
OPENBARE BESLUITENLIJST
COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING DORDRECHT VAN  26 OKTOBER 2021

1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda 

Besluit
Voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen. De agenda wordt 
ongewijzigd vastgesteld. 

2 Vaststellen besluitenlijst Commissie Sociale Leefomgeving van 6 oktober 
2021  

Besluit
Commissie stelt de besluitenlijst van 6 oktober jl ongewijzigd vast.

3 Vragen aan het College 

Besluit
VVD vraagt n.a.v. berichtgeving dat in Amsterdam van 60% van de 
bijstandsontvangers niet bekend is wat de vooropleiding is of deze gegevens bij 
Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) bekend zijn. Wethouder Heijkoop bevestigt dat 
SDD dit zicht wel heeft. 

4 Besturenfusie Stichting "Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht" (OPOD) 
en Stichting Katholiek Onderwijs Bernardus Alfrink (SKOBA) en 
statutenwijziging - Raadsvoorstel

Besluit
Commissie besluit het raadsvoorstel ter bespreking te agenderen in de 
gemeenteraad van 9 november, waarbij de politieke bespreking zich beperkt tot de 
strekking van de moties die worden ingediend. VSP heeft een drietal moties 
aangekondigd in de commissievergadering. Op verzoek van de commissie worden 
deze moties van inhoudelijk van ambtelijk advies voorzien, in het bijzonder gericht 
op de bevoegdheden van de gemeenteraad. Spreektijd van 2 minuten wordt 
gehanteerd. 

Bestuurder a.i. van OPOD licht de motivatie om te komen tot deze bestuurlijke 
fusie ter vergadering toe: het vergroot de slagkracht van de werkgever voor 
voldoende, bekwaam en geschoold personeel. Daarnaast biedt het de kans voor 
verbetering van samenwerking van scholen in de wijken komende jaren, zoals 
beoogd in de Onderwijsvisie en Agenda Dordrecht 2030 (7 van de 11 scholen 
vallen onder nieuwe samenwerkingsstichting). Tot slot wordt aangegeven dat de 



fusie de kans biedt om de zorgplicht die scholen hebben in het kader van Passend 
Onderwijs in de stad vol kleinere schoolbesturen beter vorm te geven. Commissie 
vraagt door naar de aanleiding om te komen tot een fusie, de waarborging voor 
nieuwe personeelsleden dat zij ook gewetensbezwaar kunnen maken en de 
genoemde samenhang met de thuiszittersproblematiek. 

Wethouder Heijkoop stelt voor een themabijeenkomst te beleggen over de aanpak 
van thuiszittersproblematiek en dan naast de schoolbesturen ook de Stichting 
Jeugdteams uit te nodigen om door te praten over wat helpt en wat niet. Dat 
voorstel wordt omarmd door de commissie en de commissiegriffier onderneemt 
hier actie op. 

Wethouder Heijkoop zegt toe de technische vraag over het verschil in bijdragen 
voor leerlingen tussen OPOD en SKOBA, zoals opgemerkt door VSP, schriftelijk te 
beantwoorden. 

5 Beantwoording vragen VSP inzake toekomst openbaar primair onderwijs 
in Dordrecht 

Besluit
Commissie neemt de beantwoording van de vragen VSP inzake toekomst openbaar 
primair onderwijs in Dordrecht in het licht van het debat over het raadsvoorstel 
van de besturenfusie Stichting OPOD en SKOBA ter kennisgeving aan. 

6 Advies CTOO over besturenfusie OPOD - SKOBA  

Besluit
Commissie besluit het CTOO-advies over de besturenfusie OPOD-SKOBA in het 
licht van het debat over het raadsvoorstel Besturenfusie Stichting OPOD en SKOBA 
bijgevoegd bij het raadsvoorstel aan de raad te sturen. 

Raadsleden merken op dat zij het fijn hadden gevonden als zij in eerder stadium 
inhoudelijk waren meegenomen door CTOO. Voorzitter CTOO geeft in reactie aan 
dat terugblikkend de gemeenteraad inderdaad eerder had kunnen worden 
geïnformeerd. Het is zoeken naar een passend moment in het proces om dergelijke 
informatie te delen.  

7 Beantwoording door het College van artikel-39-vragen RvO fractie PvdA 
over Opvang Afghaanse vluchtelingen - Antwoordbrief artikel 40/41

Besluit
Commissie besluit de beantwoording van artikel 39-vragen ter bespreking te 
agenderen voor de gemeenteraad 9 november aanstaande, waarbij de politieke 
bespreking zich beperkt tot de strekking van de moties die worden ingediend. Hier 
wordt een spreektijd van 2 minuten bij gehanteerd. Fracties PvdA, PVV, 
GroenLinks geven aan mogelijk moties te willen gaan indienen. Commissie spreekt 
af dat indien de moties niet tijdig zijn verspreid, dus 24 uur voorafgaand aan de 
raadsvergadering, deze bespreking voldoende is en de beantwoording van artikel 
39-vragen ter kennisgeving wordt aangenomen door de commissie. 



Wethouder Heijkoop geeft aan dat als het moment zich aandient dat er acute 
noodopvang nodig is, in aanvulling op de inmiddels toegezegde en/ of 
gerealiseerde opvang in de regio zoals in Gorinchem en 's Gravendeel, het college 
dit organiseert. Op dit moment is dat niet aan de orde. Daarnaast geeft hij aan dat 
de gemeente Dordrecht naar verwachting aan de taakstelling huisvesting 
statushouders (167) voldoet dit jaar. De opvang van vluchtelingen is een opdracht 
die is belegd bij de regio. 

Wethouder Heijkoop zegt toe eind november een raadsinformatiebrief te versturen 
over dit onderwerp waarin de actuele stand van zaken, ook voor wat betreft 
realisatie van locaties in de regio, wordt toegelicht. 

8 Brief aan gemeenteraad oproep voor opvang asielzoekers en huisvesting 
statushouders 

Besluit
Commissie heeft het college eerder gevraagd om hier een reactie op te sturen en 
deze informatie te delen.

9 Technische sessie Verordening  Jeugdhulp 

Besluit
Door tijdsgebrek is de commissie niet aan bespreking toegekomen. De technische 
sessie Verordening Jeugdhulp wordt verzet naar 16 november. Het politieke debat 
hierover en de duiding van de politieke vragen zoals aangedragen door het Advies- 
en Meldpunt Jeugd worden op 23 november ter bespreking geagendeerd. 

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

Besluit
Commissie heeft op 6 oktober het besluit genomen deze raadsinformatiebrief te 
betrekken bij de bespreking over de actualisatie van de Verordening Jeugdhulp, die 
naar 23 november is verplaatst. 

Fractie Nijhof vraagt aandacht voor de wijze waarop onafhankelijke 
cliëntondersteuning wordt besproken in de commissie. Hier is eerder over 
afgesproken dat ook de sociale wijkteams worden betrokken. Dit is zo verwerkt in 
de termijnagenda, maar hier is nog geen datum voor geprikt. 

11 Uitvoeren Motie Dordrecht, een stad waar je ertoe doet (d.d. 23 juni 2020)  
- Raadsvoorstel

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

12 Raadsinformatiebrief over integraal plan van aanpak leefbaarheid gebied 



Kromhout-Kasperspad - Raadsinformatiebrief

Besluit
Commissie besluit de raadsinformatiebrief een week aan te houden, zodat het 
afvalplan kan worden toegevoegd aan de stukken. Dit wordt ondersteund door de 
meerderheid van de aanwezige fracties in de commissie.

CDA vermeldt te overwegen de raadsinformatiebrief ter bespreking te agenderen 
met de volgende politieke vraag: waarom richt de analyse zich op illegale i.p.v. 
overlastgevende kamerverhuur? Illegale kamerverhuur zou standaard aangepakt 
moeten worden. 

13 Raadsinformatiebrief Coronamaatregelen (12 oktober 2021) - 
Raadsinformatiebrief

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

14 Raadsinformatiebrief Stand van zaken ondersteuning gedupeerde ouders 
toeslagenaffaire - Raadsinformatiebrief

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

15 Beantwoorden artikel 40-vragen PVV Aanpak dakloosheid schrijnende 
gevallen - Antwoordbrief artikel 40/41

Besluit
Commissie neemt de beantwoording van de artikel 40-vragen ter kennisgeving 
aan.

16 Artikel 40 vragen RvO van de fractie PVV over Duidelijkheid over 
uitspraken wethouder Stam inzake huisvesting statushouders 

Besluit
Commissie neemt kennis van de gestelde artikel 40-vragen in afwachting van 
beantwoording door het college.

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

Besluit
Commissie besluit dit memo toe te voegen aan politieke bespreking van de 
actualisatie van de verordening Jeugdhulp die op 23 november geagendeerd staat. 
Steun van fracties Nijhof, PvdA, VVD, BVD, GroenLinks, CDA en ChristenUnie/ 
SGP. Dit memo hoort bij vraag 6 van de politieke vragen zoals geformuleerd door 



het Advies- en Meldpunt Jeugd. 

18 Brief aan gemeenteraad apartheid 2021 ihkv coronamaatregelen 

Besluit
Commissie besluit de brief de brief in handen te stellen van het college voor 
beantwoording waar de commissie vervolgens graag een afschrift van ontvangt. 

19  Maandrapportages  t/m september Service Organisatie Jeugd 

Besluit
Commissie neemt kennis van de maandrapportages SOJ. 

20 Termijnagenda 

Besluit
Commissie besluit de bespreekpunten van 16 november om te draaien, dus te 
starten met de technische sessie over de actualisatie van de Verordening 
Jeugdhulp en daarna de stand van zaken LHBTI-beleid mondeling toe te lichten. 
Op verzoek van de commissie stuurt commissiegriffier een email over de wijze 
waarop deze technische sessie wordt vormgegeven, zodat het hoe en waarom 
duidelijk wordt. 

De voorgestelde evaluatie van de commissie Sociale Leefomgeving voorafgaand 
aan de commissievergadering komt te vervallen en wordt vervangen door een 
afsluitende vragenronde van 5 minuten waarin wordt gespiegeld hoe de 
vergadering is gegaan. 

De politieke beantwoording van de vragen zoals geformuleerd in het rapport van 
het Advies- en Meldpunt Jeugd wordt op 23 november ter bespreking 
geagendeerd. 

Hiermee stemt de commissie in met de termijnagenda. 

21 Rondvraag 

Besluit
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

22 Sluiting 

Besluit
De voorzitter sluit de vergadering om 23.15u.


