
Overzicht stand van zaken Toezeggingen Commissie Sociale Leefomgeving 6 oktober 2021
nummer datum onderwerp inhoud wethouder status stand van zaken
(1/28)
210309/T3

vergadering cie. 
Sociaal 09-03-21

Raadsinformatiebrief over 
Programma Samen tegen 
Armoede InProces BBV: 2021-
0023732

De wethouder zegt toe: Op verzoek van de 
commissie wordt naar verwachting voor de zomer 
een raadsvoorstel opgeleverd over de lokale 
uitwerking van de Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening (Wgs) en dan in het bijzonder 
de vroegsignalering en nazorg.

Heijkoop voorstel afvoeren Het gevraagde raadsvoorstel Voortgang programma 
Samen tegen Armoede , zaaknummer 2021-
0079574, is op 15-6-2021 cf. in het college 
behandeld en op 21-09-2021 in de gemeenterad 
vastgesteld

(2/28)
210203/T4

vergadering cie. 
Sociaal 03-02-21

Stand van zaken opgave 
Zorgzame Stad - 
Raadsinformatiebrief

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 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.

vd Linden voorstel afvoeren De RIB over onafhankelijke clientondersteuning en 
rapportage Advies en Meldpunt Jeugd volgt na de 
zomer. Er worden rond en in de zomer gesprekken 
gevoerd met betrokken partners over beide 
onderwerpen, de uitkomsten van deze gesprekken 
verwerken we in de RIB (zie ook toezegging 
210119/T2)
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(3/28)
210908/T4

vergadering cie. 
Sociaal 08-09-21

Voortgang programma Samen 
tegen Armoede

De wethouder zegt toe om informatie op te leveren 
over het aantal jongeren dat - zoals besloten in het 
Investeringsplan Sociaal Domein - inmiddels een 
Perspectiefplan aangeboden heeft gekregen; het 
bereik van projecten, zoals SOS wordt opgeleverd. 
Daarbij wordt opgemerkt dat dit geen resultaat is, 
maar de actuele stand van zaken wordt gedeeld met 
de commissie.

vd Linden op naam

(4/28)
210713/T2

vergadering Raad 
13-07-21

Vaststellen Kadernota 2022 Wethouder Heijkoop zegt toe motie 11 te betrekken 
bij de uitwerking met scholen en de raad wordt 
hierover geïnformeerd

Heijkoop op naam

(5/28)
210707/T2

vergadering cie. 
Sociaal 07-07-21

Wijziging verordening 
beschermd wonen en opvang

Wethouder Heijkoop zegt toe het gesprek aan te 
gaan met het Leger des Heils over de spaarregeling 
die sommige andere steden in deze verordening 
hebben verwerkt.

Heijkoop op naam

(6/28)
210203/T3

vergadering cie. 
Sociaal 03-02-21

Stand van zaken opgave 
Zorgzame Stad - 
Raadsinformatiebrief

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.

Heijkoop op naam

(7/28)
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.

vd Linden op naam Afgehandeld
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(8/28)
210908/T5

vergadering cie. 
Sociaal 08-09-21

Motie 181031/M3 Exploitatie 
Energiehuis

De Commissie besluit Motie 180131/M3 Exploitatie 
Energiehuis af te voeren, omdat er op 28 april een 
raadsinformatiebrief te kennisgeving is 
aangenomen.
Desalniettemin bleek ook bij de bespreking van de 
Kadernota dat de meerjarenbegroting van het 
Energiehuis niet sluitend is. Daar kan de politiek bij 
de begrotingsbehandeling een standpunt over 
innemen. De commissie constateert dat zolang de 
coronabeperkende maatregelen gelden de evaluatie 
gericht op met name het financieel perspectief 
hierdoor worden beïnvloed. Afspraak wordt 
gemaakt om het vierde punt uit de motie als 
toezegging te verwerken, zodat de commissie wordt 
herinnerd aan de behoefte aan een evaluatie op 
genoemde punten als het Energiehuis in bedrijf is.
4. In het najaar van 2020 een evaluatie aan de 
gemeenteraad aan te bieden, waarin tenminste:    • 
onderzocht wordt of de gekozen bestuursvorm 
werkt zoals beoogt; • de samenwerking tussen de 
betrokken partners wat betreft oa. programmering 
en een optimaal gebruik van       het Energiehuis 
opnieuw wordt onderzocht;    
• onderzocht wordt of het financieel perspectief van 
het Energiehuis voldoende is verbeterd;   
• of de commerciële verhuringen en daarbij 
behorend rendement acceptabel is.

Sleeking in behandeling

(9/28)
210713/T1

vergadering Raad 
13-07-21

Vaststellen Kadernota 2022 Wethouder Heijkoop zegt toe aan de slag te gaan 
met M2, bloedserieus. Er wordt een inventarisatie 
van behoeften en aanbod gemaakt, waarbij de 
reactie van betrokken partijen (maatschappelijke 
partners) wordt betrokken. Vervolgens wordt 
gekeken naar de financiële consequenties en zal dit 
in relatie tot het minimabeleid besproken worden.

Heijkoop in behandeling
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Overzicht stand van zaken Toezeggingen Commissie Sociale Leefomgeving 6 oktober 2021
(10/28)
210707/T1

vergadering cie. 
Sociaal 07-07-21

Kennisnemen van 
Wijzigingsbesluit 
gemeenschappelijke 
Drechtsteden (15e wijziging)

Wethouder Heijkoop zegt toe dat de spelregels hoe 
het lokale maatwerk tot stand komt worden 
uitgewerkt.

Heijkoop in behandeling

(11/28)
210428/T2

vergadering Raad 
28-04-21

Motie vreemd Zet de 
amateursport op de 
Krommedijk niet op slot

De wethouder zegt toe de schetsen van de 
verenigingen te betrekken bij de ontwikkeling 
sportpark Krommedijk, dit is echter geen garantie 
dat het tot wijzigingen leidt.

Stam in behandeling 7-6-21
de commissie heeft het betreffende plan ontvangen, 
maar doordat er wordt verwezen naar verwerking in 
Programma Sportparken wordt de afhandeling van 
deze motie nu nog aangehouden. Tot behandeling 
van Programma Sportparken zal dit punt dan open 
blijven staan. 

11-5-21
In het Programma Sportparken (behandeling 
geagendeerd op 8 juni in cie Sociale Leefomgeving) 
is een verwijzing in de tekst opgenomen over de 
schetsen die zijn ingediend door DFC en The Hawks. 
In de lijn van verdere uitwerking uitvoeringsplan per 
sportpark wordt aangegeven dat dit meegenomen 
wordt.

(12/28)
210330/T4

vergadering cie. 
Sociaal 30-03-21

Beschikbaar stellen van een 
krediet voor investering 
kunstgrasveld Sportpark 
Krommedijk en tra

Kunstgrasvelden die in het verleden zijn aangelegd 
zijn betaald met bepaalde vorm financiering  met 
verschillende rentepercentages en kapitaallasten. 
Dat leidt tot verschillen in huurprijzen, tarieven 
genoemd. Wethouder Stam zegt toe de verschillen 
in opbouw van tarifering inzichtelijk te maken en de 
consequenties te laten zien als deze tarieven gelijk 
zouden worden getrokken.

Stam in behandeling
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Overzicht stand van zaken Toezeggingen Commissie Sociale Leefomgeving 6 oktober 2021
(13/28)
210330/T3

vergadering cie. 
Sociaal 30-03-21

Vaststellen Beleidsnotitie 
Ontmoetingsplekken

Wethouder Heijkoop zegt toe ontwikkelingen op 
gebied van cultuur, onderwijs, preventie en 
gezondheid, zoals geformuleerd in vastgestelde 
beleidsnota's, te betrekken bij de invulling die wordt 
gegeven aan de uitvoeringsprogramma's die in 
samenspraak met lopende initiatieven in de wijken 
worden opgesteld. Wethouder Heijkoop zegt 
daarnaast toe om na de zomer een RIB naar de raad 
te sturen waarin een update wordt gegeven hoe 
deze uitvoeringsprogramma's ter hand zijn genomen 
en hoe het college gevaren is bij concrete invulling 
van de beleidsnotitie.

Heijkoop in behandeling per wijk wordt een plan van aanpak opgesteld. 
Hierin wordt cultuur, onderwijs, preventie en 
onderwijs in het aanbod van de huiskamer van de 
wijk meegenomen.

-L van Hooijdonk 07-06 11.22: in de rib die in het 
najaar aan de raad wordt aangeleverd worden per 
wijk uitvoeringsplannen aangeleverd. Hierin worden 
de bovenstaande beleidsterreinen betrokken.

de eerste stappen zijn gezet, zie voortgang.

(17/28)
210323/T2

vergadering Raad 
23-03-21

Raadsinformatiebrief Plan van 
Aanpak Leefbaarheid 
Kromhout en omgeving

Burgemeester Kolff zegt toe: twee keer per jaar met 
een raadsinformatiebrief over de stand van zaken 
van het Plan van Aanpak te sturen richting de raad.

Kolff in behandeling

(18/28)
210309/T2

vergadering cie. 
Sociaal 09-03-21

Raadsinformatiebrief over 
Programma Samen tegen 
Armoede InProces BBV: 2021-
0023732

De wethouder zegt toe: Begin (januari) 2022 wordt 
een evaluatie van het Armoedeprogramma 
opgeleverd, zodat informatie over de resultaten van 
dit programma kunnen worden meegenomen in de 
richting van de gemeenteraadsverkiezingen.

Heijkoop in behandeling Is afgetikt in de raad van 9 maart 2021.

(19/28)
210216/T6

vergadering Raad 
16-02-21

Raadsinformatiebrief Stand 
van zaken opgave Zorgzame 
Stad

De wethouder zegt toe: Projecten met betrekking 
tot zorgzame stad waarvan het mogelijk is deze al te 
evalueren, zullen op kortere termijn worden 
geëvalueerd. De rapportage vindt voor de 
Begrotingsbehandeling plaats. Dit lukt niet bij 
projecten die nog in volle gang zijn.

Heijkoop in behandeling

(20/28)
210216/T1

vergadering Raad 
16-02-21

Raadsvoorstel Beschikbaar 
stellen van krediet tbv WK 
Shorttrack maart 2021

De wethouder zegt toe: Voor het sportevenement in 
de ijshal in November worden zoveel mogelijk Covid-
getroffenen uitgenodigd. Hierbij wordt breed 
uitgenodigd (zorgpersoneel, jongeren, ondernemers, 
etc).

Stam in behandeling Zodra de organisatie van WC Shorttrack 2021 
(november) van start gaat pakken we dit op en 
kijken we wat de mogelijkheden zijn.
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Overzicht stand van zaken Toezeggingen Commissie Sociale Leefomgeving 6 oktober 2021
(21/28)
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 Tijdens de commissievergadering Sociale 
Leefomgeving van 13 januari 2021 is toegezegd 
terug te komen op de toepassing van individueel 
maatwerk bij de kostendelersnorm. 
De door de SDD opgestelde memo hieromtrent is 
tijdens de commissievergadering van 30 maart 2021 
besproken en  door u zijn hierop volgend nog 
verdiepende vragen gesteld.

Nadere info vanuit SDD volgt in Q2.

Memo verstrekt aan griffie op 18 maart 2021

De commissie is niet akkoord met de beantwoording 
van de vragen. In juni is derhalve een tweede door 
SSD opgesteld memo aangeboden. Echter, dit memo 
roept vervolgvragen op en de commissie is niet 
akkoord met de afhandeling van de toezegging.

(22/28)
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

(23/28)
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

(24/28)
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 21 september 2022 stemt de gemeenteraad in met 
het voorstel om het voorstel in te trekken. De 
verkenning naar mogelijkheden voor woningbouw 
wordt meegenomen in de uitwerking van de 
Dordwijkzone
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(25/28)
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 Afdoening van deze toezegging vindt plaats in Q3 
van 2021.

(26/28)
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 behandeld De reactie op dit rapport wordt verwerkt in een RIB, 
waarin voor de zomer tegelijkertijd ook 
teruggekoppeld wordt over het onderwerp 
onafhankelijke cliëntondersteuning (zie ook 
toezegging 210203/T4).

13-07 10.24: De RIB volgt na de zomer. Er worden 
rond en in de zomer gesprekken gevoerd met 
betrokken partners over beide onderwerpen, de 
uitkomsten van deze gesprekken verwerken we in 
de RIB.
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(27/28)
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 behandeld Overlast van (illegale) kamerverhuur maakt 
onderdeel uit van de Integrale aanpak Kromhout en 
de Sint Jorisweg in het bijzonder. Signalen van 
(woon)overlast vanuit deze panden worden actief 
opgepakt en aangepakt.

(28/28)
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 behandeld 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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