
OPENBARE BESLUITENLIJST
COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING DORDRECHT VAN  25 JANUARI 2022

1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda 

Besluit
Voorzitter opent de vergadering. 
Wethouder Heijkoop doet een mededeling over de portefeuilleverdeling in het 
Algemeen Bestuur (AB) van de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Sociaal (GR 
Sociaal). Op verzoek van de commissie worden de vergaderdata van het AB GR 
Sociaal gedeeld met de gemeenteraad. De heer Van Verk (PvdA) doet de 
mededeling dat hij samen met de heer Boersma (ChristenUnie/SGP) een 
vervolggesprek heeft gevoerd met adviesbureau 4Vitae over een mogelijk vervolg 
dat gegeven kan worden aan narratief evalueren. 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld, waarbij wordt opgemerkt dat 
wethouder Heijkoop namens het college kan reageren op bespreking van de 
raadsinformatiebrief Integraal plan van aanpak gebied Kromhout-Kasperspad nu 
wethouder Stam niet in de gelegenheid is om aan te sluiten. 

2 Vaststellen besluitenlijst Commissie Sociale Leefomgeving 18 januari 
2022 

Besluit
Commissie stelt de besluitenlijst van 18 januari jl ongewijzigd vast.

3 Vragen aan het College 

Besluit
De heer Van Verk (PvdA) vraagt wethouder Van der Linden of hij kennis heeft 
kunnen nemen van het voorstel dat is voorbereid door 4Vitae over narratief 
evalueren.Wethouder Van der Linden geeft aan dat dit het geval is. Daarbij worden 
twee opmerkingen geplaatst: door het voorstel te volgen geen recht wordt gedaan 
aan de brede discussie die in de commissie is gevoerd vorige week. Daarnaast is 
de tijd krap om dit voor elkaar te krijgen. Hij beaamt dat de methode narratief 
evalueren plek zou moten krijgen in de verordening Jeugdhulp, mits merendeel 
van de raad (commissie Sociale Leefomgeving) zich hier ook in kan vinden. Dat 
politieke debat wordt op 8 februari eerst gevoerd met elkaar.

 
 

4 Beantwoorden artikel 40-vragen GroenLinks Aanpak discriminatie en 
racisme in Dordrecht. - Antwoordbrief artikel 40/41

Besluit



Partijen spreken over het verschil tussen de meldingen die worden gedaan en dus 
bekend zijn over discriminatie en racisme en de ervaren omvang van het 
probleem. Het effect van het voeren van inclusief beleid door de gemeente 
Dordrecht is onduidelijk. In 2020 is een motie aangenomen op basis waarvan een 
raadswerkgroep is samengesteld die het Onderzoekscentrum Drechtsteden heeft 
gevraagd onderzoek te doen naar stagediscriminatie. Dat onderzoek loopt. 
Wethouder Heijkoop onderstreept het belang van de aanpak van discriminatie en 
racisme en geeft aan extra subsidie te hebben verstrekt aan Radar die gericht is op 
het vergroten van de meldingsbereidheid. Naar verwachting gaan de meldingen 
dus omhoog komende jaren, waar vervolgens effectiever (inclusief) beleid kan 
worden ontwikkeld. 
Commissie besluit de beantwoording van de artikel-40 vragen ter kennisgeving 
aan te nemen. 

5 Vaststellen verordeningen Sociaal Domein - Raadsvoorstel

Besluit
Commissie concludeert dat de verordeningen alleen in technische zin zijn omgezet 
en dus wordt politieke bespreking niet nodig geacht. 
Wethouder Heijkoop zegt toe een spoorboekje op te leveren waarin staat 
beschreven welke verordening op het sociaal domein van de Gemeenschappelijke 
Regeling Drechtsteden op welk moment dit jaar aan de raad wordt aangeboden om 
lokaal op te kunnen sturen, waarbij gestart wordt met het minimabeleid. 
Daarnaast zegt wethouder Heijkoop toe voor de zomer een startnotitie op te 
(laten) stellen waarin de totstandkoming van één verordening sociaal domein staat 
beschreven.  
Conclusie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk naar de gemeenteraad van 1 
februari te sturen.

6 Raadsinformatiebrief over integraal plan van aanpak leefbaarheid gebied 
Kromhout-Kasperspad - Raadsinformatiebrief

Besluit
Commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisname naar de gemeenteraad 
te sturen.
Partijen uiten hun ongenoegen over het feit dat de raadsinformatiebrief is 
geschreven in september 2021 en dat zij het opgevraagde (zwerf-)afvalplan voor 
dit specifieke gebied nog steeds niet hebben ontvangen. Ook wordt de vraag 
gesteld of de aanpak van illegale kamerverhuur kan worden uitgebreid met 
overlastgevende kamerverhuur. Wethouder Heijkoop reageert namens het college 
met de opmerking dat nieuwe cijfers laten zien dat er een positieve trend is 
ingezet in waardering door bewoners. De raadsinformatiebrief hierover volgt 
binnenkort. Hij neemt het signaal over het ontbrekende zwerfafvalplan mee terug 
naar het college. 

7 Akkoord gaan met Aanvullende financiële bijdrage RTV Dordrecht in 
overbruggingsjaar 2022 - Raadsvoorstel

Besluit
Commissie besluit het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraad.

8 Raadsinformatiebrief over Tussenevaluatie 'Samen tegen Armoede 2018-
2022' - Raadsinformatiebrief



Besluit
Commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisgeving te agenderen voor de 
gemeenteraad.

9 Raadsinformatiebrief over Tussenstand uitvoering visie Van opvang naar 
wonen 2020-2025 - Raadsinformatiebrief

Besluit
Commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisgeving te agenderen voor de 
gemeenteraad.

10 Artikel 40 vragen RvO van de fractie VVD over de Stand van zaken 
Kromhout/Kasperspad 

Besluit
Commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van beantwoording 
door het college.

11 Maandrapportages  december Service Organisatie Jeugd 

Besluit
Commissie neemt kennis van de maandrapportages SOJ.

12 Termijnagenda 

Besluit
Commissie besluit de themabijeenkomst Thuiszittersproblematiek (Wet Passend 
Onderwijs) over te dragen aan de nieuwe gemeenteraad. 
Commissie besluit op 15 februari alleen de themabijeenkomst Sociaal Wijkteam te 
agenderen en bespreking van de raadsinformatiebrief over het vervolg op het 
adviesrapport 4Vitae te laten vervallen. Het al dan niet verwerken van narratief 
evalueren in de verordening Jeugdhulp wordt volgende commissievergadering 
besproken.
De termijnagenda wordt hiermee vastgesteld.

13 Rondvraag 

Besluit
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

14 Sluiting 

Besluit
De voorzitter sluit de vergadering om 22.15u.


