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Raadsgriffie

Ontwerp besluit

Spuiboulevard 300
3311 GR DORDRECHT

De RAAD van de gemeente Dordrecht;
gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van dinsdag
17 maart 2020 inzake herziene eerdere besluitvorming Sportpark Schenkeldijk;
overwegende dat:
- er sinds het vaststellen van de Toekomstvisie Sportparken Gemeente Dordrecht in
2015 wordt gesproken over de verhuizing van sportverenigingen naar Sportpark
Schenkeldijk;
- een deel van de in de Toekomstvisie Sportparken genoemde opgaven inderdaad
gerealiseerd is/wordt, zoals het sluiten van de Sportparken Amstelwijck en Corridor
(voor woningbouw);
- andere opgaven (nog) niet tot te realiseren projecten hebben geleid, zoals de
plannen rondom "Sportcampus Schenkeldijk";
- er vanuit de bij dat plan betrokken verenigingen en stichting toenemende twijfels
zijn en géén draagvlak meer is voor dit plan;
- het verder uitvoeren van de Toekomstvisie Sportparken (mogelijk) ten koste gaat
van het bieden van een goede sportinfrastructuur binnen de groeiende stad;
- de insteek van de Toekomstvisie Sportparken vanuit bezuinigingen, is ingehaald
door de ambitie van de gemeente Dordrecht om te groeien naar een stad met
140.000 inwoners en 10.000 extra woningen;
- het wenselijk lijkt om het verbeteren van deze sportinfrastructuur te benaderen
vanuit een integraal plan, in plaats van de bezuinigsopgave in 2015 die gerelateerd
is aan sport. De opdracht vanuit de gemeenteraad om de toekomstvisie te herijken
sluit hierbij aan;
- sportorganisaties in Dordrecht behoefte hebben aan duidelijkheid voor de komende
jaren en zichtbare investeringen in de sportinfrastructuur;
besluit:
1. de planvorming scenario 5 "Sportcampus Schenkeldijk" te beëindigen;
2. planvorming (inclusief financiële onderbouwing) op te stellen voor een nieuw
clubgebouw en aanpassing van sportvelden in het centrum deel van Sportpark
Schenkeldijk, in nauwe samenwerking met vv Dubbeldam;
3. een werkbudget van € 100.000,- voor deze planvorming beschikbaar te stellen,
ten laste van de middelen voor Fase 1 Uitvoering Toekomstvisie Sportparken;
4. het beschikbare investeringskrediet ten behoeve van renovatie van de
sportvelden op Sportpark Patersweg aan te vullen met € 89.000,- (excl. btw), ten
laste van de middelen voor Fase 1 Uitvoering Toekomstvisie Sportparken;
5. naar aanleiding van beslispunten 3 en 4 de begroting te wijzigen conform de
begrotingswijziging met nummer 220008;
6. het college opdracht te geven met aanvullende voorstellen te komen, waarvoor
aanspraak gemaakt kan worden op de middelen voor Fase 1 Uitvoering
Toekomstvisie Sportparken.

Aldus besloten in de openbare vergadering van ………..….……….. 2020.
De griffier,

A.E.T. Wepster
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De voorzitter,

A.W. Kolff

