
Namens de voorzitter van de Commissie Sociale Leefomgeving wordt u uitgenodigd tot 
het bijwonen van de openbare vergadering die op dinsdag 24 maart 2020 zal 
plaatsvinden via digitaal vergaderen met Microsoft Teams, aanvang 20.00 uur.

De vergadering wordt indien mogelijk publiekelijk uitgezonden via internet en/of kan 
worden teruggekeken via https://dordrecht.raadsinformatie.nl

De Commissiegriffier,
D. Coenen

Voorzitter: M.P.P.M. Merx
Portefeuillehouder: P.H. Sleeking

OPENING
1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda

STUKKEN TER BESPREKING
2 Vaststellen Cultuurnota 'De kracht van cultuur, voor en door iedere 

Dordtenaar' 

Toelichting:
Beeldvormende bijeenkomst bedoeld om de commissie te voorzien van 
informatie om de Cultuurnota te kunnen behandelen. Politiek debat vindt (naar 
verwachting) plaats op dinsdag 31 maart. Eventuele insprekers kunnen zich 
uiterlijk maandag 23 maart 16.00 uur aanmelden bij de griffie. De agenda van 
de bijeenkomst staat bij de bijlagen.

3 Brandbrief van H. van Dalen en E. Sep over de handelwijze van het 
gemeentelijk vastgoedbedrijf dat hen niet langer toestaat in hun atelier te 
wonen

4 Antwoordbrief Gemeente Dordrecht op Brandbrief over situatie van een aantal 
kunstenaars aan de Singel

Toelichting:
De agendapunten 3 en 4 kunnen betrokken worden bij de bespreking van 
agendapunt 2.

AGENDADEEL
5 Vragen aan het College

Nieuwe behandelvoorstellen
6 Vaststellen Herziening eerdere besluitvorming Sportpark Schenkeldijk

7 Raadsinformatiebrief over Evaluatie pilot Vraagverheldering Sociaal Wijkteam 
Stadspolders-Dubbeldam

8 Raadsinformatiebrief over motie "In de buurt sta je niet alleen"



9 Raadsinformatiebrief over Evaluatie Merwedehuusjes

10 Raadsinformatiebrief over Procesverloop Sportpark Krommedijk

11 Raadsinformatiebrief over Voortgang programma Samen tegen Armoede 

12 Artikel 40 vragen RvO van de fracties GroenLinks en PvdA over opvang 
minderjarige asielzoekers

13 Beantwoording door het college van art. 40 vragen van de fracties PVV en VSP 
over prestatieafspraken met het Leger des Heils

14 Beantwoording door het college van art. 40 vragen van de fractie GroenLinks 
over Schuldhulpverlening jongeren

15 Beantwoording door het College van artikel 40-vragen van de fractie  BVD 
over Ketensamenwerking dakloze jongeren

16 Beantwoording door het College van artikel 40-vragen van de fractie 
GroenLinks over Dak- en thuisloze jongeren

17 Agenderingsvoorstel leden Weerts en Schalken-den Hartog met kwartiermaker 
Museum 1940-1945

18 Brief van Het Octagoon over locatie t.b.v. herstellingsoord

19 Brief van RLG Nederland over locatie voor vestiging Real Life Gaming sport 
accomodatie

20 Januaribrief van GRD/SDD over ontwikkelingen binnen het werkveld van de 
Sociale Dienst Drechtsteden

21 Brief van VNG over  Stand van zaken implementatie abonnementstarief WMO

22 Brief VNG over ondersteuning lokale preventieakkoord

23 Brief van Dordtse leden werkgroep Jeugd over aandachtspunten bij Dienst 
Gezondheid & Jeugd AB-vergadering 5 maart 2020

24 Brief van Drechtstedenbestuur over het proces invulling taakstelling

25 Memo: Beantwoording vragen elk kind een zwemdiploma

26 Agenda's  komende vergaderingen maart en april 2020

27 Vaststellen besluitenlijst Commissie Sociale Leefomgeving van 18 februari 
2020

28 Overzicht stand van zaken Moties

29 Overzicht stand van zaken Toezeggingen

TENSLOTTE
30 Rondvraag

31 Sluiting

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het 
uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de 
privacywetgeving.


