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OPLEGGER VOOR DE AGENDACOMMISSIE  

 

Ingekomen stuk: Raadsvoorstel Sport Urgente investeringen 

accommodatievraagstukken  

Raadsadviseur: Denise van Poppel 

 

Behandeladvies:  

(stap 1 in behandelroute) 

X Beeldvormend  
 Oordeelsvormend  

 Besluitvormend  

 Ter kennisname naar de raad  

 Nadere specificatie bij 'beeldvormend:'  
(zie volgende pagina voor de toolbox beeldvorming) 
 

X Technische briefing 

 Hoorzitting 

 Informatiemarkt  

 Gesprek 

 Rondetafelgesprek 

 Werkbezoek 

 Kennisbijeenkomst 

 Anders: ………………………………………………... 

Evt. volgende stappen 

behandelroute: 

Oordeelsvorming (naar verwachting) en 

besluitvorming 

Toelichting behandeladvies en 

behandelroute: 

In de Raadsinformatiebrief Voortgang Programma 
Sportparken 2022-2030 en VHP (d.d. 1 februari 2022) 
staat aangekondigd dat in het tweede kwartaal 2022, 
zoals punt 3 uit het Amendement Programma 
Sportparken d.d. 21 december 2021 (2021-0065682) 

vraagt, inzichtelijk wordt gemaakt welke 
investeringen, vanuit gemeentelijk optiek, urgent 
nodig zijn in een of meerdere sportparken.  
 
Dit raadsvoorstel ligt naar verwachting op 7 juni in het 
nieuwe college. Dat betekent dat we de stukken nog 
niet hebben ontvangen. Normaliter geldt de afspraak 

dat we geen onderwerpen agenderen waar we geen 
stukken van hebben ontvangen. Bij wijze van 
uitzondering wordt u alvast gevraagd een 

beeldvormende commissievergadering in te plannen 
over dit onderwerp op 14 juni. De reden hiervoor is 
dat de hierop volgende – en laatste commissieavond 

voor het zomerreces - op 21 juni een volle agenda 
heeft en er voor 14 juni geen Agendacommissie meer 
plaatsvindt.   
 
Na het zomerreces wordt de actualisatie van het 
Dordts Sportkompas inclusief Programma Sportparken 
en Verenigingshallenplan verwacht.   

https://raad.dordrecht.nl/Documenten/ONGETEKENDE-RIB-Voortgang-programma-Sportparken-2022-2030-en-VHP-1.pdf
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/ONGETEKENDE-RIB-Voortgang-programma-Sportparken-2022-2030-en-VHP-1.pdf
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/A1A-Amendement-CDA-D66-CU-SGP-PvdA-SP-VVD-Programma-Sportparken-aangenomen.pdf
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/A1A-Amendement-CDA-D66-CU-SGP-PvdA-SP-VVD-Programma-Sportparken-aangenomen.pdf
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Moment van agenderen  

en benodigde tijd: 

14 juni 2022 

1 uur 

 

Ontbrekende context / 

geschiedenis: 

Op 21 december 2021 heeft de gemeenteraad bij 
bespreking van het raadsvoorstel Vaststellen 
Programma Sportparken het amendement Programma 
Sportparken aangenomen. In dit amendement is 
besloten het Programma Sportparken 2022-2030 als 
eerste inventarisatie te beschouwen van de gewenste 

ontwikkelingen van de Sportparken. Het college heeft 
opdracht gekregen om de nieuwe versie op een 
dertiental punten te verrijken en deze in 2022 aan de 
raad aan te bieden. 
 
Begroting 2022 
Bij de begrotingsbehandeling 20221 is amendement A3 

aangenomen waarin is bepaald dat er een reserve van 
€ 2 miljoen binnen Programma Sportparken aan te 
leggen en de reservering te dekken uit het 
begrotingsoverschot. In de begroting 2022 is € 
300.000 gereserveerd voor de 1e fase van het 
Programma Sportparken. Het meerjarig financieel 
kader is uitgewerkt in het Programma Sportparken 

2022-2030 (zie hoofdstuk 8). 
 
Agenda Dordrecht 2030 
In de Agenda Dordrecht 20302 is een reservering 
gedaan ter hoogte van M€ 55 voor uitwerking van het 
programma Dordwijkzone. Vier grote sportparken 

liggen in dit deel van Dordrecht.  
 
Verenigingshallenplan (VHP) 
Op 13 juli 2021 heeft de gemeenteraad de Startnotitie 
Toekomst Verenigingshallenplan 2.0 vastgesteld. In 

het derde kwartaal van 2021 worden de vastgestelde 
uitgangspunten besproken met de betrokken 

stichtingen, verenigingen en de Sportraad. De 
resultaten van deze vervolggesprekken worden door 
de gemeente in samenwerking met de stichtingen, 
verenigingen en Sportraad zo spoedig mogelijk daarna 
aan de raad teruggekoppeld. 
 

  

  

                                                           
1 Vastgesteld op 9 november 2021 
2 Vastgesteld op 13 juli 2021 (InProces 2021-0054583) 

https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Voorstel-Vaststellen-Programma-Sportparken-2022-2030-Raadsvoorstel-3.pdf
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Voorstel-Vaststellen-Programma-Sportparken-2022-2030-Raadsvoorstel-3.pdf
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/A1A-Amendement-CDA-D66-CU-SGP-PvdA-SP-VVD-Programma-Sportparken-aangenomen.pdf
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/A1A-Amendement-CDA-D66-CU-SGP-PvdA-SP-VVD-Programma-Sportparken-aangenomen.pdf
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Programma-sportparken-2022-2030-Dordrecht-3.pdf
https://raad.dordrecht.nl/documenten/Amendementen/A3-Amendement-Programma-Sportparken.pdf
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2021/13-juli/14:00
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/202104-2-Reserveringsvoorstel-Dordwijkzone-Agenda-2030.pdf
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Voorstel-Instemmen-met-Startnotitie-Toekomst-Verenigingshallenplan-VHP-2-0-Startnotitie-1.pdf
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Voorstel-Instemmen-met-Startnotitie-Toekomst-Verenigingshallenplan-VHP-2-0-Startnotitie-1.pdf
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Wat? Waarom en hoe? Met wie? 

Technische briefing Extra technische toelichting krijgen op bijv. 

de achtergronden bij of de afgewogen 

varianten in een specifiek raadsvoorstel, 

RIB of ander stuk van het college d.m.v. 

bijvoorbeeld een presentatie en door 

verhelderende vragen te stellen. 

Betrokken ambtenaren en/of 

portefeuillehouder(s) 

Hoorzitting 

 

 

Meer te weten komen over hoe 

belanghebbenden tegen een specifiek  

raadsvoorstel aankijken door in een formele 

setting te luisteren en verhelderende 

vragen te stellen. Eventueel op locatie. 

Belanghebbende inwoners, 

organisaties en bedrijven bij een 

specifiek raadsvoorstel zoals 

indieners van zienswijzen op een 

bestemmingsplan (voorheen: 

sprekersplein). 

Informatiemarkt  Meer te weten komen over hoe 

belanghebbenden tegen een specifiek 

onderwerp of voorstel aankijken door in een 

informelere setting (zoals een marktsetting) 

te luisteren en verhelderende vragen te 

stellen. 

Belanghebbende inwoners, 

organisaties en bedrijven bij een 

specifiek onderwerp of voorstel. 

Gesprek 

 

 

Met behulp van externen een completer 

beeld over een onderwerp of voorstel 

krijgen door vragen te stellen, informatie en 

argumenten uit te wisselen en daarover in 

gesprek te gaan. Eventueel op locatie. 

Met een beperkt aantal 

specifieke externe partijen 

(inwoners, organisaties, 

bedrijven). 

Rondetafelgesprek 

 

 

Met behulp van externen vanuit meerdere 

invalshoeken een breder en completer beeld 

over een onderwerp of voorstel krijgen door 

vragen te stellen, informatie en argumenten 

uit te wisselen en daarover in gesprek te 

gaan. Eventueel op locatie. 

Met meerdere specifieke externe 

partijen (inwoners, organisaties, 

bedrijven) vanuit verschillende 

invalshoeken. 

Werkbezoek Ter plaatse een concreet beeld krijgen bij 

de situatie of ideeën opdoen door te kijken, 

te luisteren en vragen te stellen. 

Inwoners, organisaties en/of 

bedrijven . 

Kennisbijeenkomst De (algemene) kennis over een bepaald 

onderwerp vergroten d.m.v. bijvoorbeeld 

een presentatie en verhelderende vragen te 

stellen. Eventueel op locatie. 

Externe deskundigen en/of 

betrokken ambtenaren. 

 

 

Deze toolbox is een levend document dat op basis van opgedane ervaringen  

en nieuwe ideeën wordt aangepast en aangevuld.  

 

Toolbox beeldvorming gemeenteraad 
 

Hoe kan de raad in de beeldvormende fase haar informatiepositie versterken? 


