
Overzicht stand van zaken Moties commissie Sociale Leefomgeving van 19 januari 2021

nummer datum onderwerp inhoud wethouder status stand van zaken
(1/8)

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 De commissie besluit de motie Plan van Aanpak 

Leefbaarheid nog niet af te voeren, omdat op 13 

januari 2021 door de burgemeester is toegezegd om 

eind februari een integraal plan van aanpak op te 

leveren, dat daar alle facetten in worden betrokken 

maar gericht op leefbaarheid en 

overlastvermindering in de wijk onder regie van 

burgemeester. 

(2/8)

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

(3/8)

201110/M2

vergadering Raad 

10-11-20

Motie Help de leerling aan een 

stageplek (indiener: 

GroenLinks)

Verzoekt het college/spreekt uit dat:

•	In overleg te treden met de schoolbesturen en 

werkgevers in de sectoren waar de tekorten knellen 

om het aantal alternatieven voor stageplaatsen en 

leerwerkplekken te vergroten;

•	Vanuit de werkgeversrol als gemeente alternatieve 

stageplekken te creëren en hiermee een versnelling 

aan te brengen in het wegwerken van de tekorten 

die zijn ontstaan op stageplaatsen;

•	Voor bouwprojecten (infrastructuur, vastgoed, 

mobiliteit, verduurzaming) die voor 2021-2022 staan 

gepland, afspraken te maken met ontwikkelaars 

over het creëren van stage- en leerwerkplekken.

Sleeking in behandeling alle input binnen. Nu alles verwerken.
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200714/M7A

vergadering Raad 

14-07-20

M7A Motie 'Naar een diverse 

en inclusieve 

gemeenteorganisatie 

(indieners: D66, GroenLinks, 

Fractie Jager)

Verzoekt het college/draagt het college op: - mee te 

doen aan de Nederlandse Inclusiviteitsmonitor; - 

een nulmeting te doen over diversiteit en 

inclusiviteit binnen de gemeentelijke organisatie; - 

hierover te rapporteren aan de gemeenteraad voor 

het einde van dit jaar.

Sleeking in behandeling

(5/8)

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 Deze combineren we met de motie Een plek voor 

iedereen. Het onderzoeksrapport is in concept 

gereed en gaat binnenkort naar PO.

(6/8)

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 Half september is OCD gestart met 2e onderzoek in 

de buurt Kromhout/Kasperspad.

Naar verwachting zijn de resultaten eind november 

bekend. Daarna worden stukken voor college en 

raad voorbereid. De planning is nog steeds gericht 

om u voor de kerst daarover te informeren.

Het 2e onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid 

in Kromhout en omgeving is volgens planning 

afgerond. Bij de verwerking van de schriftelijk 

ingevulde vragenlijsten bleek dat niet alle lijsten 

naar het scanbureau waren gestuurd. 70 

vragenlijsten zijn nagestuurd, maar daardoor is een 

vertraging ontstaan. 

Op 13 januari 2021 heeft B&W aangegeven dat de 

resultaten van de monitor medio/ eind februari 

worden opgeleverd.
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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 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.

(8/8)

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 Punt 4 van de motie staat nog open. De bedoeling 

was om dit in de zomer op te pakken, zodat de 

evaluatie in het najaar naar de Raad zou kunnen. 

Corona heeft echter roet in het eten gegooid; Half 

maart begon de volledige Lock down die tot 1 juni 

duurde. In deze periode en de periode van 1 juni tot 

nu waarin weer beperkt activiteiten mogelijk waren 

bij de organisaties in het Energiehuis, is de aandacht 

van de organisaties én de gemeente gegaan naar het 

inventariseren en beperken van de (financiële) 

schade door Corona, het Corona-proof organiseren 

van activiteiten en het zorgen dat de organisaties 

deze crisis overleven. Gelukkig is het gelukt hier 

Rijksmiddelen voor te krijgen. Over provinciale hulp 

is nog geen uitsluitsel. De gedeeltelijke Lock down 

vanaf 14 oktober, met een max. groepsgrootte van 

30 personen, betekent voor Kunstmin en Bibelot dat 

er eigenlijk weer niks kan.
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