
Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd 
tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 23 november 2021 zal 
plaatsvinden in vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy in het Stadskantoor, 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. Tiebosch
Portefeuillehouder:  P.J. Heijkoop, H. van der Linden

OPENING
1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda

2 Vaststellen besluitenlijst Commissie Sociale Leefomgeving 16 november 2021

3 Vragen aan het College

STUKKEN TER BESPREKING
4 Politieke bespreking beantwoording  vragen van  rapport Advies- en Meldpunt 

Jeugd 

Toelichting:
Agendapunten 4 tot en met 9 worden samen besproken. 

Op verzoek van de commissie vindt bespreking van de verordening Jeugdhulp 
plaats aan de hand van de zes geformuleerde politieke vragen in het rapport 
van het Advies- en Meldpunt Jeugd dat is toegevoegd (p.5):

1. Voor welke jeugdhulp en ondersteuning bij opvoeding kunnen gezinnen 
en jeugdigen, vanuit de Jeugdwet, eigenlijk terecht bij de gemeente 
Dordrecht?

2. Welke professionele vrijheid gunnen wij onze Dordtse toegang en 
hulpverleners?

3. Welke keuzevrijheid gunnen wij onze Dordtse gezinnen en jeugdigen?
4. Moet ouderlijke bovengebruikelijke zorg in Dordrecht gratis worden 

verleend of koesteren we het persoonsgebonden budget (pgb) 
informeel?

5. Is het begeleiden van gescheiden ouders, ouders die hoog in hun 
conflict blijven, eigenlijk wel jeugdhulp?

6. Hoe verhoudt de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling 
zich tot de uitgevoerde kinderbeschermingsmaatregelen en tot het 
verbruikte jeugdhulpbudget?

Mevrouw A.E. Rietstap-de Jong spreekt in namens Stichting Ouderplatform 



Zuid-Holland Zuid bij dit onderwerp.

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

Toelichting:
Op 6 oktober heeft cie besloten deze RIB ter bespreking te agenderen. 
Politieke vragen uit Advies- en Meldpunt Jeugd worden hierbij als leidraad 
gebruikt. 

6 Memo van wethouder Van der Linden over vragen BVD tijdens commissie 07-
07-2021 over toezicht JBW

Toelichting:
Dit memo wordt samen met RIB DG&J Eindrapportage IGJ rapport en Brief van 
Ouderplatform ZHZ met reactie op regiorapport vervolgtoezicht kwetsbare 
kinderen onvoldoende beschermd betrokken bij vraag 6 van de politieke 
vragen zoals geformuleerd door het Advies- en Meldpunt Jeugd (Fractie 
Nijhof). Steun van fracties PvdA, VVD, BVD, GroenLinks, CDA en ChristenUnie/ 
SGP. 

7 RIB DG&J Eindrapportage IGJ rapport

Toelichting:
Op 31 augustus jl heeft de commissie besloten deze raadsinformatiebrief van 
Dienst Gezondheid & Jeugd samen met de reactie van het Ouderplatform Zuid 
Holland Zuid te betrekken bij de behandeling van de politieke bespreking van 
de Jeugdhulp. 

8 Brief van Ouderplatform ZHZ met reactie op regiorapport vervolgtoezicht 
kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd

Toelichting:
Op 31 augustus jl heeft de commissie besloten deze raadsinformatiebrief van 
Dienst Gezondheid & Jeugd samen met de reactie van het Ouderplatform Zuid 
Holland Zuid te betrekken bij de behandeling van de politieke bespreking van 
de Jeugdhulp.

9 Wethoudersbrief Beantwoording diverse raadsvragen n.a.v. 1e Burap SOJ 
2021

AGENDADEEL: NIEUWE BEHANDELVOORSTELLEN
10 Raadsinformatiebrief over Eigen bijdrage crisisopvang - Verordening 

beschermd wonen en opvang gemeente Dordrecht

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

11 Afdoening Toezegging 210330/T4 Opbouw in tarifering

Toelichting:
U wordt voorgesteld de afdoening van toezegging 210330/T4 voor 
kennisgeving aan te nemen.



12 Brief Dienst Gezondheid & Jeugd over zienswijze begrotingswijzigingen 2022

Toelichting:
U wordt gevraagd kennis te nemen van bijgaande brief van het Algemeen 
Bestuur Dienst Gezondheid & Jeugd, waarin de raad wordt gevraagd een 
zienswijze uit te brengen over de begrotingswijziging op de begroting 2022 
van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid Holland 
Zuid (GR DG&J). Het bestuur vraagt gemeenteraden om een zienswijze voor 
12 februari 2022 kenbaar te maken, zodat het algemeen bestuur deze kan 
betrekken bij het definitieve besluit in haar vergadering van 7 april 2022. 

13  Maandrapportages  oktober Service Organisatie Jeugd

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

14 VNG Ledenbrief inzake Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen

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

AGENDADEEL: OVERIG
15 Termijnagenda

TENSLOTTE
16 Rondvraag

17 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.


