
OPENBARE BESLUITENLIJST
COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING DORDRECHT VAN  18 JANUARI 2022

1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda 

Besluit
Voorzitter opent de vergadering. Fractie PvdA deelt mede dat zij het voornemen 
heeft om de bijeenkomst over jeugdzorg te laten plaatsvinden zodra het kan. Deze 
komt morgen door de coronabeperkende maatregelen te vervallen. Bij het 
vaststellen van de agenda stemt de commissie in om na agendapunt 3 een 
inspreker aan het woord te laten over agendapunt 10. Commissie merkt op dat de 
raadsinformatiebrief Integrale plan van aanpak leefbaarheid gebied Kromhout-
Kasperspad door het ontbreken van het opgevraagde afvalplan van de agenda is 
gehaald. Afspraak wordt gemaakt dit onderwerp volgende vergadering ter 
bespreking te agenderen. 

2 Vaststellen besluitenlijst Commissie Sociale Leefomgeving  van 14 
december 2021 

Besluit
Commissie stelt de besluitenlijst van 14 december jl ongewijzigd vast.

3 Vragen aan het College 

Besluit
ChristenUnie/SGP vraagt of er vanuit het armoedebeleid mogelijkheden om in 
ieder geval de minima, die te maken krijgen met de stijgende energietarieven en 
die daardoor financieel gezien kopje onder dreigen te gaan, te ondersteunen? 
Wethouder Heijkoop geeft aan dit probleem ter herkennen. Zodra de landelijke 
regeling is uitgewerkt wordt dit bedrag in Dordrecht (€ 200) ambtshalve 
toegekend. Oproep wordt gedaan dat als inwoners eerder in de problemen komen, 
zij zich kunnen melden bij de Sociale Dienst. 

Mevrouw Scharnes (Stichting THHG- Transitie Hulpverlening Huiselijk Geweld) 
vraagt aandacht voor het ter bespreking agenderen van de voortgang van Veilig 
Thuis. Commissie neemt dit mee bij behandeling van agendapunt 10.

4 Vaststellen Verordening jeugdhulp Dordrecht - Raadsvoorstel

Besluit
Commissie merkt op dat de brief van Adviesraad Wmo&Jeugd en het 
Ouderplatform ZHZ, die als nazending is verspreid, ook om een nadere toelichting 
vraagt zowel van de afzenders als een reactie van het college. Commissie plaatst 
in eerste termijn diverse opmerkingen over voorliggende verordening. De 
leeftijdsgrens van 18 jaar wordt te rigide geacht. De verordening lijkt financieel 



gedreven en gericht op beperking van ondersteuning en beheersing van kosten, 
terwijl juist tijdens deze corona-pandemie blijkt dat een toenemend aantal 
jongeren psychisch lijden. Commissie vraagt zich af wat er door akkoord te gaan 
met deze verordening verandert aan de staat van de stad en welke neveneffecten 
te verwachten zijn, zoals oplopende wachtlijsten. In het verlengde hiervan wordt 
het rapport van 4Vitae aangehaald waarin wordt geadviseerd jeugdhulp niet op 
inhoud af te bakenen, maar te toetsen of de zorg en ondersteuning een bijdrage 
levert aan levens van jongeren en gezinnen. Uitwerking van artikel 9 (Toegang 
jeugdhulp via huisarts, medisch specialist of jeugdarts) in praktijk roept vragen op 
over de juridische houdbaarheid hiervan. Jeugdteams worden gemist in dit artikel. 
Commissie vraagt waarom er geen objectief instrument is opgenomen in de 
weging van draagkracht en draaglast.
Wethouder Van der Linden zegt toe desgewenst uitgebreidere reactie van 
Adviesraad Wmo&Jeugd, de was/wordt-lijst met wijzigingen en onafhankelijk 
juridisch advies/ toetsing aan te leveren. 
Commissie besluit behandeling na deze eerste termijn te schorsen en het 
raadsvoorstel aan te houden totdat toegezegde stukken zijn aangeleverd. Afspraak 
wordt gemaakt om eventuele schriftelijke vragen van fracties uiterlijk vrijdag 21 
januari toe te sturen aan de wethouder. Vervolgbespreking wordt geagendeerd ter 
commissievergadering 8 februari.

5 Raadsinformatiebrief over onafhankelijke cliëntondersteuning en het 
Advies- en Meldpunt Jeugd Dordrecht - Raadsinformatiebrief

Besluit
Mevrouw De Jong - Rietstap (Stichting Ouderplatform Zuid-Holland Zuid) en de 
heer Van der Vlies (MEE-Vivenz) geven een toelichting te geven op de wijze 
waarop zij willen gaan samenwerken op gebied van onafhankelijke 
cliëntondersteuning. Commissie geeft aan blij te zijn dat deze stap wordt gezet 
door partijen. Aandacht  gevraagd voor de borging van onafhankelijkheid (het 
belang van autonoom handelen), het verschil tussen onafhankelijke 
cliëntondersteuning en professionele ondersteuning en het voornemen om ook 
signalen uit praktijk systematisch terug te koppelen aan gemeente ea partijen.
Wethouder Van der Linden zegt toe in de uitwerking van het plan van aanpak 
onafhankelijke cliëntondersteuning  elementen als financiën en professionalisering 
worden meegenomen (oplevering in Q1 2022).
Commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisgeving door te sturen naar de 
gemeenteraad 1 februari.

6 Overzicht Moties 

Besluit
Commissie neemt kennis van het overzicht en akkoord te gaan met de moties die 
worden voorgesteld af te voeren van de lijst. 

7 Overzicht Toezeggingen 

Besluit
Commissie neemt kennis van de overzichten en besluit akkoord te gaan met het 
afvoeren van toezeggingen waarbij dit wordt voorgesteld. 

8 Vaststellen verordeningen Sociaal Domein - Raadsvoorstel



Besluit
Commissie besluit het raadsvoorstel ter bespreking te agenderen met de volgende 
politieke vragen: voldoet de verordening sociaal domein aan verwachtingen van de 
raad dat de positie van raad wordt versterkt (PvdA)? En bevat de verordening 
doorgroeimogelijkheden zodat het toegepast kan worden voor het gehele veld van 
het sociale domein? Steun van fracties Nijhof en VVD. 

9 Indienen Zienswijze begrotingswijziging Gemeenschappelijke Regeling 
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ 2022 - Raadsvoorstel

Besluit
Commissie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de 
gemeenteraad 1 februari 2022.

10 Raadsinformatiebrief over Voortgang Veilig Thuis en aanpak verbetering 
lokale infrastructuur - Raadsinformatiebrief

Besluit
Commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisgeving door te sturen naar de 
gemeenteraad 1 februari.

11 Raadsinformatiebrief over Onafhankelijke cliëntondersteuning - 
Raadsinformatiebrief

Besluit
Commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisgeving door te sturen naar de 
gemeenteraad 1 februari.

12 Raadsinformatiebrief over Informatie over de gunning van percelen 
Inburgering (WI) en Educatie (WEB) - Raadsinformatiebrief

Besluit
Commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisgeving door te sturen naar de 
gemeenteraad 1 februari.

13 Raadsinformatiebrief over Minima-effectrapportage  2021 - 
Raadsinformatiebrief

Besluit
Commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisgeving door te sturen naar de 
gemeenteraad 1 februari.

14 Raadsinformatiebrief over Wonen en zorg voor senioren - 
Raadsinformatiebrief

Besluit
Commissie besluit de raadsinformatiebrief ter bespreking te agenderen met de 
volgende politieke vragen:

1.  CDA Dordrecht vindt dat de gemeente de regie moet nemen, een 
programma moet definiëren en daar willen we kaders voor meegeven. Het 
meegeven van kaders wordt dus wat ons betreft het onderwerp van de 
bespreking.

2. Wordt op dit moment voldoende gedaan aan woonvormen voor senioren in 



de stad en vooral in eigen wijk- en woonomgeving en geeft de startnotitie 
daarvoor de juiste handvaten? Is de cie van mening dat een aanvulling op 
de woonvisie nodig is om woningbouw voor senioren beter te verankeren 
(VVD)?

Steun van fracties VSP, Fractie Nijhof, BVD en GroenLinks.

15 Raadsinformatiebrief over Collegereactie op adviesrapport 4Vitae - 
Raadsinformatiebrief

Besluit
Commissie besluit de raadsinformatiebrief ter bespreking te agenderen en het 
adviesbureau 4Vitae uit te nodigen om het rapport (en de totstandkoming ervan) 
toe te lichten en door het college opgesomde vragen in de raadsinformatiebrief te 
beantwoorden. Steun van fracties D66, Fractie Nijhof, ChristenUnie/SGP, CDA, 
GroenLinks, BVD en VSP. 

16 Beantwoording door het college van  artikel 40-vragen RvO van de fractie 
GewoonDordt over Programma Sportparken - Antwoordbrief artikel 40/41

Besluit
Commissie besluit beantwoording artikel 40-vragen ter kennisgeving aan te 
nemen.

17 Maandrapportage November Service Organisatie Jeugd 

Besluit
Commissie besluit kennis te nemen van maandrapportages SOJ.

18 Brief  van Werkgroep Stolpersteine inzake verzoek plaatsen tekstbord A. 
Weisz 

Besluit
Commissie besluit de brief in handen te stellen van het college ter beantwoording 
en wil graag een afschrift hiervan ontvangen.

19 VNG Ledenbrief Versterking gemeentelijke dienstverlening naar 
aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie 
Kinderopvangtoeslag (POK) 

Besluit
Commissie neemt de ledenbrief ter kennisgeving aan.

20 Brief van Sportraad Dordrecht  met betrekking tot het Programma 
Sportparken 

Besluit
Commissie besluit de brief ook vanuit de gemeenteraad te beantwoorden. Afspraak 
wordt gemaakt dat de input voor maandagochtend 24 januari 9u aan de 
commissiegriffier wordt verstuurd, zodat een concept kan worden opgesteld. Dit 
document komt terug in het agendadeel.

21 Besluit en nota van reactie zienswijzeprocedure begrotingswijziging SOJ 
2021 



Besluit
Commissie neemt de brief ter kennisgeving aan.

22 Termijnagenda 

Besluit
Commissie besluit de volgende onderwerpen ter bespreking te agenderen op 25 
januari:

1. Beantwoorden artikel 40-vragen GroenLinks Aanpak discriminatie en 
racisme in Dordrecht

2. Vaststellen Verordeningen Sociaal Domein
3. RIB Integraal plan van aanpak leefbaarheid gebied Kromhout-Kasperspad

De termijnagenda is verder niet ter sprake gekomen.

23 Rondvraag 

Besluit
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. PvdA merkt op dat deadline 
voor verspreiding stukken vrijdag 17u is en door griffie conform moet worden 
gehandeld.

24 Sluiting 

Besluit
Voorzitter sluit om 23.30u de vergadering.


