
OPENBARE BESLUITENLIJST
COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING DORDRECHT VAN  3 FEBRUARI 2021

1 Opening,  mededelingen en vaststellen agenda 

Besluit
De voorzitter opent de vergadering. Afmeldingen zijn ontvangen van mevrouw van 
Eck (BvD) en mevrouw Rutten - Alberts (PVV). De commissie besluit om, gezien de 
afwezigheid van wethouder Heijkoop gedurende het eerste deel van de 
vergadering, behandeling van agendapunten 4 en 5 om te draaien en stelt de 
agenda daarmee vast. Er zijn geen mededelingen.

2 Vaststellen besluitenlijst adviescommissie van 19 januari 2021 

Besluit
De commissie stelt de besluitenlijst zonder wijzigingen vast.

3 Vragen aan het College 

Besluit
Fractie ChristenUnie/ SGP vraagt het college naar de stand van zaken 
kinderopvangtoeslagaffaire. Wethouder Heijkoop geeft aan dat de gemeente 
Dordrecht informatie van de Belastingdienst heeft ontvangen op basis waarvan 
actief en op korte termijn contact kan worden opgenomen met de ruim 100 
gedupeerden. Ook in Dordrecht is het de bedoeling om gemeentelijke schulden van 
gedupeerden kwijt te schelden. Daarbij is het belangrijk om op te merken dat de 
gemeente hierin wordt geholpen door ministerie van BZK, zodat er op dat moment 
ook een totaaloplossing is voor gedupeerden. De vragen zijn hiermee voldoende 
beantwoord.

4 Stand van zaken opgave Zorgzame Stad - Raadsinformatiebrief

Besluit
De volgende politieke vragen, geformuleerd door PvdA-fractie, gaan in op  de 
vraag of met besteding van de middelen de goede richting ingeslagen en als dit 
niet het geval is of dan dan niet op onderdelen tot bijsturing zou moeten leiden. De 
commissie vraagt ook aandacht voor onder andere structurele resultaten van de 
incidentele middelen die beschikbaar zijn gesteld in het investeringsplan sociaal 
domein, timing van de inhoudelijke evaluatie die wordt opgeleverd, de 
onafhankelijkheid van de cliëntondersteuning in praktijk en de inzet van 
praktijkondersteuners om doorverwijzingen naar specialistische zorg te verkleinen. 
Wethouder Heijkoop zegt toe om de inhoudelijke evaluatie in deze raadsperiode, 



naar verwachting in januari 2022, op te leveren. Wethouder Van der Linden geeft 
in reactie aan geen directe zorgen te hebben over de onafhankelijkheid van de 
cliëntondersteuning, maar  mede aan de hand van bevindingen het meldpunt en 
op basis van eigen bevindingen te willen kijken of de goede mensen bereikt 
worden in de huidige manier waarop dit wordt aangeboden. Dit wordt voor de 
zomer aan de commissie teruggekoppeld.  

De commissie besluit de RIB ter bespreking te agenderen voor de gemeenteraad, 
onder voorbehoud van de mogelijke motie van de VVD-fractie. 

5 Rapport Data & Duiding Sociaal Domein - Ontwikkelingen in het sociaal 
domein van Dordrecht 2016-2019 

Besluit
De commissie gaat n.a.v. presentatie van OCD in gesprek met onderzoekers en 
medewerkers van SOJ met elkaar in gesprek over de rapportage Sociaal Domein. 
Wethouder Heijkoop is zoals aangekondigd niet  in de gelegenheid om bij 
bespreking van dit agendapunt aan te sluiten. Commissie merkt op bij toekomstige 
bespreking behoefte te hebben aan - ook politieke - duiding van deze data om hier 
betekenis aan te kunnen geven. Commissie vraagt het college om bij een volgende 
oplevering van de rapportage Data en duiding Sociaal Domein in de volgende 
aanvullende informatiebehoefte te voorzien:

1. Oplevering van actuele(re) informatie van data, waarbij ook aandacht is 
voor impact van corona 

2. Politieke duiding toe te voegen in begeleidend schrijven, bijvoorbeeld een 
RIB, waarin de duiding ook wordt gerelateerd aan gestelde 
beleidsdoelstellingen 

3. Data gespecificeerd op wijkniveau en niet op niveau van stadsdeel, zoals 
Wmo-indicaties en -voorzieningen en Participatiewet

4. Verklaringen voor type verwijzingen: zijn dit nieuwe aanmeldingen of 
verleningen van bestaande trajecten? En hoe verhoudt dit zich tot de 
doorloop- en wachttijden?

5. Door wie wordt doorverwezen? Wordt er bij medisch verwijzers onderscheid 
gemaakt tussen huisartsen en gecertificeerde instellingen? 

6. Type aanbieders, dus ook grootte van de organisatie specificeren
7. Kosten PGB en stichting Jeugdteams toevoegen om totaal overzicht te 

houden
8. Toevoegen sociale kaart per wijk, waarin bijvoorbeeld inkomens- en 

opleidingsniveau, sociaal economische opbouw van de wijk en 
voorzieningen staan weergegeven

9. Onderscheid in type jeugdhulp 

Commissie besluit deze rapportage het eerste jaar ieder trimester met politieke 
duiding te willen agenderen en hier indien hier aanleiding toe is een 
themabijeenkomst aan te koppelen. 

6 Raadsinformatiebrief Corona maatregelen (12 januari 2021) - 
Raadsinformatiebrief

Besluit



GroenLinks merkt op dat er wordt genoemd dat de tweede lockdown voor minder 
problemen zorgt bij het thuisonderwijs en doet het appel om de focus niet te 
verliezen voor de problemen die wel spelen.  De commissie besluit de RIB ter 
kennisgeving naar de gemeenteraad van 16 februari te sturen.

7 Raadsvoorstel Opzet Cultureel Platform en Netwerk Amateurkunst  - 
Raadsvoorstel

Besluit
Commissie besluit het RV ter bespreking te agenderen in de commissie met de 
politieke vragen:

- Fractie GroenLinks: draagt dit voorstel bij om het culturele klimaat in Dordrecht 
te versterken?

- Fractie CDA: is het netwerk amateurkunst voldoende in positie in Dordrecht? 

VVD en BvD-fracties steunen deze agendering. 

8 Raadsinformatiebrief Stand van zaken Mantelzorgbeleid 2020 - 
Raadsinformatiebrief

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

9 Raadsinformatiebrief Samenwerkingsagenda VGZ en gemeenten regio's 
Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden - Raadsinformatiebrief

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

10 Raadsinformatiebrief Toezegging beltegoed - Raadsinformatiebrief

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

11 Raadsinformatiebrief Beantwoorden motie M2 Help de leerling aan een 
stageplaats - Raadsinformatiebrief

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

12 Raadsinformatiebrief Evaluatie gewenste kwaliteitsslag bij Museum 1940 
- 1945 - Raadsinformatiebrief

Besluit
Commissie besluit de RIB ter bespreking te agenderen in de commissie met de 



volgende politieke vragen: 

1. ChristenUnie/ SPH: zijn er voldoende mogelijkheden om museum in stand te 
houden en verder te professionaliseren? Hoever willen we als gemeente gaan wat 
betreft het treden in de bevoegdheden van de stichting?

2. D66: is de beleidsdoelstelling van gemeente museum 40-45 realistisch?

Voldoende politieke steun van fracties, waarbij BvD opmerkt graag een korte 
toelichting te willen van de kwartiermaker over bevindingen en 
toekomstbestendigheid van museum.D66 geeft aan graag ook te willen spreken 
met de heer Bert van de Burgt. 

13 Artikel 40 vragen RvO van de fractie PVV Dordrecht over 
Schuldhulpverlening op orde voor zelfstandig ondernemers 

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

14 Antwoordbrief technische vragen van de fractie VVD rondom veiligheid 
voortgezet onderwijs scholen 

Besluit
Commissie neemt de antwoordbrief ter kennisgeving aan, waarbij VVD aangeeft 
niet tevreden te zijn met beantwoording omdat dit te algemeen van karakter is. 
Verduidelijking wordt gevraagd d.m.v. stellen van nadere vragen.

15 Maandelijkse rapportage Sociaal Domein Gemeente Dordrecht   

Besluit
Commissie neemt kennis van deze maandelijkse rapportage. 

16 Brief van het FNV over oproep verhoging van het minimumloon 

Besluit
Commissie neemt de brief ter kennisgeving aan. 

17 VNG ledenbrief over Ondersteuning gedupeerde ouders 
kinderopvangtoeslagaffaire 

Besluit
Commissie besluit de ledenbrief van de VNG voor kennisgeving aan te nemen.

18 Termijnagenda commissie Sociale Leefomgeving 

Besluit
Het raadsvoorstel WK Shorttrack wordt op 9 februari geagendeerd met de politieke 



vraag: kan de gemeente instemmen met besteding van dit geld i.r.t. huidige 
corona-ontwikkelingen (PvdA-fractie)? 

Op 9 februari staat ook het Raadsvoorstel Woningbouw Dordwijkzone t.b.v. 
stadionontwikkeling Krommedijk (gezamenlijk met Fysiek) nog op de 
termijnagenda. Dit moment komt te vervallen. Volgende week komt wethouder 
Stam een mondelinge mededeling doen in de commissie.

Op 2 februari is de Nieuwsbrief transitie SDD alvast per email door de griffie 
verspreid. IN het begeleidend schrijven is aangekondigd de behandeling 
gezamenlijk met cie Bestuur en Middelen wordt geagendeerd. Hier is vooralsnog 
13 april voor gereserveerd.

Commissie neemt kennis van de termijnagenda. 

 

19 Stand van zaken Moties 

Besluit
Commissie is niet toegekomen aan bespreking van stand van zaken moties en 
toezeggingen en besluit om agendapunten 19 en 20 volgende 
commissievergadering als eerste ter bespreking te agenderen. 

20 Stand van zaken Toezeggingen 

Besluit
Commissie is niet toegekomen aan bespreking van stand van zaken moties en 
toezeggingen en besluit om agendapunten 19 en 20 volgende 
commissievergadering als eerste ter bespreking te agenderen. 

21 Rondvraag 

Besluit
PvdA-fractie merkt op de toezeggingen te missen die ter 
gemeenteraadsvergadering december 2020 zijn gedaan bij behandeling van De 
Dubbel, over mandaatregeling e.d. en nog niets gezien. Aandringen op de spoed 
die werd betracht in woorden ook in daden om te zetten. PvdA merkt op geen 
genoegen te nemen met de brieven die de volgende dag zijn verstuurd, omdat hier 
geen juridische onderbouwing in is opgenomen. 

22 Sluiting 

Besluit
Voorzitter sluit de vergadering. 


