
Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd 
tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 19 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: C.A. van Verk
Portefeuillehouder: H. van der Linden/P.J. Heijkoop

OPENING
1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda

2 Vaststellen besluitenlijst adviescommissie van  13 januari 2021

3 Vragen aan het College

THEMABESPREKING JEUGDHULP
4 Brief Ouderplatform ZHZ over het signaal dat er misstanden zijn bij één van de 

grootste jeugdzorgaanbieders

Toelichting:
De brief van het Ouderplatform ZHZ wordt apart behandeld door de 
commissie, met de volgende politieke vragen:

1. CDA-fractie: Herkent het college de misstanden en welke acties moeten 
daar op dit moment op in worden gezet? 

2. Beter Voor Dordt-fractie: Dienen er consequenties te worden verbonden aan 
inkoop en eventuele uitsluiting van zorgaanbieders, wanneer dit soort 
misstanden worden gesignaleerd? Hoe denkt de raad over het uitgeven van 
jeugdzorggeld en het plaatsen van kinderen? 

5 Rapport van Advies en meldpunt Jeugd Dordrecht Voor goede jeugdhulp

Toelichting:
De volgende politieke vragen zijn geformuleerd: 

1. Wat voor consequenties verbindt de raad aan de uitkomsten van het 
meldpunt?

2. En heeft het consequenties voor de werkzaamheden van de Sociale Basis 
voor de toegang tot Jeugdhulp?



3. Is het toezicht zoals de gemeente nu heeft op instellingen voldoende?

6 Raadsvoorstel Zienswijze begrotingswijziging Serviceorganisatie Jeugd ZHZ 
2021

Toelichting:
De commissie besloot 13 januari om dit stuk ter bespreking op te voeren bij 
het thema Jeugdhulp. De volgende politieke vragen zijn geformuleerd: 

1. Wat vind de raad van de reactie van SOJ?

2. Wat voor positie hebben de heer Heijkoop en de heer van der Linden 
ingenomen in het algemeen bestuur bij de bespreking van de zienswijze?

7 Brief van Serviceorganisatie Jeugd ZHZ over Definitieve begrotingswijziging 
SOJ 2020

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

9 Raadsinformatiebrief van het Service Organisatie Jeugd inzake Follow The 
Money publicatie en tussenrapportage Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

10 Aanvullende stukken bij de bespreking  te betrekken

Toelichting:
Agendapunten 5 t/m 10 worden gezamenlijk besproken. 

AGENDADEEL: NIEUWE BEHANDELVOORSTELLEN
11 Raadsvoorstel Vaststellen Beleidsnotitie Ontmoetingsplekken

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

 

12 Raadsinformatiebrief Rookverbod overheidsgebouwen

Toelichting:
U wordt voorgesteld deze brief ter kennisname naar de raad te sturen.

13 Afschrift reactie aan Platform tegen Armoede Drechtsteden

Toelichting:
U wordt voorgesteld kennis te nemen van de memo van de wethouder.

14 Brief van Regionaal Netwerk Cliëntenparticipatie inzake vijf prioriteiten vanuit 
perspectief van jongeren en ouderbetrokkenheid

Toelichting:



U wordt voorgesteld deze brief voor kennisgeving aan te nemen en de inhoud 
te betrekken bij de bespreking over Jeugdhulp.

15 Brief aan gemeenteraad inzake niet werkend systeem jeugd, zorg en wonen

Toelichting:
U wordt voorgesteld deze brief door te geleiden naar het college ter 
beantwoording.

16 Brief aan gemeenteraad inzake onbehoorlijk bestuur wethouder P. Sleeking 
ToBe-drama

Toelichting:
U wordt voorgesteld deze brief door te geleiden naar het college ter 
beantwoording.

OVERIG AGENDADEEL
17 Termijnagenda commissie Sociaal

18 Overzicht stand van zaken Moties

Toelichting:
De commissie wordt 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.  

19 Overzicht stand van zaken Toezeggingen

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

TENSLOTTE
20 Rondvraag

21 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.


