
Overzicht stand van zaken Toezeggingen Commissie Sociale Leefomgeving 8 februari 2022

nummer datum onderwerp inhoud wethouder status stand van zaken
(1/14)

211116/T1

vergadering cie. 

Sociaal 16-11-21

Raadsinformatiebrief Minima-

effectrapportage Drechtsteden 

2021

Wethouder Heijkoop zegt toe voor 1 januari een 

memo aan te leveren waarin staat beschreven welke 

stukken wanneer worden opgeleverd en wanneer de 

evaluatie gepland is.

Heijkoop voorstel afvoeren Raadsinformatiebrief gestuurd (18 januari 

behandeld in de commissie sociaal).

(2/14)

210323/T5

vergadering Raad 

23-03-21

 Raadsinformatiebrief Plan van 

Aanpak Leefbaarheid 

Kromhout en omgeving

De wethouder zegt toe: Er volgt 2x per jaar een 

Raadsinformatiebrieg over de voortgang met 

betrekking tot opvang.

Heijkoop voorstel afvoeren De raad heeft rond 20 januari 2022 een 

raadsinformatiebrief ontvangen over de voortgang 

van het uitvoeringsprogramma van de visie Van 

opvang naar wonen 2020-2025

(3/14)

210323/T4

vergadering Raad 

23-03-21

 Raadsinformatiebrief Plan van 

Aanpak Leefbaarheid 

Kromhout en omgeving

De wethouder zegt toe: Financiële kaders met 

betrekking tot opvang worden in '21 uit bestaande 

middelen gedekt en voor 2022 en verder komt het 

terug in de Kadernota.

Heijkoop voorstel afvoeren Financiering uitvoering visie opvang is toegelicht in 

RIB Tussenstand uitvoering visie van opvang naar 

wonen die op 20 mei 2021 naar de raad is gestuurd. 

In het 4e kwartaal 2021 wordt de raad weer 

geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering 

visie opvang. De raad ontvangt 2x per jaar een 

raadsinformatiebrief conform toezegging 

210323/T5, waarin ook de financiële consequenties 

worden belicht.

(4/14)

210323/T3

vergadering Raad 

23-03-21

Raadsinformatiebrief Plan van 

Aanpak Leefbaarheid 

Kromhout en omgeving

De wethouder zegt toe: Over visie opvang wordt de 

raad regelmatig geïnformeerd met 

uitvoeringsprogramma's. De visie wordt voor de 

zomer besproken en hierin worden de 

ontwikkelingen in de regio meegenomen.

Heijkoop voorstel afvoeren Is meegenomen in RIB Tussenstand uitvoering visie 

Van opvang naar wonen die op 20 mei 2021 naar de 

raad is gestuurd. In het 4e kwartaal 2021 wordt de 

raad weer geïnformeerd over de voortgang van de 

uitvoering visie opvang. Conform Toezegging 

210323/T5 wordt de raad 2x per jaar geïnformeerd 

over voortgang van de visie opvang

(5/14)

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 voorstel afvoeren Is afgetikt in de raad van 9 maart 2021.
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(6/14)

220125/T1

vergadering cie. 

Sociaal 25-01-22

Vaststellen verordening 

Sociaal Domein

Wethouder Heijkoop zegt toe een spoorboekje op te 

leveren waarin staat beschreven welke verordening 

op het sociaal domein van de Gemeenschappelijke 

Regeling Drechtsteden op welk moment dit jaar aan 

de raad wordt aangeboden om lokaal op te kunnen 

sturen, waarbij gestart wordt met het minimabeleid.

Heijkoop nieuw ingevoerd

(7/14)

220125/T2

vergadering cie. 

Sociaal 25-01-22

Vaststellen verordening 

Sociaal Domein

Wethouder Heijkoop zet toe voor de zomer een 

startnotitie op te (laten) stellen waarin de 

totstandkoming van één verordening sociaal domein 

staat beschreven.

Heijkoop in behandeling

(8/14)

220118/T2

vergadering cie. 

Sociaal 18-01-22

Raadsinformatiebrief over 

onafhankelijke 

cliëntondersteuning en het 

Advies- en Meldpunt Jeugd 

Wethouder Van der Linden zegt toe in de uitwerking 

van het plan van aanpak onafhankelijke 

cliëntondersteuning elementen als financiën en 

professionalisering worden meegenomen 

(oplevering i Q1 2022)

vd Linden in behandeling

(9/14)

220118/T1

vergadering cie. 

Sociaal 18-01-22

Vaststellen Verordening 

Jeugdhulp Dordrecht

De wethouder zegt toe desgewenst uitgebreide 

reactie van Adviesraad Wmo&Jeugd, de was/wordt-

lijst met wijzigingen en onafhankelijk juridisch 

advies/toetsing aan te leveren.

vd Linden in behandeling De stukken zijn in de maak en worden donderdag 3 

februari verstuurd naar de griffie. Voor behandeling 

in de commissie van 8 februari.

(10/14)

211109/T4

vergadering Raad 

09-11-21

Energie is een basisbehoefte 

(n.a.v. motie 2A)

Nav motie 2A 'energie is basisbehoefte: zodra 

bekend is hoe dit zit geven er uitvoering aan en 

zullen erover communiceren. Het is alleen nog niet 

bekend hoe.

vd Linden in behandeling deze hoort thuis bij het armoedeprogramma / 

Marten Meinster
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(11/14)

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.

(12/14)

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

(13/14)

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 Over de inrichting van Toegangspoort Nieuwe Start, 

inclusief triage is de raad geïnformeerd in de 

raadsinformatiebrief over voortgang uitvoering visie 

opvang van mei 2021 . Eind 2021 is de evaluatie 

door OCD van de Toegangspoort Nieuwe Start 

gestart, waarin ook dit meegenomen wordt. Zie ook 

de raadsinformatiebrief die in januari 2022 naar de 

raad is gegaan.

(14/14)

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 In december is de Raad middels een brief 

geïnformeerd over de planning van de uitwerking 

van de Dordwijkzone, waar de verkenning naar 

mogelijkheden voor woningbouw (en daarmee 

voetbalstadion) wordt meegenomen.
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