
OPENBARE BESLUITENLIJST
COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING DORDRECHT VAN  12 MEI 2021

1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda 

Besluit
Voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen en de agenda wordt 
ongewijzigd vastgesteld. 

2 Vaststellen besluitenlijst Commissie Sociale Leefomgeving 20 april 2021  

Besluit
Commissie stelt de besluitenlijst van 20 april 2021 ongewijzigd vast. 

3 Vragen aan het College 

Besluit
Er zijn geen vragen gesteld aan het college. 

4 Raadsinformatiebrief Positie Dordrecht in AB DG&J ZHZ - 
Raadsinformatiebrief

Besluit
Commissie evalueert de positie van de gemeente Dordrecht in Gemeenschappelijke 
Regeling Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid Holland Zuid door de wethouder te 
bevragen op de risico's van de koers die is ingezet om de (aan-)sturing van 
jeugdhulp lokaler in te richten, de ontwikkeling van controle-, overhead- en 
uitvoeringskosten van Serviceorganisatie Jeugd, effectuering van maatregelen om 
de kosten van de Jeugdhulp te drukken in de gemeente Dordrecht, de toegang tot 
Jeugdhulp en de werking van geautomatiseerde fraudepreventie onder 
zorgaanbieders. 

Wethouder geeft in reactie aan dat uit de landelijke benchmark blijkt dat de 
gemeente Dordrecht financieel gezien hoort bij best presterende 15% en zegt toe 
deze benchmark te verspreiden. De georganiseerde toegang tot de 
jeugdhulpverlening maakt hier wezenlijk onderdeel van uit. Genoemde 
maatregelen worden uitgevoerd in Dordrecht, maar daar wordt expliciet bij 
opgemerkt dat gemeente Dordrecht nog niet klaar is. De verbinding met 
huisartsen kan beter, net zoals het onderhouden van contacten met aanbieders 
waar ambtelijk meer capaciteit op is gezet. Het Managementteam Plus is bedoeld 
om lokale eigenaarschap vanuit in gemeenten oppakken en heeft de rol 
overgenomen van het aanjaagteam. De vraag hoe een digitale fraudepreventie-



onderzoek eruit ziet wordt technisch beantwoord aan de commissie. 

Commissie besluit de RIB ter kennisname naar de gemeenteraad van 26 mei door 
te sturen. 

5 Brief van Serviceorganisatie Jeugd ZHZ over Definitieve 
begrotingswijziging SOJ 2020 

Besluit
Commissie heeft agendapunten 4, 5 en 6 in gezamenlijkheid besproken. 

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

Besluit
Commissie heeft agendapunten 4, 5 en 6 in gezamenlijkheid besproken. 

7 Overzicht Moties 

Besluit
Commissie neemt kennis van het overzicht van de moties. 

8 Overzicht Toezeggingen 

Besluit
Commissie neemt kennis van het overzicht met toezeggingen en kan zich vinden in 
het afvoeren van de toezeggingen waarbij dit wordt voorgesteld (210126/T5 en 
201110/T9). 

9 Raadsinformatiebrief over (Juridisch) Eigendom en geldende afspraken 
onderhoud Verenigingshallenplan - Raadsinformatiebrief

Besluit
Commissie besluit de RIB ter bespreking te agenderen op 18 mei aanstaande. De 
vragen voortvloeiend uit de uitwerking van punt 2 uit het amendement worden dan 
in aanwezigheid van expert besproken. Naast de vragen die vermeld staan in de 
RIB wordt op initiatief van CDA de politieke vraag toegevoegd: Hoe ziet gelijke 
behandeling eruit van verenigingen? Fracties PVV, BVD, GroenLinks, VSP, D66 en 
ChristenUnie/ SGP stemmen hiermee in. 

10 Maandrapportages maart Service Organisatie Jeugd 

Besluit
Commissie neemt kennis van de maandrapportage maart van het SOJ. 

11 Raadsinformatiebrief over Regionale en lokale ontwikkelingen jeugdhulp - 
Raadsinformatiebrief



Besluit
Commissie besluit de RIB ter kennisname naar de gemeenteraad te sturen. 

12 Beantwoording door het college van artikel 40-vragen RvO van de fractie 
CDA over het Sportbedrijf en verdelingsvraagstukken - Antwoordbrief 
artikel 40/41

Besluit
Commissie neemt de beantwoording van artikel 40 vragen voor kennisgeving aan.

13 Beantwoording door het college van  artikel 40-vragen RvO van de fractie 
CDA over Zorgen omtrent gymnastiekvereniging DVO - Antwoordbrief 
artikel 40/41

Besluit
Commissie neemt de beantwoording van artikel 40 vragen voor kennisgeving aan.

14 Beantwoording door het college van artikel 40-vragen RvO van de fractie 
CDA over Jong geleerd is oud gedaan (lidmaatschap voor onze kinderen) - 
Antwoordbrief artikel 40/41

Besluit
Op initiatief van CDA wordt de beantwoording van deze artikel 40-vragen ter 
bespreking geagendeerd in de commissie met de politieke vraag: welke 
toegevoegde waarde heeft een proeflidmaatschap voor de kinderen en 
verenigingen in Dordrecht? Dit wordt gesteund door fracties BVD, GroenLinks, VVD 
en ChristenUnie/ SGP. Dat betekent dat hier steun voor is van tenminste een 
meerderheid van het aantal aanwezige fracties, zoals bepaald in het Reglement 
van Orde (art. 54 lid 5).

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

Besluit
Commissie neemt de nieuwsbrief ter kennisgeving aan.

16 VNG Ledenbrief over Compensatie tekorten Jeugdzorg 

Besluit
Commissie neemt de VNG-ledenbrief ter kennisgeving aan. 

17 Brief Werkgroep Jeugd Overdenkingen bij begroting 2022 en jaarrekening 
2020 

Besluit
Commissie besluit de brief te betrekken bij bespreking van de Zienswijze 



Gemeenschappelijke Regeling DG&J ZHZ over conceptbegroting 2022 en concept 
jaarstukken 2020 op 18 mei a.s.

18 Termijnagenda 

Besluit
Commissie besluit de evaluatie van de commissievergaderingen Sociale 
Leefomgeving bij voorkeur zodra het mogelijk is fysiek te willen laten plaatsvinden. 
De optie om de evaluatie op 18 mei digitaal vorm te geven komt hiermee te 
vervallen. Een voorzitter van een andere commissie wordt gevraagd deze evaluatie 
dan te leiden. 

Commissie stemt in met de termijnagenda. 

19 Rondvraag 

Besluit
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

20 Sluiting 

Besluit
Voorzitter sluit de commissievergadering.


