
CONCEPT AGENDA  Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING 

wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 18 

januari 2022 zal plaatsvinden via digitaal vergaderen met Microsoft Teams, aanvang 

20.00 uur.  De vergadering wordt indien mogelijk publiekelijk uitgezonden via internet 

en/of kan worden teruggekeken via https://dordrecht.raadsinformatie.nl  De 

Commissiegriffier, D.G.H. van Poppel  Voorzitter: A.L. van der Ham Portefeuillehouder: 

H. van der Linden

OPENING
1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda

Toelichting:
Mevrouw Scharnes (Stichting THHG- Transitie Hulpverlening Huiselijk Geweld) 
spreekt in voorafgaand aan de bespreekpunten. Zij vraagt aandacht voor het 
ter bespreking agenderen van de voortgang van Veilig Thuis (agendapunt 10). 

2 Vaststellen besluitenlijst Commissie Sociale Leefomgeving  van 14 december 
2021

3 Vragen aan het College

STUKKEN TER BESPREKING
4 Vaststellen Verordening jeugdhulp Dordrecht

Toelichting:
Tijdens de commissiebehandeling op 16 november jl heeft u uw suggesties en 
algemene reacties meegegeven aan wethouder Van der Linden. Bijgaand 
raadsvoorstel is vervolgens door het college uitgewerkt en wordt hierbij aan u 
aangeboden. Er zijn dus nog geen politieke vragen ter bespreking 
geformuleerd. De raadsinformatiebrief Collegereactie op adviesrapport 
4Vitae kan hierbij betrokken worden. Hierin reageert het college op de inzet 
van narratief evalueren in het sociaal domein. 
U wordt gevraagd het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de 
gemeenteraad of te bespreken in de commissie met een politieke vraag.

5 Raadsinformatiebrief over onafhankelijke cliëntondersteuning en het Advies- 
en Meldpunt Jeugd Dordrecht

Toelichting:
Politieke vragen ter bespreking: 

1. Heeft het Advies- en meldpunt Jeugd een toegevoegde waarde voor 
jeugdhulp in het bijzonder in Dordrecht en wil de commissie dit 
voorzetten of niet? Op welke wijze wil de gemeenteraad de 
cliëntondersteuning voor de zorg in zijn algemeenheid en de jeugdhulp 
in het bijzonder ingevuld hebben (Fractie Nijhof)? 

2. Worden onze inwoners voldoende ondersteund als ze geholpen willen 



worden (ChristenUnie/SGP)? 
3. En hebben we de onafhankelijke cliëntondersteuning goed geregeld als 

we zien dat er in totaal 18 aanvragen zijn gedaan (ChristenUnie/SGP)?
Mevrouw De Jong - Rietstap (Stichting Ouderplatform Zuid-Holland Zuid) en de 
heer Van der Vlies (MEE-Vivenz) sluiten ook aan ter vergadering. 
Let op: in het agendadeel is een raadsinformatiebrief over de onafhankelijke 
cliëntondersteuning toegevoegd. In deze RIB staan vragen waarover het 
college graag in gesprek wil gaan met de commissie. Deze kunnen desgewenst 
betrokken worden bij deze inhoudelijke bespreking.

6 Overzicht Moties

Toelichting:
De commissie wordt gevraagd kennis te nemen van het overzicht en aan te 
geven of u het eens bent met het afvoeren van de moties waarbij dit wordt 
voorgesteld. Vragen over de stand van zaken van afzonderlijke moties kunnen 
per email bij de griffie worden ingediend. 

7 Overzicht Toezeggingen

Toelichting:
De commissie wordt gevraagd kennis te nemen van het overzicht en aan te 
geven of u het eens bent met het afvoeren van de toezeggingen waarbij dit 
wordt voorgesteld. Vragen over de stand van zaken van afzonderlijke 
toezeggingen kunnen per email bij de griffie worden ingediend. 

AGENDADEEL: NIEUWE BEHANDELVOORSTELLEN
8 Vaststellen verordeningen Sociaal Domein

Toelichting:
U wordt gevraagd het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de 
gemeenteraad of te bespreken in de commissie met een politieke vraag.

9 Indienen Zienswijze begrotingswijziging Gemeenschappelijke Regeling Dienst 
Gezondheid & Jeugd ZHZ 2022

Toelichting:
U wordt gevraagd het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de 
gemeenteraad 1 februari 2022.

10 Raadsinformatiebrief over Voortgang Veilig Thuis en aanpak verbetering lokale 
infrastructuur

Toelichting:
U wordt voorgesteld de raadsinformatiebrief ter kennisgeving te agenderen 
voor de gemeenteraad. 

11 Raadsinformatiebrief over Onafhankelijke cliëntondersteuning

Toelichting:
U wordt voorgesteld de raadsinformatiebrief ter kennisgeving te agenderen 
voor de gemeenteraad. 

12 Raadsinformatiebrief over Informatie over de gunning van percelen 



Inburgering (WI) en Educatie (WEB)

Toelichting:
U wordt voorgesteld de raadsinformatiebrief ter kennisgeving te agenderen 
voor de gemeenteraad. 

13 Raadsinformatiebrief over Minima-effectrapportage  2021

Toelichting:
U wordt voorgesteld de raadsinformatiebrief ter kennisgeving te agenderen 
voor de gemeenteraad. 

14 Raadsinformatiebrief over Wonen en zorg voor senioren

Toelichting:
U wordt voorgesteld de raadsinformatiebrief ter kennisgeving te agenderen 
voor de gemeenteraad. 

15 Raadsinformatiebrief over Collegereactie op adviesrapport 4Vitae

Toelichting:
U wordt voorgesteld om het adviesbureau 4Vitae uit te nodigen om het rapport 
(en de totstandkoming ervan) toe te lichten en door het college opgesomde 
vragen in de raadsinformatiebrief te beantwoorden. 

16 Beantwoording door het college van  artikel 40-vragen RvO van de fractie 
GewoonDordt over Programma Sportparken

Toelichting:
U wordt voorgesteld de beantwoording voor kennisgeving aan te nemen. Dit 
document is u reeds per email toegestuurd t.b.v. bespreking van het 
Raadsvoorstel Vaststellen Programma Sportparken 2022-2030 in de 
gemeenteraad 21 december jl.

17 Maandrapportage November Service Organisatie Jeugd

Toelichting:
U wordt voorgesteld kennis te nemen van deze maandrapportages die ter 
informatie worden verspreid onder de commissie. 

18 Brief  van Werkgroep Stolpersteine inzake verzoek plaatsen tekstbord A. Weisz

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.

19 VNG Ledenbrief Versterking gemeentelijke dienstverlening naar aanleiding van 
de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)

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

20 Brief van Sportraad Dordrecht  met betrekking tot het Programma 
Sportparken

Toelichting:



U wordt voorgesteld deze brief voor kennisgeving aan te nemen en in een 
reactie aan te geven hoe hier verder mee om te gaan.

21 Besluit en nota van reactie zienswijzeprocedure begrotingswijziging SOJ 2021

Toelichting:
U wordt voorgesteld deze brief voor kennisgeving aan te nemen. Deze brief 
informeert het Dagelijks Bestuur van de Dienst Gezondheid en Jeugd u over 
het besluit dat het Algemeen Bestuur op 23 december 2021 heeft genomen na 
overweging van alle ontvangen zienswijzen. 

AGENDADEEL: OVERIG
22 Termijnagenda

TENSLOTTE
23 Rondvraag

24 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.


