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Sociale leefomgeving 2 2021 1 2021 B.C.M. Stam
11/6/21: EL: dit voorstel is bijna gereed. Zoe niet, 

dan kan het twee kwartalen doorschuiven

Renovatie Oranje Wit sporthal Raadsvoorstel Sociale leefomgeving 2 2021 B.C.M. Stam

We zetten in op meer kinderen met een zwemdiploma Raadsvoorstel Sociale leefomgeving

2 2021 4 2020 P.J. Heijkoop

In november 2020 is er gestart met een pilot 'ieder 

kind een zwemdiploma' in samenwerking met vier 

basisscholen (Don Bosco, Pius 10, Pr. Julianaschool, 

Albatros). Het gaat om leerlingen uit de groepen 5 

en 6. Zij gaan aansluitend aan de schooltijden 

zwemles volgen.  Door opnieuw een lockdown, met 

als gevolg sluiting scholen, sluiting zwembad, is dit 

programma in december op pauze gezet. De tijd is 

te kort geweest om een resultaat te behalen. De 

geplande tussenevaluatie is om die reden niet 

uitgevoerd. Zodra de mogelijkheden er weer zijn 

wordt de aanpak herstart. Tien weken na de 

herstart wordt er geëvalueerd. Het programma 

wordt in pilotvorm gecontinueerd in schooljaar 

Kaders accommodatieontwikkeling

mogelijk via RIB

Sociale leefomgeving 3 2021 2 2021 B.C.M. Stam

Herijking Sportparkenvisie
Raadsvoorstel

Sociale leefomgeving 3 2021 2 2021 B.C.M. Stam

Verenigingshallenplan (VHP)
Raadsvoorstel

Sociale leefomgeving 3 2021 2 B.C.M. Stam

Clientondersteuning en Advies-/Meldpunt Raadsinformatiebriefl Sociale leefomgeving 3 2021 H. van der Linden

Contractering Stichting Jeugdteams Raadsvoorstel Sociale leefomgeving 3 2021 H. van der Linden

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Raadsvoorstel Sociale leefomgeving 4 2021 H. van der Linden

Evaluatie Zorgzame Stad Raadsvoorstel Sociale leefomgeving 4 2021 H. van der Linden

Aangepaste verordening Jeugdhulp Raadsvoorstel Sociale leefomgeving 4 2021 H. van der Linden

Veranderopgave inburgering 2021 Themabijeenkomst Sociale leefomgeving

4 2021 4 2020 P.J. Heijkoop

In november/december zal het beleidskader voor 

de wet inburgering gereed zijn om aan het college 

aan te bieden. Dat beleidskader betreft de 

gemeenten Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht en 

Hendrik Ido Ambacht en beschrijft hoe deze 

gemeenten invulling geven aan de nieuwe taken uit 

de wet inburgering. Bij het beleidskader voegen we 

een RIB (de raad is eerder al nadrukkelijk 

meegenomen via een startnotitie en in de 

positionering van de inburgering irt de 

participatiewet/SDD). Voorstel is om in combinatie 

met de RIB een presentatie te verzorgen voor de 

commissie (Q1 2021) en dit af te stemmen met de 

griffie. SVZ 01/03/21: het beleidskader en 

raadsvoorstel is als hamerstuk in jan/feb 2021 door 

de raad aangenomen. Het aanbod voor een 

themabijeenkomst is door de raad op dat moment 

niet overgenomen. In afstemming met de griffie is 

nu besproken om eind Q3 begin Q4 te kijken naar 

een themabijeenkomst. Tegen die tijd duidelijk hoe 

de uitvoering gaat lopen vanaf 1 januari 2022 en 

welke aanbieders van leerroutes uit de 

aanbesteding zijn gekomen.  Toekomst Talentcentrum: We bieden talenten en 

sportevenementen een podium in Dordrecht

Startnotitie Sociale leefomgeving

3 2022 4 2021 B.C.M. Stam

Door de coronacrisis ligt dit traject in de 

Sportboulevard stil. Verwachting is pas Q3 2022 

voorstel aan de Raad


