
Pagina 1 van 6 
 

TERMIJNAGENDA COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING - versie 17 november 2021 

DINSDAG 30 NOVEMBER   

1. Raadsvoorstel Vaststellen Programma Sportparken 2022-2030 
- Aanmelding inspreker Gé van Strien, voorzitter tennisvereniging CC 

2.  

DINSDAG 14 DECEMBER    

1. RIB Onafhankelijke cliëntondersteuning  

2. Beantwoorden artikel 40-vragen GroenLinks Aanpak discriminatie en racisme in Dordrecht 

DINSDAG 21 DECEMBER – Gemeenteraad 

 

DINSDAG 18 JANUARI 2022    

1. Themabijeenkomst Sociaal Wijkteam 

2. Vervolg technische sessie Verordening Jeugdhulp: heeft de commissie de gevraagde informatie om te kunnen besluiten over de  

verordening?  

DINSDAG 25 JANUARI 2022 

1.  

2.  

DINSDAG 1 FEBRUARI 2022  – Gemeenteraad 

 

DINSDAG 8 FEBRUARI 2022 

1. Themabijeenkomst Thuiszittersproblematiek (Wet Passend Onderwijs) 

2.  

DINSDAG 15 FEBRUARI 2022 

1.  

DINSDAG 15 FEBRUARI 2022  – Gemeenteraad 
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Te verwachten 

Reikwijdte (1) Sociaal domein: jeugdhulp (zowel lokaal als regionaal via de GR DG&J; onderdeel SOJ) en algemene Wmo-voorzieningen; via 

nieuwe GR Sociaal Wmo-maatwerkvoorzieningen en de Participatiewet; (2) Sport en (3) Cultuur: kunsten (algemene cultuurbeleid en musea 

exclusief evenementen) en sociologisch (hoe culturen met elkaar omgaan; LHBTI, discriminatie etc) en (4) Inburgering.  

• RV Zorg en wonen 

• RIB Actuele stand van zaken opvang en huisvesting statushouders en vluchtelingen (naar verwachting eind november 2021) 

• RIB nieuwe cijfers Radar inclusief beantwoording door college Inhoudelijke reactie Radar  

• RIB Stand van zaken verbeteringen knelpunten Veilig Thuis uit zelfscan uitgevoerd in 2019 (naar verwachting Q4 2021) 

• RIB Terugkoppeling Bijeenkomst VHP met stichtingen, verenigingen, Sportraad in Q3 2021; uit Startnotitie VHP 2.0 (naar 

verwachting Q4 2021) 

• Uit: RIB Onafhankelijke cliëntondersteuning (d.d. 21 sept 2021) visie ontwikkeling in 3e kwartaal 2021 (naar verwachting Q4 2021) 

• Uit: RIB Voortgang adviespunt scheiden, kind en ouderschap d.d. 6 april 2021; einde pilot en al dan niet borging taken meldpunt 

• RIB Voortgang pilot landelijk Actieprogramma dak- en thuisloze jongeren Dordrecht (naar verwachting na looptijd pilot eind 2021) 

• Uit: RV Voortgang programma Samen tegen Armoede; eindevaluatie armoedeprogramma (naar verwachting januari 2022) 

• Na besluitvorming GR Sociaal: lokale verordeningen Wmo-maatwerkvoorzieningen en Participatiewet (naar verwachting januari 

2022) 
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NOG IN TE PLANNEN    

Nr. Onderwerp Agenderingsverzoek Datum Status 

1. Trimesterrapportages Data en (ook 
politieke) duiding Sociaal Domein en 
hieraan gekoppeld drie 
themabijeenkomsten: 

1. Inzicht in oorzaken (februari – 
maart 2020) 

2. Functioneren van de keten 
(mei – juni 2020) 

3. Aandachtshuishoudens (najaar 
2020) 

Uit: Memo Vervolgvoorstel: sturen op het 
sociale  
 
En n.a.v. behandeling RIB Evaluatie pilot 
Vraagverheldering Sociaal Wijkteam 
Stadspolders-Dubbeldam (d.d. 24 maart 2020) 
 
 

Besluit cie 
Sociaal 5 
december 
2019 

Planning:  
Themabijeenkomst 28 september en vervolg 
narratief evalueren 

2.  Afbakening Jeugdhulp  
 
- Opvolging aanbevelingen Advies- en 
Meldpunt Jeugd ook i.r.t. 
onafhankelijke cliëntondersteuning en 
toegang  
 
 

Cie Sociale Leefomgeving heeft n.a.v. het 
rapport Advies- en Meldpunt Jeugd 
geconcludeerd dat het rapport de vraag 
oproept wat Dordtse inwoners van 
gemeenteraad van Dordrecht mogen 
verwachten op het gebied van jeugdhulp en 
ondersteuning. Suggestie wordt gedaan om 
hierover jaarlijks op gezette tijden, zoals tijdens 
behandeling kadernota en begroting, met 
elkaar in gesprek te gaan. Commissie besluit de 
in het rapport genoemde zes politieke vragen 
op later moment te bespreken in de commissie 
en hoofdrolspelers vanuit uitvoering dan te 
betrekken, zoals bestuurder Sociale Wijkteams.  

Cie Sociaal 
19 januari 
2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cie heeft n.a.v. themabijeenkomst 
Gecertificeerde Instellingen Jeugdbescherming 
en –reclassering afgesproken om bespreking van 
de knelpunten en mogelijke oplossingen die 
binnen invloedsfeer van de gemeenteraad liggen 
voor de zomer te willen vervolgen. 
 
Planning:  
16 november technische sessie Verordening 
Jeugdhulp 
23 november bespreking politieke vragen uit 
Advies- en Meldpunt Jeugd  

3. Onafhankelijke cliëntondersteuning Wethouder Van der Linden zegt (bij de 
rondvraag) toe de commissie een stuk te sturen 
over de stand van zaken van de 
visieontwikkeling onafhankelijke 
cliëntondersteuning door MEE. Dit stuk kan de 
commissie aangrijpen om dit onderwerp te 
agenderen. 

6 oktober 
2021 

Planning: voorstel 14 december 2021 
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4. Sociaal Wijkteam  Uit: wethoudersmemo Van der Linden (d.d. 29 
september 2021) themabijeenkomst Sociaal 
Wijkteam over thema's zoals 'toegang' 
(integrale klantroute en vraagverheldering) en 
'aansluiting onderwijs-jeugdhulp'  

6 oktober 
2021 

Planning: voorstel 18 januari 2022 

5. Inkomenstoets Jeugdhulp 
 
- Beantwoorden door het college van 
artikel 40-vragen RvO van de fractie 
BVD over Inkomenstoets Jeugdhulp 
 
- Brief Serviceorganisatie Jeugd ZHZ 
over Uitspraak Centrale Raad van 
Beroep inzake financiële draagkracht 
ouders 

Cie Sociale Leefomgeving  
Aanhouden totdat aanvullende vragen Fractie 
Nijhof zijn beantwoord door college en RIB 
advies- en meldpunt van college is ontvangen 

14 
september 
2021 

Planning:   

6.  Thuiszittersproblematiek (Wet 
Passend Onderwijs) 

Op aandragen van wethouder Heijkoop wordt 
een themabijeenkomst belegd over de aanpak 
van thuiszittersproblematiek en dan naast de 
schoolbesturen ook de Stichting Jeugdteams uit 
te nodigen om door te praten over wat helpt en 
wat niet.  

26 oktober 
2021  

Planning: voorstel 8 februari 2022 

7. RIB Integraal plan van aanpak 
leefbaarheid Kromhout-Kasperspad  

Cie Sociale Leefomgeving heeft RIB 
aangehouden en het college om afvalplan 
gevraagd  

6 oktober 
2021 

Planning: 
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Verwerken in termijnagenda na gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022  

 Jaarlijks gesprek met 
woningbouwcorporaties Woonbron en 
Trivire  
 

  Planning: mei 2022 

 Sportraad Tweemaal per jaar informeel gesprek. 
Openbaar. 

 Planning: april en oktober 

 Half jaarlijkse terugkoppeling LHBTI-
beleid 

Afspraak gemaakt met wethouder bij start 
raadsperiode 

  

 Terugkoppeling regionale overleggen 
Sociaal Domein (Jeugdhulp, WMO, 
Participatiewet)  

Afspraak gemaakt bij start van de raadsperiode   

 Evaluatie Cultureel Platform en 
Netwerk Amateurkunst in vorm van 
gesprek met vertegenwoordigers en 
cultuurmakelaar? 

Cie Sociale Leefomgeving  16 maart 
2021 

Planning: voorjaar 2022 

 Exploitatie Energiehuis n.a.v. motie 
181031/M3 

Commissie spreekt af dat het vierde punt uit de 
motie als toezegging te verwerken, zodat de 
commissie wordt herinnerd aan de behoefte 
aan een evaluatie op genoemde punten als het 
Energiehuis na corona weer in bedrijf is.  
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. 

8 
september 
2021 

Planning: onderwerp terug laten komen bij 
behandeling Begroting 2023 (en als toezegging in 
najaar 2023) 
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BESTUURLIJKE PLANNER COLLEGE    

Tabel 1 Uit Vastgestelde Bestuurlijke planner juni 2021 

Onderwerp Soort voorstel Kwartaal Jaar 

Toekomst Talentcentrum: We bieden talenten en sportevenementen een podium in 

Dordrecht 

Startnotitie 4 2021 

We zetten in op meer kinderen met een zwemdiploma Raadsvoorstel 4 2020 

Integraal huisvestingsplan gymzalen Raadsvoorstel 2 2020 

Veranderopgave inburgering 2021 Themabijeenkomst 4 2020 

Herijking Sportparkenvisie Bij amendement raad 15 december 2020 vervroegd naar Q2 Raadsvoorstel 2 2021 

Verenigingshallenplan (VHP) Bij amendement raad 15 december 2020 vervroegd naar Q2 Raadsvoorstel 2 2021 

 


