
OPENBARE BESLUITENLIJST
COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING DORDRECHT VAN  15 JUNI 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  van 2 juni 
2021 

Besluit
Commissie besluit de besluitenlijst van 2 juni 2021 zonder wijzigingen vast  te 
stellen. 

3 Vragen aan het College 

Besluit
Fractie VVD stelt een vraag over de aanpak van  blauwalg en verzoekt het college 
om op basis van de pilot in de gemeente Lansingerland (recreatiegebied 
Bleiswijkse zoom) nogmaals in gesprek te gaan met de Waterschappen en de 
Provincie over het aanpakken en bestrijden van blauwalg  zodat alle Dordtenaren 
heel de zomer gebruik kunnen maken van de buiten zwemlocaties. Wethouder 
Heijkoop geeft aan dat de pilot niet bekend is, maar als blijkt dat deze aanpak 
werkt de gemeente contact opneemt om dit te onderzoeken. College gaat ernaar 
kijken. 

Fractie VSP vraagt het college hoe het is gesteld met de pilot n.a.v. motie, waar 
ook geld beschikbaar voor is gesteld bij begroting vorig jaar, Voor ieder kind een 
diploma? Wethouder Heijkoop geeft aan dat de pilot goed loopt met inachtneming 
van coronabeperkingen zoals tijdelijke sluiten van zwembaden. Wethouder zegt 
toe dat hij de tussenevaluatie van de pilot Voor ieder kind een zwemdiploma? deelt 
met de commissie en geeft aan dat ook uitnutting middelen hierin wordt 
meegenomen. 

Daarnaast vraagt fractie VSP wat het college van de suggestie vindt om  iedere 
leerling van 15 jaar en ouder op elke school een reanimatiecursus zou moeten 
kunnen krijgen. Wethouder Heijkoop geeft aan dat er een haalbaarheidsonderzoek 
loopt bij The Risk Factory, dat als kennishub fungeert en ook aandacht heeft voor 
risico's op gebied van veiligheid en reanimatie. 



4 Reserveringen Agenda Dordrecht 2030. - Raadsvoorstel

Besluit
De politieke bespreking richt zich op de maatschappelijke business case en tevens 
kredietaanvraag over het Dordts Leerprogramma 4-12 jaar. Commissie wisselt van 
gedachten over de verantwoordelijkheid van de gemeente t.o.v. de Rijksoverheid 
over onderwijs, de samenhang met de vastgestelde Onderwijsvisie en de wenselijk 
om alle Dordtse kinderen te kunnen laten profiteren van deze gelden. De vraag is 
gesteld of  er niet op een andere manier meer effect te halen valt uit deze 
investeringen gericht op de ontwikkeling van Dordtse kinderen, zoals door te 
investeren op alle scholen verspreid over de stad, naast taalonderwijs ook cultuur- 
en bewegingsonderwijs hierin mee te nemen en ieder kind zo meer in de 
gelegenheid stellen om zich te ontwikkelen. Wethouder geeft in reactie aan dat er 
een zorgvuldig proces is doorlopen met partners en op basis daarvan de 
ideologische afweging is gemaakt te investeren op bepaalde scholen. Ook 
betrokkenheid van ouders maakt onderdeel uit van de aanpak. Als het Rijk 
structureel gaat investeren in primair onderwijs, dan is het aan het college en de 
raad deze investering opnieuw te wegen. 

Ook het reserveringsvoorstel voor de Glansrijke toekomst voor Dordtse jongeren 
12-27 jaar wordt door het college via dit raadsvoorstel ter besluitvorming 
opgevoerd. Daar is een maatschappelijke businesscase over nagezonden aan de 
raad. Commissie stelt een aantal technische vragen waarvan de wethouder heeft 
toegezegd deze schriftelijk te beantwoorden, het betreft: 

- het bereik van de bredere ondersteuning op MBO waar niet alleen Dordtse 
jongeren onderwijs volgen

- de samenhang met het reserveringsvoorstel Ruimte voor banen

- waarom gezien de pogingen die zijn gedaan in het verleden dit programma kans 
van slagen heeft

- hoe groot het probleem is en hoeveel jongeren zouden worden geholpen (zie 
stukken: 7.000 jongeren, 15% is kwetsbaar in de zin dat zij niet economisch 
zelfstandig zijn. Jaarlijks hebben meer dan 400 jongeren een bijstandsuitkering) 

- of het bedrag ook problemen aanpakt die hier nauw mee samenhangen, zoals 
discriminatie door werkgevers

- wat de rol is van de ouders. 

Wethouder Heijkoop benadrukt het belang van discussie over het nastreven van de 
doelstellingen, waar het college samen met partners aan wil werken. 

Wethouder Heijkoop: toezegging om technische vragen, zoals aantal jongeren, die 
we schriftelijk kunnen beantwoorden. Op doelstellingen plannen maken samen met 
partners. Vragen aan raad om dit te koppelen aan Europees bedrag dat hiernaast 
wordt gezet. 

Conform behandelvoorstel wordt de totale verdeling van de Eneco-gelden over de 
businesscases als bespreekstuk geagendeerd in commissie Bestuur en Middelen 7 



juli aanstaande. 

5 Kennisnemen van Wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling 
Drechtsteden (15e wijziging) - Raadsvoorstel

Besluit
Politieke bespreking spitst zich toe op de voorgestelde stemverhouding, het 
maatwerk en de invloed van andere gemeenten op lokaal beleid, de doorwerking 
van de onderlinge financiële solidariteit, de samenhang met lopende discussie in de 
Drechtraad over de kostenverdeelsleutel en de positie van de gemeenteraad in 
voorgestelde Gemeenschappelijke Regeling. Het voorstel wordt gedaan om het 
proces van totstandkoming van zienswijzen standaard vorm te geven zoals dat de 
laatste keer bij Dienst Gezondheid & Jeugd is gedaan, waarin de griffie samen met 
de gemeenteraad het voortouw nemen en niet het college zelf. Dat wordt omarmd 
door de commissie.  PvdA heeft een concept-amendement verspreid dat kan 
rekenen op steun vanuit diverse fracties. 

Wethouder Heijkoop geeft in reactie aan dat het debat zich toespitst op 
stemverhoudingen, ook in de regio. De inzet was gewogen gemiddelde van omzet 
en inwoneraantal. Straks geen sturing meer langs politieke lijnen, zoals nu in de 
Drechtraad, maar langs de gemeenten. Kostenverdeelsleutel is apart traject, dat 
nu parallel loopt omdat er periodiek onderhoud moest worden gepleegd, maar ook 
dat wordt nu in politieke context getrokken. Zodra er meer informatie hierover 
bekend is, wordt dit gedeeld met de gemeenteraad. 

Ambtelijk geeft mevrouw Smid-Marsman toelichting op de werkwijze van het 
vormgeven van toekomstig maatwerk. Dan wordt uitvoeringstoets door Sociale 
Dienst Drechtsteden uitgevoerd om te onderzoeken of  dit kan binnen wettelijke 
kaders, welke risico's er eventueel zijn voor andere gemeenten en of er prijs is 
voor maatwerk. Er is een kort filmpje gemaakt over positionering van 
gemeenteraad in collegeregeling, dat wordt via griffie verspreid. Griffie wordt ook 
gevraagd om de wetswijziging Gemeenschappelijke Regeling te scannen op 
positionering van raad, zoals in adviescommissie. Deze informatie wordt 
doorgestuurd. 

Commissie besluit dit raadsvoorstel ter bespreking op te voeren voor de 
gemeenteraad van 22 juni aanstaande met een spreektijd van 5 minuten. 

6 Raadsinformatiebrief Coronamaatregelen (8 juni 2021) - 
Raadsinformatiebrief

Besluit
Commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisgeving door te sturen naar de 
gemeenteraad 22 juni.

7 Vaststellen Eerste wijziging verordening jeugdhulp Dordrecht - 
Raadsvoorstel

Besluit
Commissie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de 



gemeenteraad 22 juni aanstaande.

8 Maandrapportages april Service Organisatie Jeugd 

Besluit
Commissie neemt kennis van de maandrapportages SOJ.

9 Artikel 40 vragen RvO van de fracties VVD, pvdA en BVD over over RIB 
Tussenstand Uitvoering visie van opvang naar wonen 2020 - 2025 

Besluit
Commissie heeft kennisgenomen van artikel 40-vragen en wacht beantwoording 
van het college af.

10 Termijnagenda 

Besluit
Commissie stemt in met de termijnagenda en merkt op dat eventuele agendering 
van de raadsinformatiebrief over het Verenigingshallenplan op 7 juli afhangt van 
de extra technische sessie die op 16 juni plaatsvindt. 

11 Rondvraag 

Besluit
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

12 Sluiting 

Besluit
Voorzitter sluit om 23u de commissievergadering.

13 Vastgestelde Besluitenlijst en Notulen Commissie Sociale Leefomgeving 


