
OPENBARE BESLUITENLIJST
COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING DORDRECHT VAN  19 JANUARI 2021

1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda 

Besluit
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen en de agenda 
wordt vastgesteld. 

2 Vaststellen besluitenlijst adviescommissie van  13 januari 2021 

Besluit
De commissie stelt de besluitenlijst zonder opmerkingen en/ of aanvullingen vast. 

3 Vragen aan het College 

Besluit
VVD-fractie vraagt naar de noodopvang van kwetsbare kinderen op basisscholen 
en de drukte die dit veroorzaakt bij de Ikra-school. Wethouder Heijkoop geeft aan 
dat het schoolbestuur verantwoordelijk is voor toezicht en uitvoering van de 
coronaregels. Gemeente is niet ontevreden over het beroep dat wordt gedaan op 
noodopvang. Dat gaat om circa 15% van de kinderen. Ikra heeft 
verantwoordelijkheid genomen om heel groep 8 in halve klassen naar school te 
laten komen om leerachterstanden te beperken. Wethouder is in gesprek met 
directeur over melding van drukte van auto's. Ook bij andere scholen heeft dit de 
aandacht. VVD-fractie is tevreden met de beantwoording.

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

Besluit
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. 

5 Rapport van Advies en meldpunt Jeugd Dordrecht Voor goede jeugdhulp 

Besluit
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. 

6 Raadsvoorstel Zienswijze begrotingswijziging Serviceorganisatie Jeugd 
ZHZ 2021 - Raadsvoorstel

Besluit
Door tijdsgebrek is er geen gelegenheid om dit agendapunt inhoudelijk in de 
commissie te bespreken. 

De commissie besluit om, gezien het feit dat de reactietermijn op 12 februari 
verloopt, het RV ter bespreking te agenderen in de gemeenteraad van 26 januari 
2021. CDA-fractie kondigt aan met een amendement te komen en vraagt 5 
minuten spreektijd aan, hetgeen door de commissie wordt besloten. De commissie 
benadrukt het belang om amendement(en) op tijd in te dienen, zodat dit als 
leidraad kan worden genomen in bespreking in de gemeenteraad. 

7 Brief van Serviceorganisatie Jeugd ZHZ over Definitieve 
begrotingswijziging SOJ 2020 

Besluit
Door tijdsgebrek is de commissie niet aan behandeling toegekomen en schuift 
bespreking van beide brieven van SOJ ZHZ over Definitieve begrotingswijziging 
SOJ 2020 en Vastgesteld inkoopkader jeugdhulp 2022 e.v. door naar later tijdstip 



(in Termijnagenda commissie sociaal opgenomen vooralsnog geagendeerd op 16 
maart 2021). Bespreking is bedoeld als evaluatief moment gericht op o.a. werking 
van gemeenschappelijke regeling bij zienswijzes en opstelling wethouders hierin. 

8 Brief  van Serviceorganisatie Jeugd ZHZ over Vastgesteld inkoopkader 
jeugdhulp 2022 e.v. 

Besluit
Door tijdsgebrek is de commissie niet aan behandeling toegekomen en schuift 
bespreking van beide brieven van SOJ ZHZ over Definitieve begrotingswijziging 
SOJ 2020 en Vastgesteld inkoopkader jeugdhulp 2022 e.v. door naar later tijdstip 
(in Termijnagenda commissie sociaal opgenomen vooralsnog geagendeerd op 16 
maart 2021).

9 Raadsinformatiebrief van het Service Organisatie Jeugd inzake Follow The 
Money publicatie en tussenrapportage Inspectie Gezondheidszorg en 
Jeugd 

Besluit
De commissie neemt de RIB ter kennisgeving aan. 

10 Aanvullende stukken bij de bespreking  te betrekken 

Besluit
Deze stukken zijn ter informatie toegevoegd aan de stukken.

11 Raadsvoorstel Vaststellen Beleidsnotitie Ontmoetingsplekken - 
Raadsvoorstel

Besluit
De commissie besluit het RV te bespreken in de commissie met de volgende 
politieke vragen: 

- VVD-fractie: Waarom wordt er gekozen voor een zelfstandige exploitatie i.p.v. 
beheer door vrijwilligers? Hoeveel mensen maken gebruik van bestaande plekken 
en wat zijn de redenen waarom men gebruikt maakt van ontmoetingsplekken? Er 
zijn al veel ontmoetingsplekken en waarom worden er vanuit de overheid nog 
meer plekken gecreëerd (dubbelfuncties)? 

- CDA-fractie: Als je teruggaat naar ontmoetingscentra in wijken, is dat niet 
hetzelfde als in het verleden vanuit de Dordtse welzijnsorganisaties?

BvD-fractie sluit zich hierbij aan.  

12 Raadsinformatiebrief Rookverbod overheidsgebouwen - 
Raadsinformatiebrief

Besluit



De commissie wordt voorgesteld deze brief ter kennisname naar de raad te sturen.

13 Afschrift reactie aan Platform tegen Armoede Drechtsteden 

Besluit
De commissie neemt kennis van de memo van de wethouder en vraagt 
omterugkoppeling van het gesprek met de wethouder (ChristenUnie/ SGP-fractie). 

14 Brief van Regionaal Netwerk Cliëntenparticipatie inzake vijf prioriteiten 
vanuit perspectief van jongeren en ouderbetrokkenheid 

Besluit
De commissie neemt deze brief voor kennisgeving aan en betrekt de inhoud bij de 
toegezegde RIB met collegereactie op het rapport van het Advies- en Meldpunt 
Jeugd. 

15 Brief aan gemeenteraad inzake niet werkend systeem jeugd, zorg en 
wonen 

Besluit
De commissie besluit deze brief door te geleiden naar het college ter 
beantwoording en betrekt de inhoud mogelijk bij de RIB met collegereactie op het 
rapport van het Advies- en Meldpunt Jeugd.

16 Brief aan gemeenteraad inzake onbehoorlijk bestuur wethouder P. 
Sleeking ToBe-drama 

Besluit
De commissie besluit deze brief door te geleiden naar het college ter 
beantwoording.

17 Termijnagenda commissie Sociaal 

Besluit
De commissie besluit om 

- op 3 februari in te gaan op Data en duiding Sociaal domein en RIB stand van 
zaken Zorgzame Stad

- op 9 februari in te gaan op het thema Sport: RV Noodkrediet Wantijbad, RV WK 
Shorttrack en RV Woningbouw Dordwijkzone t.b.v. stadionontwikkeling 
Krommedijk (gezamenlijk met cie Fysieke Leefomgeving van 22-23u)

- op 9 maart in te gaan op de Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Kromhout 
Kasperspad en integraal plan van aanpak leefbaarheid en veiligheid (M7) 
(oplevering naar verwachting eind februari 2021) en RV Ontmoetingsplekken

- op 16 maart in te gaan op het thema Gecertificeerde Instellingen & 
Jeugdbescherming West en de brieven van SOJ over Definitieve 



begrotingswijziging SOJ 2020 en Vastgesteld inkoopkader jeugdhulp 2022 e.v. 
aansluitend te agenderen. 

18 Overzicht stand van zaken Moties 

Besluit
De commissie besluit op het voorstel van orde door de voorzitter om voortaan in 
de commissievergadering na de gemeenteraad, de overzichten van moties en 
toezeggingen te agenderen en minimaal 30 min te reserveren.

19 Overzicht stand van zaken Toezeggingen 

Besluit
De commissie besluit op het voorstel van orde door de voorzitter om voortaan in 
de commissievergadering na de gemeenteraad, de overzichten van moties en 
toezeggingen te agenderen en minimaal 30 min te reserveren.

20 Rondvraag 

Besluit
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

21 Sluiting 

Besluit
De voorzitter sluit de vergadering.


