
OPENBARE BESLUITENLIJST
COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING DORDRECHT VAN  6 JANUARI 2021

1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda

Besluit
De voorzitter opent de vergadering. 

Wethouder Stam doet na de themabijeenkomst Huiselijk Geweld de volgende 
mededeling over de stand van zaken burgerinitiatief pumptrack: in afstemming 
met initiatiefnemers is er een locatie gevonden aan de Schenkeldijk. Het 
onderzoek naar de meest geschikte plek loopt. 

De agenda wordt vastgesteld. 

2 Vaststellen besluitenlijst commissie Sociale Leefomgeving 8 december 
2020

Besluit
De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 

3 Vragen aan het College

Besluit
De commissie stelt geen vragen aan het college. 

4 Themabijeenkomst Huiselijk Geweld

Besluit
De aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling wordt vanuit verschillende 
invalshoeken toegelicht aan de commissie. Ben de Haan (projectleider regiovisie 
Geweld hoort nergens thuis) is gespreksleider. Eline Kortman en Pieter van Mourik 
(Veilig Thuis) gaan samen met Anne Scheening (Sociaal Wijkteam Dordrecht) in op 
de samenwerking tussen het Sociaal Wijkteam Dordrecht en Veilig Thuis. In een 
vraaggesprek met Marjan Dijkema (Transitie Hulpverlening Huiselijk Geweld) is de 
commissie geïnformeerd over de inzet van ervaringsdeskundigheid bij de aanpak 
van huiselijk geweld. 

Aandachtspunten vanuit de commissie zijn: de overdracht van meldingen die 
gedaan zijn bij Veilig Thuis naar Sociaal Wijkteams Dordrecht, de wijze waarop 
casusregie wordt vormgegeven, het al dan niet bestaan van wachtlijsten en de 
acties die hierop worden uitgezet om dit te verhelpen, de werking van de 



monitoringsfunctie van Veilig Thuis in praktijk, samenwerking met gedwongen 
kader en de positie van ouders en kinderen hierin, de inzet van professionals met 
SKJ-registratie (Stichting Kwaliteitskader Jeugd) nu samengestelde teams in het 
Sociaal Wijkteam actief zijn, de gang van zaken van plaatsingen in vrouwenopvang 
in coronatijd en de omvang van ouderenmishandeling nu hier bekendheid aan is 
gegeven. Ook is er aandacht voor het verloop van betrokken professionals. 

5 Corona maatregelen (8 december)

Besluit
CDA-fractie vraagt naar de financiële steun aan (sport)verenigingen nu de 
maatregelen mogelijk worden verlengd en wat de wethouder gaat doen om 
sportverenigingen door deze moeilijke tijden te halen. Wethouder Stam geeft aan 
dat de signalen bekend zijn, er nauw contact wordt onderhouden met alle 
sportverenigingen en de situaties nauwlettend in de gaten worden gehouden. VVD-
fractie stelt de aanvullende vraag of sportverenigingen vooruitlopend op de 
toegezegde Rijksmiddelen een beroep kunnen doen op de subsidiemogelijkheden. 
Wethouder Stam beaamt dat dit inderdaad de intentie is. 

GroenLinks-fractie uit een drietal zorgen over de scholensluiting in het onderwijs 
en de toenemende kansenongelijkheid tussen leerlingen: er zijn signalen dat er 
grote verschillen zijn tussen scholen in kwaliteit van het geboden thuisonderwijs, 
verschillende wijzen waarop kwetsbare kinderen en kinderen van ouders met 
cruciale beroepen worden opgevangen en het signaal dat kinderen die op school 
worden opgevangen geen onderwijs aangeboden krijgen. Wethouder Heijkoop 
geeft aan de zorgen te delen. Tegelijkertijd lagen er bij de tweede lockdown 
draaiboeken klaar bij de schoolbesturen. Wethouder heeft expliciet en proactief 
aan schoolbesturen aangegeven het geven van fysiek onderwijs aan kwetsbare 
kinderen van harte te ondersteunen. Deze keuze wordt echter door de school zelf 
gemaakt. Verzoek om buiten vergadering door te geven als er signalen zijn dat de 
noodopvang op bepaalde scholen niet goed loopt, zodat hij contact kan opnemen 
met betreffende schoolbesturen. Speciaal onderwijs denkt na om fysiek les te gaan 
geven. Fractie ChristenUnie vraagt naar hetgeen de gemeente zelf kan doen, 
bijvoorbeeld dor extra aandacht in vorm van zomerscholen. Wethouder geeft aan 
dat er binnen de Onderwijsvisie een programmalijn hierop toeziet, maar dat het 
onderwijs zelf verantwoordelijk is voor de wijze waarop het onderwijs wordt 
ingevuld. 

De commissie agendeert de RIB ter kennisgeving voor de gemeenteraad. 

 

6 Verstrekken van Noodkrediet Wantijbad

Besluit
De commissie besluit om het raadsvoorstel samen met het eerder verkregen 
raadsvoorstel (2626280), de memo van de wethouder (2647509) en de 
beantwoording op de artikel 39-vragen RvO van GroenLinks en PvdA (2639717) ter 
bespreking te agenderen. Daarbij worden de volgende politieke vragen gesteld: 

PvdA-fractie: Op welke wijze denkt het college de komende jaren de tekorten die 



gesignaleerd worden in de brief op de onderhoudskosten te gaan dekken? 
Technische vragen over BTW en BOSA-subsidie worden schriftelijk gesteld aan de 
wethouder. 

D66-fractie: Het college wordt gevraagd om een helder overzicht te geven van het 
eigenaarschap van de Dubbel, het Wantijbad en de Sportboulevard en dan in te 
gaan op de verschillen waarop het onderhoud wordt gefinancierd en wat hiervan 
de reden van is.

Agendering wordt ook gesteund door fracties CDA en GroenLinks.

7 Vaststellen Beleidskader nieuwe Wet Inburgering

Besluit
De commissie agendeert het raadvoorstel als hamerstuk voor de gemeenteraad. 

8 Voortgang pilot landelijk Actieprogramma dak- en thuisloze jongeren voor 
Dordrecht

Besluit
De commissie besluit de RIB Voortgang Actieprogramma dak- en thuisloze 
jongeren voor Dordrecht en de RIB Stand van zaken Uitvoering visie van opvang 
naar wonen toe te voegen aan de bespreking van de eerder geagendeerde 
onderwerpen over opvang kwetsbare groepen en leefbaarheid, te noemen het 
Raadsvoorstel Beschikbaar stellen Rijksmiddelen visie "Van opvang naar wonen" 
2020-2025 (2628432), RIB Uitvoeringsprogramma visie 'Van opvang naar wonen' 
2020-2025 (2595790)  en de beantwoording motie M7 Plan van Aanpak 
Leefbaarheid omgeving St Jorisweg, Kromhout, Vriesestraat, Vrieseplein en 
Kasperspad (2595804). 

Dit wordt ondersteund door de meerderheid van de fracties.

9 Stand van zaken Uitvoering visie Van opvang naar wonen 2020-2025

Besluit
De commissie besluit RIB Voortgang Actieprogramma dak- en thuisloze jongeren 
voor Dordrecht en de RIB Stand van zaken Uitvoering visie van opvang naar 
wonen toe te voegen aan de bespreking van de eerder geagendeerde onderwerpen 
over opvang kwetsbare groepen en leefbaarheid, te noemen het Raadsvoorstel 
Beschikbaar stellen Rijksmiddelen visie "Van opvang naar wonen" 2020-2025 
(2628432), RIB Uitvoeringsprogramma visie 'Van opvang naar wonen' 2020-2025 
(2595790) en de beantwoording motie M7 Plan van Aanpak Leefbaarheid 
omgeving St Jorisweg, Kromhout, Vriesestraat, Vrieseplein en Kasperspad 
(2595804). 

Dit wordt ondersteund door de meerderheid van de fracties. 

10 Evaluatie en vervolg actie 'gratis mondkapjes voor minima'

Besluit



De commissie agendeert de RIB ter kennisgeving voor de gemeenteraad.

11 WK Shorttrack 2021

Besluit
De commissie besluit de RIB aan te houden, omdat zij (op initiatief van 
GroenLinks-fractie) stelt dat er een Raadsvoorstel is toegezegd. Genoemde 
bedragen in de RIB roepen vragen op: de gereserveerde k€ 100 blijkt exclusief 
BTW. Daarnaast staat dat wanneer het evenement wordt geannuleerd door 
overheidsmaatregelen de gemeente een bedrag betaalt aan Optisport voor 
gederfde inkomsten. Dit roept de vraag op of de juiste keuzes gemaakt worden. 
Aan de wethouder wordt daarom gevraagd om een raadsvoorstel te maken ter 
vervanging van de RIB. Indien dit niet wordt gedaan wil de commissie graag 
meegenomen worden in waarom dit niet kan. Deze vraag wordt door de griffie aan 
de wethouder gesteld en volgende week beantwoord. 

12 Stand van zaken opgave Zorgzame Stad

Besluit
De commissie agendeert  deze RIB voor bespreking in de commissie. De 
commissie constateert dat het een  tussenrapportage betreft en is benieuwd naar 
de voorlopige resultaten. De volgende politieke vragen vanuit PvdA-fractie liggen 
voor aan de bespreking: is met de besteding van de middelen de goede richting 
ingeslagen? En zou dit, al dan niet op onderdelen, tot bijsturing moeten leiden? Dit 
wordt gesteund door meerderheid van fracties. 

13 Jongerenparticipatie in Coronatijd

Besluit
De commissie agendeert de RIB ter kennisgeving voor de gemeenteraad.

14 Beantwoorden artikel 40-vragen VVD  Afspraken winst zorgaanbieders

Besluit
De commissie neemt kennis van de antwoordbrief.

15 Beantwoording artikel 40-vragen RvO van de fractie  VVD over 
Sinterklaasboekencollectie in de Bibliotheek AanZet

Besluit
De commissie neemt kennis van de antwoordbrief.

16 Brief Ouderplatform ZHZ over het signaal dat er misstanden zijn bij één 
van de grootste jeugdzorgaanbieders

Besluit
De commissie besluit de volgende onderwerpen gezamenlijk voor 



commissiebespreking te agenderen, met jeugdhulp als centraal thema. Dit behelst:

 Brief Ouderplatform ZHZ misstanden jeugdzorgaanbieder
 Rapport van Advies- en Meldpunt Jeugd Dordrecht
 Brief Serviceorganisatie Jeugd ZHZ definitieve begrotingswijziging SOJ 2020
 Brief Serviceorganisatie Jeugd ZHZ vastgesteld inkoopkader jeugd 2022 

e.v.

 

De brief van het Ouderplatform ZHZ wordt apart behandeld door de commissie, 
met de volgende politieke vragen:

1. CDA-fractie: Herkent het college de misstanden en welke acties moeten daar op 
dit moment op in worden gezet?

2. Beter Voor Dordt-fractie: Dienen er consequenties te worden verbonden aan 
inkoop en eventuele uitsluiting van zorgaanbieders, wanneer dit soort misstanden 
worden gesignaleerd? Hoe denkt de raad over het uitgeven van jeugdzorggeld en 
het plaatsen van kinderen?

17 Rapport van Advies en meldpunt Jeugd Dordrecht Voor goede jeugdhulp

Besluit
De commissie besluit de volgende onderwerpen gezamenlijk voor 
commissiebespreking op 19 januari te agenderen, met jeugdhulp als centraal 
thema. Dit behelst:

 Brief Ouderplatform ZHZ misstanden jeugdzorgaanbieder
 Rapport van Advies- en Meldpunt Jeugd Dordrecht
 Brief Serviceorganisatie Jeugd ZHZ definitieve begrotingswijziging SOJ 2020
 Brief Serviceorganisatie Jeugd ZHZ vastgesteld inkoopkader jeugd 2022 

e.v.

Voor wat betreft de gespreksrichting voor de gebundelde onderwerpen rapport van 
Advies- en Meldpunt Jeugd Dordrecht en de twee brieven van de 
Serviceorganisatie Jeugd (SOJ): dit zal de werkgroep van de commissie 
voorbereiden met de ambtelijke organisatie en de griffie. Hierbij is de 
aanwezigheid van Sociale Wijkteams mogelijk gewenst.

18 Brief van Museumvereniging over corona noodsteun voor  musea in uw 
gemeente

Besluit
De commissie neemt kennis van de brief.

19 Brief Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over extra 
rijksmiddelen voor de lokale cultuur

Besluit



De commissie neemt kennis van de brief.

20 Brief van Serviceorganisatie Jeugd ZHZ over Definitieve 
begrotingswijziging SOJ 2020

Besluit
De commissie besluit de volgende onderwerpen gezamenlijk voor 
commissiebespreking op 19 januari te agenderen, met jeugdhulp als centraal 
thema. Dit behelst:

 Brief Ouderplatform ZHZ misstanden jeugdzorgaanbieder
 Rapport van Advies- en Meldpunt Jeugd Dordrecht
 Brief Serviceorganisatie Jeugd ZHZ definitieve begrotingswijziging SOJ 2020
 Brief Serviceorganisatie Jeugd ZHZ vastgesteld inkoopkader jeugd 2022 

e.v.

Voor wat betreft de gespreksrichting voor de gebundelde onderwerpen rapport van 
Advies- en Meldpunt Jeugd Dordrecht en de twee brieven van de SOJ: dit zal de 
werkgroep van de commissie voorbereiden met de ambtelijke organisatie en de 
griffie. Hierbij is de aanwezigheid van Sociale Wijkteams mogelijk gewenst.

21 Brief  van Serviceorganisatie Jeugd ZHZ over Vastgesteld inkoopkader 
jeugdhulp 2022 e.v.

Besluit
De commissie besluit de volgende onderwerpen gezamenlijk voor 
commissiebespreking op 19 januari te agenderen, met jeugdhulp als centraal 
thema. Dit behelst:

 Brief Ouderplatform ZHZ misstanden jeugdzorgaanbieder
 Rapport van Advies- en Meldpunt Jeugd Dordrecht
 Brief Serviceorganisatie Jeugd ZHZ definitieve begrotingswijziging SOJ 2020
 Brief Serviceorganisatie Jeugd ZHZ vastgesteld inkoopkader jeugd 2022 

e.v.

Voor wat betreft de gespreksrichting voor de gebundelde onderwerpen rapport van 
Advies- en Meldpunt Jeugd Dordrecht en de twee brieven van de SOJ: dit zal de 
werkgroep van de commissie voorbereiden met de ambtelijke organisatie en de 
griffie. Hierbij is de aanwezigheid van Sociale Wijkteams mogelijk gewenst.

22 Termijnagenda Commissie Sociale Leefomgeving  januari - februari 2021

Besluit
De commissie besluit op 13 januari 2021 de volgende onderwerpen te bespreken:

1. Opvang kwetsbare groepen

Raadsvoorstel Beschikbaar stellen Rijksmiddelen visie 'Van opvang naar wonen' 
2020-2025 samen met 



- RIB Uitvoeringsprogramma visie 'Van opvang naar wonen' 2020-2025 

- RIB Beantwoording motie M7 Plan van Aanpak Leefbaarheid omgeving St 
Jorisweg, Kromhout, Vriesestraat, Vrieseplein en Kasperspad 

- RIB Voortgang pilot landelijk Actieprogramma dak- en thuisloze jongeren voor 
Dordrecht

- RIB Stand van zaken Uitvoering visie Van opvang naar wonen 2020-2025

2. Raadsvoorstel Noodkrediet Wantijbad, met: 

 Het eerder aangeboden RV Wantijbad
 De beantwoording artikel 39 vragen PvdA en GroenLinks
 Memo Noodkrediet Stichting Wantijbad (wethoudersbericht van 3 december 

2020)

Daarnaast geeft de commissie eerst actie van het college afwacht ten aanzien van 
het nieuwe Verenigingshallenplan, alvorens een bijeenkomst met stichtingen en 
verenigingen voor te bereiden.  

De commissie besluit de gesprekstafels Sportparken definitief op 3 maart 2021 in 
te plannen.

23 Rondvraag

Besluit
PvdA-fractie vraagt n.a.v. de themabijeenkomst Huiselijk Geweld aan de 
wethouders of zij de knelpunten, die zijn gesignaleerd in een themabijeenkomst 
rondom Veilig Thuis van de Dienst Gezondheid en Jeugd,  kunnen en willen delen 
met de gemeenteraad. Die vraag wordt doorgespeeld door de griffie.

De commissie besluit om op 19 januari 2021 zoals eerder ter vergadering besloten 
het thema Jeugdhulp met genoemde verwijzingen te agenderen. De werkgroep van 
de commissie bereidt dit voor in samenwerking met de ambtelijke organisatie en 
de griffie. 

24 Sluiting

Besluit
De voorzitter sluit de vergadering.


