OPENBARE BESLUITENLIJST
COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING DORDRECHT VAN 31 AUGUSTUS 2021

1

Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Besluit
Voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda zonder wijzigingen vast. Er zijn
geen mededelingen.

2

Vaststellen besluitenlijst Commissie Sociale Leefomgeving 7 juli 2021
Besluit
(Dit agendapunt is niet behandeld en wordt doorgeschoven naar de
commissievergadering 8 september aanstaande.)

3

Vragen aan het College
Besluit
Er zijn geen vragen aan het college gesteld.

4

Vaststellen Atelierbeleid Dordrecht - Raadsvoorstel
Besluit
Commissie besluit het raadsvoorstel ter bespreking te agenderen met de volgende
politieke vragen:
1. Kan de commissie instemmen met het atelierbeleid dat alleen voorziet in de
behoefte van professionele kunstenaars (GroenLinks)?
2. Hoe kijken we aan tegen niet kostendekkende vorm van verhuur zonder borging
op iets langere termijn? Waarom wordt er gekozen voor aangaan van langjarige
contracten zonder indexatie (CDA)?
3. Is het wenselijk dat huurovereenkomst na 5 jaar wordt verlengd (of niet) als dit
niet afdoende blijkt te zijn voor de kunstenaar (VVD)?
Steun voor agendering van fracties ChristenUnie/SGP, Gewoon Dordt, D66 en
Fractie Nijhof.

5

Instemmen met Begrotingssubsidie Stichting Jeugdteams Zuid-Holland
Zuid 2022 - Raadsvoorstel

Besluit
Commissie besluit het raadsvoorstel aan te houden, omdat het voorgestelde
besluit mogelijk juridisch niet haalbaar is omdat het Europees aanbesteed had
moeten worden. Het bijgevoegde juridische advies roept vragen op. Het college
wordt gevraagd om nadere uitleg te geven over de juridische toetsing en of dit
voorstel past binnen Europese aanbestedingsregels. Zodra de commissie de
beantwoording heeft ontvangen, wordt het raadsvoorstel opnieuw opgevoerd bij de
nieuwe behandelvoorstellen.
Fracties Nijhof, VVD, ChristenUnie/SGP, Gewoon Dordt en VSP steunen dit voorstel
van de voorzitter.

6

Actualiseren bestuurlijke planner 2021/2022 - Raadsvoorstel
Besluit
Commissie neemt kennis van dit raadsvoorstel dat ter behandeling is opgevoerd bij
de commissie Bestuur en Middelen en heeft geen inhoudelijke opmerkingen over
de dossiers die betrekking hebben op de commissie Sociale Leefomgeving. Fractie
GroenLinks vraagt naar de RIB over werkdruk van de ambtelijke organisatie,
waarnaar wordt verwezen in het raadsvoorstel. Deze RIB blijkt niet te zijn
toegevoegd aan dit agendapunt. De griffie stuurt deze RIB na.

7

Raadsinformatiebrief over Stand van zaken Stichting Museum 1940-1945
Regio Dordrecht - Raadsinformatiebrief
Besluit
Commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisgeving door te sturen naar de
gemeenteraad 21 september aanstaande.

8

Raadsinformatiebrief Aanpassing concept tekst GR Sociaal Raadsinformatiebrief
Besluit
Commissie besluit de raadsinformatiebrief (nogmaals via deze formele weg) ter
kennisgeving door te sturen naar de gemeenteraad 21 september aanstaande.

9

Raadsinformatiebrief Zorg en ondersteuning voor mensen met dementie
en een migratieachtergrond - Raadsinformatiebrief
Besluit
Commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisgeving door te sturen naar de
gemeenteraad 21 september aanstaande.

10

Raadsinformatiebrief Coronamaatregelen (13 juli 2021) Raadsinformatiebrief
Besluit

Commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisgeving door te sturen naar de
gemeenteraad 21 september aanstaande.

11

Rapportage jan t/m juni 2021 gemeente Dordrecht
Besluit
Commissie heeft kennis genomen van deze maandrapportages die ter informatie
zijn verspreid.

12

Artikel 39-vragen RvO van de fractie PVDA mbt Opvang Afghanen
Besluit
Commissie heeft de artikel 39-vragen ter kennisgeving aangenomen.

13

Artikel 40 vragen RvO fractie VVD over ventilatie buurthuizen en culturele
centra
Besluit
Commissie heeft de artikel 40-vragen ter kennisgeving aangenomen.

14

Jaarstukken 2020 van Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht (OPOD)
Besluit
Commissie heeft kennisgenomen van de jaarstukken 2020 OPOD en besluit deze
ter afhandeling in handen te leggen van CTOO.

15

Jaarverslag 2020 Johan de Witt-Gymnasium
Besluit
Commissie heeft kennisgenomen van de jaarstukken 2020 JdW en besluit deze ter
afhandeling in handen te leggen van CTOO.

16

Jaarstukken Stedelijk Dalton Lyceum 2020
Besluit
Commissie heeft kennisgenomen van de jaarstukken 2020 SDL en besluit deze ter
afhandeling in handen te leggen van CTOO.

17

Informatiebrief Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ over ontwikkeling
jeugdhulpuitgaven 2021 1e bestuursrapportage SOJ
Besluit
Commissie heeft kennisgenomen van deze informatiebrief van DG&J en besluit de
inhoud op voorstel van CDA-fractie te betrekken bij de themabespreking
Jeugdhulp. De informatiebrief geeft geen verklaring voor de gestegen kosten en
ook een oplossing. Steun voor dit voorstel van fracties PvdA, Nijhof,

ChristenUnie/SGP, VVD, GroenLinks en VSP.

18

Eerste bestuursrapportage GR Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ 2021
Besluit
Commissie heeft de brief voor kennisgeving aangenomen.

19

Jaarstukken 2020 GR Dienst Gezondheid Jeugd ZHZ
Besluit
Commissie heeft de brief voor kennisgeving aangenomen.

20

Begroting 2022 GR Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ
Besluit
Commissie heeft de brief voor kennisgeving aangenomen.

21

RIB DG&J Eindrapportage IGJ rapport
Besluit
Commissie besluit de RIB DG&J samen met de brief van het Ouderplatform ZHZ
(agendapunt 22) aan te houden, totdat beantwoording van de voor het zomerreces
gestelde vragen door fractie BVD is ontvangen. Griffie wordt verzocht een
reminder te sturen naar wethouder van der Linden.

22

Brief van Ouderplatform ZHZ met reactie op regiorapport vervolgtoezicht
kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd
Besluit
Commissie besluit deze brief samen met RIB DG&J Eindrapportage IGJ rapport
(agendapunt 21) aan te houden, totdat beantwoording van de voor het zomerreces
gestelde vragen door fractie BVD is ontvangen. Griffie wordt verzocht een
reminder te sturen naar wethouder van der Linden.

23

Brief over Corona vaccinatiebeleid voor kinderen en mRNA vaccins
Besluit
Commissie heeft de brief voor kennisgeving aangenomen en vraagt het college of
zij voornemens is hier een reactie op te gaan geven. Daar ontvangt de commissie
dan graag een afschrift van. Fractie Nijhof overweegt een volgende
commissievergadering vragen te stellen over het standpunt van de gemeente
Dordrecht voor zover het de bevoegdheid van het college raakt en mogelijke
consequenties hiervan.

25

Termijnagenda

Besluit
Aangezien de commissie op 8 september digitaal vergaderd, wordt door de
raadswerkgroep voorgesteld de themabijeenkomst Jeugdhulp te verplaatsen naar
28 september. Dan treft de commissie Sociaal elkaar fysiek in het Stadskantoor.
Commissie besluit de termijnagenda als volgt vast te stellen:
Woensdag 8 september:
1. Raadsvoorstel Voortgang programma Samen tegen Armoede
2. Invulling taakstelling Beschut werk; de vraag is door de griffier opnieuw
onder de aandacht gebracht, maar beantwoording is nog niet ontvangen
3. Raadsvoorstel Vaststellen Atelierbeleid Dordrecht
Dinsdag 14 september: bundeling Jeugdhulp
1. Cumulatie van functies bij directeur SOJ a.i. en manager Veilig Thuis a.i.
2. Beantwoording door het college van artikel 40-vragen RvO van de fractie
BVD over Inkomenstoets Jeugdwet i.c.m. brief Serviceorganisatie Jeugd
ZHZ over Uitspraak Centrale Raad van Beroep inzake financiële draagkracht
ouders
Op initiatief van fractie Nijhof wordt het Advies- en Meldpunt Jeugd hier ook voor
uitgenodigd, omdat eventuele meldingen van Dordtse zaken deze zomer daar zijn
geregistreerd.
Dinsdag 28 september:
1. Themabespreking afbakening Jeugdhulp
Woensdag 6 oktober:
1. CTOO beantwoording vragen VSP

26

Rondvraag
Besluit
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

27

Sluiting
Besluit
Voorzitter sluit om 18.30u de commissievergadering.

