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BEHANDELADVIEZEN

8 Inzet van landelijke coronacompensatiepakketten op Sociaal Domein - 
Raadsvoorstel

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

9 Instemmen met Startnotitie Toekomst Verenigingshallenplan (VHP) 
2.0 - Startnotitie

Behandeladvies:
Op 16 juni jl. heeft de technische sessie Verenigingshallenplan 
plaatsgevonden. Het college heeft het raadsvoorstel Startnotitie Toekomst 
Verenigingshallenplan (VHP) 2.0 uitgewerkt. U wordt gevraagd het 
raadsvoorstel  als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraad 13 juli en 
de raadinformatiebrief over (Juridisch) Eigendom en geldende afspraken 
onderhoud VHP (InProces BBV: 2021-0053768 d.d. 20 april 2021 dan ook ter 
kennisgeving door te sturen naar de raad of deze tweede versie van de 
startnotitie te bespreken in de commissie met een politieke vraag. 

10 Wethoudersbrief over Rapportage 'Data en duiding sociaal domein 
2016 - 2020' 

Behandeladvies:
Commissie Sociale Leefomgeving heeft op 3 februari jl. aangegeven behoefte 
hebben aan aan - ook politieke - duiding van deze data om hier betekenis aan 
te kunnen geven. Het college kondigt deze raadsinformatiebrief in de 
wethoudersmemo aan. 

U wordt voorgesteld kennis te nemen van de rapportage Data en duiding 
Sociaal domein 2016 - 2020 en de inhoud ervan te betrekken bij bespreking 
van de raadsinformatiebrief die nog volgt. 

11 Artikel 40 vragen RvO van de fractie Beter Voor Dordt over 
Inkomenstoets Jeugd 

Behandeladvies:
U wordt voorgesteld kennis te nemen van de vragen, deze zijn doorgeleid naar 



het college voor beantwoording.

12 Beantwoorden door het college van artikel 40-vragen RvO van de 
fractie BVD over Inkomenstoets Jeugdwet - Antwoordbrief artikel 
40/41

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

13 Monitor Discriminatie 2020 

Behandeladvies:
U wordt voorgesteld de brief en Monitor Diversiteit 2020 voor kennisgeving 
aan te nemen. 

14 Bericht van Adviesraad WMO & Jeugd over vragen betreffende 
invoering eigen bijdrage voor de crisisopvang 

Behandeladvies:
U wordt voorgesteld de brief van de Adviesraad Wmo & jeugd Dordrecht, het 
Platform tegen Armoede Drechtsteden en het Ouderplatform Zuid-Holland Zuid 
oor kennisgeving aan te nemen en de inhoud te betrekken bij de behandeling 
van het raadsvoorstel Wijziging verordening beschermd wonen en opvang. 

15 Brief Serviceorganisatie Jeugd ZHZ over Uitspraak Centrale Raad van 
Beroep inzake financiële draagkracht ouders 

Behandeladvies:
U wordt verzocht bijgaande memo van SOJ ZHZ over de Uitspraak Centrale 
Raad van Beroep inzake financiële draagkracht ouders ter kennisgeving aan te 
nemen. Op 15 juni jl. heeft u deze memo per email van de griffie ontvangen 
op verzoek van wethouder Van der Linden met de opmerking: De uitspraak 
heeft geen gevolgen voor inwoners van de gemeente Dordrecht, aangezien wij 
als enige gemeente in Zuid-Holland Zuid geen inkomenstoets hebben 
opgenomen in de verordening / nadere regels jeugdhulp Dordrecht. 


