
Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd 
tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 20 april 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: C.A. van Verk
Portefeuillehouder: B.C.M. Stam,  H. van der Linden

OPENING
1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda

2 Vaststellen besluitenlijst Commissie Sociale Leefomgeving 13 april 2021 

3 Vragen aan het College

STUKKEN TER BESPREKING
4 Themabespreking Gecertificeerde Instellingen Jeugdbescherming en -

reclassering

Toelichting:
Commissie heeft deze themabijeenkomst Gecertificeerde Instellingen 
jeugdbescherming en -reclassering (GI's) georganiseerd om uitleg te krijgen 
over de werking van deze instellingen in  de keten van jeugdhulp, het 
dwangkader, verantwoordelijkheden en toekomstige ontwikkelingen. 
Vertegenwoordigers van Jeugdbescherming West, Leger des Heils en William 
Schrikker Groep sluiten ter vergadering aan om toelichting te geven. Ook 
Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) is uitgenodigd om vragen te kunnen 
beantwoorden.

5 M1 Motie Vreemd aan de orde van de Dag: Zet de breedtesport op 
Krommedijk niet op slot!.

Toelichting:
Commissie geeft vervolg aan de politieke bespreking van de motie die 23 
maart jl is ingediend door CDA, VSP en PVV. 

6 Raadsinformatiebrief Coronamaatregelen (13 april 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.

AGENDADEEL NIEUWE BEHANDELVOORSTELLEN
7 Maandrapportages Service Organisatie Jeugd

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

8 Brief Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ 
conceptbegroting 2022

Toelichting:
U wordt voorgesteld kennis te nemen van de brief en deze door te sturen naar 
het college voor een concept zienswijze conceptbegroting DG&J 2022. 

In de brief (p. 79) staat vermeld dat deze zienswijze voor 7 juni 2021 aan het 
Algemeen Bestuur verstuurd moet zijn. Dat betekent dat behandeling van een 
eventuele zienswijze uiterlijk in de raadsvergadering van 26 mei 2021 
geagendeerd moet worden. 

9 Brief Service Organisatie Jeugd over nota van zienswijzen en reactie van 
dagelijks bestuur op begroting 2021

Toelichting:
U wordt voorgesteld de brief voor kennisgeving aan te nemen (zie p. 26). 

10 Brief Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid en Jeugd concept 
jaarstukken 2020

Toelichting:
U wordt voorgesteld kennis te nemen van de brief en deze door te sturen naar 
het college voor een concept zienswijze jaarstukken DG&J 2020.

In de brief (p. 7) staat vermeld dat deze zienswijze voor 8 juni 2021 aan het 
Algemeen Bestuur verstuurd moet zijn. Dat betekent dat behandeling van een 
eventuele zienswijze uiterlijk in de raadsvergadering van 26 mei 2021 
geagendeerd moet worden. 

AGENDADEEL OVERIG
11 Termijnagenda

TENSLOTTE
12 Rondvraag

13 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.


