Overzicht stand van zaken toezeggingen Commissie Sociale leefomgeving 27 augustus 2020
nummer
datum
onderwerp
inhoud

wethouder

(1/28)
200115/T2

vergadering cie.
Sociaal 15-01-20

Vaststellen
Meerjarenbeleidsplan Wmo
Gemeente Dordrecht 20202023

De wethouder zegt toe het projectplan voor 18-/18+ Heijkoop
te delen, zo mogelijk voor de zomer.

(2/28)
191126/T1

vergadering cie.
Sociaal 26-11-19

Instemmen met continuering
Blijverslening

De wethouder zegt toe de Blijverslening volgend jaar Heijkoop
te evalueren en daarbij ook de resultaten van
private verzilverleningen te betrekken.

(3/28)
191119/T2

vergadering cie.
Sociaal 19-11-19

(4/28)
191119/T1

vergadering cie.
Sociaal 19-11-19

Herijking solidariteitsafspraken De wethouder zegt toe te laten weten wat er is
Zuid-Holland Zuid
geregeld over uittreding van gemeenten uit de GR
DG&J.
Kenbaar maken van een
De wethouder zegt toe uit te zoeken hoe groot de
zienswijze op de
uitvoeringskosten (overhead) zijn in het
begrotingswijziging 2019 en
jeugddomein, bij in elk geval sociale wijkteams,
2020 Serviceorganisatie Jeu
Serviceorganisatie en zorgaanbieders.

commissies (xlsx).xlsx JdR 16-07-20; Gefilterd op type 'toezegging', beh. commissie 'Sociaal'; gesorteerd op status (hoog naar laag): 28 items

status

stand van zaken

voorstel afvoeren Op 7 juli 2020 heeft het College de
Raadsinformatiebrief ''Plan van aanpak Overgang
Jeugdwet-Wmo'' vastgesteld. De
Raadsinformatiebrief met bijlagen is op 07-07-2020
aan de Raad verzonden.
voorstel afvoeren zie raadsbesluit 2384774; Inproces BBV:20190125743

vd Linden

voorstel afvoeren Op 21 april is een wethoudersbrief naar de
raadscommissie gestuurd.

vd Linden

voorstel afvoeren Op 10 december heeft de commissie een extra
gesprek gevoerd met de taskforce jeugd en daarbij
het onderwerp overhead besproken. Daarnaast
lopen er dit jaar trajecten rondom een nieuw
inkoopkader en governance, waarbij dit thema in
kaart wordt gebracht en in perspectief wordt
geplaatst van nieuwe afspraken. De raad wordt
tijdens die trajecten geïnformeerd en bevraagd.
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(5/28)
191112/T8

vergadering Raad Bespreking begroting 2020
12-11-19

Naar aanleiding van motie 16: creatief kijken hoe
organisaties als Geef het Dordt geholpen kunnen
worden

Heijkoop

voorstel afvoeren Aan de toezegging is op de volgende 2 manieren
invulling gegeven:
1.Inwerkingtreding nieuwe subsidieregeling Jeugd
en Wmo (voorzien per 1 augustus 2020). In
tegenstelling tot de vorige regeling biedt de nieuwe
regeling de mogelijkheid voor Geef het Dordt om
met ingang van 1 januari 2021 in aanmerking komen
voor een structurele subsidie.
2.Pilot "bijzondere bijstand in natura", waarbij de
SDD vouchers verstrekt aan inwoners waarmee zij
een volledige inboedel bij Geef het Dordt kunnen
verkrijgen. Dit als alternatief op de gebruikelijke
lening voor gebruiksgoederen via de bijzondere
bijstand, waarvoor mensen ook kunnen kiezen. Op
deze manier ontstaat een nieuwe inkomstenbron
voor Geef het Dordt, die bijdraagt aan haar
instandhouding.

(6/28)
191015/T1

vergadering cie.
Sociaal 15-10-19

(7/28)
191008/T1

vergadering cie.
Sociaal 08-10-19

Beantwoording door het
college van art. 40 RvO vragen
van de fracties GroenLinks en
D66 over
Beantwoording door het
college van vragen ex art. 40
RvO van fracties GroenLinks en
PvdA over

De wethouder zegt toe na zes maanden terug te
koppelen wat de resultaten zijn

Heijkoop

Wethouder van der Linden (vervanger wethouder
vd Linden
Heijkoop) zegt toe:
- uit te zoeken in hoeverre er geld 'op de plank' blijft
liggen bij het Samenwerkingsverband Passend
Onderwijs
- te laten weten hoe gaat met de ouder-kindcoaches
(ok-coaches)
- te rapporteren over het exacte aantal kinderen dat
niet naar school gaat en het ervoor staat met het
Thuiszitterspact
- meer informatie te geven over 'integraal
arrangeren'. Onder meer: hoe verhoudt zich dit tot
de ok-coaches, wat is hun doorzettingsmacht, en
hoe zijn ze gepositioneerd?

commissies (xlsx).xlsx JdR 16-07-20; Gefilterd op type 'toezegging', beh. commissie 'Sociaal'; gesorteerd op status (hoog naar laag): 28 items

voorstel afvoeren Deze toezegging is afgehandeld in de laatste
raadsinformatiebrief Armoede & Schulden.

voorstel afvoeren Op 21/4 april is bijgevoegde memo aangeboden aan
de griffie
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(8/28)
190910/T3

vergadering cie.
Sociaal 10-09-19

Aandacht voor verwarring

De wethouder zegt toe de commissie in het 4e
Heijkoop
kwartaal 2019 te informeren over de voortgang
inzake sluitende aanpak van personen met verward
gedrag.

voorstel afvoeren Het college is op 31 maart akkoord gegaan met een
raadsinformatiebrief over de aanpak van personen
met verward gedrag (Wvggz, passend vervoer en
Wijk GGD)

(9/28)
190910/T2

vergadering cie.
Sociaal 10-09-19

Pilot passend
verzoer/psycholance

De wethouder zegt toe de commissie te informeren Heijkoop
over de resultaten van de pilot passend vervoer in
het 1ste kwartaal 2020.

voorstel afvoeren Het college is op 31 maart akkoord gegaan met
bijgaande RIB

(10/28)
190910/T1

vergadering cie.
Sociaal 10-09-19

Vrouwenopvang Juzt

De wethouder zegt toe de raad te informeren
wanneer de afloop bekend is.

Heijkoop

voorstel afvoeren Op 2 april is een wethoudersbrief over de afloop van
de zorgoverdracht vrouwenopvang Safegroup naar
de commissie gestuurd.

(11/28)
190514/T1

vergadering cie.
Sociaal 14-05-19

Raadsinformatiebrief over
Cijfermatige ontwikkeling
jeugdhulp

De wethouder zegt toe de resultaten van de pilot
vraagverheldering te delen zodra deze beschikbaar
zijn en uit te zoeken of dit wellicht leidt tot
verdringing (langere wachtlijsten) elders

vd Linden

voorstel afvoeren Wethouder geeft antwoord via Raadsinformatiebrief
- 2532537 - Raadsinformatiebrief over Evaluatie
pilot Vraagverheldering Sociaal wijkteam
Stadspolders- geagendeerd op 17 maart 2020 in de
raad

(12/28)
181113/T8

vergadering Raad Vaststellen Begroting 2019
13-11-18

De wethouder zegt toe Pilot psycholance, de
resultaten worden met de raad gedeeld en
gerelateerd aan de Drechtsteden (o.a. vraag &
aanbod en vervoersstromen)

Heijkoop

voorstel afvoeren Het college is op 31 maart akkoord gegaan met
bijgaande RIB

(13/28)
181030/T6

vergadering cie.
Sociaal 30-10-18

De wethouder zegt toe om na de pilot 'vervoer van
personen met verward gedrag' de raad te
informeren over de evaluatieresultaten en de
afspraken voor de toekomst.

Heijkoop

voorstel afvoeren Het college is op 31 maart akkoord gegaan met
bijgaande RIB

(14/28)
200714/T4

vergadering Raad Raadsinformatiebrief over huis Wethouder Sleeking zegt toe m.b.t. RIB over huis
Sleeking
14-07-20
van stad en regio en
van stad en regio en Bibliotheek aan zet: er komt
Bibliotheek aan zet
een plan van aanpak hoe dit opgepakt en uitgewerkt
wordt.

in behandeling

(15/28)
200519/T2

vergadering cie.
Sociaal 19-05-20

in behandeling

Reflectie en bespreking
Begroting 2019

Jongeren en gemeenteraad
betrekken bij coronabeleid

Naar aanleiding van de persconferentie van het
kabinet, waarin premier Mark Rutte oproept de
lokale politiek en jongeren te betrekken bij het
ontwikkelen van coronabeleid, zegt wethouder
Heijkoop om de gemeenteraad en jongeren te
betrekken bij het nemen van verdere maatregelen.

commissies (xlsx).xlsx JdR 16-07-20; Gefilterd op type 'toezegging', beh. commissie 'Sociaal'; gesorteerd op status (hoog naar laag): 28 items

Heijkoop
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(16/28)
171207/T3

vergadering cie.
Sociaal 07-12-17

(17/28)
200623/T2

Voortgang Veilig Thuis 2018

De wethouder zegt toe volgend jaar de vraag te
vd Linden
zullen beantwoorden hoe het gaat met Veilig Thuis,
onder meer wat betreft inhoudelijke, financiële en
organisatorische onafhankelijkheid. (Over twee of
vier jaar zal een echte evaluatie plaatsvinden,
inclusief tevredenheidsonderzoek onder
medewerkers en cliënten.)

in behandeling

vergadering Raad Beschikbaar stellen van een
23-06-20
krediet voor de aanpak
herinrichting en
herpositionering Hof v NL

Wethouder Sleeking: neemt uitdaging graag aan om Sleeking
jongeren te betrekking bij de ontwikkeling van het
Hof van Nederland

in behandeling

(18/28)
200616/T1

vergadering cie.
Sociaal 16-06-20

Inhoudelijke opdracht
wijkteams

De wethouder zegt toe om voor de behandeling van vd Linden
de begroting 2021 in elk geval terug te komen op de
positionering van de onafhankelijke
cliëntondersteuning en de wijze waarop ggzexpertise wordt ingezet bij het wijkteam.

in behandeling

(19/28)
200609/T3

vergadering cie.
Sociaal 09-06-20

Startnotitie herijking
Toekomstvisie Sportparken

De wethouder zegt de commissie toe gesprekstafels Stam
te gaan organiseren met gemeenteraad,
sportverenigingen en vertegenwoordigers van de
lokale sport, richting besluitvorming over het
programma.

in behandeling

(20/28)
200310/T3

vergadering Raad Vaststellen Visie Opvang
10-03-20

Burgemeester Kolff zegt toe het liefst voor het
Kolff
najaar te komen met het gevraagde plan van aanpak
leefbaarheid en veiligheid (omgeving Sint Jorisweg,
Kromhout, Vriesestraat, Vrieseplein en Kasperspad)
zodat de monitoring in het najaar kan plaatsvinden.

in behandeling

(21/28)
200310/T2

vergadering Raad Vaststellen Visie Opvang
10-03-20

De wethouder zegt toe dat vóór de Kadernota 2021 Heijkoop
een uitvoeringsprogramma wordt opgesteld.

in behandeling

RIB met uitvoeringsprogramma staat op collegeagenda 14/7

(22/28)
200310/T1

vergadering Raad Vaststellen visie opvang
10-03-20

De wethouder zegt toe aan de slag te gaan om
Heijkoop
komende winter een tijdelijke tweede opvanglocatie
te realiseren.

in behandeling

start zoeken locatie uiterlijk mei. Loopt.

commissies (xlsx).xlsx JdR 16-07-20; Gefilterd op type 'toezegging', beh. commissie 'Sociaal'; gesorteerd op status (hoog naar laag): 28 items

In afwachting van de toegezegde 'echte' evaluatie.
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(23/28)
200115/T1

vergadering cie.
Sociaal 15-01-20

(24/28)
191112/T7

Memo wethouder Heijkoop
over beantwoording brief DSB:
vervolg taakstelling Sociaal
Domein

De wethouder zegt toe om nog dit jaar, samen met Heijkoop
collega Van der Linden, met de commissie in gesprek
te gaan over innovaties en ontschotting in het
sociaal domein om betere en goedkopere zorg te
realiseren.

in behandeling

In de werkgroep informatievoorziening van de
commissie sociaal is afgesproken dat we dit thema
later dit jaar op een thema avond zullen
behandelen, om input vanuit de commissie mee te
kunnen nemen in de verdere uitwerking. Die thema
avond was beoogd in juni, maar zal a.g.v. corona
waarschijnlijk later plaatsvinden (de eerste thema
avond eind april wordt namelijk ook uitgesteld)

vergadering Raad Bespreking begroting 2020
12-11-19

Naar aanleiding van motie 6 veilig oud worden: gaat Heijkoop
hierover in gesprek en komt voor de zomer 2020
met een informatiebrief naar de raad

in behandeling

Uiterlijk medio juli 2020 wordt een
raadinformatiebrief voorgelegd aan het college

(25/28)
190514/T5

vergadering cie.
Sociaal 14-05-19

De wethouder zegt toe dat na twee jaar externe
Reynvaan
ondersteuning de raad een evaluatie dan wel
rapportage ontvangt over de verdere toekomst van
het museum.

in behandeling

(26/28)
181113/T15

vergadering Raad Vaststellen Begroting 2019
13-11-18

De wethouder zegt toe dat binnenkort een
Stam
raadsinformatiebrief over wijkontmoetingsplaatsen
naar de raad komt.

in behandeling

Instemmen met plannen van
het college aangaande
Museum 1940-1945

commissies (xlsx).xlsx JdR 16-07-20; Gefilterd op type 'toezegging', beh. commissie 'Sociaal'; gesorteerd op status (hoog naar laag): 28 items

Het WMO-beleidsplan 2020-2023 zal in november
door het college worden behandeld. In het voorjaar
2020 komt er een apart voorstel mbt de
ontmoetingsplaatsen.
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(27/28)
181009/T3

vergadering cie.
Sociaal 09-10-18

Afwijzen verzoek van Stichting
Islamitisch Primair Onderwijs
Rijnmond (SIPOR) voor
opname plan

De wethouder zegt toe in gesprek te gaan met de
schoolbesturen en SIPOR om deze laatste alsnog te
voorzien van voldoende klaslokalen vanwege de
wachtlijst.

Heijkoop

in behandeling

De commissie besluit de toezegging niet af te voeren
en de wethouder te vragen wat het resultaat is van
zijn brief.
Op 20 december 2018 is de wethouder met de
gezamenlijke schoolbesturen in gesprek gegaan over
de huisvesting van het islamitisch onderwijs. Hij
heeft hier aangedrongen op beperkte uitbreiding
van de huidige IKRA school in het belang van de
keuzevrijheid voor onderwijs voor Dordtse kinderen.
Dit standpunt is verwoord in bijgevoegde brief aan
de gezamenlijke schoolbesturen, waar ook wordt
verwezen naar de definitieve afwijzing van de
aanvraag door de minister (uitspraak raad van state
23 januari 2019).
Er volgt een memo met de stand van zaken (eind
december).
Nog steeds in afwachting van een reactie van de
schoolbesturen op onze brief van februari 2019
en/of de stand van zaken. Op 29/4 opnieuw
aangemaand.

(28/28)
161006/T6

vergadering cie.
Sociaal 06-10-16

Inzage in het convenant
Cultuur-Onderwijs

De wethouder geeft inzage aan de commissie aan de Sleeking
commissie wanneer later dit schooljaar het
convenant Cultuur-Onderwijs met een of meer
onderwijsinstellingen is gesloten.

commissies (xlsx).xlsx JdR 16-07-20; Gefilterd op type 'toezegging', beh. commissie 'Sociaal'; gesorteerd op status (hoog naar laag): 28 items

in behandeling

De samenwerking tussen Onderwijs en
Cultuurpartners tav cultuureducatie wordt in de
werkgroep talentontwikkeling ikv de Onderwijsvisie
afgestemd. Dit proces is door corona enigszins
vertraagd. Voorop staat de toerusting van de
kinderen.
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