
OPENBARE BESLUITENLIJST
COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING DORDRECHT VAN  20 APRIL 2021

1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda 

Besluit
Voorzitter opent de vergadering en doet twee mededelingen:

1. Beantwoording op technische vragen van CDA over RV Vaststellen Beleidsnotitie 
Ontmoetingsplekken zijn binnengekomen en worden zoals doen gebruikelijk door 
de griffie wordt doorgestuurd naar volledige commissie. 

2.  Sportraad heeft een verzoek ingediend om in gesprek te gaan met 
(sportvertegenwoordigers) van de Commissie Sociale Leefomgeving. Aanleiding 
hiervoor is dat de Sportraad met de commissie van gedachten wil wisselen over 
een aantal actuele dossiers. Meerderheid van de fracties is hiervoor, waarbij de 
Sportraad voorbereidend op dit gesprek wordt gevraagd over welke dossiers 
college is geadviseerd maar anders is besloten. Bij voorkeur vindt dit gesprek voor 
behandeling van de Kadernota 2022 plaats. 

De agenda wordt zonder wijziging vastgesteld. 

2 Vaststellen besluitenlijst Commissie Sociale Leefomgeving 13 april 2021  

Besluit
Commissie stelt besluitenlijst van 13 april 2021 ongewijzigd vast.

3 Vragen aan het College 

Besluit
Er zijn geen vragen gesteld aan het college. 

4 Themabespreking Gecertificeerde Instellingen Jeugdbescherming en -
reclassering 

Besluit
Commissie gaat in gesprek met professionals van de gecertificeerde instellingen 
Jeugdbescherming West, Leger des Heils en Wiliam Schrikker Groep over de 
(samen-)werking tussen partijen in de keten van jeugdbescherming en -
reclassering. Aan de hand van een casus wordt het pad geschetst dat een kind kan 
doorlopen als het thuis niet goed gaat en er zorgen zijn over zijn/ haar veiligheid. 
Daarbij wordt de werking van een gecertificeerde instelling toegelicht en ook 



stilgestaan bij de gemiddelde duur van een Ondertoezichtstelling (OTS; 2-3 jaar). 
Om blijvende veiligheid van het kind te waarborgen trajecten vaak worden 
verlengd. Ook wordt ingegaan op de plaatsing van kinderen in gesloten 
jeugdzorginstellingen en de verantwoordelijkheid van GI's als toezichthouder. GI's 
geven aan dat zij niet continue aanwezig zijn, maar er veelvuldig 
evaluatiegesprekken plaatsvinden. Daarbij wordt de afweging gemaakt of een 
plaatsing nog langer moet voortduren en of deze (gesloten) plek passend is voor 
het kind. Ouders hebben ook in dit gedwongen kader een rechtspositie, waarbij 
GI's starten met poging om gezamenlijk plan van aanpak op te stellen. Ouders 
worden in positie gebracht om dreiging van veiligheid op te heffen. 

Knelpunten die worden opgemerkt zijn dat door stagnatie in doorstroom in de 
keten een jongere vaak niet op de beste plek voor hem/ haar zit, maar wordt 
uitgeweken naar wat wel mogelijk is. Jeugdhulp en GGZ (ook 
 volwassenenpsychiatrie) zijn nog twee gesloten werelden. Andere knelpunten die 
worden benoemd zijn compenserende hulp die nog te weinig wordt besproken. 
Sommige van cliënten worden overvraagd. Uitbreiden van zorg op piekmomenten, 
rondom maaltijden, bedmomenten en weekenden, omdat dat momenten zijn 
waarop het ook voor kwetsbare gezinnen moeilijker is. Arbeidsmarkt voor deze 
professionals is ook ingewikkeld. Professionals veel tijd kwijt zijn om passende plek 
te vinden voor bijvoorbeeld 18 jarige die vervolgzorg moet krijgen. Dat zou ook 
wat kunnen betekenen voor de duur van een traject. Ander belangrijk knelpunt is 
het afleggen van begeleide bezoeken, tijdrovend voor jeugdbeschermer (HBO+), 
die moet worden teruggekoppeld aan de rechtbank. Serviceorganisatie Jeugd staat 
aanvullend stil bij de rol van de raad waar in het inkoopkader bestuurlijke 
uitgangspunten voor inkoopstrategie zijn bepaald, zoals zorg organiseren rondom 
het kind en zo lang mogelijk thuis mogelijk.  Bekostiging is en blijft een uitdaging. 

Commissie spreekt af bespreking van de knelpunten en mogelijke oplossingen die 
binnen invloedsfeer van de gemeenteraad liggen voor de zomer te willen 
vervolgen. 

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

Besluit
In tweede termijn geeft CDA aan dat de noodzaak van indienen motie overeind 
blijft, omdat het gewenst is om nu meerdere plannen worden ontwikkeld 
duidelijkheid te bieden aan breedtesport-verenigingen op Krommedijk. Commissie 
spreekt met wethouder over doorlopen proces, communicatie met betrokken 
verenigingen en het vervolg. Voorzitter merkt op dat het plan (iov DFC Dordrecht 
en The Hawks, 18 februari 2020) ter inzage is afgegeven en voorbereidend op de 
raadsvergadering wordt gedeeld met de commissie. Wethouder geeft aan dat er in 
de uitwerking van de sportparkenvisie geen m2 breedtesport worden ingeleverd. 
College adviseert de motie niet te ondersteunen, omdat het te vroeg is en er wordt 
gewerkt aan hetgeen in de motie wordt geschetst. CDA geeft aan voornemens te 
zijn de motie in te dienen omdat fractie niet gerustgesteld is na dit debat. 

6 Raadsinformatiebrief Coronamaatregelen (13 april 2021) - 
Raadsinformatiebrief



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

7 Maandrapportages Service Organisatie Jeugd 

Besluit
Commissie neemt kennis van maandrapportages SOJ.

8 Brief Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ 
conceptbegroting 2022 

Besluit
Commissie besluit om zienswijzen voortvloeiend uit agendapunten 8 en 10 
gezamenlijk te agenderen voor bespreking in de commissie op 18 mei. Regionale 
werkgroep die zich bezighoudt met overdenkingen over zienswijzen stuurt deze op 
korte termijn in concept rond naar raden. Afspraak wordt gemaakt dat de heer van 
Verk en mevrouw Nijhof concept-zienswijze(n) voor de commissie voorbereiden. 

9 Brief Service Organisatie Jeugd over nota van zienswijzen en reactie van 
dagelijks bestuur op begroting 2021 

Besluit
Commissie neemt de brief ter kennisgeving aan. 

10 Brief Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid en Jeugd concept 
jaarstukken 2020 

Besluit
Commissie besluit om zienswijzen voortvloeiend uit agendapunten 8 en 10 
gezamenlijk te agenderen voor bespreking in de commissie op 18 mei. Regionale 
werkgroep die zich bezighoudt met overdenkingen over zienswijzen stuurt deze op 
korte termijn in concept rond naar raden. Afspraak wordt gemaakt dat de heer van 
Verk en mevrouw Nijhof concept-zienswijze(n) voor de commissie voorbereiden. 

11 Termijnagenda 

Besluit
Commissie stemt in met termijnagenda.

12 Rondvraag 

Besluit
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

13 Sluiting 



Besluit
Voorzitter sluit de vergadering.


