
Besluitenlijst Dordtse Dinsdag 20 september 2022

Vergaderzaal 1 Johan de Witt
1 Werkbezoek sportaccommodatie Deetos 
Snel en kennismaking leden Sportraad - 
Actualisatie Sportbeleid
Leden van de Sportraad informeren de raads- en commissieleden over functie, 
samenstelling en rolneming van de Sportraad als adviesorgaan van het college. 
Verhelderingsvragen worden gesteld over de werving van nieuwe leden op grond van 
expertises i.p.v. verbinding met sportverenigingen of de (al dan niet bewegende) inwoners 
van Dordrecht. Sport is een middel om oplossing te kunnen bieden aan maatschappelijke 
vraagstukken, zoals sociale cohesie (eenzaamheid) en gezondheid. Sportbuurtcoaches 
werken wijkgericht, zij worden ook als belangrijke signalerende functionarissen gezien. 
Suggestie om elkaar tweemaal per jaar te ontmoeten op Dordtse Dinsdagen. 

2 Vragenhalfuur
Met betrekking tot de vragen van vijf fracties heeft het college mondeling informatie 
verstrekt.

3 Beschikbaar stellen van een 
voorbereidingskrediet Oeververbinding 
Noord en afronding openbaar gebied Plan 
Tij
De commissie besluit het voorstel door te geleiden naar de oordeelsvormende commissie. 
Daarbij staan enkele politieke vragen centraal met betrekking tot de wenselijkheid van een 
oeververbinding, de nut en noodzaak en het type oeververbinding dat het meeste recht zou 
doen aan de wensen van inwoners en belanghebbenden. 

4 Vaststellen kaders en proces 
doorontwikkeling dagrecreatieterrein 
Nieuwe Dordtse Biesbosch en beschikbaar 
stellen van krediet
De commissie besluit het voorstel als bespreekstuk door te sturen naar de 
raadsvergadering. Voor behandeling door de gemeenteraad wordt er door het college een 
extra controle uitgevoerd om het voorstel en het dictum te toetsen. Daarbij wordt ook de 
mogelijkheid onderzocht of het raadsvoorstel geamendeerd dient te worden om het op de 
juiste wijze te behandelen en besluiten. 



Vergaderzaal 3 Hugo Muys van Holy

2 Kennisbijeenkomst Sturen op Jeugdhulp: 
aantal jeugdigen, aantal zorgaanbieders, 
inkoop door SOJ
De commissie wordt aan de hand van twee presentaties geïnformeerd over allereerst de 
sturing op jeugdhulp en ten tweede de data over jeugdhulp, jeugdbescherming en 
jeugdpreventie. Vervolgens gaat de raad uiteen om te spreken met experts op het gebied 
van toegang tot jeugdhulp, samenwerking en data. De commissie spreekt de wens uit 
voeling te houden met het onderwerp. De eerstvolgende keer dat het onderwerp is 
geagendeerd wordt een werkbezoek aan de GR Jeugd afgelegd. Er volgen ook diverse 
RIBs over deelonderwerpen rondom jeugdhulp. 

3 Vaststellen Verordening op de 
gemeentelijke adviescommissie Ruimtelijke
Kwaliteit Dordrecht
Commissie spreekt over de positionering van de adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit t.o.v. 
onder andere de Omgevingstafel en de AKOR. Laatstgenoemde richt zich op openbare ruimte 
omliggend aan gebouw, waar de huidige Welstands- en Monumentencommissie kan advies kan 
geven over het gebouw zelf. Ook de samenstelling van de adviescommissie wordt besproken, 
omdat uitbreiding met groen-blauwe expertise door aantal partijen wenselijk wordt geacht. Een 
burgerlid bewaakt de Dordtse signatuur. Van overige leden is het belangrijk dat zij niet teveel 
binding hebben met de stad om onafhankelijk te waarborgen. Commissie geeft aan interesse te 
hebben in voor- en nadelen van het benoemen van een stadsbouwmeester. Dat gesprek wil men 
op termijn graag aangaan met elkaar, net zoals de uitwerking van de toetsingskader(s) wat tot 
uiting komt in de komende wijziging van het Omgevingsplan. 

Commissie besluit het raadsvoorstel ter politieke bespreking oordeelsvormend te agenderen, 
waarbij ingegaan wordt op: mogelijke verankering van groen-blauwe deskundigheid in 
samenstelling van de commissie en de beoordeling van binding met Dordrecht van de leden van 
de adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit.

4 Presentatie onderzoek 
Rekenkamercommissie '(Z)onderdak, 
onderzoek naar beleid dak- en thuisloze 
jongeren
RKC geeft een toelichting op het onderzoek dat is uitgevoerd naar dak- en thuisloze jongeren. Op
1 november staat er een beeldvormende commissievergadering over Wonen voor 
doelgroepen gepland, waar dit onderwerp inhoudelijk ook bij betrokken kan worden.

Commissie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk door te sturen naar de gemeenteraad. Daarbij
wordt opgemerkt dat het definitieve onderzoeksrapport met  bestuurlijke reactie op 
aanbevelingen door RKC wordt nagezonden naar de gemeenteraad.



Vergaderzaal 5 Adriaan van Blijenburg

2 Tijdelijke betaalbare woningen 
(technische briefing) n.a.v. het 
Agenderingsverzoek Gewoon Dordt
Commissie laat zich vanuit vier invalshoeken informeren over de aard en omvang van 
problematiek van economisch dak- en thuislozen: 

1. Trends zichtbaar vanuit jongerennetwerk en Adviesraad Wmo&Jeugd (door Peter Pluim 
en Dymph Smeele ) 

2. Trends zichtbaar bij corporatie Trivire, zoals inschrijving Woonkeus, aantal reacties op 
een woning, aantal actief zoekenden, mutatiegraad, inzet doorstroommakelaar en 
afnemend aantal verhuizingen e.d. (door Floor Matthijsen) 

3. Inspiratie: Gapph en Villex, projecten voor economisch daklozen in het land (Tijdelijk 
Onder Dak) i.s.m. de Regenboog (door Niels Vorthoren) 

4. Inspiratie: Springplank, projecten voor economisch daklozen in het land (door Thijs 
Eradus)

Pleidooi om maatwerkroutes in te richten waarmee wordt voorkomen dat inwoners in 
maatschappelijke opvang terecht komen. Economisch daklozen hebben ondersteuning nodig bij 
werk dat veelal bestaat uit flex-contracten, uitkering aanvragen, digitale dienstverlening van 
overheid e.d. Economische dakloosheid is niet alleen een huisvestingsprobleem, maar ook een 
uiting van problemen die bestaan bij grotere groep in samenleving doordat bestaanszekerheid 
voor hen serieus onder druk staat. 

3 Veiligheidsbeeld Dordrecht & prioriteiten 
2023-2026 
De commissie spreekt oordeelsvormend over het Veiligheidsbeeld en de prioriteiten na een 
korte toelichting van de burgemeester. De commissie draagt suggesties aan om over te 
nemen in het op te stellen IVP. Meerdere suggesties worden in het IVP opgenomen. De 
commissie besluit het onderliggende raadsvoorstel over de uitgangspunten van het IVP als 
hamerstuk door te sturen naar de gemeenteraad en wacht het RV IVP af dat later dit jaar 
aan de raad wordt aangeboden.

4 Consultatie inzake ontwerp 
meerjarenbeleidsplan inclusief 
sterkteverdeling Politie-eenheid Rotterdam
De raad wordt geconsulteerd over het meerjarenbeleidsplan van de politie-eenheid regio 
Rotterdam. Met betrekking tot de strategische agenda 2023 – 2026 heeft de portefeuillehouder 
een aantal punten meegenomen. Er hoeft dan ook geen aparte reactie vanuit de gemeenteraad 
opgesteld en verstuurd te worden. Ook dit onderwerp kan hiermee als hamerstuk door naar de 
volgende gemeenteraad. 
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