
Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd 
tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op woensdag 8 september 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:  P.J. Heijkoop

OPENING
1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda

2 Vaststellen besluitenlijst commissie Sociale Leefomgeving van 7 juli en 31 
augustus 2021

3 Vragen aan het College

STUKKEN TER BESPREKING
4  Voortgang programma Samen tegen Armoede

Toelichting:
Politieke vraag voor bespreking: vinden wij  het voorstel zoals dat er ligt 
voldoende een lokale vertaling van de Wet gemeenschappelijke 
schuldhulpverlening (BVD)? Steun van fracties D66, GroenLinks, 
ChristenUnie/SGP, CDA en VSP

5 Taakstelling beschut werken

Toelichting:
BVD heeft bij bespreking van de Kadernota 2022 de vraag gesteld: wat is de 
taakstelling beschut werken voor Dordrecht voor 2021 en hoeveel plekken zijn 
er per heden daadwerkelijk ingevuld door Dordtse inwoners? Deze vraag is 
door de commissie ter bespreking geagendeerd, maar door het college nog 
niet schriftelijk beantwoord.

 

6 Overzicht Moties

Toelichting:
Commissie wordt gevraagd kennis te nemen van het overzicht. 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 Voorbereiding themabijeenkomst afbakening Jeugdhulp en positie 

zorgvragende inwoners zorgdomein (Jeugdhulp, Wmo e.d.)

Toelichting:
U wordt gevraagd het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de 
gemeenteraad van 21 september a.s. of te bespreken in de commissie met 
een politieke vraag.

9 Afschaffen blijverslening

Toelichting:
U wordt gevraagd het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de 
gemeenteraad van 21 september a.s. of te bespreken in de commissie met 
een politieke vraag.

AGENDADEEL: OVERIG
10 Termijnagenda

TENSLOTTE
11 Rondvraag

12 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.


