
Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd 
tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 25 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: P.J. Tiebosch Portefeuillehouder: H. van der Linden, P.J. Heijkoop
+

OPENING
1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda

2 Vaststellen besluitenlijst Commissie Sociale Leefomgeving 18 januari 2022

3 Vragen aan het College

STUKKEN TER BESPREKING
4 Beantwoorden artikel 40-vragen GroenLinks Aanpak discriminatie en racisme 

in Dordrecht

Toelichting:
Politieke bespreking richt zich op de vragen: 

1. Spant het college zich voldoende in om discriminatie en racisme 
effectief aan te pakken? (GroenLinks)

2. Zou Dordrecht naast een inclusief beleid niet een anti-
discriminatiebeleid moeten hebben?

Steun van de fracties D66, VSP, Fractie Nijhof, CDA en PvdA. 

5 Vaststellen verordeningen Sociaal Domein

Toelichting:
Bespreking met de volgende politieke vragen: voldoet de verordening sociaal 
domein aan verwachtingen van de raad dat de positie van raad wordt versterkt 
(PvdA)? En bevat de verordening doorgroeimogelijkheden zodat het toegepast 
kan worden voor het gehele veld van het sociale domein? Steun van fracties 
Nijhof en VVD. 

6 Raadsinformatiebrief over integraal plan van aanpak leefbaarheid gebied 
Kromhout-Kasperspad

Toelichting:
Het afvalplan moet nog worden aangeleverd door wethouder Stam. CDA heeft 
op 6 okt aangegeven deze raadsinformatiebrief ter bespreking te willen 
agenderen met de volgende politieke vraag: waarom richt de analyse zich op 
illegale i.p.v. overlastgevende kamerverhuur? Illegale kamerverhuur zou 
standaard aangepakt moeten worden. 

AGENDADEEL: NIEUWE BEHANDELVOORSTELLEN
7 Akkoord gaan met Aanvullende financiële bijdrage RTV Dordrecht in 

overbruggingsjaar 2022

Toelichting:



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

8 Raadsinformatiebrief over Tussenevaluatie 'Samen tegen Armoede 2018-2022'

Toelichting:
U wordt voorgesteld deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te 
sturen.

9 Raadsinformatiebrief over Tussenstand uitvoering visie Van opvang naar 
wonen 2020-2025

Toelichting:
U wordt voorgesteld deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te 
sturen.

10 Artikel 40 vragen RvO van de fractie VVD over de Stand van zaken 
Kromhout/Kasperspad

Toelichting:
U wordt voorgesteld kennis te nemen van de gestelde artikel 40-vragen in 
afwachting van beantwoording door het college.

11 Maandrapportages  december Service Organisatie Jeugd

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

AGENDADEEL: OVERIG
12 Termijnagenda

TENSLOTTE
13 Rondvraag

14 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.


