
Sportraad Dordrecht
t.a.v. de heer Weeda 
Sint Jorisweg 77
3311 PK  Dordrecht

Geachte heer Weeda e.a. leden van de Sportraad Dordrecht,

Dank voor het toesturen van uw brief Behandeling Programma Sportparken in 
gemeenteraad 21 december 2021 (d.d. 5 januari 2021). U spreekt hierin uw 
verwondering en teleurstelling uit over de wijze waarop de gemeenteraad dit 
raadsvoorstel heeft behandeld. Hierdoor zou er minimaal een jaar vertraging zijn 
ontstaan voordat er een Programma Sportparken in uitvoering zou kunnen worden 
genomen. Ook geeft u aan dat u zich niet aan de indruk kan onttrekken dat de 
politieke belangen zwaarder hebben gewogen dan de belangen van de sport in 
Dordrecht. Graag reageren wij in deze brief op uw woorden.  

De doelstelling van de Sportraad is het bevorderen van een optimaal klimaat voor 
sportbeoefening en sportbeleving van de inwoners van Dordrecht1. U bent als 
Sportraad adviseur van de beleidsmakers (wethouder, college en team Sport) en 
niet van de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt in dergelijke 
besluitvormingstrajecten met bijzondere interesse kennis van adviezen die door het 
college worden verspreid. Daarnaast hebben we, de commissie Sociale Leefomgeving 
van de gemeenteraad in overleg met een afvaardiging van de Sportraad, recentelijk 
afgesproken dat u tweemaal per jaar kan aanschuiven bij de commissie om zelf ook 
agendapunten aan te dragen. Ook uw ongevraagde adviezen kunnen we zelf op 
internet terugvinden. 

U heeft uw advies op het Programma Sportparken in lijn met deze afspraak aan het 
college gestuurd en niet aan de gemeenteraad2. In dit advies geeft u aan dat u van 
mening bent dat dit programma “goed doordacht is” waarbij u vervolgens diverse 
aandachtspunten opsomt, waaronder het Verenigingshallenplan (VHP), de Sportnorm 

1 Uit: Samenwerkingsovereenkomst B&W Dordrecht en leden van de Sportraad Dordrecht d.d. 31 
augustus 2021
2 Uit: Advies Sportparkenvisie 2021 d.d. 1 november 2020 (bedoeld waarschijnlijk 2021)
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etc. U gaat niet in op de lange doorlooptijd om te komen tot een Programma 
Sportparken. 

Sport is onderwerp dat regelmatig politiek ter sprake komt tijdens raads- en 
commissievergaderingen en met het college en de wethouder Sport. Het zal u niet 
ontgaan zijn dat tijdens bespreking van het raadsvoorstel Agenda Dordrecht 2030 op 
13 juli 2021 de politieke discussie hoog opliep,  juist vanwege het ontbreken van (zicht 
op) het Programma Sportparken. 

In november 2021 is het raadsvoorstel (Programma Sportparken) door het college naar 
de gemeenteraad gestuurd en inhoudelijk behandeld in de commissie Sociale 
Leefomgeving. Op basis van de woordvoeringen van bijna alle Dordtse raadsfracties en 
de daarna ingediende zienswijzen kan geconcludeerd worden dat de gemeenteraad de 
mening van de Sportraad niet deelt dat het Programma Sportparken een “goed 
doordacht” stuk zou zijn. Op basis van het debat en beantwoording van de vragen door 
de wethouder, heeft de commissie besloten het raadsvoorstel ter bespreking te 
agenderen in de gemeenteraad van 21 december jl. 

Juist gezien de verwachting dat deze gemeenteraad niet zou instemmen met 
voorliggend raadsvoorstel en het overdragen aan een nieuwe gemeenteraad sowieso 
vertraging met zich mee zou brengen, hebben de heer van der Kruijf (CDA) en de heer 
Tiebosch (D66) ertoe bewogen een amendement op te stellen. In dit amendement zijn 
punten benoemd die wel op brede steun konden rekenen van de gemeenteraad. De 
inhoud stuurt de beweging. Vanaf dag één heeft de gemeenteraad voor inhoud 
gekozen en niet voor politieke consequenties voor personen. In dit amendement staan 
ook de zaken waarvoor de Sportraad in haar advies aan het college aandacht voor 
heeft gevraagd, zoals het VHP en de Sportnorm. 

Kortom, ook wij betreuren iedere onnodige vertraging op dit dossier. Wij waarderen uw 
betrokkenheid en roepen tegelijkertijd op tot zelfreflectie, onder andere uw eigen 
advies van 1 november aan het college. 

Met vriendelijke groet,
Namens de gemeenteraad van Dordrecht,

Commissie Sociale Leefomgeving 
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