
OPENBARE BESLUITENLIJST
COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING DORDRECHT VAN  9 FEBRUARI 2021

1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda 

Besluit
De voorzitter opent de vergadering. Wethouder Stam doet de mededeling dat het 
voorstel stadionontwikkeling i.c.m. woningbouw Krommedijk op later moment 
volgt, dat vraagt uitwerking. Het vervolg van ontwikkeling Dordwijkzone wordt 
breder getrokken dan alleen commissie Fysieke Leefomgeving; er wordt bredere 
communicatie opgezet richting gemeenteraad. De agenda wordt conform 
vastgesteld.

2 Vaststellen besluitenlijst adviescommissie van 3 februari 2021 

Besluit
De commissie stelt de besluitenlijst zonder wijzigingen vast. 

3 Vragen aan het College 

Besluit
De voorzitter vraagt aandacht voor het tijdig indienen van vragen aan het college 
bij de griffie (voor 10u op dag van de commissievergadering, zie art. 55 Reglement 
van Orde).

VSP-fractie vraagt naar wat er tot nu toe is geregeld aan winteropvang voor dak- 
en thuislozen. Wethouder Heijkoop bevestigt dat er voldoende capaciteit is en geen 
dakloze noodzakelijk op straat hoeft te verblijven.

VVD-fractie vraagt of vervoer met de Drechthopper ook mogelijk is voor inwoners 
zonder WMO-indicatie zodat ook de doelgroep 70+ zonder indicatie hier gebruik 
van kan maken om gevaccineerd te worden tegen corona. Wethouder Heijkoop 
geeft aan de zorg te delen en geeft aan dat de gemeente aan de GGD heeft 
aangeboden om in vervoer te voorzien. Dat is door de GGD vooralsnog 
afgehouden, maar dit wordt opnieuw onder de aandacht gebracht bij de GGD om 
aanbod te aanvaarden. In reactie op aanvullende vraag van VSP-fractie, dan 
ouderen worden opgeroepen om zich in Rotterdam te laten vaccineren, geeft 
wethouder Heijkoop aan dit te herkennen. Dergelijke oproepen door GGD zijn niet 
de bedoeling, maar blijkbaar is planningssystematiek dat forse afstand moet 
worden overbrugd. Signaal wordt doorgegeven ook aan burgemeester richting 
Veiligheidsberaad. 

CDA-fractie vraagt naar inzet jongerenwerk nu avondklok en lockdown opnieuw 



zijn verlengd. Wethouder van der Linden geeft aan dat jongerenwerk er vanaf start 
tweede lockdown te slagen om jongeren te bereiken, ook online via chatsessies en 
games. Wethouder zegt toe bereid te zijn te  inventariseren wat er loopt en nog 
gaat lopen en dat te delen met andere organisaties. Oproep om signalen die door 
raadsleden worden opgevangen te delen met wethouder. (CDA-fractie heeft op 10 
februari per email het signaal teruggekoppeld dat YFC rondom de onmogelijkheden 
die er zijn m.b.t. de coronamaatregelen. Behoefte aan duidelijkheid vanuit de 
gemeente.)

VVD-fractie vraagt naar de opstelling van woningbouwcorporaties richting 
ondernemers die huren via bijvoorbeeld Trivire en niet tegemoet worden gekomen 
in betaling van de huur. Wethouder Stam geeft aan dat het signaal hem niet 
bekend. Toezegging wordt gedaan om terugkoppeling te geven van navraag die 
hierover bij Trivire wordt gedaan. (Afgehandeld per email richting commissie 
Sociale Leefomgeving 10 februari 2021)

4 Stand van zaken Moties 

Besluit
Commissie heeft kennis genomen van het overzicht van moties. Er zijn geen 
vragen of opmerkingen ingediend bij de griffie. PvdA stelt voor Motie voldoende 
woningen voor de visie opvang (nummer 200310/M4) nog niet af te voeren omdat 
de tweede opvanglocatie nog niet gerealiseerd. Wethouder Heijkoop geeft aan dat 
locatie Marconiweg in beeld houdt voor structureel gebruik. Statusvoorstel 
afvoeren wordt gewijzigd naar in behandeling houden. VVD verwijst naar de lange 
doorlooptijd van motie Exploitatie Energiehuis (nummer 181031/ M3) die nog 
steeds in behandeling is en stelt de vraag hoe lang dit nog gaat duren. Status 
wordt door deze opmerking niet gewijzigd.

Het overzicht wordt conform vastgesteld. 

5 Stand van zaken Toezeggingen 

Besluit
Commissie heeft kennisgenomen van het overzicht toezeggingen. Er zijn geen 
vragen of opmerkingen ingediend bij de griffie. 

PvdA vraagt naar de stand van zaken toezegging Knelpunten Veilig Thuis (nummer 
210113/ T2), omdat hier nog geen terugkoppeling over heeft plaatsgevonden. Dit 
wordt door de griffie nagevraagd bij wethouder Heijkoop. 

PvdA vraagt naar de stand van zaken van toezegging Afwijzen verzoek van 
Stichting Islamitisch Primair Onderwijs Rijnmond (SIPOR) (nummer 181009/ T3). 
Ook dit wordt door de griffie nagevraagd bij wethouder Heijkoop. 

Het overzicht van toezeggingen wordt conform afgehandeld.

6 Verstrekken van Noodkrediet Wantijbad - Raadsvoorstel

Besluit
Commissie draagt het Wantijbad een warm hart toe en wil dit zwembad graag 



behouden voor de stad. Het raadsvoorstel wordt dan ook door fracties gesteund. 
Bespreking spitst zich toe op de politieke vraag op welke wijze het college de 
komende jaren de tekorten die gesignaleerd worden op de onderhoudskosten 
denkt te gaan dekken. Wethouder Stam geeft aan dat het noodkrediet verstrekt 
moest worden doordat de Belastingdienst het zwembad onder een ander BTW-
regime heeft laten vallen en het zwembad tegelijkertijd met noodzakelijke 
investeringen in het onderhoud werd geconfronteerd. Het 
Meerjarenonderhoudsplan wordt samen met de jaarrekening ingediend bij de 
gemeente om subsidie aan te vragen. Deze documenten laten naar verwachting de 
solide financiële positie van de stichting in beeld. Wethouder Stam zegt toe dat het 
MJOP na ontvangt ook wordt gedeeld met de commissie. Wethouder Stam zegt toe 
de vraag te stellen aan het bestuur of de openingstijden verruimd kunnen worden. 
Daarbij wordt opgemerkt dat exploitatie draait op vrijwilligers. 

Commissie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de 
gemeenteraad 16 februari. 

7 Verstrekken van een Noodkrediet voor het Wantijbad - Raadsvoorstel

Besluit
Commissie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de 
gemeenteraad 16 februari. 

8 Beantwoorden artikel 39-vragen (Inlichtingen) PvdA + GroenLinks 
Wantijbad - Antwoordbrief artikel 40/41

Besluit
Commissie besluit de beantwoording voor kennisgeving aan te nemen. Het 
raadsvoorstel Verstrekken van een Noodkrediet voor het Wantijbad als hamerstuk 
te agenderen voor de gemeenteraad 16 februari. 

9 Wethoudersbericht - Memo Noodkrediet Stichting Wantijbad 

Besluit
Commissie besluit het Wethoudersbericht voor kennisgeving aan te nemen. Het 
raadsvoorstel Verstrekken van een Noodkrediet voor het Wantijbad als hamerstuk 
te agenderen voor de gemeenteraad 16 februari. 

10 Beschikbaar stellen van krediet tbv WK Shorttrack maart 2021 - 
Raadsvoorstel

Besluit
Commissie spreekt over de besteding van de benodigde € 100.000 voor het WK 
Shorttrack 2021 en gaat in op de  verantwoordelijkheid van gemeente i.r.t. 
organisatie ook nu het evenement naar verwachting zonder publiek door zal gaan, 
de onderbouwing van vergoeding van inkomstenderving door Optisport en de 
verwachte impact op city marketing. Commissie merkt op dat gemeente de 
Sportboulevard in eigendom heeft en vraagt wethouder naar onderbouwing van de 
opgevoerde kosten waaruit blijkt dat huur moet worden betaald. Wethouder Stam 



licht toe dat gemeente eigenaar is van het complex, maar de exploitant de kosten 
moet dekken zoals voor bijvoorbeeld ijshuur. Gemeente is medeorganisator van dit 
evenement. Opgemerkt wordt dat als de Rijksoverheid op 2 maart besluit dat de 
sportcomplexen gesloten blijven, de gederfde inkomsten dan naar verwachting 
door Rijksregeling worden vergoedt. Dat betekent dat 30k van dit in de begroting 
2021 gealloceerde bedrag niet besteed wordt. CDA kondigt een amendement aan 
om dit bedrag dan ten gunste te laten komen van de sportverenigingen. Over de 
impact die het WK Shorttrack met zich mee zou brengen voor de stad Dordrecht 
zijn de meningen verdeeld, omdat het evenement binnen plaatsvindt. Wethouder 
Stam is in gesprek met publieke omroep over de promotie die tijdens het 
sporttoernooi wordt gegeven aan de stad. 

Commissie besluit dit raadsvoorstel door aankondiging van amendement voor 
alternatieve besteding van 30k voor gederfde inkomsten ter bespreking te 
agenderen voor de raadsvergadering 16 februari aanstaande met een spreektijd 
van 2 minuten.  

11 Raadsvoorstel Intrekken Verordening ruimte- en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen, Dordrecht - Raadsvoorstel

Besluit
Commissie besluit dit raadsvoorstel te agenderen als hamerstuk voor de 
raadsvergadering 16 februari. 

12 Artikel 40 vragen RvO van de fractie PVV inzake Dierenvoedselbank 
Dordrecht 

Besluit
Commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van de 
beantwoording door het college.

13 Beantwoorden artikel 40-vragen GroenLinks Bezuinigingen Stichting 
Leergeld Drechtsteden - Antwoordbrief artikel 40/41

Besluit
Commissie neemt de antwoorden ter kennisgeving aan. GroenLinks merkt kort op 
nog niet op alle vragen antwoorden te hebben gekregen, met name of 
beleidswijziging leidt tot minder sportlidmaatschap. Dit wordt op later moment 
opnieuw opgevoerd om inzicht te krijgen.

14 Brief van Stichting OPOD inzake aanvraag voor plaatsing op het Plan van 
scholen J.F. Kennedyschool 

Besluit
Commissie geleidt deze brief door naar het college ter beantwoording. 

15 Nieuwsbrief transitie SDD 



Besluit
Commissie neemt de nieuwsbrief transitie SDD ter kennisgeving aan en betrekt de 
inhoud bij agendering van dit onderwerp samen met commissie Bestuur en 
Middelen. 

16 Termijnagenda commissie Sociaal 

Besluit
Commissie neemt de termijnagenda ter kennisgeving aan. Daar wordt aandacht 
gevraagd voor planning van dossiers op gebied van cultuur en sport. Commissie 
besluit de agendapunten uit voorliggende termijnagenda op 16 maart (Jeugd) en 
20 april (Cultuur) om te draaien, zodat behandeling van RIB Evaluatie 
kwaliteitsslag bij Museum 1940-1945 op kortere termijn plaatsvindt. 

Het Rekenkameronderzoek naar Sportaccommodatiebeleid wordt naar verwachting 
medio maart opgeleverd. Dit onderwerp is onder voorbehoud van agendering op 
de termijnagenda van de commissie opgenomen. Ook de Raadsvoorstellen 
Toekomstvisie Sportparken en het Verenigingshallenplan worden voorbereid. 
Tijdens begrotingbehandeling 2021 heeft de gemeenteraad geamendeerd op 
Actualiseren bestuurlijke planner 2020/2021 (november 2020; fractie CDA) en 
daarmee besloten dat de onderdelen 'Herijking Sportparkenvisie' en 
Verenigingshallenplan (VHP) uiterlijk in Q2 van 2021 beschikbaar komen. Dat 
betekent dat beide dossiers uiterlijk 18 mei ter bespreking in de commissie worden 
geagendeerd. PvdA-fractie merkt bij VHP op dat de uitvoering van het 
amendement (stappen 1 en 2) al wel ter hand kunnen worden genomen, zodat de 
uitkomsten in dictum kunnen worden opgenomen en daarna in VHP verwerkt. Op 3 
maart aanstaande vinden de Gesprekstafels Sport digitaal plaats. 

In het verlengde van de mededeling van wethouder Stam wordt opgemerkt dat in 
overleg met commissie Fysieke Leefomgeving wordt gezocht naar een moment op 
korte termijn om consultatie Dordwijkzone gezamenlijk te behandelen. 

17 Rondvraag 

Besluit
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

18 Sluiting 

Besluit
Voorzitter sluit de vergadering. 


