
OPENBARE BESLUITENLIJST
COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING DORDRECHT VAN  29 JUNI 2021

1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda 

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

2 Vaststellen besluitenlijst Commissie Sociale Leefomgeving 15 juni 2021 

Besluit
Commissie besluit de besluitenlijst van 15 juni 2021 ongewijzigd vast te stellen.

3 Vragen aan het College 

Besluit
Fracties BVD en PvdA stellen het college een vraag over de cumulatie van functies 
bij de Dienst Gezondheid en Jeugd (DGJ):  de (interim) directeur van de Service 
Organisatie Jeugd  is tegelijkertijd eindverantwoordelijke bij Veilig Thuis en heeft 
een cruciale ambtelijke rol in het bestuur van de DGJ. Wij willen graag een 
discussie of een dergelijke cumulatie van functies wel wenselijk is, gezien de 
problematiek waarmee de afzonderlijke onderdelen te maken hebben. Wethouder 
van der Linden geeft in reactie aan dat deze functies directeur SOJ a.i. en manager 
Veilig Thuis a.i. tijdelijk gecombineerd worden. BVD geeft aan hier na het reces 
inhoudelijk op in te willen gaan ter commissievergadering. omdat er geen schijn 
mag zijn van belangenverstrengeling.  

Daarnaast vraagt BVD ter vergadering of de inkomenstoets Jeugd bij Dordrecht 
juridisch gezien ook uit de verordening is gehaald. BVD heeft signalen ontvangen 
waaruit blijkt dat inwoners alsnog met elementen hiervan in praktijk worden 
geconfronteerd. Wethouder van der Linden geeft aan dat eerst uitgezocht moet 
worden of er niet juist is gehandeld, dan zou dit gecorrigeerd moeten worden. 
College komt hier volgende commissievergadering op terug. BVD stuurt signalen 
door aan de wethouder per email.

4 Vaststellen Kadernota 2022 - Raadsvoorstel

Besluit
Commissie spreekt over de aangekondigde moties over het tegengaan van 
stagediscriminatie (GroenLinks) en het kosteloos verspreiden van 
menstruatieproducten voor groep vrouwen en meisjes die vanuit 



armoedeproblematiek geen financiën voor heeft (GroenLinks i.s.m. PvdA). 
Commissie vraagt bij beide onderwerpen naar de rol en verantwoordelijkheid van 
de lokale overheid in de aanpak hiervan en de concrete uitwerking in praktijk. 

Wethouder van der Linden ontraadt de motie over stagediscriminatie omdat hij 
voordat een plan van aanpak wordt uitgewerkt door de gemeente eerst wil 
verifiëren of dit probleem wordt herkent. Wethouder van der Linden zegt toe in 
gesprek te gaan met het (MBO-)onderwijsinstellingen om te vragen of het veld de 
signalen uit onderzoeken herkent over stagediscriminatie en of er 
 aangrijpingspunten zijn om dit aan te pakken. Dan kan de gemeente daar 
vervolgens aan meewerken. 

De commissie vraagt naar de wijze waarop andere steden omgaan met het 
probleem dat inwoners die in armoede leven (ook) geen menstruatieproducten 
kunnen kopen. Verstrekking blijkt dan via de Voedselbank, maatschappelijke 
instellingen te lopen of deze producten kunnen via bijvoorbeeld de Rotterdampas 
gekocht worden. 

BVD vraagt, in het licht van de afwikkeling van de toeslagenaffaire, PGB-
gefinancierde Jeugdhulp en de Inkomenstoets verordening Jeugd, of de gemeente 
er alles aan om de kwetsbare, zorgvragende inwoner op een laagdrempelige wijze 
te helpen en van dienst te zijn. De transitiegedachte was dat de inwoner 
makkelijker geholpen zou worden en eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht en 
eigen regie krijgen of terugkrijgen van de burger was ooit het uitgangspunt. Zien 
wij dat nog steeds terug in ons beleid of moeten we bijsturen?

 Voorzitter stelt voor om deze vraag, die breder is dan alleen de Kadernota, na het 
zomerreces te bespreken in de commissie. Griffie stelt een procesvoorstel op welke 
wijze dit vorm kan krijgen, waarbij raads- en commissieleden die hierover willen 
meedenken worden uitgenodigd zich te mengen in de voorbereidingen. BVD 
overweegt een initiatiefvoorstel in te dienen om een adviescommissie voor de raad 
in te richten waar dergelijke (beleids-)ontwikkelingen aan getoetst kunnen 
worden. 

BVD vraagt naar de taakinvulling van de gemeente Dordrecht op het gebied van 
beschut werk. Hier heeft het Rijk subsidie beschikbaar voor gesteld, dat echter niet 
geoormerkt is. Deze vraag is technisch geadresseerd in de ambtelijke organisatie, 
maar nog niet beantwoord. De afspraak wordt gemaakt dat dit onderwerp na het 
zomerreces ter bespreking wordt geagendeerd in de commissie. 

Commissie besluit om standaard alle vergaderingen die worden belegd openbaar 
toegankelijk te maken. 

5 Raadsvoorstel Wijziging verordening beschermd wonen en opvang - 
Raadsvoorstel

Besluit
Commissie besluit conform hetgeen hierover is gezegd in de raadsvergadering 22 
juni jl. dit raadsvoorstel inclusief beantwoording van technische vragen op 7 juli ter 
bespreking te agenderen. 

6  Voortgang programma Samen tegen Armoede - Raadsvoorstel



Besluit
Commissie besluit dit raadsvoorstel op initiatief van BVD in de commissie ter 
bespreken te agenderen met de politieke vraag:  vinden wij  het voorstel zoals dat 
er ligt voldoende een lokale vertaling van de Wet gemeenschappelijke 
schuldhulpverlening? Steun van fracties D66, GroenLinks, ChristenUnie/SGP, CDA 
en VSP. 

7 Raadsinformatiebrief over Jaarverslag 2020 betreffende toezicht en 
handhaving kinderopvang - Raadsinformatiebrief

Besluit
Commissie besluit deze deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te 
sturen.

8 Raadsinformatiebrief over Dordrecht Academy - Raadsinformatiebrief

Besluit
Commissie besluit deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te 
sturen.

9 Maandrapportages mei Service Organisatie Jeugd 

Besluit
Commissie neemt kennis van deze maandrapportages SOJ.

10 Beantwoording artikel 40-vragen cie. Sociale Leefomgeving over RIB 
Tussenstand Uitvoering visie Van opvang naar wonen 2020-2025  - 
Antwoordbrief artikel 40/41

Besluit
Commissie neemt kennis van beantwoording van de artikel 40-vragen en besluit 
de raadsinformatiebrief Tussenstand Uitvoering visie Van opvang naar wonen 
2020-2025 ter kennisname naar de raad te sturen.

11 Artikel 40 vragen RvO van de fractie Gewoon Dordt over Glansrijke 
toekomst Dordts Leerprogramma 4-12 

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

12 Beantwoording vragen VSP inzake toekomst openbaar primair onderwijs 
in Dordrecht 

Besluit
Op initiatief van VSP wordt deze beantwoording ter bespreking geagendeerd met 



de politieke vraag: is het gewaarborgd dat er voldoende openbaar onderwijs in 
Dordrecht blijft? Wat is de bevoegdheid van CTOO en het college hierin en wat 
vindt de commissie daarvan? Wethouder Heijkoop wordt hier als politiek 
verantwoordelijke ook bij betrokken, net zoals voorzitter CTOO die voor deze 
bespreking wordt uitgenodigd.. Steun van fracties VVD, BVD, GroenLinks, PvdA en 
D66. 

13 VNG Brief over Arbitrage jeugd en afspraken rijk-VNG 

Besluit
Commissie neemt de brief ter kennisgeving aan.

14 Brief van college aan Stichting OPOD over verzelfstandigen va een 
vestiging va de John F. Kennedyschool 

Besluit
Commissie neemt beantwoording door het college ter kennisgeving aan.

15 Termijnagenda 

Besluit
Commissie stemt in met de termijnagenda met de volgende conclusies:

7 juli: het raadsvoorstel Startnotitie Verenigingshallenplan versie 2 is nog niet 
ontvangen en eventuele bespreking in de commissie of doorgeleiding naar de 
gemeenteraad kan pas volgende week worden beoordeeld.

8 september: themabespreking over de positie van kwetsbare, zorgvragende 
inwoner in het zorgdomein (Jeugdwet, Wmo), waarbij aan de hand van 
rapportages SOJ, data en duiding Sociaal Domein e.a. ontwikkelingen zoals 
verordening Jeugdhulp de vraag wordt gesteld of de commissie de uitgangspunten 
van de transitie (eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht en eigen regie krijgen) 
terugziet in het beleid of moet worden bijgestuurd. Ook de aanbevelingen van het 
advies- en meldpunt Jeugd worden hierin meegenomen.

14 september: beschut werk

16 Rondvraag 

Besluit
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

17 Sluiting 

Besluit
Om 21.50u sluit de voorzitter de vergadering. 




