Overzicht stand van zaken Moties Commissie Sociale Leefomgeving 8 mei 2018
nummer
datum
onderwerp
inhoud

wethouder

status

(1/10)
171114/M9

vergadering Raad M23 Elke Dordtenaar een baan • Met een visie op de arbeidsmarkt te komen,
14-11-17
om te werken naar vermogen waarin opgenomen is dat twintig procent van de
30.000 banen beschikbaar komt voor mensen met
een bijstandsuitkering.

Heijkoop

voorstel afvoeren Middels een Raadsinformatiebrief zal de motie
worden beantwoord. Deze RIB zal worden
geagendeerd voor de Collegevergadering van 20
maart 2018. (in afstemming met portefeuillehouder
Heijkoop). Is in college vastgesteld 20 maart 2018.
RIB met zaaknummer 2034551 (RIS 2142102) (Elke
Dordtenaar een baan om te werken naar vermogen)

(2/10)
171114/M8

vergadering Raad M21 Iedereen doet mee
14-11-17

Lambrechts

voorstel afvoeren Op 5 december 2017 is een RIB in het college
geweest waarin de beantwoording van de motie is
opgenomen. College was conform. RIB over motie
M21 'Iedereen doet mee' (RIS 2072448) na
collegebehandeling naar de griffie (t.b.v. de raad).

Sleeking

voorstel afvoeren RIB over gratis toegang jongeren t/m 18 jaar
Dordrechts Museum (2105906) wordt gehamerd op
9 mei 2018 in de Hamerraad

Dordrecht aan te melden bij het Rijk voor het
Sleeking
experimenteren in het kader van right-to- challenge
met het recht op overname.

voorstel afvoeren De Raadsinformatiebrief Voortgang motie Right to
Challenge (RIS 2111033) (zaaknummer: 2011956 ) is
op dinsdag 6 februari 2018 vastgesteld door het
college van B&W.

- In beeld brengen van de resultaten van Impuls
Statushouders behaald in Dordrecht.
- In beeld brengen van de onbenutte mogelijkheden
om Impuls Statushouders te versterken.

(3/10)
171114/M5

vergadering Raad M11b Gratis museumbezoek
14-11-17
voor alle Dordtenaren

• Te onderzoeken op welke wijze museumbezoek
voor Dordtenaren van 12-18 jaar op korte termijn
gratis kan worden gemaakt.

stand van zaken

• Te onderzoeken of het mogelijk is om vrije
toegang te realiseren op nader te bepalen (gedeelte
van) dagen en/of weekenden en daarbij te
onderzoeken of gratis toegang ook kan worden
uitgebreid naar volwassen Dordtenaren.
• Dit alles in goed overleg met musea, waarbij hun
(on)mogelijkheden uitgangspunt zijn.

(4/10)
171114/M4

vergadering Raad M10 Right to Challange 14-11-17
experimenten recht op
overname
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(5/10)
171114/M11

vergadering Raad M25 Helianthus open
14-11-17

Draagt het college op:

Lambrechts

- Voor het jaar 2018 het bedrag van € 25.000,- op
basis van een subsidieaanvraag te bekostigen uit de
post onvoorzien.

voorstel afvoeren De raadsinformatiebrief Helianthus (RIS 2101371) is
verzonden naar de griffie op dinsdag 23 januari 2018
(betreft zaak 1998945 met als onderwerp
Raadsinformatie inzake subsidie Helianthus/Motie
25)

- Voor de periode na 2018 een voorstel voor
aanpassing van de verordening Wmo met de
mogelijkheid subsidie-aanvragen te kunnen doen
voor dergelijke zelf-hulporganisaties op basis van
Algemene Voorziening op te stellen

(6/10)
171219/M1

vergadering Raad Motie vreemd aan de orde van
19-12-17
de dag betreffende uitvoering
Verordening Jeugdhulp
conform afspr

vd Linden
Verzoekt het college:
• Per direct stappen te ondernemen om te zorgen
dat (a) bij afwijzing van een aanvraag voor jeugdhulp
een schriftelijke beschikking wordt afgegeven
binnen de in de Awb gestelde termijn en (b) een
aanvraag voor een PGB bedoeld om hulp in te
schakelen van iemand uit het sociale netwerk, niet
om die reden wordt afgewezen.
• Voor de periode tot zomer 2018 een meldpunt in
te richten bij de gemeente Dordrecht ten behoeve
van Dordrecht en de regio waar ouders zich kunnen
melden die ondanks voorgenomen beleid op
bovengenoemde punten problemen ervaren.
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170628/M8

vergadering Raad Motie Heroverweging
28-06-17
decentralisaties

vd Linden
• Verzoekt het college:
• Te onderzoeken wat de voordelen, nadelen en
consequenties zijn indien alle decentralisaties op het
niveau van de Drechtsteden zouden worden belegd;
• Te onderzoeken wat de voordelen, nadelen en
consequenties zijn indien alle decentralisaties op het
centraal niveau door 1 organisatie wordt uitgevoerd.
• In dit onderzoek tevens aan te geven welke
instantie(s) het beste deze taken gecentraliseerd
voor hun rekening kunnen nemen;
• In dit voorstel te onderzoeken wat de voor
voordelen, nadelen en consequenties zijn indien de
decentralisaties op het niveau van Dordrecht als
centrumstad zouden worden belegd:
• In dit onderzoek tevens aan te geven wat dit voor
consequenties heeft voor reeds verstrekte
mandaten en delegaties waarbij uitgangspunt moet
zijn dat de raden in positie zijn cq. komen en meer
grip op de daadwerkelijke uitvoering krijgen;
• De resultaten van dit onderzoek voor de
begrotingsbehandeling 2018 aan de raad aan te
bieden.

in behandeling

Op 13 maart wordt het rapport Berenschot
besproken in de commissie Bestuur en Middelen.
Hier zal beantwoording van deze motie ook
aangehaald worden.

(8/10)
170628/M26

vergadering Raad Motie kunstgrasvelden zonder Verzoekt het college:
Reynvaan
28-06-17
granulaat
• Bij nieuw aan te leggen kunstgrasvelden te kiezen
voor een andere en veilige variant, dan
granulaatkorrels op de velden.

in behandeling

Voor Sportbedrijf (via MO)
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170628/M21

vergadering Raad Motie 'Sociaal in control'
28-06-17

Verzoekt het college:
vd Linden
¦ Ook raadsvoorstellen binnen het sociale domein te
voorzien van een duidelijke financiële paragraaf;
¦ Deze financiële paragraaf een indicatie moet
bevatten van de totale kosten en de verdeling
hiervan over de looptijd van het voorstel;
¦ Er wordt aangegeven uit welk budget de kosten
worden betaald inclusief een indicatie van het
hierna nog te besteden bedrag.
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161108/M6

vergadering Raad M6 Motie Geef verminderd
08-11-16
zelfredzame inwoners de
aandacht die zij verdienen!

Roept het college op:
Lambrechts
- om in samenwerking met het bestuur van de
Veiligheidsregio ZHZ de aanpak van de risico's
rondom het toenemende aantal zelfstandig
wonende verminderd zelfredzame personen in
Dordrecht nader uit te werken in een plan van
aanpak / uitvoeringsplan.
- de gemeenteraad uiterlijk 1 juli 2017 te informeren
over dit plan van aanpak / uitvoeringsplan.

behandeld

Op 29 augustus 2017 heeft de directeur van de
veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid een toelichting
gegeven op het thema Zelfredzaamheid. De VRZHZ
ontwikkelt een integrale aanpak voor
zelfredzaamheid. Daarbij verschuift haar rol van
uitvoerend naar regisserend verschuift. Onderdelen
hiervan zijn enerzijds de doelgerichte aanpak en
anderzijds de ontwikkeling van de regisseursrol. De
gemeente Dordrecht is integraal aangehaakt bij deze
uitwerking. Zodra resultaten daarvoor geschikt zijn
of voorlopige resultaten rijp zijn voor bespreking zal
dit met de raad besproken en gedeeld worden.
Met het project Zelfredzaamheid is de planvorming
verminderd zelfredzame personen aangepast en in
afstemming met partners de bewustwording
rondom dit thema vergroot. Verder is ingezet op het
formuleren van een algemene definitie en kader. Dit
zal naar de toekomst toe éénsluidend een
afbakening en invulling geven aan het thema
‘zelfredzaamheid’, in het kader van incidenten
(voorafgaand én tijdens). Dit regionale proces wordt
in 2018 afgerond. Tevens worden binnen het project
aanbevelingen gedaan voor het versterken van de
weerbaarheid en vitaliteit van de samenleving. Dit is
een traject dat de komende jaren blijvende
aandacht en uitvoering nodig heeft.
Daarnaast levert risicocommunicatie een belangrijke
bijdrage aan de zelfredzaamheid van onze
inwoners.De belangrijke doelstellingen van
risicocommunicatie zijn bewustwording en
handelingsbekwaam maken van inwoners. In 2018
zullen de voorbereidingen voor de implementatie
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