
OPENBARE BESLUITENLIJST
COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING DORDRECHT VAN  13 JANUARI 2021

1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda 

Besluit
De voorzitter opent de vergadering. 

PvdA-fractie geeft aan dat beantwoording van aanvullende vragen (D66) en 
technische vragen (PvdA) over het RV Wantijbad op dinsdag 12 januari op verzoek 
van wethouders Stam zijn toegevoegd aan de stukken bij agendapunt 11. Gezien 
het feit dat dit na de deadline voor verspreiding van stukken is verspreid en 
raadsleden hierdoor mogelijk niet tijdig kennis hebben kunnen nemen van de 
inhoud, wordt gesteld dat deze stukken niet meegenomen kunnen worden in de 
beraadslaging. 

Er zijn geen mededelingen.

De agenda wordt vastgesteld. 

2 Vaststellen Besluitenlijst Commissie Sociale Leefomgeving 6 januari 2021 

Besluit
Fractie ChristenUnie/ SGP verzoekt om de naam van de fractie volledig te noteren 
in de besluitenlijst (pagina 2). Dit wordt aangepast en de besluitenlijst wordt 
hiermee vastgesteld. 

3 Vragen aan het College 

Besluit
PvdA-fractie vraagt nogmaals de notitie over knelpunten die zijn gesignaleerd in 
een themabijeenkomst rondom Veilig Thuis van de Dienst Gezondheid en Jeugd, 
zoals opgemerkt bij de rondvraag 6 januari jl, gedeeld kunnen worden door het 
college. Dit wordt toegezegd door wethouder Heijkoop. 

BvD-fractie uit zijn zorgen over toenemende besmettingen van de Britse variant 
van corona en vraagt aan college goed op de hoogte te worden gehouden over wat 
er komen gaat. Burgemeester Kolff geeft in reactie aan  dat zowel experts als de 
voorzitters van de Veiligheidsregio's hier bovenop zitten. Gemeenteraden Zuid 
Holland Zuid worden zo goed mogelijk geïnformeerd in de vorm van maandelijkse 
updates. Op woensdagavond 27 januari wordt een volgende informatie-avond voor 
raadsleden georganiseerd waarin ook vragen gesteld kunnen worden. Indien 
actuele zaken zich voordoen is de afspraak dat dit wordt gecommuniceerd met 



fractievoorzitters via de app. 

VVD- fractie stelt een vraag over het gebruik van de noodopvang van kwetsbare 
jongeren en kinderen van ouders met een vitaal beroep. De fractie krijgt signalen 
dat de noodopvang overbelast raakt en roept op in gesprek te gaan met scholen, 
zodat kwetsbare jongeren en kinderen van ouders met vitale beroepen gebruik 
kunnen blijven maken waar de noodopvang voor bedoeld is. Wethouder Heijkoop 
geeft aan dat er inderdaad meer gebruik wordt gemaakt van de noodopvang t.o.v. 
eerste lockdown (10-15% van de kinderen). Van overbelasting is geen sprake. Er 
wordt nauw contact onderhouden met de scholen en indien de situatie verandert, 
wordt de commissie hierover geïnformeerd.  

4 Beschikbaar stellen van extra rijksmiddelen voor de Brede aanpak dak- en 
thuisloosheid voor uitvoering van de visie Van opvang naar wonen 2020-
2025 - Raadsvoorstel

Besluit
De commissie spreekt over het voorliggende raadsvoorstel en de vier bijbehorende 
raadsinformatiebrieven aan de hand van de geformuleerde politieke vragen: 

1. In hoeverre worden de extra beschikbare middelen efficiënt ingezet (PvdA)? De 
commissie vraagt naar concrete bijdrage van regiogemeenten. Het tweede deel 
van het voorstel is om de middelen in een fonds te storten en daar jaarlijks geld 
uit te putten die moeten bijdragen aan opvang van deze groep voor komende 
jaren. De visie loopt tot 2025 terwijl de extra Rijksbijdragen incidenteel van 
karakter zijn. Ook wordt de vraag gesteld hoe de raad betrokken wordt bij 
besteding van deze gelden. 

2. Het aantal plekken voor crisisopvang wordt verminderd, maar in hoeverre 
draagt dit bij aan het verbeteren van de leefbaarheid (CDA)? Er ontstaat ter 
vergadering discussie over de verschillende doelgroepen waar het raadsvoorstel en 
de raadsinformatiebrieven betrekking op hebben en de verschillende wijzen 
waarop deze groepen het beste geholpen zouden kunnen worden. De commissie 
constateert dat de realisatie van de winteropvang op een industrieterrein  minder 
overlast geeft in woonbuurten. De vraag wordt gesteld in hoeverre deze opvang 
buiten het centrum een structureel karakter kan krijgen. 

De motie Plan van Aanpak Leefbaarheid (M7) vraagt het college te komen met een 
integraal plan van aanpak teneinde de leefbaarheid en veiligheid in het gebied te 
verbeteren en daarin in ieder geval in te gaan op beleidsgebieden en acties Wijken, 
Wonen, Openbare Orde, WMO en Jeugdzorg. De raadsinformatiebrief behelst een 
opsomming van bestaande acties en interventies en lijkt de suggestie te wekken 
dat wordt doorgegaan op de inslagen weg zonder dat dit tot een doorbraak leidt. 
De commissie geeft aan dat te constateren  dat er nog steeds noodzaak is tot 
stevige integrale aanpak in dit gebied. 

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 (PvdA)? De commissie 
vraagt naar de rol van Dienst Gezondheid en Jeugd als het gaat om regievoering: 
waar en hoe wordt de noodzaak van opvang bepaald en hoe verhoudt dit zich tot 



de rolneming van Sociale Wijkteams? 

Op verzoek sluiten drie portefeuillehouders aan bij bespreking van dit agendapunt: 
wethouder Stam voor wat betreft Leefbaarheid, wethouder Heijkoop voor wat 
betreft maatschappelijke opvang en burgemeester Kolff voor wat betreft veiligheid 
en openbare orde. Burgemeester Kolff geeft in reactie aan dat de aanpak van deze 
hardnekkige en ingewikkelde problematiek om een lange adem vraagt en realisme. 
In Dordrecht wordt gewerkt met een interventieteam dat integraal en individueel 
naar deze problematiek kijkt. Burgemeester zegt toe antwoord te verstrekken op 
de vraag hoe lang dit intereventieteam reeds actief is. 

De commissie geeft aan samenhangend inzicht te willen krijgen in het probleem, 
de ondernomen acties, het doel en resultaat in genoemde buurt. Burgemeester 
doet de toezegging dat er een nieuw integraal plan van aanpak komt. Daarnaast 
wordt door de burgemeester aangekondigd dat er nieuw beleid is vastgesteld over 
de huisvesting van casino's en speelautomaten. Dit is ook nauw verweven met 
bestaande systematiek van vergunningverlening dat op dit moment nog 
onbepaalde tijd vergunningen zijn. Dit wordt op korte termijn ook richting de 
commissie verstuurd. 

Wethouder Stam geeft aan  dat verschillende, concrete acties zijn ondernomen om 
de leefbaarheid in de wijk te vergroten. Ook wordt er gekeken naar het toevoegen 
van functies in een buurt. Zodra de gemeente van problemen, zoals bijvoorbeeld 
zwerfafval en rattenoverlast, op de hoogte wordt gesteld wordt  HVC zo snel 
mogelijk  ingeschakeld om dit probleem op te lossen. Hier kan melding van worden 
gemaakt via de applicatie Fixi. Het door de burgemeester toegezegde plan van 
aanpak wordt door de wethouder uitgebreid met leefbaarheidsaspecten. 

Commissie merkt op dat het centrale thema dat terugkomt de leefbaarheid betreft 
en dit roept de vraag op of een dergelijk integraal plan ook geen integrale regie op 
proces en integraliteit behoeft vanuit het bestuur. De uitwerking hiervan zou eerst 
in het college besproken moeten worden. 

De kamerverhuur op de Sint Jorisweg valt onder huisvesting en dus in portefeuille 
van wethouder Stam. Wethouder Stam zegt toe  te inventariseren wat voor 
klachten er zijn m.b.t. kamerverhuur, of deze klachten er zijn en of hier 
onderzoeken op lopen. 

Wethouder Heijkoop gaat in op beantwoording van vragen over de financiën en de 
structurele versus incidentele inzet van deze middelen, rol van regiogemeenten, 
uitvoering visie en samenwerking (triage). Voor wat betreft de rol van 
regiogemeenten wordt opgemerkt dat omliggende gemeenten beschikbaar 
gestelde middelen (k17) bij elkaar hebben gelegd, waarmee een  projectleider is 
aangesteld die werk maakt van realisatie van voorzieningen. Die samenwerking in 
de regio is niet vrijblijvend, er moet geleverd worden. Gemeenten blijken bereid te 
zijn om tussenvoorzieningen, skaeve huse en housing first te realiseren. Dordrecht 
heeft middelen beschikbaar gesteld, maar regiogemeenten zijn zelf 
verantwoordelijk voor het creëren van maatschappelijk en politiek draagvlak. 
Wethouder Heijkoop zegt toe hier voor de zomer, bij voorkeur in de volgende 
raadsinformatiebrief informeren hoe het staat met de levering van 
opvangvoorzieningen in de regiogemeenten.

Wethouder Heijkoop geeft aan dat de gemeenteraad bij vaststelling van de visie 



als belangrijk punt de afbouw van capaciteit in Kromhout had meegegeven. Waar 
in het verleden 120 mensen verbleven, is deze capaciteit nu ongeveer gehalveerd 
en van betere kwaliteit. Deze omvang is beter passend bij buurt. Doorstroom moet 
verbeteren, omdat spreiding net zoals preventie ook belangrijk is. Bestaande 
spanning op woningmarkt speelt parten. Terugkomend op winteropvang geeft de 
wethouder aan dat eind maart een goed moment is om balans op te maken op 
structurele uitbreiding mogelijk is. 

Oer de samenwerking en rolneming van Dienst Gezondheid en Jeugd in de triage 
merkt wethouder Heijkoop op dat deze niet zo onlogisch is als deze lijkt. 
Nadrukkelijke rol OGGZ, bestaande structuren hebben goede contacten met 
netwerk van specialisten zoals ook verslavingszorg, in positie brengen, maar ook 
samenwerking met sociale diensten en wijkteams. Wethouder gaat werking 
nauwgezet volgen en zegt toe deze evaluatie, die naar verwachting over een jaar 
plaatsvindt, of triage werkt te delen met commissie. Wethouder zegt ook 
toe triage-procedure (intakeprotocol) dat is opgesteld door professionals zelf te 
delen met de commissie, waarin wordt ook vermeld of er fysiek contact 
is. Wethouder Heijkoop wil kinderen en jongeren ook niet in de opvang, dus de 
procedure die deze groep moet doorlopen komt in het bijzonder terug. De brede 
intake wordt hierin meegenomen.

Wethouder zegt toe bij de commissie terug te komen op toepassing van individueel 
maatwerk voor wat betreft kostendelersnorm door de Sociale Dienst. Dan wordt 
ook aangegeven waarom kostendelersnorm buiten werking is gesteld.  

Wethouder Heijkoop geeft aan dat in het raadsvoorstel het voorstel is gedaan om 
de middelen als centrumgemeente in een fonds te storten. Wethouder Heijkoop 
zegt toe in technische zin terug te komen op de wijze waarop de commissie wordt 
geïnformeerd over de besteding van middelen uit het fonds, zodat daar nog wat 
van kan worden gevonden.

Burgemeester Kolff concludeert vanuit het gevoerde debat vanuit het 
collegeperspectief: er komt een integraal plan van aanpak, streven om dit eind 
februari op te leveren, dat daar alle facetten in worden betrokken maar gericht op 
leefbaarheid en overlastvermindering in de wijk, gebaseerd op feiten en cijfers een 
startpunt wordt gegeven en inzichtelijk wordt gemaakt waar naartoe wordt 
gewerkt. Burgemeester neemt hier regie over op zich. 

De commissie besluit, met de toezegging dat er naar verwachting eind februari een 
integraal plan van aanpak wordt verspreid over Leefbaarheid in de omgeving Sint 
Jorisweg, Kromhout, Vriessestraat, Vrieseplein en Kasperspad, het raadsvoorstel 
als hamerstuk in de raad van 26 januari te agenderen. 

De commissie agendeert de vier RIB's ter kennisgeving voor de gemeenteraad. 

 

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

Besluit
De commissie besluit, met de toezegging dat er naar verwachting eind februari een 
integraal plan van aanpak wordt verspreid over Leefbaarheid in de omgeving Sint 



Jorisweg, Kromhout, Vriessestraat, Vrieseplein en Kasperspad, het raadsvoorstel 
als hamerstuk in de raad van 26 januari te agenderen. 

De commissie agendeert de vier RIB's ter kennisgeving voor de gemeenteraad. 

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

Besluit
De commissie besluit, met de toezegging dat er naar verwachting eind februari een 
integraal plan van aanpak wordt verspreid over Leefbaarheid in de omgeving Sint 
Jorisweg, Kromhout, Vriessestraat, Vrieseplein en Kasperspad, het raadsvoorstel 
als hamerstuk in de raad van 26 januari te agenderen. 

De commissie agendeert de vier RIB's ter kennisgeving voor de gemeenteraad. 

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

Besluit
De commissie besluit, met de toezegging dat er naar verwachting eind februari een 
integraal plan van aanpak wordt verspreid over Leefbaarheid in de omgeving Sint 
Jorisweg, Kromhout, Vriessestraat, Vrieseplein en Kasperspad, het raadsvoorstel 
als hamerstuk in de raad van 26 januari te agenderen. 

De commissie agendeert de vier RIB's ter kennisgeving voor de gemeenteraad. 

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

Besluit
De commissie besluit, met de toezegging dat er naar verwachting eind februari een 
integraal plan van aanpak wordt verspreid over Leefbaarheid in de omgeving Sint 
Jorisweg, Kromhout, Vriessestraat, Vrieseplein en Kasperspad, het raadsvoorstel 
als hamerstuk in de raad van 26 januari te agenderen. 

De commissie agendeert de vier RIB's ter kennisgeving voor de gemeenteraad. 

9 Verstrekken van Noodkrediet Wantijbad - Raadsvoorstel

Besluit
De commissie besluit bespreking van het raadsvoorstel Noodkrediet Wantijbad 
i.v.m. tijdsgebrek door te schuiven. 

10 Verstrekken van een Noodkrediet voor het Wantijbad - Raadsvoorstel

Besluit
De commissie besluit bespreking van het raadsvoorstel Noodkrediet Wantijbad 



i.v.m. tijdsgebrek door te schuiven. 

11 Beantwoorden artikel 39-vragen (Inlichtingen) PvdA + GroenLinks 
Wantijbad - Antwoordbrief artikel 40/41

Besluit
De commissie besluit bespreking van het raadsvoorstel Noodkrediet Wantijbad 
i.v.m. tijdsgebrek door te schuiven. 

12 Wethoudersbericht - Memo Noodkrediet Stichting Wantijbad 

Besluit
De commissie besluit bespreking van het raadsvoorstel Noodkrediet Wantijbad 
i.v.m. tijdsgebrek door te schuiven. 

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

Besluit
De commissie besluit de raadsinformatiebrief ter bespreking te agenderen voor de 
commissie Sociale Leefomgeving op 19 januari 2021 bij behandeling van het 
agendapunt Jeugdhulp. 

14 WK Shorttrack 2021 - Raadsinformatiebrief

Besluit
Bij het vaststellen van de Begroting 2021 heeft de wethouder over WK Shorttrack 
toegezegd: Er volgt een uitwerking hoe de ton besteed gaat worden om het 
evenement uit te voeren. De informatie wordt verstrekt zodra er overeenstemming 
is met Optiesport. N.a.v. de aanvullende vragen van GroenLinks-fractie 6 januari 
jl. is de griffie ambtelijk nagegaan of de gemeente voor de BTW wordt 
gecompenseerd. Dat blijkt het geval te zijn. 

Fractie GroenLinks heeft op 13 januari een email gestuurd waarin wordt 
aangegeven dat na het opnieuw bekijken van de video-opnames van de 
raadsvergadering van de begrotingsbehandeling bleek dat de wethouder wel 
degelijk een raadsvoorstel heeft toegezegd. De griffie heeft dit ook teruggeluisterd 
en bevestigt dat er inderdaad een raadsvoorstel is toegezegd. Dit betekent dat de 
toezegging van de wethouder niet goed in het systeem is geregistreerd. 
GroenLinks heeft hier terecht op gewezen. Dit moet dan ook worden gerectificeerd. 
Het verzoek is dan ook aan de wethouder om aan te geven op welke termijn dit 
raadsvoorstel aangeleverd kan worden. 

De wethouder zegt toe het raadsvoorstel zo spoedig mogelijk aan de commissie 
aan te leveren, naar verwachting  deze of begin volgende week. 

15 Artikel 40 vragen RvO over bezuinigingen Stichting Leergeld Drechtsteden 



van de fractie GroenLinks 

Besluit
De commissie neemt de vragen ter kennisgeving aan. 

17 Termijnagenda's Commissie Sociale Leefomgeving januari - februari 2021 

Besluit
De voorzitter vraagt aandacht voor behandeling van het raadsvoorstel Noodkrediet 
Wantijbad. 

Op 12 januari heeft het college van B&W de Zienswijze begrotingswijziging 
Serviceorganisatie Jeugd ZHZ 2021 (RV) vastgesteld. Het is logisch om dit RV 
volgende week ter bespreking te agenderen bij de behandeling van het thema 
Jeugdhulp. De commissie kan zich hierin vinden en merkt op dat dit dan het derde 
agendapunt wordt met de kanttekening dat indien het niet lukt dit te behandelen 
dit dan ook doorschuift. 

18 Rondvraag 

Besluit
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

19 Sluiting 

Besluit
De commissie sluit de vergadering. 


