
Overzicht stand van zaken Moties Commissie Sociale Leefomgeving 12 maart 2020
nummer datum onderwerp inhoud wethouder status stand van zaken
(1/10)
200310/M4

vergadering Raad 
10-03-20

Motie voldoende woningen 
voor de visie opvang 
(indieners: PvdA, D66, 
GroenLinks)

Verzoekt het college
• Om een plan uit te werken voor het realiseren van 
geschikte woningen voor de doelgroep van de visie 
opvang en daarbij ook de optie van tijdelijke 
woningen en andere voorzieningen (bijvoorbeeld 
tweede opvanglocatie) mee te nemen
• Deze mede te baseren op de resultaten van het 
onderzoek waartoe in december is besloten met het 
aannemen van de motie “een plek voor iedereen”
• Dit plan uiterlijk voor de behandeling van de 
Begroting 2021 gereed te hebben en ter informatie 
aan de raad te sturen.

Heijkoop in behandeling

(2/10)
200310/M3

vergadering Raad 
10-03-20

Motie Verdeling opvang 
(indieners: D66, VVD, VSP, 
Beter voor Dordt)

Draag het college op:
- bij het zoeken van een extra locatie de 
regiogemeentes te betrekken;
- samen met de regiogemeentes te onderzoeken of 
het mogelijk is om 1 of meerdere
andere locaties aan te wijzen in regiogemeentes;
- bij het zoeken naar een extra locatie in de regio 
ook de mogelijkheid mee te nemen dat een andere 
aanbieder dan het Leger des Heils in aanmerking kan 
komen voor een contract;
- de gemeenteraad te informeren voor de kadernota 
over dit traject.

Heijkoop in behandeling

(3/10)
200310/M7

vergadering Raad 
10-03-20

Motie Plan van Aanpak 
Leefbaarheid (indieners: PvdA, 
CDA, D66, VVD, GroenLinks, 
PVV, VSP, Fractie Jager)

Verzoekt het college:
- Te komen met een integraal plan van aanpak 
teneinde leefbaarheid en veiligheid in dit gebied te 
verbeteren;
- In dit plan in ieder geval de volgende 
beleidsgebieden en de benodigde acties hiervoor te 
behandelen:
Wijken, Wonen, Openbare Orde, WMO en 
Jeugdzorg;
- Dit plan uiterlijk in het najaar 2020 aam de Raad 
voor te leggen

Kolff in behandeling
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(4/10)
200310/M2

vergadering Raad 
10-03-20

Motie monitoring 
Leefbaarheid en Veiligheid 
Kromhout en omgeving 
(indieners: D66, VVD, VSP, 
Beter voor Dordt)

Verzoekt het college:
- in september 2020 het OCD te vragen om een 
onderzoek uit te voeren;
- dit onderzoek een vervolg is op het onderzoek van 
november 2019; 
- in dit onderzoek het effect van alle maatregelen 
moeten worden meegenomen die zijn genomen, 
zoals camera-toezicht, extra toezicht, 
gebiedsverboden en overige aanvullende 
maatregelen die zijn aangekondigd door de 
burgemeester;
- de Raad voor het kerstreces van 2020 of eerder te 
rapporteren.
Stemverklaring van de fractie BVD:
Toevoegen aanscherping vragen die door het OCD 
onderzocht moeten worden voor de monitoring dat 
om ook af te dekken er vragen over leefbaarheid in 
zitten die meetbaar zijn.

Kolff in behandeling
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(5/10)
200128/M3

vergadering Raad 
28-01-20

M3 Motie sportpark 
Krommedijk (indieners: CDA, 
D66, SP, VVD, PVV, VSP, Beter 
voor Dordt)

Verzoekt het college:
- Bij het streven naar breder gebruik en 
(her)inrichting van de vier, grote bestaande 
sportparken, in samen-hang met de herziening van 
de Toekomstvisie Sportparken, de revitalisering 
Sportpark Krommedijk ter hand te nemen gericht op 
de breedtesport;
- Te onderzoeken welke maatschappelijke partners/ 
organisaties kunnen bijdragen aan huurinkomsten 
ten gunste van het terugdringen vna het structurele 
tekort van de nieuwe voorziening vna de 
breedtesport;
- Hierbij de kosten en risico's voor de gemeente te 
minimaliseren door bijvoorbeeld ook te kijken naar 
maatschappelijke financiering voor het Sportpark 
Krommedijk;
- FC Dordrecht BVO de gelegenheid te bieden om op 
eigen kosten en risico, eventueel gefaseerd, aan te 
haken, zodanig dat BVO-voorzieningen zonder 
gemeentegarantie privaat worden gefinancieerd;
- Controleerbaar onderscheid in stand blijft tussen 
de breedtesport  (gemeente) en de BVO (FC 
Dordrecht);
- Uiterlijk in mei 2020 aan de raad te rapporteren 
over de financiele mogelijkheden, om te bereiken:
a. de revitalisering van de 
breedtesportvoorzieningen in het algemeen
b. en dat er perspectief is voorde BVO hierop aan te 
haken.

Stam in behandeling
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(6/10)
191112/M6

vergadering Raad 
12-11-19

M6 Motie Veilig oud worden 
(indieners: GroenLinks, VSP)

Roept het collega op,
• Om in samenwerking met, ouderenbonden, de 
politie en veilig thuis preventiebijeenkomsten en 
weerbaarheidstrainingen te organiseren om 
ouderen voor te lichten hoe ze de eigen veiligheid 
en weerbaarheid kunnen vergroten.
• Om in samenwerking met woningcorporaties te 
onderzoeken of een digitale deurspion een optie is 
zodat kwetsbare ouderen veiliger zijn en zich ook 
veilig voelen in hun huislijke omgeving.
• Een voorstel aan de Raad voor te leggen, uiterlijk 
in de zomer van 2020.

Heijkoop in behandeling De motie wordt besproken met de betrokken 
organisaties en voorstel wordt daarna uitgewerkt. 
Planning 1e kwartaal 2020.

(7/10)
181113/M35

vergadering Raad 
13-11-18

M35  Motie 
Wijkontmoetingsplaatsen 
(indiener: PvdA)

VERZOEKT HET COLLEGE:
• Onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor 
uitbreiding van de 4 ontmoetingsplaatsen naar elke 
wijk.

Stam in behandeling Het WMO-beleidsplan 2020-2023 zal in november 
door het college worden behandeld. In het voorjaar 
2020 komt er een apart voorstel mbt de 
ontmoetingsplaatsen.

(8/10)
181113/M33A

vergadering Raad 
13-11-18

M33A Motie Elk kind een 
zwemdiploma (indiener: VSP)

Verzoekt het college:
1. Te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om ieder 
kind een zwemdiploma te laten behalen.
2. De raad hiervoor voor 1 maart 2019 te 
informeren.

Heijkoop in behandeling Na diverse overleggen met een werkgroep van 
OPOD, H3O, Skoba en de gemeente is een concept-
pilot uitgewerkt. 
De bedoeling is om met de pilot te starten na de 
zomervakantie 2020.
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(9/10)
181031/M3

vergadering Raad 
31-10-18

M3  Motie Exploitatie 
Energiehuis (indieners: CDA, 
VVD, CU/SGP, Beter voor 
Dordt)

Draagt het college op:
1. De raad in 2019 te informeren over de resultaten 
van het Energiehuis.
2. De subsidievoorwaarden van duidelijker en 
scherper doelstellingen te voorzien.
3. De positie van, en activiteiten in het Energiehuis 
in relatie tot de andere culturele voorzieningen in de 
stad te    betrekken bij de nieuw op te stellen 
cultuurnota.
4. In het najaar van 2020 een evaluatie aan de 
gemeenteraad aan te bieden, waarin tenminste:    • 
onderzocht wordt of de gekozen bestuursvorm 
werkt zoals beoogt;    • de samenwerking tussen de 
betrokken partners wat betreft oa. programmering 
en een optimaal gebruik van       het Energiehuis 
opnieuw wordt onderzocht;    • onderzocht wordt of 
het financieel perspectief van het Energiehuis 
voldoende is verbeterd;    • of de commerciële 
verhuringen en daarbij behorend rendement 
acceptabel is.

Sleeking in behandeling

(10/10)
171114/M11

vergadering Raad 
14-11-17

M25 Helianthus open 
(indieners: PvdA, D66, 
GroenLinks, VSP)

Draagt het college op:

- Voor het jaar 2018 het bedrag van € 25.000,- op 
basis van een subsidieaanvraag te bekostigen uit de 
post onvoorzien.

- Voor de periode na 2018 een voorstel voor 
aanpassing van de verordening Wmo met de 
mogelijkheid subsidie-aanvragen te kunnen doen 
voor dergelijke zelf-hulporganisaties op basis van 
Algemene Voorziening op te stellen

Lambrechts in behandeling Het college heeft op 12-11-19 het WMO beleidsplan 
vastgesteld. Na akkoord van de raad met het WMO-
beleidsplan zal de verordening hierop worden 
aangepast.
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