
OPENBARE BESLUITENLIJST
COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING DORDRECHT VAN  23 NOVEMBER 2021

1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda 

Besluit
Op de oorspronkelijke datum van de commissievergadering, dinsdag 23 november, 
kon de voorzitter de vergadering niet openen doordat het vergaderquorum niet is 
gehaald. Voorzitter heeft een nieuwe commissievergadering belegt op woensdag 
24 november. Commissie besluit deze vergadering dan digitaal te laten 
plaatsvinden, zodat ook de raads- en commissieleden die in quarantaine zitten 
kunnen aansluiten bij dit overleg. 

Voorzitter opent de vergadering op woensdag 24 november. Raads- en 
commissieleden worden verzocht zich in de toekomst voor 15u af te melden. De 
agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Wethouder Van der Linden doet de 
mededeling dat er twee rapporten zijn verschenen over de financiële posities van 
jeugdzorgaanbieders. Wethouder zegt toe deze informatie met de commissie 
Sociale Leefomgeving te delen. 

2 Vaststellen besluitenlijst Commissie Sociale Leefomgeving 16 november 
2021 

Besluit
Commissie stelt de besluitenlijst van 16 november jl. ongewijzigd vast. 

3 Vragen aan het College 

Besluit
Er worden geen vragen gesteld aan het college.

4 Politieke bespreking beantwoording  vragen van  rapport Advies- en 
Meldpunt Jeugd  

Besluit
Mevrouw A.E. Rietstap-de Jong spreekt in namens het Ouderplatform Zuid-Holland 
Zuid.Het Advies- en Meldpunt Jeugd geeft inzicht in meldingen waar de jeugdhulp 
niet goed is gegaan. Dat geeft ook zicht op de uitvoering van de Jeugdwet in 
Dordrecht. Pleidooi om de afbakening van de jeugddhulp op morele gronden vorm 
te geven, dus wanneer de zorg geen goed doet. In de Jeugdwet staat bepaald dat 
de gemeente een jeugdhulpstelsel moet inrichten dat snel, goed en op maat 
functioneert.  In zaken waar het misgaat, zeker bij acties veilig thuis die tot 



ouderplatform zijn gekomen, wordt geconcludeerd dat de zorg niet goed is. Het 
belang van onafhankelijke cliëntondersteuning op alle levensterreinen wordt ook 
onder de aandacht van de commissie gebracht. 

Commissie bespreekt het rapport van het Advies- en Meldpunt Jeugd aan de hand 
van de zes geformuleerde politieke vragen. In de Jeugdwet staat dat gemeenten 
verantwoordelijk zijn voor preventie, jeugdhulp, de uitvoering van 
kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering (jeugdhulpplicht). De 
gemeente moet inhoud geven aan het de-medicaliseren en normaliseren van de 
zorg en ondersteuning als jeugdigen en ouders het niet zelf of met het netwerk 
kunnen oplossen. Politieke partijen spreken over (financiële) houdbaarheid van het 
stelsel, de benodigde deskundigheid die dit vraagt van de professionals werkzaam 
in de toegang, de professionele ruimte om aan te sluiten op de behoefte van een 
jeugdige en het eigen netwerk om passende jeugdhulp te kunnen bieden, de 
samenhang met de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en het 
belang van een integrale aanpak.

Wethouder Van der Linden zegt toe dat informatie over het woonplaatsbeginsel op 
korte termijn naar de commissie wordt gestuurd. De toegang, zoals vormgegeven 
door Stichting Jeugd Teams en de Sociale Wijkteams, werkt met integrale 
klantroutes. Daarbij is aandacht voor kwaliteit en capaciteit van professionals. 
Wethouder heeft eerder toegezegd met een reactie te komen op het adviesrapport 
over narratief evalueren (4vitae) en zegt toe na te gaan of de Service Organisatie 
Jeugd (SOJ) gedurende de looptijd van de uitwerking van dit initiatief van de 
Dordtse raad een aanbestedingsprocedure over dit onderwerp heeft doorlopen. 
Commissie benadrukt het belang om cijfers (koude data) los te koppelen van de 
aanlevering van warme data die narratief evalueren kan opleveren.  

Commissie besluit het rapport van het Advies- Meldpunt Jeugd, alsmede de 
raadsinformatiebrief en memo over dit onderwerp, aan te houden tot aanbieding 
van de gewijzigde verordening Jeugdhulp. Op 14 december bespreekt de 
commissie de raadsinformatiebrief voor wat betreft het onderdeel onafhankelijke 
cliëntondersteuning (organisatorische inbedding van meldpunt en onafhankelijke 
ondersteuning).  

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

Besluit
Commissie besluit het rapport van het Advies- Meldpunt Jeugd, alsmede de 
raadsinformatiebrief en memo over dit onderwerp, aan te houden tot aanbieding 
van de gewijzigde verordening Jeugdhulp. Op 14 december bespreekt de 
commissie de raadsinformatiebrief voor wat betreft het onderdeel onafhankelijke 
cliëntondersteuning (organisatorische inbedding van meldpunt en onafhankelijke 
ondersteuning).  

6 Memo van wethouder Van der Linden over vragen BVD tijdens commissie 
07-07-2021 over toezicht JBW 

Besluit
Commissie besluit het rapport van het Advies- Meldpunt Jeugd, alsmede de 



raadsinformatiebrief en memo over dit onderwerp, aan te houden tot aanbieding 
van de gewijzigde verordening Jeugdhulp. 

7 RIB DG&J Eindrapportage IGJ rapport 

Besluit
Commissie besluit de raadsinformatiebrief van Dienst Gezondheid & Jeugd en 
bijbehorende Brief van Ouderplatform ZHZ met reactie op regiorapport 
vervolgtoezicht kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd aan te houden totdat 
de gewijzigde verordening Jeugdhulp is vastgesteld. 

8 Brief van Ouderplatform ZHZ met reactie op regiorapport vervolgtoezicht 
kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd 

Besluit
Commissie besluit de raadsinformatiebrief van Dienst Gezondheid & Jeugd en 
bijbehorende Brief van Ouderplatform ZHZ met reactie op regiorapport 
vervolgtoezicht kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd aan te houden totdat 
de gewijzigde verordening Jeugdhulp is vastgesteld.  

9 Wethoudersbrief Beantwoording diverse raadsvragen n.a.v. 1e Burap SOJ 
2021 

Besluit
Commissie neemt de wethoudersbrief Van der Linden ter kennisgeving aan.

10 Raadsinformatiebrief over Eigen bijdrage crisisopvang - Verordening 
beschermd wonen en opvang gemeente Dordrecht - Raadsinformatiebrief

Besluit
Commissie stuurt de raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad.

11 Afdoening Toezegging 210330/T4 Opbouw in tarifering 

Besluit
CDA wil deze informatie bespreken met de politieke vraag: willen we de 
financiering van oudere kunstgrasvelden in lijn met de afspraken die nu gemaakt 
worden, zodat een gelijk speelveld ontstaat? Steun van fracties VVD, PvdA, Fractie 
Nijhof, GroenLinks, Christenunie/SGP en VSP.

12 Brief Dienst Gezondheid & Jeugd over zienswijze begrotingswijzigingen 
2022 

Besluit
Commissie neemt kennis van de brief van het Algemeen Bestuur Dienst 
Gezondheid & Jeugd en besluit voor 12 februari 2022 een zienswijze uit te brengen 
over de begrotingswijziging op de begroting 2022 van de Gemeenschappelijke 



Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid Holland Zuid (GR DG&J). 

13  Maandrapportages  oktober Service Organisatie Jeugd 

Besluit
Commissie neemt de maandrapportages ter kennisgeving aan.

14 VNG Ledenbrief inzake Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen 

Besluit
Commissie neemt de VNG Ledenbrief ter kennisgeving aan.

15 Termijnagenda 

Besluit
Commissie verzoekt het raadsvoorstel Vaststellen Technische verrekening bijdrage 
Sportboulevard bij cie Sociale Leefomgeving te agenderen en dus bij commissie 
Bestuur en Middelen van de lijst ingekomen stukken te halen. Hierop onderneemt 
de commissiegriffier actie. 

Commissie besluit de Beantwoording van art 40-vragen GroenLinks Aanpak 
Discriminatie en racisme in Dordrecht als tweede bespreekpunt op commissie 
Sociale Leefomgeving op 30 november te plaatsen. Indien de commissie er dan 
niet aan toekomt, wordt het onderwerp alsnog geagendeerd op 14 december. 

Commissie besluit de bestuurder van MEE (de heer Van der Vlies) uit te nodigen 
voor de commissievergadering over onafhankelijke cliëntondersteuning met het 
verzoek inhoudelijk toelichting te geven op hoe dit nu is georganiseerd. Ook voor 
de Themabijeenkomst Sociaal Wijkteam op 18 januari wordt de heer Van der Vlies 
uitgenodigd om toelichting te geven. 

Wethouder Van der Linden zegt toe aan te geven in hoeverre er op 18 januari een 
tekst kan liggen over de Verordening Jeugdhulp op basis waarvan de commissie 
wat kan vinden en hoe hiernaar toe wordt gewerkt. Behandeling van de 
Verordening Jeugdhulp heeft meer prioriteit dan de themabijeenkomst, dus de 
volgorde wordt omgedraaid in de termijnagenda. Fractie Nijhof merkt op dat de 
sociale wijkteams ook nog geëvalueerd zouden worden en merkt op dat dit 
moment ook daarvoor benut kan worden. 

16 Rondvraag 

Besluit
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

17 Sluiting 

Besluit
Om 22.45u sluit de voorzitter de vergadering.




