
OPENBARE BESLUITENLIJST
COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING DORDRECHT VAN  14 SEPTEMBER 2021

1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda 

Besluit
Voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen. Commissie stelt de 
agenda vast met de constatering dat er geen schriftelijke beantwoording van het 
college is gestuurd over agendapunt 5: de Cumulatie van functies directeur SOJ 
a.i. en manager Veilig Thuis a.i. Voorzitter stelt voor om de vragen van PvdA en 
Fractie Nijhof door de commissiegriffier onder de commissie te verspreiden, zodat 
deze mogelijk aangevuld kunnen worden. Daarna worden deze nogmaals 
schriftelijk verstuurd aan de wethouder(s) Van der Linden en Stam. PvdA vult aan 
dat de wethouder wordt gevraagd ook een doorkijk te geven voor wat betreft de 
ontwikkeling en bemensing Veilig Thuis. 

2 Vaststellen besluitenlijst Commissie Sociale Leefomgeving 8 september 
2021 

Besluit
Commissie stelt de besluitenlijst vast. PvdA merkt op de wethouders te willen 
wijzen op de termijagenda omdat er actiepunten openstaan die die derde en vierde 
kwartaal uitgevoerd moeten worden. Aan wethouders vragen wanneer deze punten 
te verwachten, zodat agenda ordentelijk gehouden kan worden. Dit pakt de 
commissiegriffier op.

3 Vragen aan het College 

Besluit
Fractie Nijhof stelt wethouder Heijkoop een vraag over de doorlopende inning van 
eigen bijdrage voor de maatschappelijke opvang, terwijl de raad dit bij 
amendement uit de verordening heeft gehaald in juli. Wethouder Heijkoop geeft 
aan dat de gemeente Dordrecht hier een regionale taak als centrumgemeente 
uitvoert. Dit vraag afstemming met de andere gemeenten die dit wel in de 
verordening hebben laten staan. De eigen bijdrage wordt vanaf 1 oktober niet 
meer geheven. 

4 Vaststellen Atelierbeleid Dordrecht - Raadsvoorstel

Besluit
Commissie wisselt politieke standpunten uit over het cultuurprofiel van de stad 
t.a.v. het faciliteren van ateliers voor professionele kunstenaars. De objectieve 



toetsing van geformuleerde criteria door deskundigen kan op bijval rekenen. Ook 
het tijdelijk aangaan van een huurovereenkomst wordt politiek breed ondersteund. 
De looptijd van de overeenkomst is 5 jaar, terwijl het raadsvoorstel tot 2024 is 
gedekt. Daarmee roept de financiële onderbouwing van het raadsvoorstel vragen 
op. CDA kondigt aan een amendement te willen voorbereiden op dit punt. 
Commissie besluit het raadsvoorstel ter bespreking, over ingediende moties en 
amendementen, op te voeren voor de raadsvergadering op 12 oktober met een 
bespreektijd van 5 minuten. 

5 Cumulatie van functies bij directeur SOJ a.i. en manager Veilig Thuis a.i. 

Besluit
Vervolgafspraak over behandeling van dit agendapunt zijn bij vaststellen van de 
agenda gemaakt. 

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

Besluit
De heer Rovers van het Advies- en Meldpunt Jeugd geeft aan tot op heden geen 
enkele melding te hebben ontvangen en merkt op van mening te zijn dat er te 
weinig bekendheid aan is gegeven. Fractie Nijhof geeft aan dat de beantwoording 
van de artikel 40-vragen nieuwe vragen oproept. Wethouder Van der Linden geeft 
aan dat het door SOJ-vermelde artikel 8 lid 11 e uit de Verordening Jeugdhulp 
alleen door de gemeenteraad buiten werking kan worden gesteld. Fractie Nijhof 
merkt in reactie op dat ook in de Jeugdvervoersverordening een artikel staat 
opgenomen dat betrekking heeft op inkomenstoetsing. Commissie constateert dat 
de inkomenstoets Jeugdhulp door een eerder genomen raadsbesluit defacto is 
afgeschaft, maar in een andere vorm zoals ouderlijke bovengebruikelijke zorg in 
extreme teruggekomen (zie aanbeveling 4 uit Rapport Advies- en Meldpunt 
Jeugdhulp). Het politieke debat dat gevoerd moet worden in de commissie zou 
moeten gaan over de definiëring van eigen kracht waarbij ook de begrenzing 
meegenomen moet worden door bijvoorbeeld te voorzien van toetsingskader, zoals 
dat bij de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gebruikelijk was. 
Commissie constateert dat het zicht op de uitwerking en betekenis van het 
betreffende artikel op de praktijk nog ontbreekt. Fractie Nijhof kondigt aan 
aanvullende schriftelijke vragen te stellen aan de wethouder, zodat de commissie 
hier ook kennis van kan nemen. 

Commissie besluit de beantwoording van de artikel 40-vragen aan te houden 
totdat de RIB over het Advies- en Meldpunt Jeugd is aangeleverd door het college 
en de commissie kennis kan nemen van de beantwoording van de aanvullende 
vragen die Fractie Nijhof nog gaat stellen. Daarnaast wordt  de brief 
Serviceorganisatie Jeugd ZHZ over Uitspraak Centrale Rad van Beroep inzake 
financiële draagvlak ouders. Het onderwerp Inkomenstoets Jeugdhulp wordt door 
de commissiegriffier opgenomen in de termijnagenda. 

Wethouder Van der Linden zegt toe een (nagekomen) collegevoorstel voor te 
bereiden waarin het betreffende artikel uit de Verordening Jeugdhulp officieel 
buiten werking wordt gesteld per direct, zodat dit op 21 september op de 
raadsvergadering besloten kan worden. Indien dit niet lukt, dan wordt dit 



teruggekoppeld.

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

Besluit
Commissie besluit de brief te betrekken bij de aangehouden beantwoording artikel-
40 vragen over Inkomenstoets Jeugdwet. 

8 Terugkoppeling Advies- en Meldpunt Jeugd over meldingen toepassing 
Inkomenstoets in gemeente Dordrecht 

Besluit
Commissie neemt kennis van de mondelinge terugkoppeling van het Advies- en 
Meldpunt Jeugd over het aantal meldingen. 

9 Indienen zienswijze begrotingswijziging Service Organisatie Jeugd (SOJ) 
2021 

Besluit
Commissie neemt kennis van deze informatie en heeft op 8 september het besluit 
genomen om een zienswijze op te stellen over de 1e burap SOJ 2021.

10 Beantwoording door het College van artikel-39-vragen RvO fractie PvdA 
over Opvang Afghaanse vluchtelingen - Antwoordbrief artikel 40/41

Besluit
Commissie besluit op aandragen van de PvdA de beantwoording ter bespreking te 
agenderen met de politieke vraag: waarom reageert het college zo weinig proactief 
op maatschappelijke vraagstukken wanneer het mensen in beknelde situaties 
betreft en dan vluchtelingen en statushouders in het bijzonder? Steun van fracties 
CDA, GroenLinks, Fractie Nijhof, D66, VVD en ChristenUnie/SGP.

11 Mail VluchtelingenWerk Nederland over Oproep voor opvang asielzoekers 
en huisvesting statushouders 

Besluit
Commissie besluit beantwoording van de brief in handen te stellen van het college 
en geeft aan een afschrift te willen ontvangen van de reactie van het college. 
Commissie besluit op aandragen van de PvdA de beantwoording ter bespreking te 
agenderen met de politieke vraag: waarom reageert het college zo weinig proactief 
op maatschappelijke vraagstukken wanneer het mensen in beknelde situaties 
betreft en dan vluchtelingen en statushouders in het bijzonder? Steun van fracties 
CDA, GroenLinks, Fractie Nijhof, D66, VVD en ChristenUnie/SGP. De mail van 
Vluchtelingenwerk Nederland wordt hierin meegenomen. 

12 VNG Ledenbrief over  implementatie informed consent  - 



Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 

Besluit
Commissie neemt kennis van de VNG-ledenbrief. 

13 VNG ledenbrief inzake aangepast voorstel nieuwe verdeling 
gemeentefonds en afspraken over nieuwe stelpost jeugd 

Besluit
Commissie neemt de brief ter kennisgeving aan.

14 Brief aan gemeenteraad inzake beoordeling jaarrekening 2020 en 
begroting 2022 GRDGJ ZHZ 

Besluit
Commissie neemt de brief ter kennisgeving aan en besluit de inhoud te betrekken 
bij bespreking van het raadsvoorstel Begrotingssubsidie Stichting Jeugdteams 
Zuid-Holland Zuid 2022. 

15 Motie gemeente Kerkrade inzake frequentie periodiek borstonderzoek 

Besluit
Commissie neemt de motie van de gemeente Kerkrade ter kennisgeving aan. CDA 
kondigt aan te overwegen om een motie Vreemd aan de orde van de dag in te 
dienen over dit onderwerp tijdens de raadsvergadering in oktober. 

16 Termijnagenda 

Besluit
Commissie besluit het raadsvoorstel Wijzigingsbesluit GR Drechtsteden (15e 
wijziging), dat op 14 september is opgevoerd in het agendadeel van de commissie 
Bestuur en Middelen, ter bespreking te agenderen in de commissie Sociale 
Leefomgeving. Politieke vragen worden per email geïnventariseerd door de 
commissiegriffier.  

Voorzitter geeft aan dat de memo over juridische toetsing of het raadsvoorstel 
Instemmen met Begrotingssubsidie Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid 2022 
past binnen Europese aanbestedingsregels is ontvangen op de griffie. Commissie 
besluit om, aangezien de commissievergadering op 28 september in het teken 
staat van de themabijeenkomst narratief evalueren, ook geen agendadeel te 
bespreken. Dat betekent dat nieuwe stukken op 6 oktober worden opgevoerd bij 
de commissie. 

Commissie stemt in met de termijnagenda.

17 Rondvraag 

Besluit



Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

18 Sluiting 

Besluit
Voorzitter sluit om 23.07u de vergadering.


