
OPENBARE BESLUITENLIJST
COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING DORDRECHT VAN  28 SEPTEMBER 2021

1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda 

Besluit
Voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen en de agenda wordt 
zonder wijzigingen vastgesteld. 

2 Inzicht in het Sociaal Domein 

Besluit
De heren Van Garderen en Terra (4vitae) nemen commissie mee in narratief 
evalueren. Het programma is opgebouwd uit drie delen, waarbij wordt opgemerkt 
dat de presentatie na afloop via de commissiegriffier wordt verspreid. 

In het eerste deel wordt in twee groepen geïnventariseerd welk zicht de commissie 
nodig heeft op het sociaal domein. Over de rapportage Data en duiding sociaal 
domein 2016-2020 wordt aangegeven dat de context wordt gemist, waardoor het 
voor de politiek lastig is om goede conclusies te trekken. Ter illustratie wordt de 
(belangrijke) invloed van het sociale kapitaal in de stad genoemd waarover niet 
wordt gerapporteerd. Ook terugkoppeling over de  doorverwijzing van huisartsen 
wordt gemist, mede om te kunnen beoordelen of deze inwoners inwoners hierna 
de juiste zorg en/ of ondersteuning ontvangen. 

De commissie had afgelopen jaren graag meer willen weten over  o.a. de 
sturingsinstrumenten van de gemeenteraad en de invloed die kan worden 
uitgeoefend op  de uitvoering. Daarbij speelt ook de vraag naar overzicht in de 
flankerende financiële stromen, die ook doorwerken op de uitvoering in het sociaal 
domein en de Jeugdwet, zoals de Wet Langdurige Zorg en de Wet Passend 
Onderwijs. Duiding wil de commissie graag aangevuld zien met terugkoppeling van 
niet alleen professionals, maar ook woningbouwcorporaties, huisartsen e.a. 
organisaties die regelmatig in aanraking komen met inwoners die zorg nodig 
hebben. Het leren van fouten of patronen zou moeten kunnen leiden tot een 
voorspellend vermogen (fore-casting) over hoe het sociale domein zicht ontwikkeld 
en zou realistischer begroot kunnen worden. Informatie wordt gemist over 
inwoners die geen hulp krijgen en worden afgewezen.  

Het tweede deel gaat in op het zicht op de uitwerking van publieke middelen, dus 
de betekenis die eraan wordt gegeven, door in de huid van een zorgaanbieder te 
kruipen. In het derde deel spreekt de commissie over hoe zij het collectieve beeld 
dat is ontstaan over het zicht dat nodig is op het sociale domein en de 
vraagstukken die dit met zich meebrengt verder gebracht kan worden. 4vitae geeft 
aan over 4 weken het advies te kunnen opleveren over wat de commissie 



(gemeenteraad) kan met narratieve evaluaties in het sociaal domein. 

Wethouder Van der Linden zegt toe dan een reactie van het college te geven op dit 
adviesrapport van 4vitae. 

3 Wethoudersbrief over Rapportage 'Data en duiding sociaal domein 2016 - 
2020' 

Besluit
Commissie heeft de wethoudersbrief met de rapportage Data en duiding Sociaal 
Domein 2016-2020 ter kennisgeving aangenomen en gebruikt bij de 
themabijeenkomst. 

4 Rondvraag 

Besluit
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

5 Sluiting 

Besluit
De voorzitter sluit de vergadering om 22.45u.


