
Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd 
tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op woensdag 12 mei 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:   H. van der Linden

OPENING
1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda

2 Vaststellen besluitenlijst Commissie Sociale Leefomgeving 20 april 2021 

3 Vragen aan het College

STUKKEN TER BESPREKING
4 Raadsinformatiebrief Positie Dordrecht in AB DG&J ZHZ

Toelichting:
Agendapunten 4 t/m 6 worden door de commissie in samenhang besproken. 
Bespreking is bedoeld als evaluatief moment gericht op o.a. werking van 
gemeenschappelijke regeling bij zienswijzen en opstelling wethouders hierin.

5 Brief van Serviceorganisatie Jeugd ZHZ over Definitieve begrotingswijziging 
SOJ 2020

6 Brief  van Serviceorganisatie Jeugd ZHZ over Vastgesteld inkoopkader 
jeugdhulp 2022 e.v.

7 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.

8 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
9 Raadsinformatiebrief over (Juridisch) Eigendom en geldende afspraken 

onderhoud Verenigingshallenplan

Toelichting:
Commissie wordt voorgesteld deze RIB ter bespreking te agenderen ter 
commissievergadering 18 mei aanstaande. De vragen zoals opgevoerd bij de 
uitwerking van punt 2 uit het amendement kunnen dan in aanwezigheid van 
een expert worden besproken. Op basis hiervan kan vervolgens punt 3 uit het 
amendement, te noemen een bijeenkomst met stakeholders, worden 
voorbereid. 

10 Maandrapportages maart Service Organisatie Jeugd

Toelichting:
U wordt voorgesteld kennis te nemen van deze maandrapportages die ter 
informatie worden verspreid onder de commissie. 

11 Raadsinformatiebrief over Regionale en lokale ontwikkelingen jeugdhulp

Toelichting:
Commissie wordt voorgesteld om de RIB ter kennisname naar de raad te 
sturen of ter bespreking te agenderen met een politieke vraag.

12 Beantwoording door het college van artikel 40-vragen RvO van de fractie CDA 
over het Sportbedrijf en verdelingsvraagstukken

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

13 Beantwoording door het college van  artikel 40-vragen RvO van de fractie CDA 
over Zorgen omtrent gymnastiekvereniging DVO

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

14 Beantwoording door het college van artikel 40-vragen RvO van de fractie CDA 
over Jong geleerd is oud gedaan (lidmaatschap voor onze kinderen)

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

15 Nieuwsbrief Regionale Projecten Geweld hoort nergens thuis regio ZHZ, editie 
april 2021

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

16 VNG Ledenbrief over Compensatie tekorten Jeugdzorg

Toelichting:
U wordt voorgesteld de ledenbrief voor kennisgeving aan te nemen



17 Brief Werkgroep Jeugd Overdenkingen bij begroting 2022 en jaarrekening 
2020

Toelichting:
U wordt voorgesteld de brief te betrekken bij de bespreking van de Zienswijze 
Gemeenschappelijke Regeling DG&J ZHZ conceptbegroting 2022 en zienswijze 
Gemeenschappelijke Regeling DG&J ZHZ concept Jaarstukken 2020 op 18 mei 
a.s.

AGENDADEEL OVERIG
18 Termijnagenda

TENSLOTTE
19 Rondvraag

20 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.


