
Overzicht stand van zaken Toezeggingen commissie Sociale Leefomgeving van 19 januari 2021

nummer datum onderwerp inhoud wethouder status stand van zaken
(1/15)

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 in behandeling 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 

aangegven dit z.s.m. op te leveren.

(2/15)

200623/T2

vergadering Raad 

23-06-20

Beschikbaar stellen van een 

krediet voor de aanpak 

herinrichting en 

herpositionering Hof v NL

Wethouder Sleeking: neemt uitdaging graag aan om 

jongeren te betrekking bij de ontwikkeling van het 

Hof van Nederland

Sleeking voorstel afvoeren De projectgroep herpositionering en herinrichting 

Hof van Nederland is momenteel bezig met de 

voorbereidingen van het opzetten van de gewenste 

en benodigde klankbordgroepen, waaronder de 

jongerengroep.

(3/15)

200616/T1

vergadering cie. 

Sociaal 16-06-20

Inhoudelijke opdracht 

wijkteams

De wethouder zegt toe om voor de behandeling van 

de begroting 2021 in elk geval terug te komen op de 

positionering van de onafhankelijke 

cliëntondersteuning en de wijze waarop ggz-

expertise wordt ingezet bij het wijkteam.

vd Linden voorstel afvoeren Op 17 december is de raadsinformatiebrief 'Stand 

van zaken opgave Zorgzame Stad' (zaaknummer 

InProces BBV: 2020-0166332) door het college naar 

de raad verstuurd. In de bijlage behorende bij de 

raadsinformatiebrief, wordt ingegaan op de 

positionering van de clientondersteuning en de wijze 

waarop ggz-expertise wordt ingezet bij het 

wijkteam.

09-11 09.06: S Haksteeg 09-11 08.50: 

Beantwoording van de toezegging vindt plaats in 

november/december als onderdeel van een 

raadsinformatiebrief van de Opgave Zorgzame Stad

(4/15)

200519/T2

vergadering cie. 

Sociaal 19-05-20

Jongeren en gemeenteraad 

betrekken bij coronabeleid

Naar aanleiding van de persconferentie van het 

kabinet, waarin premier Mark Rutte oproept de 

lokale politiek en jongeren te betrekken bij het 

ontwikkelen van coronabeleid, zegt wethouder 

Heijkoop om de gemeenteraad en jongeren te 

betrekken bij het nemen van verdere maatregelen.

Heijkoop voorstel afvoeren Afgehandeld middels RIB - collega van 15-12 

akkoord bevonden

(5/15)

200115/T1

vergadering cie. 

Sociaal 15-01-20

Memo wethouder Heijkoop 

over beantwoording brief DSB: 

vervolg taakstelling Sociaal 

Domein

De wethouder zegt toe om nog dit jaar, samen met 

collega Van der Linden, met de commissie in gesprek 

te gaan over innovaties en ontschotting in het 

sociaal domein om betere en goedkopere zorg te 

realiseren.

Heijkoop voorstel afvoeren Het college heeft een raadsinformatiebrief over de 

opgave zorgzame stad aan de raad gestuurd, waarin 

de thema's innovaties en ontschotting in het sociaal 

domein om betere en goedkopere zorg te realiseren 

aan bod komen.

page 1 / 4



Overzicht stand van zaken Toezeggingen commissie Sociale Leefomgeving van 19 januari 2021
(6/15)

161006/T6

vergadering cie. 

Sociaal 06-10-16

Inzage in het convenant 

Cultuur-Onderwijs

De wethouder geeft inzage aan de commissie aan de 

commissie wanneer later dit schooljaar het 

convenant Cultuur-Onderwijs met een of meer 

onderwijsinstellingen is gesloten.

Sleeking voorstel afvoeren Op 16 november is de Kick off van het proces in 

vervolg op de Onderwijsvisie. Dan start ook de 

werkgroep 'Talentontwikkeling' waarin 

Cultuureducatie aan de orde komt. In die werkgroep 

kan bekeken worden of een lokaal convenant de 

beste vorm is om de cultuureducatie binnen het 

onderwijs te verbreden en te verbeteren, zoals in 

2013 door het landelijke Bestuurlijk kader Cultuur en 

Onderwijs voorgesteld werd. Dit Bestuurlijk kader 

had een looptijd van 10 jaar, tot 2023 dus. 

Overigens krijgt het landelijke programma 

'Cultuureducatie met Kwaliteit'(CMK) dat in 2013 

vanuit dit bestuurlijk kader startte, in 2021 voor de 

3e keer een vervolg voor 4 jaar, tot en met 2024. De 

gemeente Dordrecht en de scholen doen hier, ook 

zonder convenant, aan mee.

(7/15)

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

(8/15)

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

(9/15)

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 in behandeling

(10/15)

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 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.

(11/15)

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 in behandeling Deze toezegging kan pas op z'n vroegst eind 2020 

worden afgevoerd.
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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

(13/15)

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 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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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.

(15/15)

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 in behandeling beantwoording als RIB ingediend na overleg met 

wethouder op 11-01-2021.

page 4 / 4


