
Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd 
tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op woensdag 13 januari 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 / P.J. Heijkoop / B.C.M. Stam

OPENING
1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda

2 Vaststellen besluitenlijst Commissie Sociale Leefomgeving 6 januari 2021

3 Vragen aan het College

STUKKEN TER BESPREKING
4 Beschikbaar stellen van extra rijksmiddelen voor de Brede aanpak dak- en 

thuisloosheid voor uitvoering van de visie Van opvang naar wonen 2020-2025

5 Raadsinformatiebrief over Uitvoeringsprogramma visie 'Van opvang naar 
wonen 2020-2025'

6 Raadsinformatiebrief over Reactie op motie M7 Plan van Aanpak Leefbaarheid 
omgeving Sint Jorisweg, Kromhout, Vriesestraat, Vrieseplein en Kasperspad

7 Voortgang pilot landelijk Actieprogramma dak- en thuisloze jongeren voor 
Dordrecht

8 Stand van zaken Uitvoering visie Van opvang naar wonen 2020-2025

Toelichting:
Agendapunten 4 tot en met 8 worden gezamenlijk besproken met de volgende 
politieke vragen: 

1. In hoeverre worden de extra beschikbare middelen efficiënt ingezet? 
2. Het aantal plekken voor crisisopvang wordt verminderd, maar in 

hoeverre draagt dit bij aan het verbeteren van de leefbaarheid? 
3. In hoeverre vinden wij dat het voorliggende uitvoeringsplan de 

stijgende trend in aantallen daklozen voldoende meeneemt? Komt het 
voorliggende uitvoeringsprogramma voldoende tegemoet aan de wens 
van de raad om aan de voorkant beter en door meer partijen wordt 
getriageerd? 



9 Verstrekken van Noodkrediet Wantijbad

10 Verstrekken van een Noodkrediet voor het Wantijbad

11 Beantwoorden artikel 39-vragen (Inlichtingen) PvdA + GroenLinks Wantijbad

12 Wethoudersbericht - Memo Noodkrediet Stichting Wantijbad

Toelichting:
Agendapunten 9 tot en met 12 worden gezamenlijk besproken met de 
volgende politieke vragen:

1. Op welke wijze denkt het college de komende jaren de tekorten die 
gesignaleerd worden in de brief op de onderhoudskosten te gaan 
dekken? Technische vragen over BTW en BOSA-subsidie worden 
schriftelijk gesteld aan de wethouder.

2. Het college wordt gevraagd om een helder overzicht te geven van het 
eigenaarschap van de Dubbel, het Wantijbad en de Sportboulevard en 
dan in te gaan op de verschillen waarop het onderhoud wordt 
gefinancierd en wat hiervan de reden van is.

AGENDADEEL

Nieuwe behandelvoorstellen
13 Raadsinformatiebrief van het Service Organisatie Jeugd inzake Follow The 

Money publicatie en tussenrapportage Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

14 WK Shorttrack 2021

15 Artikel 40 vragen RvO over bezuinigingen Stichting Leergeld Drechtsteden van 
de fractie GroenLinks

16 Beantwoording brief door wethouder Heijkoop over voortbestaan van de 
collectieve zorgverzekering

OVERIG AGENDADEEL
17 Termijnagenda's Commissie Sociale Leefomgeving januari - februari 2021

TENSLOTTE
18 Rondvraag

19 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.


