
Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd 
tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op woensdag 7 juli 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: P.J.T. Tiebosch
Portefeuillehouder: P.J. Heijkoop

OPENING
1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda

2 Vaststellen besluitenlijst Commissie Sociale Leefomgeving 29 juni 2021 

3 Vragen aan het College

STUKKEN TER BESPREKING
4 Kennisnemen van Wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Drechtsteden 

(15e wijziging)

Toelichting:
Politieke bespreking in de gemeenteraad 22 juni jl spitste zich toe op de 
voorgestelde stemverhouding, het maatwerk en de invloed van andere 
gemeenten op lokaal beleid, de doorwerking van financiële solidariteit, de 
samenhang met de lopende discussie in de Drechtraad over de 
kostenverdeelsleutel en de positie van de gemeenteraad in voorgestelde 
Gemeenschappelijke Regeling. Tijdens de technische sessie 29 juni jl is 
aangegeven een nieuw overzicht van wettelijke en niet-wettelijke taken aan te 
leveren om de beleidsruimte van lokale gemeenten te duiden.

Op pagina 3 van het raadsvoorstel heeft het college onder Vervolg op het 
raadsbesluit ter overweging een aantal vragen opgenomen. Daarnaast kan 
de bespreking ingaan op de wensen, bedenkingen en (tekstuele) opmerkingen 
waaronder u het college toestemming kan verlenen om de gemeenschappelijke 
regeling Drechtsteden aan te gaan.

5 Raadsvoorstel Wijziging verordening beschermd wonen en opvang

Toelichting:
Politieke bespreking in de gemeenteraad 22 juni jl spitste zich toe op de 
juridische noodzaak om de eigen bijdrage vast te leggen in de verordening en 
de verhouding van de hoogte van deze eigen bijdrage tot het Wmo-
abonnementstarief van € 19/ maand. Beantwoording van deze vragen is 



schriftelijk toegevoegd. 

Op 3 maart jl heeft de commissie besloten om dit raadsvoorstel ter bespreking 
geagendeerd met de politieke vraag (BVD): voldoet de voorgestelde 
verordening  voldoende aan de opvang van huisvesting van alle kwetsbare 
groepen zoals wij die voorgesteld hebben? Hier was steun voor vanuit de 
fracties GroenLinks, PvdA, ChristenUnie/ SGP, VVD, VSP.

6 Overzicht Moties

Toelichting:
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. 

7 Overzicht Toezeggingen

Toelichting:
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
8 Inzet van landelijke coronacompensatiepakketten op Sociaal Domein

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

9 Instemmen met Startnotitie Toekomst Verenigingshallenplan (VHP) 2.0

Toelichting:
Op 16 juni jl. heeft de technische sessie Verenigingshallenplan 
plaatsgevonden. Het college heeft het raadsvoorstel Startnotitie Toekomst 
Verenigingshallenplan (VHP) 2.0 uitgewerkt. U wordt gevraagd het 
raadsvoorstel  als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraad 13 juli en 
de raadinformatiebrief over (Juridisch) Eigendom en geldende afspraken 
onderhoud VHP (InProces BBV: 2021-0053768 d.d. 20 april 2021 dan ook ter 
kennisgeving door te sturen naar de raad of deze tweede versie van de 
startnotitie te bespreken in de commissie met een politieke vraag. 

10 Wethoudersbrief over Rapportage 'Data en duiding sociaal domein 2016 - 
2020'

Toelichting:
Commissie Sociale Leefomgeving heeft op 3 februari jl. aangegeven behoefte 
hebben aan aan - ook politieke - duiding van deze data om hier betekenis aan 
te kunnen geven. Het college kondigt deze raadsinformatiebrief in de 
wethoudersmemo aan. 

U wordt voorgesteld kennis te nemen van de rapportage Data en duiding 
Sociaal domein 2016 - 2020 en de inhoud ervan te betrekken bij bespreking 



van de raadsinformatiebrief die nog volgt. 

11 Artikel 40 vragen RvO van de fractie Beter Voor Dordt over Inkomenstoets 
Jeugd

Toelichting:
U wordt voorgesteld kennis te nemen van de vragen, deze zijn doorgeleid naar 
het college voor beantwoording.

12 Beantwoorden door het college van artikel 40-vragen RvO van de fractie BVD 
over Inkomenstoets Jeugdwet

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

13 Monitor Discriminatie 2020

Toelichting:
U wordt voorgesteld de brief en Monitor Diversiteit 2020 voor kennisgeving 
aan te nemen. 

14 Bericht van Adviesraad WMO & Jeugd over vragen betreffende invoering eigen 
bijdrage voor de crisisopvang

Toelichting:
U wordt voorgesteld de brief van de Adviesraad Wmo & jeugd Dordrecht, het 
Platform tegen Armoede Drechtsteden en het Ouderplatform Zuid-Holland 
Zuid oor kennisgeving aan te nemen en de inhoud te betrekken bij de 
behandeling van het raadsvoorstel Wijziging verordening beschermd wonen en 
opvang. 

15 Brief Serviceorganisatie Jeugd ZHZ over Uitspraak Centrale Raad van Beroep 
inzake financiële draagkracht ouders

Toelichting:
U wordt verzocht bijgaande memo van SOJ ZHZ over de Uitspraak Centrale 
Raad van Beroep inzake financiële draagkracht ouders ter kennisgeving aan te 
nemen. Op 15 juni jl. heeft u deze memo per email van de griffie ontvangen 
op verzoek van wethouder Van der Linden met de opmerking: De uitspraak 
heeft geen gevolgen voor inwoners van de gemeente Dordrecht, aangezien wij 
als enige gemeente in Zuid-Holland Zuid geen inkomenstoets hebben 
opgenomen in de verordening / nadere regels jeugdhulp Dordrecht.

AGENDADEEL: OVERIG
16 Termijnagenda

TENSLOTTE
17 Rondvraag

18 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.


