
Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd 
tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op woensdag 6 oktober 2021 zal 
plaatsvinden in vergaderzaal 1 - Johan de Witt 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: C.A. van Verk
Portefeuillehouder:  P.J. Heijkoop, H. van der Linden

OPENING
1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda

2 Vaststellen besluitenlijsten Commissie Sociale Leefomgeving van 14 en 28 
september 2021

3 Vragen aan het College

STUKKEN TER BESPREKING
4 Beantwoording vragen VSP inzake toekomst openbaar primair onderwijs in 

Dordrecht

Toelichting:
Politieke vraag ter bespreking: is het gewaarborgd dat er voldoende openbaar 
onderwijs in Dordrecht blijft (VSP)? Wat is de bevoegdheid van CTOO en het 
college hierin en wat vindt de commissie daarvan? Steun van fracties VVD, 
BVD, GroenLinks, PvdA en D66. 

Ter informatie: de nieuwe werkwijze van CTOO is op 22 juni jl door de 
gemeenteraad vastgesteld (zie Nieuwe werkwijze CTOO). De bevoegdheid van 
de CTOO t.o.v. het stichtingsbestuur staat hierin ook uitgewerkt. 
Voorbereidend op het goedkeuringsbesluit op de bestuurlijke fusie ontvangt de 
gemeenteraad naar verwachting medio oktober de fusie-effectrapportage 
(FER), waarin het proces en de consequenties van de bestuurlijke fusie 
uitgebreid worden toegelicht.

Voorzitter van CTOO, de heer van Leeuwen (PVV), en bestuurder van OPOD, 
de heer de Haan, sluiten ter bespreking bij de commissievergadering aan. 

5 Wijzigingsbesluit GR Drechtsteden (vijftiende wijziging)

Toelichting:
Politieke bespreking richt zich op de volgende vraag:

https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Werkdocument-Commissie-van-Toezicht-op-het-Openbaar-Onderwijs-v2021-5-1.doc


1. Waarom moeten er bij financiële besluiten in ieder geval drie 
gemeentes akkoord gaan? De gemeente Dordrecht draagt financieel al 
voor meer dan de helft bij (VVD).

Op 13 juli jl heeft de gemeenteraad het amendement A11 GR Sociaal en de 
moties M13 Gewenste stemverhouding in de Gemeenschappelijke Regeling 
(GR) en M14 Lokaal maatwerk aangenomen. Deze stukken zijn 
volledigheidshalve toegevoegd aan dit agendapunt. 

6 Zienswijze 1e Burap SOJ 2021

Toelichting:
De agendapunten 6 en 7 worden gezamenlijk besproken.

De commissie heeft op 8 september jl besloten om een zienswijze op te stellen 
op de 1e burap SOJ 2021. Deze zienswijze is voorbereid door de 
gemeenteraad in persoon van de heer van Verk en ter toetsing voorgelegd aan 
de ambtelijke ondersteuning. U wordt geadviseerd om dit raadsvoorstel als 
hamerstuk te agenderen voor de raad van 12 oktober aanstaande. 

7 Informatiebrief Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ over ontwikkeling 
jeugdhulpuitgaven 2021 1e bestuursrapportage SOJ

Toelichting:
De agendapunten 6 en 7 worden gezamenlijk besproken.

8 Overzicht Moties

Toelichting:
De commissie wordt gevraagd kennis te nemen van het overzicht en aan te 
geven of u het eens bent met het afvoeren van de moties waarbij dit wordt 
voorgesteld. Vragen over de stand van zaken van afzonderlijke moties kunnen 
per email bij de griffie worden ingediend. 

9 Overzicht Toezeggingen

Toelichting:
De commissie wordt gevraagd kennis te nemen van het overzicht en aan te 
geven of u het eens bent met het afvoeren van de toezeggingen waarbij dit 
wordt voorgesteld. Vragen over de stand van zaken van afzonderlijke 
toezeggingen kunnen per email bij de griffie worden ingediend. 

AGENDADEEL: NIEUWE BEHANDELVOORSTELLEN
10 Instemmen met Begrotingssubsidie Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid 

2022

Toelichting:
De commissie heeft op 31 augustus jl het raadsvoorstel aangehouden met het 
verzoek nadere uitleg te geven over de juridische toetsing en of dit voorstel 
past binnen Europese aanbestedingsregels. Dit memo is toegevoegd. U wordt 



gevraagd het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraad (of 
te bespreken in deze commissie met een politieke vraag).

11 Raadsinformatiebrief over Data en duiding sociaal domein 2016-2020

Toelichting:
Op 3 februari jl heeft de commissie bij bespreking van de eerste rapportage 
Data en duiding Sociaal domein te kennen gegeven behoefte te hebben aan - 
ook politieke - duiding van deze data om hier betekenis aan te kunnen geven. 
Deze raadsinformatiebrief gaat inhoudelijk in op gevraagde aandachtspunten. 

Qua vervolg wordt de commissie (raad) gevraagd om in afstemming met de 
werkgroep Informatiepositie enkele centrale en helder afgebakende doelen 
KPI's vast te stellen, zodat gericht informatie kan worden opgehaald en 
verwerkt. 

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

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

Toelichting:
De raadsinformatiebrief bevat twee onderwerpen: onafhankelijke 
cliëntondersteuning en de reactie van het college op het Advies- en Meldpunt 
Jeugd. Op 19 januari jl. heeft u het besluit genomen om de in het rapport 
genoemde zes politieke vragen op later moment te bespreken in de commissie 
en hoofdrolspelers van de uitvoering dan te betrekken, zoals bestuurder 
Sociale Wijkteams. U wordt geadviseerd deze raadsinformatiebrief te 
betrekken bij bespreking van de actualisatie van de Verordening Jeugdhulp. 

13 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 12 oktober aanstaande of te bespreken in de commissie met 
een politieke vraag. 

14 Wethoudersbrief over diverse zaken Jeugd

Toelichting:
U wordt gevraagd kennis te nemen van de wethoudersbrief en voorgestelde 
planning te verwerken in de termijnagenda. 

15 Artikel 40 vragen RvO van de fractie PVV Dordrecht over Aanpak dakloosheid 



schrijnende gevallen

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

16 Artikel 40 vragen RvO fractie GroenLinks over aanpak discriminatie en racisme 
in Dordrecht 

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

17 Beantwoorden artikel 40-vragen VVD Ventilatie buurthuizen en culturele centra

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

18 Brief aan gemeenteraad eerlijke studietoeslag voor studenten met een 
beperking

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

19 Brief aan gemeenteraad oproep voor opvang asielzoekers en huisvesting 
statushouders

Toelichting:
U wordt voorgesteld deze brief voor kennisgeving aan te nemen, en de inhoud 
desgewenst te betrekken bij de commissiebespreking over dit onderwerp (naar 
verwachting op 26 oktober aanstaande). 

20 Motie van Gemeente Heerhugowaard inzake Bevolkingsonderzoek borstkanker

Toelichting:
U wordt voorgesteld de motie voor kennisgeving aan te nemen. Het betreft het 
zelfde onderwerp als de motie van de gemeente Kerkrade. De fractie CDA 
overweegt een motie vreemd aan de orde van de dag in te dienen over dit 
onderwerp tijdens de gemeenteraad.

AGENDADEEL: OVERIG
21 Termijnagenda commissie Sociaal

TENSLOTTE
22 Rondvraag

23 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.


