
Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd 
tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 9 maart 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: A.W. Kolff, B.C.M. Stam, P.J. Heijkoop

OPENING
1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda

2 Vaststellen besluitenlijst Commissie Sociale Leefomgeving van 9 februari en 3 
maart 2021

3 Vragen aan het College

AGENDADEEL

Nieuwe behandelvoorstellen
4 Raadsinformatiebrief over Programma Samen tegen Armoede

Toelichting:
U wordt voorgesteld deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te 
sturen of de RIB ter bespreking te agenderen in de commissie met een 
politieke vraag over de lokale uitwerking het Wgs (zie termijnagenda). 

5 Raadsinformatiebrief over Stand van zaken transitie GRD

Toelichting:
De genoemde data in het besluitvormingstraject transitie SDD zijn verwerkt in 
de termijnagenda Commissie Sociale Leefomgeving. U wordt voorgesteld deze 
raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te sturen.  

6 Brief van Serviceorganisatie Jeugd ZHZ aan Gemeenteraad  over 
Terugkoppeling Zienswijzen SOJ

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

OVERIG AGENDADEEL
7 Termijnagenda Commissie Sociale Leefomgeving 



GEZAMENLIJKE BESPREKING MET DE COMMISSIE BESTUUR EN 
MIDDELEN
8 Raadsinformatiebrief Plan van Aanpak Leefbaarheid Kromhout en omgeving

Toelichting:
Bij de eerste bespreking van de RIB inzake beantwoorden motie M7 Plan van 
Aanpak Leefbaarheid omgeving Sint Jorisweg, Kromhout, Vriesestraat, 
Vrieseplein en Kasperspad op 2 sept 2020 is de volgende politieke vraag 
geformuleerd:

Het aantal plekken voor crisisopvang wordt verminderd, maar in hoeverre 
draagt dit bij aan het verbeteren van de leefbaarheid (CDA)?

Op 13 januari 2021 is toegezegd dat er een integraal plan van aanpak wordt 
verspreid over Leefbaarheid in de omgeving Sint Jorisweg, Kromhout, 
Vriessestraat, Vrieseplein en Kasperspad. 

CONSULTERENDE BESPREKING CONCEPTPROGRAMMA 
DORDWIJKZONE (GEZAMENLIJKE BESPREKING IN DE COMMISSIE  
FYSIEKE LEEFOMGEVING)
9 Conceptvisie Dordwijkzone

Toelichting:
Het betreft een gezamenlijke consulterende bespreking van de commissies 
Fysieke Leefomgeving en Sociale Leefomgeving.

Er vindt eerst een toelichting plaats op het proces en de relatie met andere 
(sport)dossiers. Vervolgens wordt de conceptvisie nog kort toegelicht waarna 
de commissie inhoudelijk kan reageren op het proces en de inhoud van de 
conceptvisie.

10 Beantwoording vragen n.a.v. presentatie Dordwijkzone in commissie Fysiek

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.


