
Overzicht stand van zaken Moties Commissie Sociale leefomgeving 8 februari 2022

nummer datum onderwerp inhoud wethouder status stand van zaken
(1/7)

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 voorstel afvoeren 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.

De wethoudersmemo Zorgbuurthuizen  is besproken 

tijdens de commissie Sociale Leefomgeving van 18-5-

2021.

(2/7)

211221/M1

vergadering Raad 

21-12-21

Motie M1 Verkenning 

Nationaal Historisch Museum 

in Dordrecht (indieners: D66, 

CU/SGP)

Verzoekt het college 

- De mogelijkheden te verkennen om het Nationaal 

Historisch Museum in Dordrecht te realiseren

- De raad hierover te informeren zodanig dat 

besluitvorming kan plaatshebben voordat een 

'bieding' aan het Rijk moet worden gedaan

Burggraaf in behandeling gesproken met senior beleidsmedewerker van de 

directie Erfgoed & Kunsten van het Ministerie van 

OCW. Heb hem verteld over de Dordtse interesse in 

het Nationaal Historisch Museum (NHM). Hij gaf aan 

dat de plannen voor het NHM nog echt in de 

kinderschoenen staan

(3/7)

211109/M2A

vergadering Raad 

09-11-21

Energie is een basisbehoefte 

(indieners: GroenLinks, Fractie 

Nijhof)

Verzoekt het college / spreekt uit dat:

• Met een proactieve houding uiterlijk in Q1 2022 

een inventarisatie aan de raad te presenteren

waarin inzicht wordt gegeven in welke doelgroepen 

in de problemen zullen komen met de

stijgende energieprijzen.

• Afhankelijk van de uitkomsten van deze 

inventarisatie met een plan van aanpak te komen 

om

deze groepen te ondersteunen.

Heijkoop in behandeling Deze hoort thuis bij het armoedeprogramma / 

Marten Meinster
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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 in behandeling bij de uitvoering van het beleidsplan 

ontmoetingsplekken wordt de motie meegenomen.

(5/7)

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
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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 op 28 april is de beleidsnotitie aangenomen. in de 

tweede helft van 2021 volgt een 

raadsinformatiebrief met een plan van aanpak per 

wijk waarin dit onderdeel wordt meegenomen.

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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211109/M17

vergadering Raad 

09-11-21

Opvang vluchtelingen en 

statushouders (indieners: 

PvdA, D66, SP, GroenLinks, 

Fractie Nijhof)

Verzoekt het college / spreekt uit dat:

• Voor 01 januari 2022 te inventariseren waar in 

Dordrecht terreinen liggen waar tijdelijke woningen

gebouwd kunnen worden voor (tijdelijke) 

huisvesting van statushouders en andere

woningzoekenden;

• Voor 01 januari 2022 te inventariseren welke 

(kantoor)panden en locaties (waaronder

gemeentelijk als corporatiebezit) met spoed gereed 

kunnen worden gemaakt voor (tijdelijke)

huisvesting van statushouders en andere 

woningzoekenden;

• Voor 01 januari 2022 panden (waaronder 

gemeentelijk- als corporatiebezit) aan te wijzen die

geschikt gemaakt kunnen worden om tijdelijk 

noodopvang te kunnen bieden aan vluchtelingen;

• De raad te informeren over de kosten van de 

realisatie van bovengenoemde woningen.

Dit ter besluitvorming aan te bieden aan de raad.

Burggraaf behandeld Op 26 januari 2022 is een presentatie gegeven over 

dit onderwerp. Vervolgens is in de commissie 

gesproken over het opnieuw formuleren van de 

opdracht. Hiervoor zal een nieuwe motie opgesteld 

worden. Deze motie is daarmee niet meer actueel.
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