
Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd 
tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 29 juni 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:

OPENING
1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda

2 Vaststellen besluitenlijst Commissie Sociale Leefomgeving 15 juni 2021

3 Vragen aan het College

STUKKEN TER BESPREKING
4 Vaststellen Kadernota 2022

Toelichting:
De commissie behandelt diverse onderwerpen uit de Kadernota 2022. Een 
blokkenschema met welke onderwerpen aan bod komen zal maandagmiddag 
(28 juni) worden gepubliceerd. 

NIEUWE BEHANDELVOORSTELLEN
5 Raadsvoorstel Wijziging verordening beschermd wonen en opvang

Toelichting:
U wordt gevraagd om het raadsvoorstel Wijziging verordening beschermd 
wonen en opvang gezien de beantwoording van de technische vragen alsnog 
als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraad 13 juli aanstaande. 

6  Voortgang programma Samen tegen Armoede

Toelichting:
U wordt gevraagd het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de 
gemeenteraad of te bespreken in de commissie met een politieke vraag. 
Besluit 3 gaat in op de lokale vertaling van de Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening. 

7 Raadsinformatiebrief over Jaarverslag 2020 betreffende toezicht en 
handhaving kinderopvang

Toelichting:



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

8 Raadsinformatiebrief over Dordrecht Academy

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

9 Maandrapportages mei Service Organisatie Jeugd

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

10 Beantwoording artikel 40-vragen cie. Sociale Leefomgeving over RIB 
Tussenstand Uitvoering visie Van opvang naar wonen 2020-2025 

Toelichting:
U wordt voorgesteld de beantwoording voor kennisgeving aan te nemen en te 
besluiten of u op basis hiervan de raadsinformatiebrief Tussenstand uitvoering 
visie Van opvang naar wonen 2020-2025 (alsnog) ter bespreking wilt 
agenderen. 

11 Artikel 40 vragen RvO van de fractie Gewoon Dordt over Glansrijke toekomst 
Dordts Leerprogramma 4-12

Toelichting:
Commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van 
beantwoording door het college.

12 Beantwoording vragen VSP inzake toekomst openbaar primair onderwijs in 
Dordrecht

Toelichting:
Op verzoek van de Commissie Toezicht op het Openbaar Onderwijs (CTOO) 
wordt u voorgesteld de beantwoording van deze vragen voor kennisgeving aan 
te nemen.

13 VNG Brief over Arbitrage jeugd en afspraken rijk-VNG

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

14 Brief van college aan Stichting OPOD over verzelfstandigen va een vestiging va 
de John F. Kennedyschool

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

AGENDADEEL
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.


