
AGENDERINGSVERZOEK COLLEGE 
AAN AGENDACOMMISSIE

Datum verzoek: 13 juni 2022
Portefeuillehouder: Rik van der Linden
Contactambtenaar: Susan van Oostrom-van der Meijden

Onderwerp agenderingverzoek:

Verzochte vorm van agendering:

Beeldvormend: fase waarin de raad zich 
laat informeren zodat zij zich daarna een 
beeld/oordeel bij een onderwerp kan 
vormen. Politiek debat vindt in deze fase 
nog niet plaats.

Oordeelsvormend: standpunten 
uitwisselen om daarna via een politiek 
debat tot een definitief standpunt te 
komen. 

 Beeldvormend
 Oordeelsvormend 

Nadere specificatie bij 'beeldvormend':

 Technische briefing
 Informatieve presentatie 
 Consultatie 
 Werkbezoek op locatie
 Rondetafelgesprek met deskundigen
 Kennisbijeenkomst
 Anders: 
………………………………………………...

Benodigde tijd (naar verwachting): 60 minuten
Gewenst moment van agendering:

Is het wenselijk of noodzakelijk dat het op 
of voor een bepaald moment op de 
agenda komt? Zo ja, wanneer en waarom?

21 juni, zodat het college nog voor het 
zomerreces de nadere regels van de 
verordening Jeugdhulp kan vaststellen.

Aanleiding agenderingsverzoek: Bij vaststelling van de verordening Jeugdhulp 
(februari '22) heeft wethouder Vd Linden 
toegezegd dat de nadere regels m.b.t. 
draaglast/draagkracht voorgelegd worden aan 
de raad, alvorens het college deze vaststelt 
(het vaststellen van de nadere regels is een 
collegebevoegdheid, het vaststellen van de 
verordening een raadsbevoegdheid). 

Bij het opstellen van de nadere regels is het 
BMC-rapport Draagkracht: de zelfredzaamheid
voorbij! gebruikt en is de Adviesraad Wmo & 
Jeugd en het Ouderplatform geconsulteerd 
(beide toegezegd door de wethouder).
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Agenderingsverzoek kan
worden ingediend via

raadsgriffie@dordrecht.nl
.
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Doel van agendering: 
(beoogd resultaat)

Beeldvormende sessie over nadere regels 
m.b.t. draaglast & draagkracht (van de 
verordening Jeugdhulp) op 21 juni 2022. 

Vervolgproces na bespreking: Na bespreking in de raad zullen de nadere 
regels, voor het zomerreces, worden 
vastgesteld door het college.

Overige informatie en evt. 
bijlagen:

Informatie t.b.v. de beeldvormende sessie (de 
concept nadere regels en een begeleidend 
schrijven) volgen later deze week.
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