
Overzicht stand van zaken Toezeggingen Commissie Sociale Leefomgeving 3 februari 2021
nummer datum onderwerp inhoud wethouder status stand van zaken
(1/20)
201110/T5

vergadering Raad 
10-11-20

Vaststellen Begroting 2021 De wethouder zegt toe: Via een 
raadsinformatiebrief over de stand van zaken 
rondom stageplaatsen te informeren.

Heijkoop voorstel afvoeren beantwoording met Raadsinformatiebrief 
Beantwoorden motie M2 Help de leerling aan een 
stageplaats, zaaknummer 2021-0009033 ingediend 
na overleg met wethouder op 11-01-2021.

(2/20)
201110/T4

vergadering Raad 
10-11-20

Vaststellen Begroting 2021 De wethouder zegt toe: In overleg met platform 
armoede na te gaan of er inderdaad behoefte is aan 
beltegoed omdat hulpdiensten niet gebeld kunnen 
worden. Als dit zo is, te zoeken naar een oplossing.

Heijkoop voorstel afvoeren reactie per e-mail verzonden naar mevrouw

(3/20)
210119/T2

vergadering cie. 
Sociaal 19-01-21

Rapport van Advies en 
meldpunt Jeugd Dordrecht 
Voor goede jeugdhulp

De commissie stelt de auteurs van het rapport 
verhelderingsvragen over de onafhankelijkheid van 
cliëntondersteuning nu de toegang in dezelfde 
bestuurlijke handen is gelegd, de beperkte 
bereikbaarheid van de wijkteams tijdens de eerste 
lockdown en mogelijke toename van 
kindermishandeling/ sociale verwaarlozing meer 
zichtbaar in Dordrecht dan voor coronatijd. 
Mevrouw Theunissen (Stichting Jeugdteams) 
reageert op op genoemde knelpunten in toegang en 
bereikbaarheid. De commissie concludeert dat het 
rapport de vraag oproept wat Dordtse inwoners van 
gemeenteraad van Dordrecht mogen verwachten op 
het gebied van jeugdhulp en ondersteuning. 
Suggestie wordt gedaan om hierover jaarlijks op 
gezette tijden, zoals tijdens behandeling kadernota 
en begroting, met elkaar in gesprek te gaan. De 
commissie besluit de in het rapport genoemde zes 
politieke vragen op later moment te bespreken in de 
commissie en hoofdrolspelers vanuit uitvoering dan 
te betrekken.

Wethouder van der Linden zegt toe de reactie van 
het college op het rapport van het Advies- en 
Meldpunt Jeugd te verwerken in een RIB, zodat aan 
de hand van dit document het vervolggesprek door 
de commissie gevoerd kan worden.

vd Linden op naam
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(4/20)
210119/T1

vergadering cie. 
Sociaal 19-01-21

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

Briefschrijfster mevrouw de Jong-Rietstap licht de 
aanleiding om deze brief te schrijven  toe: een 
vastgelopen kind vraagt om andere aanpak dan in 
gesloten zorginstellingen geboden wordt. 
Wethouder van der LInden geeft in reactie op 
politieke vragen aan dat het college de genoemde 
misstanden herkent en op niveau van JeugdzorgPlus 
regio's in gesprek te zijn over de te ondernemen 
acties. Ook op landelijk niveau wordt ingezet op het 
omvormen van deze JeugdzorgPlus-instellingen naar 
ambulant en dichtbij (in de regio). Debat volgt over 
de plaatsing van jongeren bij deze instellingen en 
invloed van de gemeenteraad hierop. De heer 
Magnée (directeur ServiceOrganisatieJeugd, SOJ) 
beantwoordt technische vragen over consequenties 
die zijn verbonden aan inkoop en eventuele 
uitsluiting van zorgaanbieders, wanneer dit soort 
misstanden worden gesignaleerd. Suggestie wordt 
gedaan aan commissie om Horizon uit te nodigen 
om een toelichting te komen geven en daarbij ook 
inzet van ervaringsdeskundigheid te betrekken. 

De commissie heeft kennisgenomen de brief, haar 
opvatting gedeeld met het college en 
vertegenwoordigers SOJ. Wethouder van der Linden 
zegt toe een reactie op de brief te sturen aan het 
Ouderplatform ZHZ en de commissie hiervan een 
afschrift te sturen.

vd Linden op naam

(5/20)
210113/T5

vergadering cie. 
Sociaal 13-01-21

Kamerverhuur Sint Jorisweg De portefeuillehouder zegt toe: te inventariseren 
wat voor klachten er zijn mbt kamerverhuur, of deze 
klachten er zijn en of hier onderzoeken op lopen.

Stam op naam

(6/20)
210113/T2

vergadering cie. 
Sociaal 13-01-21

Knelpunten Veilig Thuis De wethouder zegt toe: de notitie over knelpunten 
die zijn gesignaleerd in een themabijeenkomst 
rondom Veilig Thuis van de dienst Gezondheid en 
Jeugd te delen.

Heijkoop op naam
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(7/20)
191126/T1

vergadering cie. 
Sociaal 26-11-19

Instemmen met continuering 
Blijverslening

De wethouder zegt toe de Blijverslening volgend jaar 
te evalueren en daarbij ook de resultaten van 
private verzilverleningen te betrekken.

Heijkoop op naam Deze toezegging kan pas op z'n vroegst eind 2020 
worden afgevoerd.

(8/20)
210113/T9

vergadering cie. 
Sociaal 13-01-21

Besteding middelen fonds Portefeuillehouder zegt toe in technische zin terug 
te komen op de wijze waarop de commissie wordt 
geïnformeerd over de besteding van middelen uit 
het fonds, zodat daar nog wat van kan worden 
gevonden.

Heijkoop in behandeling

(9/20)
210113/T8

vergadering cie. 
Sociaal 13-01-21

kostendelersnorm Sociale 
Dienst

Portefeuillehouder zegt toe bij de commissie terug 
te komen op toepassing van individueel maatwerk 
voor wat betreft kostendelersnorm door de Sociale 
Dienst. dan wordt ook aangegeven waarom 
kostendelersnorm buiten werking is gesteld.

Heijkoop in behandeling

(10/20)
210113/T7

vergadering cie. 
Sociaal 13-01-21

Evaluatie samenwerking en 
rolneming DGJ in de triage

De portefeuillehouder zegt toe de evaluatie, die 
naar verwachting over een jaar plaatsvindt te delen 
met de commissie, waarin ook wordt vermeld of er 
fysiek contact is. De procedure die kinderen en 
jongeren moeten doorlopen komt terug, en de 
brede intake wordt hierin meegenomen.

Heijkoop in behandeling

(11/20)
210113/T6

vergadering cie. 
Sociaal 13-01-21

Opvangvoorzieningen in de 
regiogemeenten

De portefeuillehouder zegt toe voor de zomer, bij 
voorkeur in de volgende raadsinformatiebrief te 
informeren hoe het staat met de levering van 
opvangvoorzieningen in de regiogemeenten.

Heijkoop in behandeling Afspraak in PO om in april een RIB te sturen naar de 
raad, waarin we dit meenemen

(12/20)
210113/T4

vergadering cie. 
Sociaal 13-01-21

integraal plan leefbaarheid en 
veiligheid in de buurt 
Kromhout cf. motie van maart 
2020

De portefeuillehouder zegt toe: met een nieuw 
integraal plan van aanpak te komen over probleem, 
ondernomen acties, doel en resultaat in de 
genoemde buurt.

Kolff in behandeling

(13/20)
210113/T3

vergadering cie. 
Sociaal 13-01-21

Interventieteam dak- en 
thuislozen

De portefeuillehouder zegt toe: antwoord te 
verstrekken op de vraag hoe lang het 
interventieteam actief is mbt de hardnekkige en 
ingewikkelde problematiek rondom dak- en 
thuislozen

Kolff in behandeling

(14/20)
201117/T3

vergadering cie. 
Sociaal 17-11-20

Raadsinformatiebrief over 
Beantwoorden motie 
200922/M6 Niet geschoten is 
altijd mis

Wethouder Stam zegt toe medio januari 2021 met 
een raadsvoorstel te komen waarin de contouren 
van de planvorming voor de Krommedijk verder 
geschetst worden.

Stam in behandeling
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Overzicht stand van zaken Toezeggingen Commissie Sociale Leefomgeving 3 februari 2021
(15/20)
201110/T7

vergadering Raad 
10-11-20

Vaststellen Begroting 2021 De wethouder zegt toe: Volgend jaar een gesprek te 
voeren met de raad en tariefdifferentiatie parkeren 
(maatwerk) daarin mee te nemen.

vd Linden in behandeling

(16/20)
200609/T3

vergadering cie. 
Sociaal 09-06-20

Startnotitie herijking 
Toekomstvisie Sportparken

De wethouder zegt de commissie toe gesprekstafels 
te gaan organiseren met gemeenteraad, 
sportverenigingen en vertegenwoordigers van de 
lokale sport, richting besluitvorming over het 
programma.

Stam in behandeling -As Verkerk 11-01 11.27: De nieuwe gesprekstafels 
gaan digitaal plaatsvinden op 3 maart 2021

De gesprekstafels zijn in overleg met de griffie 
gepland op 29 september 2020. Uitnodiging naar 
sportaanbieders is verstuurd. Deze gesprekstafels 
zijn vanwege corona niet door gegaan. Er wordt 
gekeken naar een bijeenkomst (fysiek danwel 
digitaal) in de 2e helft van Q 2021.

(17/20)
190514/T5

vergadering cie. 
Sociaal 14-05-19

Instemmen met plannen van 
het college aangaande 
Museum 1940-1945

De wethouder zegt toe dat na twee jaar externe 
ondersteuning de raad een evaluatie dan wel 
rapportage ontvangt over de verdere toekomst van 
het museum.

Reynvaan in behandeling
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(18/20)
181113/T15

vergadering Raad 
13-11-18

Vaststellen Begroting 2019 De wethouder zegt toe dat binnenkort een 
raadsinformatiebrief over wijkontmoetingsplaatsen 
naar de raad komt.

Stam in behandeling op 19 januari is dit beleidsstuk in de commissie als 
agendapunt voor de raad van 9 maart geagendeerd.

de beleidsnotitie ontmoetingsplekken is in 
december 2020 aan de wethouder aangeboden. De 
notitie is op 61-2021 in het college behandeld en 
akkoord bevonden. WEl zal er nog een financiële 
paragraaf aan het plan van aanpak worden gevoegd. 
dit in samenspraak met de wethouder. Daarna zal 
het aan de raad worden aangeboden.

Vanwege de Coronacrisis is dit procesvoorstel 
vertraagd. Het onderzoek naar de huidige 
ontmoetingsplaatsen is tijdelijk gestaakt. De 
ontmoetingsplaatsen in Dordrecht zijn tot nader 
orde gesloten, wat invloed heeft op het voorstel. De 
1,5 meter samenleving heeft ook invloed op de 
huidige ontmoetingsplaatsen. In het onderzoek 
wordt meegenomen welke plaatsen straks 
openblijven en op welke manier. Het onderzoek zal 
pas na de zomer weer worden opgepakt.

Het WMO-beleidsplan 2020-2023 zal in november 
door het college worden behandeld. In het voorjaar 
2020 komt er een apart voorstel mbt de 
ontmoetingsplaatsen.
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Overzicht stand van zaken Toezeggingen Commissie Sociale Leefomgeving 3 februari 2021
(19/20)
181009/T3

vergadering cie. 
Sociaal 09-10-18

Afwijzen verzoek van Stichting 
Islamitisch Primair Onderwijs 
Rijnmond (SIPOR) voor 
opname plan

De wethouder zegt toe in gesprek  te gaan met de 
schoolbesturen en SIPOR om deze laatste alsnog te 
voorzien van voldoende klaslokalen vanwege de 
wachtlijst.

Heijkoop in behandeling De commissie besluit de toezegging niet af te voeren 
en de wethouder te vragen wat het resultaat is van 
zijn brief.
Op 20 december 2018 is de wethouder met de 
gezamenlijke schoolbesturen in gesprek gegaan over 
de huisvesting van het islamitisch onderwijs. Hij 
heeft hier aangedrongen op beperkte uitbreiding 
van de huidige IKRA school in het belang van de 
keuzevrijheid voor onderwijs voor Dordtse kinderen. 
Dit standpunt is verwoord in bijgevoegde brief aan 
de gezamenlijke schoolbesturen, waar ook wordt 
verwezen naar de definitieve afwijzing van de 
aanvraag door de minister (uitspraak raad van state 
23 januari 2019).
Er volgt een memo met de stand van zaken (eind 
december).

Nog steeds in afwachting van een reactie van de 
schoolbesturen op onze brief van februari 2019 
en/of de stand van zaken. Op 29/4 opnieuw 
aangemaand.

(20/20)
201110/T9

vergadering Raad 
10-11-20

Vaststellen Begroting 2021 De wethouder zegt toe over WK Shorttrack: Er volgt 
een uitwerking hoe de ton besteed gaat worden om 
het evenement uit te voeren. De informatie wordt 
verstrekt zodra er overeenstemming is met 
Optiesport.

Stam de commissie is 
niet akkoord met 
de afhandeling

De gemeenteraad is via de Raadsinformatiebrief WK 
Shorttrack geïnformeerd over de besteding van € 
100.000,- tbv WK Shorttrack 2021.
Op 13 januari 2021 is gecorrigeerd dat dit een 
Raadsvoorstel moet zijn. Wethouder heeft 
aangegeven dit z.s.m. op te leveren.
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