
OPENBARE BESLUITENLIJST
COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING DORDRECHT VAN  13 APRIL 2021

1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda 

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

2 Vaststellen besluitenlijst Commissie Sociale Leefomgeving  30 maart 2021 

Besluit
Commissie stelt de besluitenlijst van 30 maart ongewijzigd vast.

3 Vragen aan het College 

Besluit
Beter voor Dordt vraagt aan het college of er de gemeente Dordrecht in het 
verleden ook fouten heeft gemaakt met de berekening van de beslagvrije voet, 
waardoor er teveel geld naar deurwaarders is gegaan van mensen die in de 
bijstand zitten. Wethouder Heijkoop geeft aan dat dit niet het geval is. Bij de 
Sociale Dienst is een extra check ingebouwd waardoor dit in Dordrecht en 
Drechtsteden niet is misgegaan. 

4 Raadsinformatiebrief over Gratis bellen-applicatie - Raadsinformatiebrief

Besluit
Commissie besluit de RIB ter kennisname naar de raad te sturen. VVD kondigt aan 
aanvullende vragen te stellen aan de wethouder over de aanloopkosten en 
jaarlijkse kosten. 

5 Raadsinformatiebrief koersdocument Regionale aanpak Laaggeletterdheid 
Drechtsteden 2021-2024 - Raadsinformatiebrief

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

6 Raadsinformatiebrief Evaluatie Energiehuis 2020 - Raadsinformatiebrief

Besluit



Commissie besluit de RIB ter kennisname naar de raad te sturen. 

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

Besluit
Commissie besluit de RIB ter bespreking te agenderen op het moment dat de 
brieven SOJ ZHZ over Definitieve begrotingswijziging SOJ 2020 en Vastgesteld 
inkoopkader jeugdhulp 2022 e.v. ook worden geagendeerd. Besprek is bedoeld als 
evaluatief moment gericht op o.a. werking van gemeenschappelijke regeling bij 
zienswijzes en opstelling wethouders hierin.

8 Raadsinformatiebrief Voortgang adviespunt scheiden, kind en ouderschap 
- Raadsinformatiebrief

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

9 Beantwoording door het college van artikel 40-vragen RvO van de fractie 
VSP over Rijksbijdrage voor ondersteuning van wijk- en buurtcentra - 
Antwoordbrief artikel 40/41

Besluit
Commissie neemt kennis van de beantwoording van de artikel-40 vragen. VSP 
kondigt aan aanvullende vragen te stellen, omdat dit onvoldoende antwoord geeft 
op gestelde vragen.

10 Artikel 40 vragen RvO van de fractie VSP over Vaccineren ouderen 

Besluit
Commissie neemt kennis van de vragen die zijn doorgeleid naar de burgemeester 
ter beantwoording. 

11 Brief van Serviceorganisatie Jeugd ZHZ over Informatie 
Inspectiebezoeken bij JeugdzorgPlus locaties 

Besluit
Commissie neemt de brief voor kennisgeving aan. 

12 Brief van OPOD over aanvullende gegevens voor plaatsing op Plan van 
scholen John F. Kennedyschool 

Besluit
Commissie stelt de brief in handen van college ter beantwoording en geeft aan een 
afschrift te willen ontvangen van de reactie van het college.



13 Brief over Intrekking Burgerinitiatief Mountainbike parcours Dordrecht. 

Besluit
Commissie neemt de brief voor kennisgeving aan. 

14 Termijnagenda Commissie Sociale Leefomgeving 

Besluit
Commissie merkt op te willen vasthouden aan de gedragsregel geen onderwerpen 
ter bespreking op de termijnagenda op te voeren waarvan nog geen concrete 
stukken zijn overlegd. Op basis hiervan wordt de termijnagenda komende periode 
opgeschoond. 

15 M1 Motie Vreemd aan de orde van de Dag: Zet de breedtesport op 
Krommedijk niet op slot!. 

Besluit
CDA licht als één van de initiatiefnemers de bedoeling van deze motie toe: op 28 
januari 2020 heeft de raad een motie aangenomen om de breedtesport leidend te 
laten zijn in de ontwikkelingen van sportpark Krommedijk. Uit de RIB bleek dat de 
gesprekken met verenigingen waren vastgelopen. Verenigingen blijken een plan te 
hebben opgeleverd, Sportpark Krommedijk 2.0 (d.d. 18 februari 2020), dat niet is 
gedeeld met de raad maar waarin uitwerking wordt gegeven voor het sportpark 
voor iedereen die dit kan en wil gebruiken. Betrokken verenigingen geven aan 
geen reactie te hebben ontvangen en politiek accent kwam te liggen op 
woningbouw bij stadionontwikkeling. Met indienen van deze motie willen partijen 
het accent terugbrengen naar benodigde perspectief in herontwikkeling van het 
sportpark voor breedtesport. 

Commissie spreekt over de samenhang van deze motie met lopende planvorming, 
zoals Omgevingsvisie, Dordwijkzone en Programma Sportparken en stelt de vraag 
welke visie met het oog op de toekomst leidend gaat zijn. Ook het voorkomen van 
precedentwerking bij andere verenigingen komt ter sprake. Wethouder geeft in 
reactie aan dat het plan dat is opgesteld door verenigingen op Krommedijk in 
ontvangst is genomen en in reactie is aangegeven dat het geen voldragen plan 
bleek te zijn, omdat het niet was afgestemd met alle verenigingen en ook de 
financiën niet haalbaar zouden zijn. Over twee weken zou de eerste versie van het 
Programma Sportparken klaar moeten zijn. Discussie volgt over de strekking van 
verschillende plannen die worden uitgewerkt, hoe deze op elkaar ingrijpen en of 
deze motie daar al dan niet in past.

Commissie besluit de bespreking door tijdsgebrek volgende commissievergadering 
(20 april) te vervolgen. Het tweede agendapunt dat dan geagendeerd staat, 
Brieven SOJ ZHZ, wordt doorgeschoven naar een volgende commissievergadering 
(12 mei). 

16 Rondvraag 

Besluit



Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

17 Sluiting 

Besluit
Voorzitter sluit de vergadering om 21.30u, zodat raads- en commissieleden 
kunnen aansluiten bij de commissie Bestuur en Middelen waar gezamenlijke 
bespreking van de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal staat geagendeerd. 

18 Raadsinformatiebrief Hoofdlijnennotitie Gemeenschappelijke Regeling 
Sociaal Drechtsteden. - Raadsinformatiebrief

Besluit
De partijen delen hun aandachtspunten bij, en vragen over het tot stand brengen 
van de GR Sociaal zoals geschetst in de Hoofdlijnennotitie. Op basis van deze 
opmerkingen zal het college terugkomen met een concreet voorstel. 
De Raadsinformatiebrief kan ter kennisname naar de raad. 

19 Raadsinformatiebrief Presentatie transitietraject GR Drechtsteden. - 
Raadsinformatiebrief

Besluit
Deze raadsinformatiebrief is reeds voor kennisgeving aangenomen.


