
Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd 
tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 18 mei 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:  H. van der Linden, B.C.M. Stam

OPENING
1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda

2 Vragen aan het College

STUKKEN TER BESPREKING
3 Raadsinformatiebrief Coronamaatregelen (11 mei 2021)

Toelichting:
Conform presidiumbesluit behandelen de commissies 
de raadsinformatiebrieven over corona. Deze brieven zijn in principe geen 
bespreekpunten, maar besloten is deze update wel op voorhand te agenderen 
als bespreekstuk om spoedige behandeling mogelijk te maken. Fracties 
worden verzocht een eventuele bespreekwens vooraf per mail kenbaar te 
maken.

4 Indienen zienswijzen Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ over concept begroting 
2022 en jaarstukken 2020

Toelichting:
De politieke bespreking spitst zich toe op de voorgestelde zienswijze die 
betrekking heeft op de concept begroting DG&J 2022. De overdenkingen van 
de regionale werkgroep Jeugd zijn ter informatie toegevoegd. 

5 Raadsinformatiebrief over (Juridisch) Eigendom en geldende afspraken 
onderhoud Verenigingshallenplan

Toelichting:
Op 16 december 2020 heeft de gemeenteraad amendement Een nieuw plan 
vraagt om een nieuwe koers aangenomen, waarin drie stappen staan 
uitgewerkt. Bespreking richt zich op de in de RIB geformuleerde vragen om te 
komen tot eenduidige kaders (zie pagina 4-6) en de politieke vraag (CDA): 
hoe ziet gelijke behandeling eruit van verenigingen?
Op 16 maart 2021 heeft de commissie besloten het Rapport 
Sportaccommodatiebeleid van de Rekenkamercommissie te betrekken bij 



inhoudelijke bespreking van het RV Toekomstvisie Sportparken en 
Verenigingshallenplan. Dit rapport is volledigheidshalve ook toegevoegd aan 
deze tussentijdse uitwerking van de eerste twee stappen uit het amendement.

AGENDADEEL: NIEUWE BEHANDELVOORSTELLEN
6 Memo wethouder Heijkoop over motie Zorgbuurthuizen

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

AGENDADEEL: OVERIG
7 Termijn agenda

TENSLOTTE
8 Rondvraag

9 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.


