OVERZICHT TOT GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING
Resterende vergaderingen tot verkiezingen +
Reeds geagendeerde onderwerpen
DINSDAG 30 NOVEMBER
• Raadsvoorstel Vaststellen Programma
Sportparken 2022-2030
• Beantwoorden artikel 40-vragen GroenLinks
Aanpak discriminatie en racisme in Dordrecht
DINSDAG 14 DECEMBER
• RIB Onafhankelijke cliëntondersteuning en
Advies- en Meldpunt Jeugd: organisatorische
inbedding
•
DINSDAG 18 JANUARI
• Vervolg technische sessie Verordening
Jeugdhulp: heeft de commissie de gevraagde
informatie om te kunnen besluiten over de
verordening?
• Themabijeenkomst Sociaal Wijkteam
DINSDAG 25 JANUARI
• Afdoening Toezegging 210330/T4 Opbouw in
tarifering (financiering kunstgrasvelden)
•
DINSDAG 8 FEBRUARI
• Themabijeenkomst Thuiszittersproblematiek
(Wet Passend Onderwijs)

Nog in te plannen
1. Trimesterrapportages Data en duiding Sociaal
Domein en vervolg narratief evalueren 4vitae
 advies griffie: wethouder is gevraagd hierop
reactie te geven. Mogelijk koppelen aan
voorwaarden gesteld aan inkoop Jeugdhulp 2022
door SOJ
2. Verordening Jeugdhulp
 advies griffie: vervolg technische sessie op 18
januari daarna raadsvoorstel in routing
3. Sociaal Wijkteam
 advies griffie: themabijeenkomst over
'toegang' (integrale klantroute en
vraagverheldering) en 'aansluiting onderwijsjeugdhulp'1 op 18 januari 2022
4. Inkomenstoets Jeugdhulp
 advies griffie: Fractie Nijhof vragen hier ofwel
aangekondigde vragen over te stellen of van de
commissieagenda te halen
5. Thuiszittersproblematiek
 advies griffie: themabijeenkomst op 8 februari
met naast de schoolbesturen ook de Stichting
Jeugdteams over wat helpt en wat niet
8. RIB plan van aanpak leefbaarheid KromhoutKasperspad
 advies griffie: inplannen zodra afvalplan door
het college is verstuurd

DINSDAG 15 FEBRUARI
•
WOENSDAG 16 MAART
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

1

(versie: november 2021)

Uit Wethoudersmemo Van der Linden Diverse zaken jeugd d.d. 29 september 2021 in cie Sociaal 6 oktober jl

Nog te verwachten uit het college
(voor zover bij griffie bekend)
Q4 2021

•
•
•

RV Verordening Jeugdhulp
RV Zorg en wonen
Eindevaluatie Programma Samen tegen
Armoede (naar verwachting januari 2022)
•
Na besluitvorming GR Sociaal: RV lokale
verordeningen Wmomaatwerkvoorzieningen en Participatiewet
(naar verwachting januari 2022)
•
RIB Actuele stand van zaken opvang en
huisvesting statushouders en vluchtelingen
(naar verwachting eind november 2021)
•
RIB Stand van zaken verbeteringen
knelpunten Veilig Thuis uit zelfscan
uitgevoerd in 2019
•
RIB Terugkoppeling Bijeenkomst VHP met
stichtingen, verenigingen, Sportraad in Q3
2021 (naar verwachting Q4 2021)
•
Uit: RIB Onafhankelijke cliëntondersteuning
(d.d. 21 sept 2021) visie ontwikkeling in 3e
kwartaal 2021 (naar verwachting Q4 2021)
•
Uit: RIB Voortgang adviespunt scheiden,
kind en ouderschap d.d. 6 april 2021; einde
pilot en al dan niet borging taken meldpunt
•
RIB Voortgang pilot landelijk
Actieprogramma dak- en thuisloze jongeren
Dordrecht (naar verwachting na looptijd
pilot eind 2021)
Verwachting hamerstuk
Verwachting bespreekstuk

