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(1/7)
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 voorstel afvoeren Beantwoording is meegenomen in de RIB 
Tussenstand uitvoering visie opvang naar wonen 
2020-2025 zaaknummer (2021-0065614) die op 20 
mei naar de raad is gestuurd. Deze wordt voor 
kennisgeving aangenomen in de raad van 13-07-
2021.die 20 mei naar de raad is gegaan

(2/7)
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 voorstel afvoeren Simone Beunke 07-06 11.40: Volgens het 
informatiesysteem van de raad is de rib over de 
evaluatie Energiehuis op 13 april in de commissie 
geweest die het ter kennisname aan de raad 
doorgestuurd heeft. Daar stond het in de 
raadsvergadering van 28 april als punt 21 op de 
agenda ter kennisname.
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210428/M1

vergadering Raad 
28-04-21

M5 Motie Perspectief 
omgeving Kromhout, 
Kasperpad, Vrieseplein en C. 
de Wittstraat (indieners: PvdA, 
CDA, VVD)

Verzoekt het college, - Het Plan van Aanpak aan te 
vullen met een tijdspad; - Het terugbrengen van het 
veiligheidsgevoel naar het niveau van de rest van de 
binnenstad voor eind 2023 
(inspanningsverplichting), waarbij we het college 
uitdagen om met meer meetbare doelen te komen 
op basis waarvan de voortgang kan worden 
bewaakt; - Het OCD elk jaar een monitoring te laten 
uitvoeren naar de leefbaarheid in de buurt om vast 
te kunnen stellen of de maatregelen in het plan van 
aanpak effect hebben.

Kolff in behandeling

(4/7)
210216/M1

vergadering Raad 
16-02-21

Motie: Evaluatie 'Zorgzame 
Stad' (indieners: D66, VVD, 
Gewoon Dordt, Beter voor 
Dordt)

Draagt het college op: 1. Voor de 
begrotingsbehandeling in november dit jaar te 
komen met een evaluatie, in plaats van begin 2022; 
2. In deze evaluatie verantwoording af te leggen dat 
het gemeenschapsgeld doelmatig wordt ingezet en 
leidt tot beheersing van de kosten (minder grote 
stijging) en de effecten over een langere periode 
zichtbaar zijn (maatschappelijke kosten-baten 
verantwoording); 3. Als blijkt dat er geen sprake is 
van doelmatige inzet en dus geen beheersing is van 
de kosten en effecten op de langere termijn en/of 
niet leidt tot innovatie, m.b.t.  de diverse projecten, 
de projecten waarbij er geen of te weinig effect is te 
heroverwegen.

Heijkoop in behandeling

(5/7)
201110/M20A

vergadering Raad 
10-11-20

Motie Thuis in een 
Zorgbuurthuis/verzorgingshuis 
2.0 (indieners: SP, PVV, VSP, 
Fractie Jager)

Draagt het college op:
- Het idee voor Zorgbuurthuizen nader uit te 
werken, als onderdeel van de toegezegde bredere 
verkenning naar woonzorgvormen en daarbij ook 
aan te geven op welke termijn een start mogelijk 
zou zijn;
- Voor 1 april 2021 deze uitwerking te delen met de 
gemeenteraad.

Heijkoop in behandeling De gemeenteraad wordt voor de 
begrotingsgesprekken geïnformeerd over de Brede 
verkenning.

Er is door het college een wethoudersmemo aan de 
gemeenteraad verstuurd. Er wordt gewerkt aan de 
raadinformatiebrief zorgbuurthuizen.  De planning is 
om de Rib in het college van 23 maart te agenderen.
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210428/M2

vergadering Raad 
28-04-21

M2 Motie 
Ontmoedigingsplekken 
(indieners: CDA, VVD, 
GroenLinks, CU/SGP, PVV, VSP, 
Beter voor Dordt, Fractie 
Jager)

Verzoekt het college / spreekt uit dat: - Het 
uitgangspunt van de visie moet zijn dat succesvolle 
bestaande initiatieven meegenomen worden in de 
verdere ontwikkeling van het plan van aanpak; - Dat 
bij het vermoeden van verdringing van een bestaand 
initiatief dit direct wordt bijgestuurd en zo mogelijk 
voorkomen wordt; - Of wordt opgelost waarbij de 
aard van het initiatief (vanuit de 
burgers/wijkbewoners zelf) niet uit het oog wordt 
verloren

Heijkoop behandeld bij de uitvoering van het beleidsplan 
ontmoetingsplekken wordt de motie meegenomen.

(7/7)
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 behandeld de beleidsnotitie is in samenwerking met partijen 
opgesteld en in PO Heijkoop in december 
behandeld. De beleidsnotitie is in het college op 6-1-
2021 behandeld en akkoord bevonden. Er wordt een 
financiële paragraaf bij het plan van aanpak 
opgesteld. na bespreking met wethouder zal het aan 
de raad worden aangeboden.

de notitie Ontmoetingsplaatsen is tot nader orde 
uitgesteld. De Coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat 
de ontmoetingsplaatsen tot nader orde zijn 
gesloten. In het onderzoek wordt meegenomen de 
1,5 meter norm en wat dat betekent voor de 
ontmoetingsplaatsen. De verwachting is dat na de 
zomer de ontmoetingsruimten weer open gaan en 
het onderzoek en notitie weer wordt opgepakt.

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.
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