
OPENBARE BESLUITENLIJST
COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING DORDRECHT VAN  6 OKTOBER 2021

1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda 

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

2 Vaststellen besluitenlijsten Commissie Sociale Leefomgeving van 14 en 28 
september 2021 

Besluit
Commissie stelt de besluitenlijsten van 14 en 28 september 2021 zonder 
wijzigingen vast. 

3 Vragen aan het College 

Besluit
CDA vraagt aan het college of zij actie wil ondernemen richting inwoners voor wie 
de stijgende energieprijzen (energiearmoede) problemen gaat geven. Wethouder 
Heijkoop geeft aan dat dit niet alleen de minima gat raken,m aar ook huishoudens 
met modale inkomens. Vanuit bijzondere bijstand is het mogelijk om bij te 
springen als energierekening niet meer betaald kan worden. Minimabeleid is 
verbreed naar werkende armen, maar daar is moeilijker contact mee te krijgen. 
Nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ziet toe op 
vroegsignalseringsfunctie als inwoners financieel in de knel komen. 

GroenLinks vraagt aan het college of zij ook reacties uit de Dordtse samenleving 
heeft ontvangen op de column van heer de Kloe (CIP d.d. 4 okt 2021) , waarin hij 
o.a. schrijft over het probleem t.a.v. lhbti en Christendom. Wethouder Heijkoop 
geeft aan dat dergelijke teksten niet passen bij het regenboogbeleid van Dordt en 
doet de suggestie aan de commissie om het onderwerp LHBTI te agenderen in de 
commissie. 

4 Beantwoording vragen VSP inzake toekomst openbaar primair onderwijs 
in Dordrecht 

Besluit
Commissie bespreekt de waarborging van voldoende openbaar onderwijs en 
bevoegdheid van gemeenteraad, college en Commissie van Toezicht Openbaar 
Onderwijs (CTOO) in de besluitvorming hierover. CTOO-voorzitter heer van 



Leeuwen schetst de bevoegdheden van CTOO en wijze waarop deze commissie hier 
invulling aan geeft: toezicht houden op het waarborgen van continuïteit van 
openbaar onderwijs, zowel qua identiteit als vanuit financieel oogpunt. Ook 
betrokkenheid van CTOO bij voorgenomen bestuurlijke fusie wordt toegelicht. De 
gemeenteraad is verantwoordelijk voor voldoende openbaar onderwijs. Commissie 
geeft aan dat zowel het advies van CTOO als het standpunt van het college t.o.v. 
voorgenomen bestuurlijke fusie tussen katholiek en openbaar onderwijs wordt 
gemist. Wethouder Heijkoop geeft aan hier positief tegenover te staan. OPOD 
levert binnen nu en twee weken de fusie-effectrapportage op waarin het doorlopen 
proces als de consequenties staan beschreven. 

Commissie besluit om beantwoording aan te houden totdat FER is opgeleverd door 
OPOD en zowel het college als CTOO de raad van advies hebben voorzien. 
Aangezien de voorbereidingen voor de bestuurlijke fusie ondertussen door blijven 
lopen, spreekt de commissie af dit onderwerp op 26 oktober ter (vervolg-
)bespreking te agenderen.

5 Wijzigingsbesluit GR Drechtsteden (vijftiende wijziging) - Raadsvoorstel

Besluit
Politieke bespreking richt zich op de vraag of dit een redelijk compromis is van 
gewenste stemverhouding bij financiële besluiten in de Gemeenschappelijke 
Regeling Sociaal. Gesteld wordt dat dit alleen besluiten kunnen zijn over de 
begroting, begrotingswijziging en bijdrageverordening. Politieke partijen maken 
hierin verschillende afwegingen, variërend van het zwaarder laten wegen van het 
financiële belang van de gemeente Dordrecht (VVD) tot het zwaarder laten wegen 
van de verantwoordelijkheid van Dordrecht voor samenwerking met de 
regiogemeenten omdat Dordtse inwoners ook in deze regio leven (CDA). De 
werking van een dergelijke stemming moet in praktijk proefondervindelijk vorm 
krijgen. Wethouder Heijkoop geeft aan dat de gemeenten zelf gaan over de 
vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur (wethouder Werk en Inkomen of 
Financiën). 

Wethouder Heijkoop zegt toe voor de raadsvergadering (12 oktober) antwoord te 
geven op de technische vraag of de raad tarieven vast moet stellen (of niet).

Commissie besluit het raadsvoorstel ter bespreking te agenderen voor de 
gemeenteraad 12 oktober met een spreektijd van 5 minuten  met de volgende 
politieke vragen:

1. Waarom moeten er bij financiële besluiten in ieder geval drie gemeentes 
akkoord gaan? De gemeente Dordrecht draagt financieel al voor meer dan 
de helft bij (VVD).

2. Vinden wij dat deze ontwikkeling een positieve ontwikkeling is voor de 
inwoners van Dordrecht (PvdA)? 

PvdA overweegt een motie int te dienen. 

6 Zienswijze 1e Burap SOJ 2021 - Raadsvoorstel

Besluit



Commissie besluit de zienswijze als hamerstuk naar de gemeenteraad 12 oktober 
aanstaande te sturen. 

7 Informatiebrief Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ over ontwikkeling 
jeugdhulpuitgaven 2021 1e bestuursrapportage SOJ 

Besluit
Commissie geeft aan verschillende inhoudelijke vragen te hebben over 1e Burap 
SOJ 2021 (d.d. mei 2021), die niet in de zienswijze worden opgenomen maar wel 
voorbereidend op de technische sessie over Verordening Jeugdhulp aan de 
wethouder worden gesteld door commissiegriffier: 

 Hoe effectief is het organiseren van Jeugdhulp naar voren? Hoe heeft de 
gemeente Dordrecht dit geregeld als dat zelf wordt ingekocht? Zijn beleid 
en uitvoering dan gescheiden of wordt dit door dezelfde personen gedaan? 
In het verlengde hiervan: wat zijn de taken van Stichting Jeugdteams? Wat 
doen zij waardoor de specialistische zorg afneemt? 

 Zorgen worden geuit dat de grootste zorgaanbieder nog niet heeft 
gedeclareerd. Hoe kan DG&J hierop worden aangesproken?

 Opmerkelijk dat beantwoording van de vraag of de inwoner geholpen is, in 
zijn geheel niet terugkomt in deze bestuursrapportage. Een zinsnede als: 
"de wensen van de inwoner zijn te leidend" getuigt niet van besef van de 
opgave waar de gemeente verantwoordelijk voor is conform Jeugdwet.

 Welke gevolgen heeft aanstaande wetswijziging om de Raad voor de 
Kinderbescherming, Veilig Thuis en Jeugdbescherming als gezamenlijke 
organisatie te benaderen voor Dordrecht? Hoe wordt hierop 
voorgesorteerd?

 Hoe hoog zijn de uitvoeringskosten (landelijk 35-40%)? Het lijkt erop alsof 
niet SOJ niet alleen de wettelijke taken uitvoert, maar afgelopen jaren 
gaandeweg meer is gaan doen. Aan het begin van deze raadsperiode is 
afgesproken de kosten voor overhead goed in beeld te krijgen, maar uit de 
beantwoording van technische vragen blijkt dat een andere insteek is 
gekozen. Bij de opbouw van de tarieven is uitgegaan van landelijke 
benchmarks en onderzoeken wat betreft de overhead.

 Welk (financieel) effect gaat aanstaande verandering in woonplaatsbeginsel 
(per 1 januari 2022) hebben voor de gemeente Dordrecht? 

Wethouder Van der Linden zegt toe schriftelijk terug te komen op beantwoording 
van de technische vragen voordat de technische sessie over de Verordening 
Jeugdhulp plaatsvindt (op 26 oktober). 

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

8 Overzicht Moties 

Besluit
Commissie heeft dit agendapunt door tijdsgebrek niet behandeld. 

9 Overzicht Toezeggingen 



Besluit
Commissie heeft dit agendapunt door tijdsgebrek niet behandeld. 

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

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

11 Raadsinformatiebrief over Data en duiding sociaal domein 2016-2020 - 
Raadsinformatiebrief

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

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

Besluit
Commissie besluit deze raadsinformatiebrief te betrekken bij bespreking van de 
actualisatie van de Verordening Jeugdhulp (26 oktober aanstaande). Commissie 
geeft aan de zes politieke vragen uit het rapport van het Advies- en Meldpunt 
Jeugd als leidraad voor de technische sessie te willen hanteren.

Wethouder Van der Linden zegt (bij de rondvraag) toe de commissie een stuk te 
sturen over de stand van zaken van de visie-ontwikkeling onafhankelijke 
cliëntondersteuning door MEE. Dit stuk kan de commissie aangrijpen om dit 
onderwerp te agenderen. 

13 Raadsinformatiebrief over integraal plan van aanpak leefbaarheid gebied 
Kromhout-Kasperspad - Raadsinformatiebrief

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

14 Wethoudersbrief over diverse zaken Jeugd 

Besluit
Commissie neemt kennis van de wethoudersbrief.

15 Artikel 40 vragen RvO van de fractie PVV Dordrecht over Aanpak 
dakloosheid schrijnende gevallen 

Besluit



Commissie neemt de vragen ter kennisneming aan in afwachting van 
beantwoording door het college. 

16 Artikel 40 vragen RvO fractie GroenLinks over aanpak discriminatie en 
racisme in Dordrecht  

Besluit
Commissie neemt de vragen ter kennisneming aan in afwachting van 
beantwoording door het college. 

17 Beantwoorden artikel 40-vragen VVD Ventilatie buurthuizen en culturele 
centra - Antwoordbrief artikel 40/41

Besluit
Commissie neemt de beantwoording ter kennisgeving aan.

18 Brief aan gemeenteraad eerlijke studietoeslag voor studenten met een 
beperking 

Besluit
Commissie besluit de brief ter kennisgeving aan te nemen.

19 Brief aan gemeenteraad oproep voor opvang asielzoekers en huisvesting 
statushouders 

Besluit
Commissie neemt kennis van de brief en besluit de inhoud desgewenst te 
betrekken bij de commissiebespreking over dit onderwerp (op 26 oktober). 
Commissiegriffier vraagt bij het college na of zij eind augustus een brief heeft 
ontvangen van het Ministerie van Justitie waarin extra opvang wordt gevraagd. 
Daarbij wordt de vraag gesteld hoe zij hierop heeft geantwoord. 

20 Motie van Gemeente Heerhugowaard inzake Bevolkingsonderzoek 
borstkanker 

Besluit
Commissie neemt kennis van de brief. CDA kondigt aan geen motie vreemd in te 
dienen, maar hier in het kader van de begroting aandacht voor te vragen.

21 Termijnagenda commissie Sociaal 

Besluit
Commissie besluit de vervolgbespreking van de besturenfusie OPOD-SKOBA ter 
agenderen op 26 oktober aanstaande. Hiermee stelt de commissie de 
termjinagenda vast. 



22 Rondvraag 

Besluit
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

23 Sluiting 

Besluit
Voorzitter sluit de vergadering om 23.05u


