
Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd 
tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op woensdag 14 september 2021 zal 
plaatsvinden via digitaal vergaderen met Microsoft Teams, aanvang 20.00 uur.

De vergadering wordt uitgezonden via internet en/of kan worden teruggekeken via 
https://dordrecht.raadsinformatie.nl

De Commissiegriffier,
D.G.H. van Poppel

Voorzitter: P.J.T. Tiebosch
Portefeuillehouder: P.H. Sleeking,  H. van der Linden,

OPENING
1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda

2 Vaststellen besluitenlijst Commissie Sociale Leefomgeving 8 september 2021

3 Vragen aan het College

STUKKEN TER BESPREKING
4 Vaststellen Atelierbeleid Dordrecht

Toelichting:
Politieke vragen ter bespreking:

1. Kan de commissie instemmen met het atelierbeleid dat alleen voorziet in de 
behoefte van professionele kunstenaars (GroenLinks)? 

2. Hoe kijken we aan tegen niet kostendekkende vorm van verhuur zonder 
borging op iets langere termijn? Waarom wordt er gekozen voor aangaan van 
langjarige contracten zonder indexatie (CDA)? 

3. Is het wenselijk dat huurovereenkomst na 5 jaar wordt verlengd (of niet) 
als dit niet afdoende blijkt te zijn voor de kunstenaar (VVD)? 

 Steun voor agendering van fracties ChristenUnie/SGP, Gewoon Dordt, D66 en 
Fractie Nijhof.

Bij dit onderwerp zullen de dames Ten Bosch en Oud inspreken namens 
Pictura.

  

5 Cumulatie van functies bij directeur SOJ a.i. en manager Veilig Thuis a.i.

Toelichting:
Op 29 juni hebben fracties PvdA en BVD de wethouder gevraagd naar duiding 



van het college van de cumulatie van functies directeur SOJ ai en manager 
Veilig Thuis ai. 

6 Beantwoorden door het college van artikel 40-vragen RvO van de fractie BVD 
over Inkomenstoets Jeugdwet

Toelichting:
Politieke vraag ter bespreking: is de raad van mening dat de inkomenstoets 
daadwerkelijk uit Verordening Jeugdhulp is gehaald of niet (BVD)? 

Op verzoek van de commissie heeft wethouder Van der Linden aangegeven dat 
deze ouders zich kunnen melden bij het Advies- en Meldpunt Jeugd. Op 
voorstel van ChristenUnie/ SGP wordt ook het rapport van het Advies- en 
Meldpunt Jeugd bij bespreking betrokken. Steun voor bespreking van PvdA, 
VSP, ChristenUnie/SGP, GroenLinks en D66. 

7 Brief Serviceorganisatie Jeugd ZHZ over Uitspraak Centrale Raad van Beroep 
inzake financiële draagkracht ouders

Toelichting:
Commissie betrekt deze brief bij de bespreking van de beantwoording van de 
artikel 40-vragen van BVD over de Inkomenstoets Jeugdhulp.

8 Terugkoppeling Advies- en Meldpunt Jeugd over meldingen toepassing 
Inkomenstoets in gemeente Dordrecht

AGENDADEEL: NIEUWE BEHANDELVOORSTELLEN
9 Indienen zienswijze begrotingswijziging Service Organisatie Jeugd (SOJ) 2021

Toelichting:
U wordt gevraagd kennis te nemen van bijgaand bericht waarin de raad wordt 
gevraagd een zienswijze uit te brengen over de eerste Burap 2021 van SOJ. 
Hier zijn tijdens de commissievergadering op 8 september afspraken over 
gemaakt.

10 Beantwoording door het College van artikel-39-vragen RvO fractie PvdA over 
Opvang Afghaanse vluchtelingen

Toelichting:
Commissie wordt voorgesteld de beantwoording voor kennisgeving aan te 
nemen.

11 Mail VluchtelingenWerk Nederland over Oproep voor opvang asielzoekers en 
huisvesting statushouders

Toelichting:
U wordt voorgesteld de brief in handen te stellen van het college voor 
beantwoording. U wordt gevraagd aan te geven of u een afschrift wilt 
ontvangen van de reactie van het college.

12 VNG Ledenbrief over  implementatie informed consent  - 
Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Toelichting:



U wordt voorgesteld de brief voor kennisgeving aan te nemen.

13 VNG ledenbrief inzake aangepast voorstel nieuwe verdeling gemeentefonds en 
afspraken over nieuwe stelpost jeugd

Toelichting:
U wordt voorgesteld de brief voor kennisgeving aan te nemen.

14 Brief aan gemeenteraad inzake beoordeling jaarrekening 2020 en begroting 
2022 GRDGJ ZHZ

Toelichting:
U wordt voorgesteld de brief voor kennisgeving aan te nemen.

15 Motie gemeente Kerkrade inzake frequentie periodiek borstonderzoek

Toelichting:
U wordt voorgesteld de motie voor kennisgeving aan te nemen.

AGENDADEEL: OVERIG
16 Termijnagenda

TENSLOTTE
17 Rondvraag

18 Sluiting

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het 
uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de 
privacywetgeving.


