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Onderwerp
Aard bespreking

Opening en mededelingen

0.1 De voorzitter opent de vergadering.

Onderwerp
Aard bespreking

Vaststellen agenda
Besluitvorming

0.2 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld 

Onderwerp
Aard bespreking

Vaststellen lijst conclusies en afspraken vorige vergaderingen 
Besluitvorming

0.3 Het verslag van de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling van 14 januari 
2021 wordt ongewijzigd vastgesteld

Gerard Mientjes (PRO!) stelt een vraag bij het verslag bij agendapunt 2 
Financiën Sociaal Domein - vervolg commissie 3 december. De heer Mientjes is 
van mening dat er bij dit agendapunt door wethouder Bert Kuster is toegezegd 
dat er een ‘verschillenanalyse’ zou worden gemaakt (een afwijking op de cijfers). 
Wethouder Kuster geeft aan dat hij heeft toegezegd de commissie te blijven 
informeren, daarbij hoort een analyse van de cijfers. Een verschillenanalyse 
zoals omschreven door de heer Mientjes is niet op deze manier toegezegd. 

Onderwerp
Aard bespreking

Vaststellen lijst bestuurlijke toezeggingen en actuele moties 
Besluitvorming

0.4 De volgende toezeggingen en moties worden besproken in de commissie:

TOEZEGGINGEN:

3. Kwaliteitsslag Sociaal Domein  
Voorstel college: afvoeren
Besluit commissie: afvoeren

4. Bestuursopdracht voor transformatie van de Wmo  
Voorstel college: afvoeren
Besluit commissie: afvoeren
Gerard Mientjes (PRO!) vraagt naar welk vervolg er aan de presentatie 
over de WMO van de commissie MO van januari wordt gegeven? 
Wethouder Marieke Overduin zegt toe de commissie periodiek – bij 
voorkeur per kwartaal – te informeren.

De lijst wordt gewijzigd vastgesteld.

Onderwerp
Aard bespreking

Ontwikkelagenda Transformatie in de kijk op werk 
Informatief

1    
 

Toelichting agendapunt:
In het bedrijfsplan van STOER en gemeente is een fasering aangebracht in de 
transformatie in de kijk op werk. In fase 1 staat centraal dat we operationeel 
moeten zijn op 1 januari 2021. In fase 2 geeft het college verder uitvoering aan 
deze transformatie. Het college richt binnenkort de Stuurgroep in. Deze zal aan 
de hand van een Ontwikkelagenda verder richting geven aan de Transformatie 
in de kijk op Werk, fase 2. In deze commissievergadering zal wethouder Bert 
Kuster de contouren van deze Ontwikkelagenda delen.



Doel van deze bespreking: De commissie kan kennisnemen van contouren van 
de ontwikkelagenda Transformatie in de kijk op Werk en daar onderwerpen aan 
toevoegen.

Er wordt een inleiding gegeven door portefeuillehouder Bert Kuster. 

Wethouder Bert Kuster zegt toe:

1. Om in de volgende commissie MO de uitwerking van de motie   
‘maatschappelijke banen’ te bespreken; 

2. De commissie MO tijdig te betrekken wanneer n.a.v. veranderd beleid er   
verordeningen moeten worden aangepast en daarbij een planning te 
maken wanneer de commissie/raad welke (aangepaste) verordening 
kan verwachten;

3. De rapportage over de Wsw als integraal onderdeel mee te nemen bij   
de algehele rapportage over de uitvoering van de participatiewet; 

Conclusie:

 De commissie geeft aan dat zij het filmpje wat vooraf door het college 
ter voorbereiding naar de commissie is toegestuurd erg te waarderen en 
dat dit o.a. zeker bijdraagt om wat meer gevoel bij dit onderwerp te 
krijgen;  

 De commissie geeft in meerderheid aan wat de werkbijeenkomst op 15 
maart over de governance de voorkeur uit te spreken voor een fysieke 
bijeenkomst, maar indien dit nog niet mogelijk is dan is digitaal ook 
akkoord; 

 De commissie verzoekt om de directeur van STOER! een keer uit te 
nodigen in commissie MO; 

Onderwerp
Aard bespreking

Uitgangspuntennota 2022 GGD NOG 
Voorbereidende beraadslaging

2 Toelichting agendapunt:
Elk jaar stelt de GGD Noord-Oost Gelderland een Uitgangspuntennota op. Deze 
wordt gebruikt om de gemeenteraden in de gelegenheid te stellen een 
zienswijze mee te geven, nog voordat de begroting voor dat jaar wordt 
opgesteld.

Er wordt een korte inleiding gegeven door portefeuillehouder: Marieke Overduin 

Wethouder Overduin zegt toe:
1. De vraag over de callcenter medewerkers schriftelijk te beantwoorden;  
2. Dat het college kritisch mee zal kijken met de GGD met betrekking tot   

de lessen die geleerd zijn voor de toekomst;
3. Dat indien er voor de raad/commissie nuttige informatie komt n.a.v. het   

geplande gesprek met de GGD n.a.v. de datalek ICT dat deze informati 
met de raad zal worden gedeeld;
 

Besluit commissie: hamerstuk raadsvergadering 25 februari

Onderwerp
Aard bespreking

Externe vertegenwoordigingen en actuele portefeuillezaken 
Open gesprek

0.5 -

Onderwerp
Aard bespreking

Overige onderwerpen ter bespreking 
Open gesprek



0.6 Wethouder Bert Kuster geeft een update over de gevolgen/uitwerking van de  
toeslagenaffaire in de gemeente Oude IJsselstreek.

Onderwerp
Aard bespreking

Rondvraag 
Open gesprek

0.7 - 

Sluiting: 22.00 uur

Aldus vastgesteld door de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) in zijn openbare 
vergadering van 11 maart 2021

de commissiegriffier de voorzitter

Maaike Piscaer Ruben Driever


