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Raadsinformatiebrief

Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?

Niet van toepassing.
Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?

Op 8 januari 2020 heeft een Verdiepingsbijeenkomst plaatsgevonden over de revitalisering van
Sportpark Krommedijk. Aanleiding voor de Verdiepingsbijeenkomst was de raadsinformatiebrief
over Uitkomst haalbaarheidsonderzoek naar de revitalisering Sportpark Krommedijk incl.
stadionontwikkeling FC Dordrecht (RIS 2504649).
De commissie Sociale Leefomgeving heeft tijdens de Verdiepingsbijeenkomst verzocht om een
feitenrelaas te laten opstellen door het college. Een feitenrelaas zou meer duidelijkheid moeten
geven over de beraadslagingen tussen college, ambtelijke organisatie en de vertegenwoordigers
van de BVO FC Dordrecht in de afgelopen 3 jaren, of tenminste vanaf het begin van de
businesscase Realconomy, medio 2017.
Achterliggende vraag bij dit verzoek is dat de commissie wil kunnen beoordelen of in contacten
tussen college en BVO toezeggingen zijn gedaan waarin op voorhand de indruk gewekt is dat er
afgeweken zou kunnen worden van het coalitieakkoord ten aanzien van de garantstelling. De heer
De Zeeuw (FC Dordrecht) gaf tijdens zijn inspraak op 8 januari 2020 aan dat dit naar zijn beleving
het geval was.
Wat is de te delen informatie?

Het college voorziet de raad hierbij van een raadsinformatiebrief met informatie over het
procesverloop en inhoud op basis van formele stukken. In het overzicht staan in chronologische
volgorde alle formele overleggen en correspondentie die betrekking hebben op de besluitvorming
rond de stadionontwikkeling van FC Dordrecht. Daarbij wordt de inhoud van de overleggen en
correspondentie kort samengevat weergegeven en tevens wordt verwezen naar documenten.
Namen en persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren zijn weggelaten. Voor de volledigheid
zijn ook momenten benoemd die beeldvorming over het proces verduidelijken. Er is geprobeerd om
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een zo volledig mogelijk beeld te schetsen, maar gezien de beperkte tijd is niet uit te sluiten dat er
informatie niet naar voren is gekomen.
In dit overzicht is uitgegaan van de periode in 2018-2019, toen de systematiek Maatschappelijk
Financieren door de gemeente naar voren werd geschoven als te onderzoeken financieringsvariant
voor stadionontwikkeling FC Dordrecht. Hiermee werd een alternatief gezocht voor de eerdere
commerciële financieringsvarianten uit de periode 2004-2016/17, die keer op keer onhaalbaar
bleken te zijn.
Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?

Er zijn geen vervolgstappen gepland.
Welke kosten zijn verbonden aan het proces?

Niet van toepassing.
Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?

Beantwoorden artikel 40-vragen VSP inzake FC Dordrecht en herontwikkeling Krommedijk Antwoordbrief artikel 40/41;
Uitkomst haalbaarheidsonderzoek naar de revitalisering Sportpark Krommedijk incl.
stadionontwikkeling FC Dordrecht - Raadsinformatiebrief;
Het college van Burgemeester en Wethouders
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