
Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd 
tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 8 februari 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, B.C.M. Stam

OPENING
1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda
2 Vaststellen besluitenlijst Commissie Sociale Leefomgeving 25 januari 2022
3 Vragen aan het College
STUKKEN TER BESPREKING
4 Afdoening Toezegging 210330/T4 Opbouw in tarifering

Toelichting:
Op 23 november jl heeft u besloten dit onderwerp ter bespreking te agenderen 
met de politieke vraag: willen we de financiering van oudere kunstgrasvelden 
in lijn met de afspraken die nu gemaakt worden, zodat een gelijk speelveld 
ontstaat (CDA)? Steun van fracties VVD, PvdA, Fractie Nijhof, GroenLinks, 
Christenunie/SGP en VSP. 

5 Vaststellen Verordening jeugdhulp Dordrecht
Toelichting:
Op 18 januari heeft de commissie besloten  behandeling van het raadsvoorstel 
na eerste termijn te schorsen en het raadsvoorstel aan te houden totdat 
toegezegde stukken zijn aangeleverd. Er zijn geen politieke vragen over de 
Verordening Jeugdhulp geformuleerd. 
Het aanvullende advies van de Adviesraad Wmo&Jeugd is ook toegevoegd aan 
de vergaderstukken.

U wordt gevraagd het voorstel als hamerstuk of bespreekstuk te agenderen 
voor de gemeenteraad 22 februari aanstaande. 

6 Memo wethouder over Beantwoording aanvullende vragen Verordening 
Jeugdhulp

7 Politieke bespreking beantwoording  vragen van  rapport Advies- en Meldpunt 
Jeugd 
Toelichting:
Op 23 november 2021 heeft u besloten om het rapport van het Advies- 
Meldpunt Jeugd, alsmede de raadsinformatiebrief DG&J Eindrapportage IGJ 
rapport, de Brief van Ouderplatform ZHZ met reactie op regiorapport 
vervolgtoezicht kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd en memo van de 
wethouder over dit onderwerp, aan te houden tot aanbieding van de 
gewijzigde verordening Jeugdhulp. 

8 Memo van wethouder Van der Linden over vragen BVD tijdens commissie 07-
07-2021 over toezicht JBW
Toelichting:
Op 23 november 2021 heeft u besloten om het rapport van het Advies- 



Meldpunt Jeugd, alsmede de raadsinformatiebrief DG&J Eindrapportage IGJ 
rapport, de Brief van Ouderplatform ZHZ met reactie op regiorapport 
vervolgtoezicht kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd en memo van de 
wethouder over dit onderwerp, aan te houden tot aanbieding van de 
gewijzigde verordening Jeugdhulp. 

9 RIB DG&J Eindrapportage IGJ rapport
Toelichting:
Op 23 november 2021 heeft u besloten om het rapport van het Advies- 
Meldpunt Jeugd, alsmede de raadsinformatiebrief DG&J Eindrapportage IGJ 
rapport, de Brief van Ouderplatform ZHZ met reactie op regiorapport 
vervolgtoezicht kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd en memo van de 
wethouder over dit onderwerp, aan te houden tot aanbieding van de 
gewijzigde verordening Jeugdhulp. 

10 Brief van Ouderplatform ZHZ met reactie op regiorapport vervolgtoezicht 
kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd
Toelichting:
Op 23 november 2021 heeft u besloten om het rapport van het Advies- 
Meldpunt Jeugd, alsmede de raadsinformatiebrief DG&J Eindrapportage IGJ 
rapport, de Brief van Ouderplatform ZHZ met reactie op regiorapport 
vervolgtoezicht kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd en memo van de 
wethouder over dit onderwerp, aan te houden tot aanbieding van de 
gewijzigde verordening Jeugdhulp. 

11 Raadsinformatiebrief over Collegereactie op adviesrapport 4Vitae
Toelichting:
Op 25 januari jl heeft u besloten om het al dan niet een plek geven van de 
methode narratief evalueren in de verordening  Jeugdhulp ter 
bespreking te agenderen op 8 februari. 

12 Overzicht Moties
Toelichting:
De vraag aan de commissie is of zij het eens is met het afvoeren van de 
moties waarbij "afvoeren" wordt voorgesteld. Verder wordt de commissie 
gevraagd kennis te nemen van het overzicht. Verdere vragen over de stand 
van zaken van afzonderlijke moties kunnen per email bij de griffie worden 
ingediend. 

13 Overzicht Toezeggingen
Toelichting:
De vraag aan de commissie is of zij het eens is met het afvoeren van de 
toezeggingen waarbij "afvoeren" wordt voorgesteld. Verder wordt de 
commissie gevraagd kennis te nemen van het overzicht. Verdere vragen over 
de stand van zaken van afzonderlijke moties kunnen per email bij de griffie 
worden ingediend. 

AGENDADEEL: NIEUWE BEHANDELVOORSTELLEN
14 Goedkeuring verlenen aan de partiële statutenwijziging, waarmee de nieuwe 

naam wordt opgenomen in de statuten: Stichting Nestas Scholengroep voor 
katholiek en openbaar onderwijs
Toelichting:



U wordt gevraagd het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de 
gemeenteraad.
Bij behandeling van het raadsvoorstel over de Besturenfusie Stichting 
Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht (OPOD) en Stichting Katholiek 
Onderwijs Bernardus Alfrink (SKOBA) en statutenwijziging is aangekondigd dat 
de nieuwe naam voor de Samenwerkingsstichting als volgende stap in dit 
proces ter goedkeuring zou worden voorgelegd. 

15 Raadsinformatiebrief over Voortgang plan van aanpak Leefbaarheid Kromhout-
Kasperspad
Toelichting:
U wordt voorgesteld de raadsinformatiebrief ter kennisgeving te agenderen 
voor de gemeenteraad. 

16 Raadsinformatiebrief over Integraal en Meerjarig Sociaal Domein 2023-2027
Toelichting:
U wordt voorgesteld deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te 
sturen.

17 Raadsinformatiebrief over Stand van zaken eenzaamheidsbeleid
Toelichting:
U wordt voorgesteld deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te 
sturen.

18 Raadsinformatiebrief over Voortgang Programma Sportparken 2022-2030 en 
VHP
Toelichting:
U wordt voorgesteld deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te 
sturen.

19 Beantwoording door het college van  artikel 40-vragen RvO van de fractie PVV 
over het voorgenomen besloten Sinterklaasfeest
Toelichting:
U wordt voorgesteld de beantwoording voor kennisgeving aan te nemen.

20 Brief van Sportraad Dordrecht  met betrekking tot het Programma 
Sportparken
Toelichting:
Op basis van een aantal inhoudelijke reacties van fracties heeft de griffie deze 
conceptreactie opgesteld. U wordt gevraagd in te stemmen met het versturen 
van deze brief namens de gemeenteraad.

21 Brief van Adviesraad WMO & Jeugd Dordrecht en resultaten onderzoek 
senioren over wonen en woonomgeving
Toelichting:
U wordt voorgesteld de brief voor kennisgeving aan te nemen en over te 
dragen aan de commissie Fysieke Leefomgeving ter afhandeling. Deze brief 
kan betrokken worden bij bespreking van het Raadsvoorstel 'Een huis voor 
iedereen?' Deel 1 Woononderzoek RKC: beschikbaarheid i.c.m. 
raadsinformatiebrief Wonen en Zorg voor senioren op 8 februari aanstaande.

22 Memo beantwoording door college Inhoudelijke reactie Radar 



Toelichting:
Op 30 maart 2021 heeft u deze memo aangehouden in afwachting van een 
opgevraagde raadsinformatiebrief met recente cijfers over discriminatie en 
racisme. 
U wordt n.a.v. bespreking van de beantwoording van artikel 40-vragen over de 
aanpak van discriminatie en racisme (25 januari jl) geadviseerd deze memo 
(d.d. juni 2020) ter kennisgeving aan te nemen. 

23 Beantwoorden door het college van artikel 40-vragen RvO van de fractie BVD 
over Inkomenstoets Jeugdwet
Toelichting:
Op 14 september jl heeft u besloten om deze documenten aan te houden in 
afwachting van aanvullende vragen die Fractie Nijhof heeft aangekondigd. U 
wordt voorgesteld de beantwoording artikel 40-vragen over Inkomenstoets 
Jeugdwet voor kennisgeving aan te nemen.

24 Brief Serviceorganisatie Jeugd ZHZ over Uitspraak Centrale Raad van Beroep 
inzake financiële draagkracht ouders
Toelichting:
Op 14 september 2021 heeft u besloten om deze documenten aan te houden 
in afwachting van aanvullende vragen die Fractie Nijhof heeft aangekondigd. U 
wordt voorgesteld deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

25 Brief aan gemeenteraad over oproep tot ionisatie en betere ventilatie op 
scholen
Toelichting:
U wordt voorgesteld de brief ter kennisgeving aan te nemen.

AGENDADEEL: OVERIG
26 Termijnagenda
TENSLOTTE
27 Rondvraag
28 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.


