
Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd 
tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 26 oktober 2021 zal 
plaatsvinden in vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het 
Stadskantoor, Spuiboulevard 300 te Dordrecht, 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: A.L. van der Ham
Portefeuillehouder:  P.J. Heijkoop, H. van der Linden

OPENING
1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda

2 Vaststellen besluitenlijst Commissie Sociale Leefomgeving van 6 oktober 2021 

3 Vragen aan het College

STUKKEN TER BESPREKING
4 Toekomst openbaar primair onderwijs (raadsvoorstel volgt)

Toelichting:
De agendapunten 4,5 en 6 worden gezamenlijk besproken.

Het besluit dat de raad wordt voorgelegd is tweeledig: de raad wordt gevraagd 
goedkeuring te verlenen aan de juridische fusie en goedkeuring te verlenen 
aan de bijbehorende statutenwijziging. Het raadsvoorstel wordt i.v.m. het 
herfstreces op 26 oktober als nazending onder de commissie verspreid. Ook 
het CTOO-advies is in voorbereiding wordt verspreid onder de commissie. 

Bestuurder a.i. Rob de Haan sluit ter vergadering aan om toelichting te geven 
op het doorlopen proces en eventuele vragen te beantwoorden. Ook CTOO-
voorzitter de heer van Leeuwen sluit aan ter vergadering. 

5 Beantwoording vragen VSP inzake toekomst openbaar primair onderwijs in 
Dordrecht

6 Advies CTOO over besturenfusie OPOD - SKOBA (CTOO-advies volgt)

7 Beantwoording door het College van artikel-39-vragen RvO fractie PvdA over 
Opvang Afghaanse vluchtelingen

Toelichting:
De agendapunten 7 en 8 worden gezamenlijk besproken.

Politieke bespreking richt zich op de vraag: waarom reageert het college zo 



weinig proactief op maatschappelijke vraagstukken wanneer het mensen in 
beknelde situaties betreft en dan vluchtelingen en statushouders in het 
bijzonder (PvdA)? Steun van fracties CDA, GroenLinks, Fractie Nijhof, D66, 
VVD en ChristenUnie/SGP. 

De e-mail en nog te ontvangen reactie van het college op de Mail 
VluchtenlingenWerk Nederland over Oproep voor opvang asielzoekers en 
huisvesting statushouders wordt bij deze bespreking betrokken. Ook de 
(ongedateerde) brief van demissionair minister van Binnenlandse Zaken en 
staatssecretaris van Justitie en Veiligheid aan college van B&W is op verzoek 
van de commissie toegevoegd. Het college is gevraagd eventuele 
beantwoording ook te verspreiden onder de cie Sociale Leefomgeving. 

Namens VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland komt mevr. Van Lith 
inspreken.

8 Brief aan gemeenteraad oproep voor opvang asielzoekers en huisvesting 
statushouders

Toelichting:
Namens VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland komt mevr. Van Lith 
inspreken.

9 Technische sessie Verordening  Jeugdhulp

Toelichting:
De agendapunten 9 en 10 worden gezamenlijk besproken.

Op verzoek van wethouder Van der Linden is deze technische sessie ingepland 
(zie Wethoudersbrief diverse zaken jeugd, d.d. 29 september 2021 in cie 
Sociale Leefomgeving 6 oktober). Op 6 oktober heeft de commissie Sociaal bij 
bespreking van de 1e Burap SOJ 2021 een aantal technische vragen gesteld 
die zij voorafgaand aan bespreking graag beantwoord wil zien. 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).

Mevrouw den Outer (jb Lorenz) sluit ook aan bij deze bespreking.

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

Toelichting:
Commissie heeft op 6 oktober het besluit genomen deze raadsinformatiebrief 
te betrekken bij bespreking van de actualisatie van de Verordening Jeugdhulp. 

AGENDADEEL: NIEUWE BEHANDELVOORSTELLEN
11 Uitvoeren Motie Dordrecht, een stad waar je ertoe doet (d.d. 23 juni 2020) 

Toelichting:
U wordt gevraagd het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de 
gemeenteraad.



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

Toelichting:
Op 23 maart jl heeft de burgemeester toegezegd dat de raad twee keer per 
jaar wordt geïnformeerd over de stand van zaken van het Plan van Aanpak 
Leefbaarheid Kromhout en omgeving. Op 28 april jl is de motie Perspectief 
omgeving Kromhout, Kasperspad, Vrieseplein en C. de Wittstraat 
aangenomen. In de bijlagen bij deze RIB wordt aandacht gegeven aan het 
tijdspad. Daar staat ook de jaarlijkse monitoring door OCD naar leefbaarheid 
in de buurt vermeld. 
U wordt verzocht de raadsinformatiebrief ter kennisgeving door te sturen naar 
de gemeenteraad of te bespreken in de commissie met een politieke vraag. 

13 Raadsinformatiebrief Coronamaatregelen (12 oktober 2021)

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

14 Raadsinformatiebrief Stand van zaken ondersteuning gedupeerde ouders 
toeslagenaffaire

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

15 Beantwoorden artikel 40-vragen PVV Aanpak dakloosheid schrijnende gevallen

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

16 Artikel 40 vragen RvO van de fractie PVV over Duidelijkheid over uitspraken 
wethouder Stam inzake huisvesting statushouders

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

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

Toelichting:
Op 7 juli jl heeft wethouder Van der Linden toegezegd een schriftelijke reactie 
te sturen op de vragen gesteld door BVD over RIB DG&J Eindrapport Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd 6 juli 2021. Dit memo geeft hier het antwoord op. 
Destijds is afgesproken de brief van het Ouderplatform ZHZ met reactie op 
regiorapport vervolgtoezicht kwetsbare kinderen onvoldoende 
beschermd hierbij te betrekken. U wordt geadviseerd deze memo ter 
bespreking te agenderen en dan in te zoomen op de aanvullende vragen die 
dit oproept, zoals de deskundigheid van de professionals, de waarheidsvinding 
in onderzoeken en de uitvoering van maatregelen.

18 Brief aan gemeenteraad apartheid 2021 ihkv coronamaatregelen

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  Maandrapportages  t/m september Service Organisatie Jeugd

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

AGENDADEEL: OVERIG
20 Termijnagenda

TENSLOTTE
21 Rondvraag

22 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.


