
OPENBARE BESLUITENLIJST
COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING DORDRECHT VAN  30 MAART 2021

1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda 

Besluit
Voorzitter opent de vergadering. Wethouder van der Linden doet de mededeling 
dat wethouder Heijkoop uit het  Algemeen Bestuur DGJ treedt. De gemeente 
Dordrecht wordt voortaan vertegenwoordigd door wethouder Stam. De agenda 
wordt ongewijzigd vastgesteld. 

2 Vaststellen besluitenlijst adviescommissie van 16 maart 2021 

Besluit
Commissie stelt de besluitenlijst van 16 maart ongewijzigd vast.

3 Vragen aan het College 

Besluit
Er zijn geen vragen aan het college gesteld.

4 Vaststellen Beleidsnotitie Ontmoetingsplekken. - Raadsvoorstel

Besluit
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? 

5 Beschikbaar stellen van een krediet voor investering kunstgrasveld 
Sportpark Krommedijk en trafovoorziening Sportpark Schenkeldijk - 
Raadsvoorstel

Besluit
Commissie spreekt over de plannen die tegelijkertijd en parallel aan elkaar worden 
ontwikkeld voor Krommedijk en Sportparken in de stad. Ook spreekt de commissie 
over het belang om het kunstgrasveld aan te leggen dat is toegezegd aan de 
vereniging en het belang om verenigingen ook met het oog op de toekomst gelijk 
te behandelen. Het ten laste brengen van de trafovoorziening bij het Sportpark 
wordt onderschreven, maar roept tegelijkertijd de vraag op of dit onderwerp bij 
vaststelling van de Sportparkenvisie terug zou moeten komen.

Wethouder Stam geeft aan dat omvang en plek van kunstgrasveld is afgestemd 
met betrokken verenigingen. Daarnaast komende infrastructurele voorzieningen 
van sportparken terug in de uitwerking van de sportparkenvisie waarbij een betere 
koppeling is gelegd met duurzaamheid. Wethouder benoemt de tijdsdruk die op 
het raadsvoorstel zit om de voorgestelde veranderingen tijdig te kunnen 
realiseren, dus voor de start van het nieuwe seizoen na de zomer. 

Kunstgrasvelden die in het verleden zijn aangelegd zijn betaald met bepaalde vorm 
financiering  met verschillende rentepercentages en kapitaallasten. Dat leidt tot 
verschillen in huurprijzen, tarieven genoemd. Wethouder Stam zegt toe de 
verschillen in opbouw van tarifering inzichtelijk te maken en de consequenties te 
laten zien als deze tarieven gelijk zouden worden getrokken. 

Commissie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de 
gemeenteraad 28 april. 

6 Overzicht stand van zaken Moties 

Besluit
Status van M200310/M4 wordt gewijzigd van afvoeren naar in behandeling. 
Commissie is akkoord met andere opgevoerde moties om af te voeren. 

7 Overzicht  stand van zaken Toezeggingen 

Besluit
Op verzoek van GroenLinks wordt  toezegging 210113/T8 Kostendelersnorm 



Sociale Dienst nog niet afgevoerd, omdat cruciale informatie wordt gemist over de 
cijfers van aantal gevallen waarin maatwerk is toegepast en dus afgeweken is van 
de kostendelersnorm. Daarnaast is beantwoording gericht op jongeren, terwijl dit 
breder kan worden toegepast. De vraag is dan ook alle doelgroepen hierin mee te 
nemen. 

Commissie is akkoord met overige toezeggingen die voorgesteld zijn af te voeren. 

8 Woningbouwontwikkeling bij voetbalstadion FC Dordrecht - Raadsvoorstel

Besluit
Commissie Sociale Leefomgeving stelt RV in handen van Commissie Fysieke 
Leefomgeving om dit ter bespreking op te voeren bij de behandeling van de 
Omgevingsvisie op 13 april aanstaande. 

9 M1 Motie Vreemd aan de orde van de Dag: Zet de breedtesport op 
Krommedijk niet op slot!. 

Besluit
Commissie besluit, nu de raad hier als  zodanig mee heeft ingestemd 23 maart jl, 
de Motie Vreemd aan de orde van de Dag op 13 april ter bespreking te agenderen. 

10 Beantwoorden artikel 40-vragen PVV Dierenvoedselbank Dordrecht - 
Antwoordbrief artikel 40/41

Besluit
Commissie neemt de beantwoording van de vragen ter kennisgeving aan.

11 Nieuwsbrief 2, Transitie GR sociaal domein Drechtsteden 

Besluit
Commissie neemt de nieuwsbrief ter kennisgeving aan.

12 Memo beantwoording door college Inhoudelijke reactie Radar  

Besluit
Op verzoek van GroenLinks wordt de memo aangehouden.  Radar publiceert in 
april nieuwe in april nieuwe over discriminatie en racisme. Deze memo wordt 
idealiter dan gezamenlijk met de nieuwe informatie bij de commissie opgevoerd. 
College wordt verzocht om met deze memo te verwerken in een RIB over deze 
kwestie en daarbij de nieuwe bevindingen van Radar te betrekken.

13 VNG Ledenbrief over Arbitrage over tekorten jeugdzorg 

Besluit
Commissie neemt de brief ter kennisgeving aan. 



14 Voorbereiding themabijeenkomst Gecertificeerde Instellingen 20 april 

Besluit
Commissie geeft aan behoefte te hebben aan  politiek gesprek over rollen en 
verantwoordelijkheden m.b.t. gecertificeerde instellingen jeugdbescherming en -
reclassering, mede gezien de gemeente verantwoordelijk is voor gedwongen 
jeugdzorg. Daarbij wil de commissie beeld krijgen bij de discussies die lopen, 
problemen die zijn gesignaleerd, beleidsuitgangspunten die de gemeente heeft 
vastgesteld en de bevoegdheden van de gemeenteraad. Afspraak wordt gemaakt 
dat de werkgroep dit voorbereid met betrokken ambtenaren. Ook heer Van Dam-
Timmers sluit zich hierbij aan. Verzoek aan commissieleden om ideeën door te 
geven zodat de werkgroep goed kan aansluiten bij behoefte van commissie op dit 
punt. 

15 Termijnagenda 

Besluit
Commissie vraagt aandacht voor tijdige oplevering van uitvoering van stap 1 en 2 
uit het amendement over het Verenigingshallenplan (VHP), nu behandeling hiervan 
vorige week van termijnagenda is gehaald. 

16 Rondvraag 

Besluit
Commissiegriffier wordt gevraagd om voor behandeling van de kadernota een 
moment te prikken voor evaluatie van de digitale vergaderingen in de commissie 
Sociale Leefomgeving. 

17 Sluiting 

Besluit
Voorzitter sluit de vergadering.


