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Voorgesteld besluit
1. Kennis te nemen van het rapport van de Rekenkamercommissie 'Ruimte voor sport. Onderzoek 
naar beleid rond sportaccommodaties'

2. de conclusies van dit onderzoek te onderschrijven

3. het college van burgemeester en wethouders op te dragen aanbeveling 1 uit te voeren door met 
een plan van aanpak te komen m.b.t. de implementatie van de aanbeveling

4. met de raad het gesprek aan te gaan over aanbeveling 2 en dan met name over het toekomstig 
VHP beleid

5. met de raad het gesprek aan te gaan over de concrete uitwerking van de 
aanbevelingen 3, 4 en 5 in de Herijking Toekomstvisie Sportparken

Raadsvoorstel

Wat is het doel?
Het doel van dit rapport is drieledig. 

Ten eerste, het in kaart brengen van de doeltreffendheid en doelmatigheid van het door de 
gemeente gevoerde sportaccommodatiebeleid. 

Ten tweede, aangeven in welke mate sportverenigingen (en andere sportstakeholders) betrokken 
zijn geweest bij de ontwikkeling van het sportaccommodatiebeleid, en evalueren hoe deze 
participatieprocessen hebben plaatsgevonden. 

Ten derde, inzichten bieden in de toekomstbestendigheid van het beleid en bepalen of dit aansluit 
bij de (capaciteit)behoeften van de Dordtse sportverenigingen en sportaanbieders. 
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Voor de volledigheid van het rapport wordt ook een benchmark uitgevoerd om te bepalen hoe de 
sportaccommodatiesituatie van Dordrecht zich verhoudt ten opzichte van andere 
referentiegemeenten, zoals de Drechtsteden.

Hoe wordt dit betaald?
Kosten onderzoek uit budget RKC



Zaaknummer  

De raad van de gemeente DORDRECHT;

Gezien het voorstel van de Rekenkamercommissie van 10 maart 2021
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