Overzicht stand van zaken Moties commissie sociaal 9 februari 2016
item

datum

onderwerp

inhoud

131112/M30

12-11-13

M30 Motie
Ontwikkeling
Servicepunten

Lambrechts
Verzoekt het college van B&W om : 1. Een
probleemanalyse te maken van alle wijken en buurten
om op basis daarvan te bepalen welke inzet er nodig is
vanuit welke organisaties die samenwerken in op te
richten sociaal maatschappelijke wijkteams met als doel
snel en effectief in te spelen op vragen en problemen in
het sociaal domein die specifiek zijn voor de betreffende
wijk of buurt. 2. Te onderzoeken waar en bij welke
bestaande locaties een servicepunt kan worden gevestigd
dat voorziet in beantwoording van vragen op het sociaal
domein 3. Te onderzoeken of er binnen een dergelijk
servicepunt de noodzaak is om en werkmakelaar onder te
brengen.

bestuurder

status

wijze van afdoening

voorstel
afvoeren

Afgehandeld middels RIS 1393667, 1534721

141111/M25a

11-11-14

M25a Motie Ouderen Draagt het college op: nadrukkelijk verder uit te werken vd Burgt
op de arbeidsmarkt
hoe de match tussen ouderen en jongeren èn ouderen en
arbeidsmarkt beter gemaakt kan worden - en hierover
voor de kadernota 2016 te rapporteren.

behandeld

Motie is 10-11-2015 beantwoord middels RIB
die ter kennisname is aangenomen door de
gemeenteraad

141111/M16

11-11-14

M16 Motie
verzoekt het college: om in kaart te brengen op basis
Sleeking
Bewonersinitiatieven waarvan de behandeltijd op twintig weken is gesteld; om
de raad te informeren over de wijze waarop de
behandeling van initiatieven (op zorgvuldige wijze)
versneld kan worden;

voorstel
afvoeren

oude motie. svp afvoeren

141111/M23a

11-11-14

M23a Motie
Mantelzorgers en
mantelzorgondersteu
ning

voorstel
afvoeren

RIB 1632428, 1592406

Verzoekt het College: • Het goed in kaart brengen van de Lambrechts
mantelzorgers in Dordrecht en deze actief ondersteuning
aan te bieden. • Het aandeel mantelzorgers dat zich
ondersteund voelt voor 2018 op een ambitieuze
streefwaarde te zetten.
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141111/M30

11-11-14

Motie M30 Motie
Jeugdzorg met een
hoofdletter J

Verzoekt het college: 1. Zich er hard voor te maken dat
deze vormen van Jeugdzorg gelijkwaardige kansen
hebben binnen het nieuwe systeem van de Jeugdzorg.

vd Linden

141111/M1a

11-11-14

M1a Motie Meer HBO Verzoekt het college: te inventariseren waar de kansen vd Burgt
voor en de bereidheid tot samenwerking liggen waarbij
de behoeften van onderwijs, ondernemers en gebruikers
zijn meegenomen en de resultaten zsm in 2015 aan de
raad aan te bieden voor verdere bespreking

141111/M36

11-11-14

M36 Motie
Sportparken

Reynvaan
Roept het college op: • binnen 6 maanden met
voorstellen tot integrale afweging en zo nodig
herstructurering van alle publieke sportvoorzieningen
(velden en hallen) in de stad te komen, waarbij ook de
Sportboulevard wordt betrokken; • intensivering 22
(Parkeervoorzieningen Sportparken) ad 330.000 euro te
"parkeren" tot het integraal plan Sportpark Stadspolders
is uitgewerkt en hierbij ook het belang van veilige
fietsroutes van en naar de sportterreinen te betrekken; •
de gemeenteraad te informeren over de gedane
toezeggingen aan de verenigingen Sportpark Schenkeldijk
al dan niet vanuit het project Belthurepark; • voor
Sportpark Schenkeldijk te komen met een oplossing die
recht doet aan bovengenoemde toezeggingen; • een
overzicht te geven van de werkelijke kostprijs van
voorzieningen, doorbelaste huurprijzen en andere baten;
• deze voorstellen te betrekken bij de "Agenda voor de
Stad" en de kadernota 2016.

voorstel
afvoeren

RIB 1406485

voorstel
afvoeren

Een RIB is ingediend per datum 13 januari
2015 met zaaknummer 1557373

voorstel
afvoeren

Afgehandeld met raadsvoorstel toekomstvisie
sportparken
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150630/M29a

30-06-15

M29a Motie inzet
jongerenteams

vd Linden
Besluit het college / de burgemeester de opdracht te
geven: - Vanaf het jaar 2016 de alcohol controles
inzichtelijk te presenteren in de rapportage uitvoering
wettelijke taken of op andere wijze aan de Raad inzicht te
geven aan de gerichte controles op alcoholverstrekking
aan jongeren onder de 18 jaar en de resultaten van deze
controles; - De mogelijkheid en wenselijkheid van een
jongerenteam, die vanuit een preventie insteek een
aanvullende bijdrage levert aan de naleving van de
alcohol leeftijdsgrens door alle alcoholverstrekkers (w.o.
supermarkten, slijterijen, horeca en (sport)verenigingen),
te onderzoeken. Hierbij kijkend naar ervaringen en
initiatieven in andere gemeenten;

behandeld

150630/M49

30-06-15

Motie 49 Behoud
buurtfunctie
sportpark Paterweg

in behandeling

150630/M8a

30-06-15

M8a Motie
Leerlingenvervoer

Verzoekt het college: • De buurtfunctie van het huidige Reynvaan
sportpark Patersweg te behouden; • Met scholen en
omwonenden in gesprek te gaan omtrent de invulling van
de buurtfunctie.
Vraagt het College om hier in voorkomende gevallen
vd Burgt
coulance te betrachten voor die mensen waarvoor de
periode problematisch uitpakt; De mogelijkheid te
onderzoeken naar het inschakelen van de begeleiding van
de cliënten ondersteuning van MEE

150630/M30a

30-06-15

M30a Motie Voed de Roept het college op: Bedrijven en winkels binnen haar
Voedselbank
netwerk attent te maken op de Voedselbank en de
problematiek waar zij tegenaan lopen.

Lambrechts

Op 27-10 RIB met beantwoording motie
behandeld

op naam

op naam
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150630/M9

30-06-15

M9 Motie
Leerlingenvervoer 2

Vraagt het College om: 1. Voor de begroting behandeling vd Burgt
van 2016 te rapporteren hoeveel keer er een maatwerk
voorziening is verstrekt in het schooljaar 2014/15 en om
welke reden 2. Eenzelfde rapportage te verstrekken voor
het schooljaar 15/16 3. Een beeld te geven hoeveel
kosten hiermee gemoeid zijn.

op naam

150630/M22a

30-06-15

M22a Motie Behoud
Stichting Wijk voor
Wijk

Draagt het college op om: • met stichting Wijk voor Wijk Lambrechts
de geldstromen binnen de organisatie in kaart te brengen
en te onderzoeken welke opties voor alternatieve
financieringsbronnen er zijn, • op korte termijn middels
een brief de raad te informeren welke kansen er voor
stichting Wijk voor Wijk zijn om te kunnen blijven
bestaan.

in behandeling

150630/M24

30-06-15

M24 Motie
Kunstgrasvelden

Vraagt het college: • Zorg te dragen voor regelgeving en Reynvaan
uitvoering om kunstgrasvelden op sportparken voortaan
zover mogelijk van de omliggende bewoonde bebouwing
te leggen. • Bestaande kunstgrasvelden op sportparken
bij vervanging zonodig te verplaatsen. • Zorg te dragen
voor een transparante compensatie van OMC bij
eventueel sluiten van sportpark Corridor

gezien

150630/M47b

30-06-15

M47b Motie Tempo
Maken

Verzoekt het college : • Om direct na besluitvorming door Reynvaan
de gemeenteraad werk te maken van de herhuisvesting
van VV Dubbeldam en nog deze zomer, nadat een
financiële check heeft plaatsgevonden, te starten met de
aanleg van het kunstgrasveld bij VV Oranje Wit; •
Bijkomende kosten, waar nodig, naar voren (2015) te
halen en de raad een krediet ter beschikking te laten
stellen voor de aanleg (waarvoor dekking in exploitatie)
met een maximum van 400.000 euro.

gezien
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150630/M48

30-06-15

M48 Motie
Verkeersveiligheid
Sportpark
Stadspolders

Verzoekt het college: • Voor Sportpark Stadspolders extra Reynvaan
parkeer- en/of verkeersvoorzieningen te realiseren en/of
organisatorische afspraken te maken om de aanwezige
onveilige situatie te verminderen; • Dekking te zoeken in
intensivering 22.

gezien

150630/M3a

30-06-15

M3a Motie
Doorontwikkeling
Sociale Teams

Verzoekt het college: Voor het einde van 2015 met een Lambrechts
uitwerking van het toewijzingsvraagstuk naar de Sociale
Teams te komen om: • Te borgen dat Sociale Teams hun
energie kunnen (blijven) richten op waar zij voor bedoeld
zijn • Te voorkomen dat de Sociale Teams in specifieke
(duidelijke) gevallen onbedoeld een onnodige extra
schakel worden (toename bureaucratie) • Deze visie
aanpak waar mogelijk te betrekken bij een meer
algemene evaluatie later dit jaar.

voorstel
afvoeren

RIB ingediend RIS 1618095

150630/M36a

30-06-15

M36a Motie
Drechtwerk in de
regio

Verzoekt het college: - Uiterlijk in september met een
vd Burgt
Raadsinformatiebrief te komen: a) In welke mate de
beoogde richting kosten efficiënt is; b) Of de kaders bij
selectie van samenwerkingspartijen voldoende
rekenschap hebben gegeven aan en kans hebben
gegeven tot deelname van regionale bedrijven in Social
Joint Venture; c) Wat de impact van deze richting op de
beleidsvrijheid van de gemeente is inzake inkoop rondom
groenvoorzieningen en facilitaire zaken.

voorstel
afvoeren

RIB 1618085 verzonden
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150630/M18b

30-06-15

M18b Motie
Jeugdhulp

Besluit het college te verzoeken: 1. de afgevaardigde van vd Linden
onze gemeente in de GR te laten bepleiten dat mindere
kwaliteit en lange wachtlijsten in de jeugdhulp
ongewenst zijn. 2. de afgevaardigde van onze gemeente
in de GR te laten bepleiten dat de kosten van de
jeugdhulp in september 2015 in beeld gebracht zijn en
dat vooralsnog binnen geen enkel onderdeel van het
arrangement kortingsmaatregelen genomen worden. 3.
de afgevaardigde van de gemeente in de GR met zijn
collega's te vragen de staatssecretaris in onze regio te
halen om duidelijk te maken dat financiële gevolgen voor
onze gemeente door het ontbreken van gegevens
onacceptabel zijn.

voorstel
afvoeren

150929/M6

29-09-15

Motie PrijsKwaliteitsverhouding
Dordtse
Cultuureducatie

Draagt het college op • Nader te onderzoeken hoe de
uitgaven en financieringswijze van gemeente Dordrecht
voor cultuureducatie en de prestaties op dit terrein zich
verhouden tot andere, vergelijkbare
(centrum)gemeenten; • De gemeenteraad over de
uitkomsten van het onderzoek uiterlijk in het eerste
kwartaal van 2016 via een Raadsinformatiebrief te
informeren.

in behandeling

Sleeking

motie afvoeren, wethouder heeft toelichting
gegeven in commissie
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150929/M4

29-09-15

Sleeking
Motie Evenredig
Verzoekt het college: - Bestuurlijk in overleg te treden
gedragen herstel ToBe met uittredende gemeenten over de voorwaarden van
uittreding voor zover die financieel effect op de
gemeente Dordrecht kunnen hebben, of onevenredig
grote risico's bij de gemeente Dordrecht legt; - Er voor
zorg te dragen dat gemeenten die uit willen treden direct
afrekenen en dit zodanig doen dat dit voor de gemeenten
die het herstelplan ToBe steunen geen kostenverhogend
effect heeft; - Het Dordtse financiële belang voorop te
stellen door nauw toezicht te houden op de uitvoering
van het reorganisatieplan door de directie van ToBe,
zodat de kosten voor Dordrecht niet hoger zullen
uitvallen dan de voorgeschotelde 1,88 mln euro;

toegewezen

151110/M13

10-11-15

Motie Sociaal
Wijkteam in de wijk

voorstel
afvoeren

Verzoekt het college: • Uiterlijk 1 februari 2016
voorstellen te doen om de wijkteams evenredig te
spreiden over Dordrecht en zonodig spreekuren te
organiseren, daarbij een koppeling te maken met de
Jeugdteams. Daarnaast ook na te denken over de
zichtbaarheid en bekendheid van de sociale teams,
bijvoorbeeld door maandelijks aandacht te geven op de
gemeentepagina in Dordt Centraal.

Lambrechts

collegebesluit 2 februari 2016 (zaak 1564679)
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151110/M8A

10-11-15

Motie Tansformatie in Verzoekt het college: Algemeen: - Voldoende ruimte te Lambrechts
de zorg
bieden om zorg op maat ook echt in praktijk te kunnen
brengen. Zorg op maat in de zin van "de beste oplossing",
zowel in zorg als in beheersing van het totale zorgbudget.
- Hiertoe procedureafspraken door te lichten en
afspraken/(eigen) voorschriften die dit onnodig
belemmeren aan te passen of af te schaffen, - Als
'tegenprestatie' van zorgverleners te vragen duidelijk te
zijn in hoe zij tot hun keuzes komen. Naar de Raad De
gemeenteraad niet zozeer te willen informeren op het
niveau van de interne organisatie (hethoe) maar vooral
op het niveau van de uitkomsten (het wat) in het
bijzonder: a. Wordt de zorg door de klanten als
voldoende toegankelijk en samenhangend ervaren (1loketgedachte), b. Is de zorg voldoende effectief/zijn
klanten tevreden over de aangeboden zorg. c. Lukt het de
professionals voldoende om zorg op maat te bieden
(krijgen bijvoorbeeld mensen die geen/beperkt zorg uit
het eigen netwerk krijgen ook nog voldoende zorg) d.
Waar/bij welke zorgaanbieders dreigt het budget voor
het einde van het jaar uitgeput te raken. De situatie
onder (d) bij een of meerdere van de gecontracteerde
aanbieders is altijd aanleiding om de Raad hierover en
over de mogelijke consequenties hiervan te informeren
tezamen met een voorstel hoe daar mee om te gaan.

in behandeling
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151110/M31

10-11-15

Motie "Eenzaamheid" Draagt het college op om: - Te komen met een integrale Lambrechts
aanpak ter vermindering van eenzaamheid onder
ouderen in Dordrecht; - Hierbij de mogelijkheid te
onderzoeken naar een jaarlijks huisbezoek aan de groep
75+ die bij navraag aangeven hier behoefte aan te
hebben;

in behandeling

151110/M9

10-11-15

Motie Inspraak 2.0

Verzoekt het college: - Na te gaan of de
Sleeking
inspraakverordening qua definities voldoende aansluit op
nieuwere vormen van participatie - De raad over de
uitkomsten een raadsinformatiebrief of indien nodig een
raadsvoorstel voor te leggen

in behandeling

151110/M35

10-11-15

Motie Sport in
Dordrecht geborgd

Verzoekt het college: - Bij de behandeling van de nota
Mos
'garantstellingen en leningen' in een schriftelijke
toelichting aan te geven welke wijzigingen er nodig zijn in
het beleid om de Stichting waarborgfonds Sport ook in
Dordrecht in te kunnen zetten; - Daarbij ook concrete
keuzemogelijkheden voor te leggen in een raadsvoorstel
om inzet van Stichting waarborgfonds Sport mogelijk te
maken.

in behandeling

151110/M32A

10-11-15

Motie Het tij keren

Verzoekt het college: • Met de Stichting voor de
Lambrechts
ouderenzorg, de woningcorporaties en het Spectrum in
gesprek te gaan; • En te onderzoeken hoe de huidige
ruimten behouden kunnen blijven voor bovengenoemde
activiteiten ten behoeve van de huidige en toekomstige
ouderen in de wijk.

gezien

151110/M33

10-11-15

Motie OMC

Verzoekt het college: • Er maximaal naar te streven dat
OMC in 2016 is verplaatst naar een andere locatie met
vergelijkbare faciliteiten aan hetgeen ze nu hebben; •
OMC te faciliteren in dit proces.

in behandeling

Reynvaan
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151110/M23

10-11-15

Motie Laat de Tour in Draagt het college op: • Geen medewerking te verlenen Reynvaan
Frankrijk starten
aan het initiatief voor een Tourstart in Dordrecht; • Geen
ambtelijke ondersteuning aan dit initiatief te verlenen; •
Geen gelden voor dit idee ter beschikking te stellen; • De
organisatoren uit de droom te helpen dat wij als
gemeentelijke organisatie aan een Tourstart mee gaan
werken.

op naam

Brief naar organisatoren

151110/M7

10-11-15

Motie Hoger
beroepsonderwijs
Ontwikkelkansen

Verzoekt het college: Mede naar aanleiding van
vd Burgt
eerdergenoemde motie de raad te rapporteren over het
vervolg van de tien aanbevelingen uit de inventarisatie
Ontwikkelkansen En tevens inzichtelijk te maken hoe de
procesregie ingevuld is door het college.

voorstel
afvoeren

Raadsinformatiebrief 1641217

151215/M13

15-12-15

M13 Motie vreemd
aan de orde van de
dag Compliment aan
Matelzorgers

Lambrechts
Verzoekt het college: - alle bij de gemeente bekend
zijnde en/of geregistreerde mantelzorgers in 2015 een
compliment te geven in de vorm van cadeaubonnen van
de lokale middenstand ter waarde van 200 euro; - om op
het moment dat de voor mantelzorgers bestemde gelden
terugvloeien in de algemene middelen, deze in 2016
vanuit het rekening resultaat opnieuw beschikbaar te
stellen voor de bekostiging van
mantelzorgondersteuning, als de besteding niet meer
voor 31 december 2015 kan plaatsvinden op basis van
eerdere besluitvorming of geleverde prestaties.

voorstel
afvoeren

Afgehandeld middels RIB RIS 1632428
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