen bij het vervolg betrokken om gezamenlijk tot een nieuwe 
Sportparkenvisie te komen.  

5 Gesprekstafel Duurzaamheid 

Besluit
Het onderwerp Duurzaamheid is door gebrek aan aanmeldingen komen te 
vervallen. 

6 Raadsvoorstel Wijziging verordening beschermd wonen en opvang - 
Raadsvoorstel

Besluit
Commissie besluit om het RV samen met het agenderingsverzoek Ontwikkelingen 
Beschermd Wonen en Opvang ter bespreking te agenderen in de 
commissievergadering 2 juni 2021 (of indien uitwerking stap 1 en 2 uit 
amendement VHP niet gereed is op 13 april). Politieke vraag (BVD-fractie): 
Voldoet de voorgestelde verordening voldoende aan de opvang van huisvesting 
van alle kwetsbare groepen zoals wij die voorgesteld hebben?

7 Agenderingsverzoek voor het bespreken van ontwikkelingen Beschermd 
wonen en opvang 

Besluit
Commissie besluit om het RV Wijziging verordening beschermd wonen en opvang 
samen met het agenderingsverzoek Ontwikkelingen Beschermd Wonen en Opvang 
ter bespreking te agenderen in de commissievergadering 2 juni 2021 (of indien 
uitwerking stap 1 en 2 uit amendement VHP niet gereed is op 13 april). Politieke 
vraag (BVD-fractie): Voldoet de voorgestelde verordening voldoende aan de 
opvang van huisvesting van alle kwetsbare groepen zoals wij die voorgesteld 
hebben? 

8 Raadsinformatiebrief Corona maatregelen (9 februari 2021) - 
Raadsinformatiebrief

Besluit
Commissie besluit de RIB ter kennisname naar de raad te sturen.

9 Raadsinformatiebrief over Terugkoppeling evaluatie cultuureducatie in het 



Dordtse basisonderwijs - Raadsinformatiebrief

Besluit
Commissie besluit de RIB ter kennisname naar de raad te sturen.

10 Beantwoording artikel 40-vragen RvO van de fractie PVV over 
Schuldhulpverlening zelfstandig ondernemers - Antwoordbrief artikel 
40/41

Besluit
Commissie neemt de beantwoording ter kennisgeving aan.

11 Artikel 40 vragen RvO van fractie CDA over Zorgen omtrent 
gymnastiekvereniging DVO 

Besluit
Commissie neemt kennis van de artikel 40 vragen die doorgeleid naar het college 
ter beantwoording.

12 Artikel 40 vragen RvO van fractie CDA over Lidmaatschap voor ieder kind 

Besluit
Commissie neemt kennis van de artikel 40 vragen die doorgeleid naar het college 
ter beantwoording.

13 Artikel 40 vragen RvO van fractie CDA over het sportbedrijf en 
verdelingsvraagstukken 

Besluit
Commissie neemt kennis van de artikel 40 vragen die doorgeleid naar het college 
ter beantwoording.

14 Antwoordbrief aan Ouderplatform ZHZ met reactie n.a.v. onderzoek Follow 
The Money 

Besluit
Commissie neemt de antwoordbrief ter kennisgeving aan.

15 Termijnagenda Commissie Sociale Leefomgeving 

Besluit
Commissie heeft kennisgenomen van de termijnagenda Commissie Sociale 
Leefomgeving en merkt daarbij het volgende op:

- Commissie stemt in met agendavoorstellen 9 en 16 maart

- Commissie wil de uitwerking van stap 1 en 2 uit het amendement Een nieuw plan 
vraagt om een nieuwe koers, ingediend bij Startnotitie Toekomst VHP, indien 



gereed ter bespreking agenderen op 13 april. CDA-fractie ligt toe dat er, zoals 
opdracht toe gegeven in het amendement, eerst een uitwerking dient te worden 
aangeleverd van het (juridisch) eigendom en het hierbij behorende voorstel om tot 
eenduidig beleid te komen alvorens met betrokken stichtingen e.d. in gesprek 
wordt gegaan. Het is niet de bedoeling om af te wijken van het amendement. 

- Op 30 maart wordt toegevoegd: bespreking RV Vaststellen Beleidsnotitie 
Ontmoetingsplekken (2020-0172890) en voorbereiding themabijeenkomst 
Gecertificeerde Instellingen. 

- Op 13 april wil de commissie indien gereed uitwerking stap 1 en 2 van 
amendement VHP ter bespreking agenderen mits gereed. Indien dit niet mogelijk 
is wordt het onderwerp RV Wijziging Verordening beschermd wonen en opvang 
geagendeerd.

- Op 20 april staat de themabijeenkomst Gecertificeerde Instellingen geagendeerd. 
Commissie merkt hierbij op dat er naast Jeugdbescherming West ook andere GI's 
die zijn gecontracteerd hierbij te willen betrekken. Daarnaast geeft commissie aan 
combinatie te willen zien met organisatie(s) zoals Horizon, omdat ook GI een rol 
spelen bij plaatsing van Dordtse jeugdigen bij Jeugdzorg Plus-instellingen. 
Commissie wil dit gesprek inhoudelijk goed met elkaar voorbereiden om haar rol 
en verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Hiertoe wordt op 30 maart met elkaar 
van gedachten gewisseld aan het einde van de avond bij doorlopen van de 
termijnagenda. 

- Op 8 juni staat behandeling van RV Herijking Toekomstvisie Sportparken en RV 
Toekomst VHP geagendeerd. Voorzitter merkt op dat beide raadsvoorstellen dan 
op 22 juni op de agenda van de gemeenteraad worden geagendeerd, aparte 
agendapunten naast algemene beschouwingen Kadernota 2022. 

- Voorzitter merkt op dat de werkgroep Informatiepositie aanstaande 
vrijdagochtend een vervolgafspraak heeft met ambtenaren over Data en duiding 
Sociaal Domein. Dit wordt volgende vergadering teruggekoppeld aan de voltallige 
commissie. 

- BVD-fractie merkt n.a.v. Drechtstedendinsdag 2 maart jl op dat het Beleidsplan 
lokale invulling van Schuldhulpverlening en WGS ook op de termijnagenda 
geplaatst moet worden (nog in te plannen). D66-fractie vult aan dan ook focus te 
willen leggen op de betekenis en doorwerking van standpunt van gemeente 
Alblasserdam op bijzondere bijstand.

De termijnagenda is hiermee vastgesteld.

CDA-fractie heeft een vraag aan het college gesteld die per email wordt 
beantwoord en doorgeleid naar voltallige commissie:

We hebben dinsdag 2 maart uit de pers vernomen dat Hendrik-Ido-Ambacht extra 
geld beschikbaar stelt om ervoor te zorgen dat het buitenzwembad eerder open 
kan gaan. Hoewel wij op dit moment maar beschikken over 1 buitenbad (het 
Wantijbad) én dit niet verwarmd is, is er ook in onze stad animo om te kunnen 
zwemmen. Ziet het college mogelijkheden om het gesprek met het Wantijbad aan 
te gaan over een eventuele vervroegde openstelling (met in achtneming van de 



corona-maatregelen)? 

Voorzitter sluit de vergadering. 


