
OPENBARE BESLUITENLIJST
COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING DORDRECHT VAN  9 MAART 2021

1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda 

Besluit
De voorzitter opent de vergadering. Mededeling wordt gedaan dat de brief 
Onbehoorlijk bestuur wethouder Sleeking, die op 19 januari ter beantwoording is 
doorgeleid naar het college, wordt afgehandeld als klacht i.p.v. ingekomen brief. Er 
wordt een andere procedure doorlopen.

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

2 Vaststellen besluitenlijst Commissie Sociale Leefomgeving van 9 februari 
en 3 maart 2021 

Besluit
Commissie stelt de besluitenlijsten van 9 februari en 3 maart zonder wijzigingen 
vast. 

3 Vragen aan het College 

Besluit
Er zijn geen vragen gesteld aan het college.

4 Raadsinformatiebrief over Programma Samen tegen Armoede - 
Raadsinformatiebrief

Besluit
Commissie besluit deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te 
sturen. Wethouder Heijkoop heeft twee toezeggingen gedaan:

1. Begin (januari) 2022 wordt een evaluatie van het Armoedeprogramma 
opgeleverd, zodat informatie over de resultaten van dit programma kunnen 
worden meegenomen in de richting van de gemeenteraadsverkiezingen.

2. Op verzoek van de commissie wordt naar verwachting voor de zomer een 
raadsvoorstel opgeleverd over de lokale uitwerking van de Wet 
gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) en dan in het bijzonder de 
vroegsignalering en nazorg. 

5 Raadsinformatiebrief over Stand van zaken transitie GRD - 



Raadsinformatiebrief

Besluit
Commissie besluit deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te 
sturen.

Commissie besluit om volgende week (16 maart) geen gezamenlijke presentatie 
met commissie Bestuur en Middelen te agenderen, maar indien cie Bestuur en 
Middelen die onderwerp heeft geagendeerd de presentatie ter kennisgeving aan te 
nemen. De politieke vraag van CDA wordt ter beantwoording doorgespeeld naar de 
commissie Bestuur en Middelen: op welke wijze komt aansturing van het sociaal 
domein naar de gemeente toe en welke vereisten stelt de commissie hieraan?

6 Brief van Serviceorganisatie Jeugd ZHZ aan Gemeenteraad  over 
Terugkoppeling Zienswijzen SOJ 

Besluit
Commissie neemt de brief ter kennisgeving aan. 

7 Termijnagenda Commissie Sociale Leefomgeving  

Besluit
Commissie neemt de termijnagenda ter kennisgeving aan.

8 Raadsinformatiebrief Plan van Aanpak Leefbaarheid Kromhout en 
omgeving - Raadsinformatiebrief

Besluit
De commissie Bestuur en Middelen  is aangesloten bij bespreking van het plan van 
aanpak gezien de samenhang in het plan van aanpak met openbare orde en 
veiligheid. 

Commissie bespreekt het voorliggende plan van aanpak ook met aanwezige 
portefeuillehouders burgemeester Kolff, wethouder Heijkoop en wethouder Stam 
en stelt daarbij vragen over de aanwijzing van het gebied als 
alcocholoverlastgebied, de capaciteit van toezicht en handhaving, de 
samenwerking met het Openbaar Ministerie, stand van zaken realisatie van 
opvanglocaties (in de regio), de betrokkenheid van bewoners bij zowel 
totstandkoming als uitvoering van het plan van aanpak, het vergroten van de 
aantrekkelijkheid van de wijk door bijvoorbeeld nieuwbouwwoningen en meer 
groen en merkt op dat doordat de tijdslijn in het plan van aanpak ontbreekt het 
niet duidelijk is welke acties wanneer worden uitgezet. De brieven van bewoners 
zijn betrokken bij de bespreking van het plan van aanpak. Commissie is blij met de 
voorgestelde inzet van de taskforce. 

CDA geeft aan de RIB ter bespreking te willen agenderen in de raad, omdat na 
beantwoording van vragen uit eerste termijn door college zorgen zijn ontstaan 
over de implementatie. Hiervoor is onvoldoende steun voor van andere fracties in 
de commissie. CDA heeft motie aangekondigd over het scheppen van blijvende en 
duurzame voorzieningen in de wijk. Commissie besluit de Raadsinformatiebrief ter 



bespreking te  agenderen  in gemeenteraad van 23 maart aanstaande.

9 Conceptvisie Dordwijkzone 

Besluit
De commissie Sociaal is aangesloten bij de consulterende bespreking vanwege de 
samenhang met diverse sportdossiers.

Projectleider Karin van den Berg en Armand Paardekoper van Mecanoo geven een 
presentatie over het proces, de samenhang met andere (sport)dossiers en de 
inhoud van de conceptvisie Dordwijkzone.

In de consulterende ronde spreekt de commissie haar waardering en steun uit voor 
de hoofdlijnen van de visie. Door de commissie worden nog verschillende thema's 
meegegeven voor de verdere uitwerking zoals functiemenging en het ruimtebeslag 
daarvan, de kansen om de geluidsbelasting van de N3 te reduceren, de noodzaak 
van parkeren langs de randen, ruimte voor woningbouw aan de randen en de 
consequenties van de Dordwijkzone voor de realisatie van de woningbouwambitie 
van Dordrecht. Expliciet wordt aandacht gevraagd voor de betrokkenheid van de 
sportclubs omdat de centrale noord-zuid-verbinding in het plan door 
sportcomplexen heen gaat. 

De wethouders Stam en Sleeking geven aan dat de eerstvolgende stap de 
besluitvorming over de Investeringsagenda 2030 is. Er wordt toegezegd daarbij 
ook in beeld te brengen wat het kost om langs de N3 meer geluidswerende 
maatregelen te nemen. De overige gemaakte opmerkingen worden meegenomen 
in het plan op hoofdlijnen, dat wordt nog ter vaststelling aan de raad voorgelegd. 
Ook deelplannen worden nog aan raad voorgelegd. 

10 Beantwoording vragen n.a.v. presentatie Dordwijkzone in commissie 
Fysiek 

Besluit
De commissie neemt de beantwoording van de vragen voor kennisgeving aan. 

11 Rondvraag 

Besluit
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

12 Sluiting 

Besluit
Voorzitter sluit de vergadering, zodat de commissieleden gelegenheid hebben om 
zich aan te sluiten bij de vergadering van de Commissie Fysieke Leefomgeving 
voor de consulterende bespreking van de Dordwijkzone.




