
Conclusies en afspraken

Van de digitale video vergadering van de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO)
van de Gemeente Oude IJsselstreek,

gehouden op donderdag 14 januari om 20.00 uur 

Aanwezig: Ruben Driever, commissievoorzitter
Maaike Piscaer, commissiegriffier

---------
Lokaal Belang
Lucy Hugen
Gerard Wildenbeest
Mia Verwaaijen
Marco Bennink
Frank Aaldering

CDA
Lotte Pragt
Jeanette Elstak

PRO!
Gerard Mientjes
Suzan Tuit 

PvdA
Sylvia van Londen
Ton Menke
Gülden Siner-Sir

VVD
Rens Spijkers
Memet Tekinerdogan 
Richard de Lange 

D66
Camiel Vanderhoeven
Ine Woudstra

College: Bert Kuster
Marieke Overduin

 
Ambtelijk: Thomas Beke

Daisy van Gils
Tom Beskers
Alwin Pauptit
Anita Nibbelink
Roland Smorenberg 
Maartje Nijman
Jelly Hamberg

Afwezig met afmelding: Elja Versteeg (PRO!)



Onderwerp
Aard bespreking

Opening en mededelingen

0.1 Afmelding van: Elja Versteeg (PRO!)

Onderwerp
Aard bespreking

Vaststellen agenda
Besluitvorming

0.2 De voorzitter meldt t.a.v. de agenda het volgende:

De commissie heeft woensdag een memo van het college ontvangen over 
agendapunt 3 (wijzigingsverordening Sociaal Domein). Er is gebleken dat er een 
paar formele onvolkomenheden in de verordening en het raadsvoorstel zitten. Er 
is daarom een nieuw collegevoorstel in voorbereiding. Het college zal de raad 
op korte termijn een nieuw raadsvoorstel aanbieden, met een nieuwe integrale 
Verordening Sociaal Domein. De conceptverordening is al toegezonden. Het 
bijbehorende voorstel wordt dinsdag 19 januari 2021 in het college behandeld. 
De wijzigingsverordening vervalt daarmee. Los van de technische aanpassingen 
verandert er inhoudelijk niets ten opzichte van de stukken die de commissie al 
had ontvangen. Het college stelt voor om dit punt daarom gewoon vandaag te 
bespreken. Kan de commissie hiermee instemmen? 
De commissie stemt hiermee in. 

Over agendapunt 4 en 5 (ingekomen stukken 20-280 en 20-281) meldt de 
voorzitter dat tijdens de raadsvergadering van 24 september vorig jaar is door 
Richard de Lange verzocht om deze ingekomen stukken te agenderen voor de 
commissie MO. In verband met de telkens volle agenda van MO zijn deze 
stukken pas voor deze commissievergadering als open gesprek geagendeerd. 
Meneer De Lange heeft inmiddels bij de voorzitter aangegeven dat hij vanwege 
deze (te) late agendering niet meer inhoudelijk over deze stukken hoeft te 
spreken. Wel heeft hij aangegeven hier procedureel een opmerking over te 
willen maken. Daarbij geeft de heer De Lange aan dat wanneer inwoners een 
brief sturen naar de gemeenteraad zij tijdig een antwoord verdienen Dat is nu 
niet gebeurd en dat is iets waar de raad en de agendacommissie in de toekomst 
alert(er) op moeten zijn. 
De commissie stemt in met het afvoeren van deze agendapunten. 

Er zijn twee aanmeldingen voor de rondvraag: zowel de fractie van de VVD 
(Memet Tekinerdogan) als Lokaal Belang (Frank Aaldering) willen een aantal 
vragen stellen over de huisvesting van statushouders.

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld 

Onderwerp
Aard bespreking

Vaststellen lijst conclusies en afspraken vorige vergaderingen 
Besluitvorming

0.3 De verslagen van de commissies Maatschappelijke Ontwikkeling van 8-10-2020 
en 9-11-2020 worden ongewijzigd vastgesteld

Onderwerp
Aard bespreking

Vaststellen lijst bestuurlijke toezeggingen en actuele moties 
Besluitvorming

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

TOEZEGGINGEN:



1.       Meedoenregeling  
Voorstel college: afvoeren (besproken in MO november. Komt terug in 
2021)
Besluit commissie: afvoeren

3. Regionaal Sportakkoord 2020-2030 Achterhoek in beweging

Voorstel college: afvoeren (Update college 30-11-2020
Zie ingekomen stuk 20-428 Wethouder Kuster -Voortgangsmemo 
Lokaal sportakkoord Oude IJsselstreek) 
Besluit commissie: afvoeren

9. Concept dienstverleningsovereenkomst GR Laborijn
Voorstel college: afvoeren (Zie ingekomen stuk: 20-443 
‘Dienstverleningsovereenkomst Laborijn inzake SW’)
Besluit commissie: afvoeren

MOTIES

1.       Herintreding arbeidsmarkt  
Voorstel college: afvoeren (behandeld in commissie MO november)
Besluit commissie: afvoeren

3.   Dementievriendelijke gemeente
Voorstel college: afvoeren (Zie ingekomen stuk 20-2018 21-018 
Wethouder Overduin - memo gemeenteraad pva dementie + plan van 
aanpak
Besluit commissie: afvoeren

De lijst wordt gewijzigd vastgesteld.

Onderwerp
Aard bespreking

Ontwikkelingen Bestuursopdracht transformatie Wmo 
Informatief

1    
 

Toelichting agendapunt;
Als opvolging van de werkbijeenkomst met hoogleraar Patrick Kenis in 
september wil het college graag met de commissie MO in gesprek over de 
ontwikkelingen die daarna zijn geweest rondom de bestuursopdracht Wmo. Dit 
als aanvulling op de raadsmemo die in december is gestuurd. 

Er wordt een korte ondersteunde presentatie gegeven door wethouder Marieke 
Overduin en Daisy van Gils. De presentatie is toegevoegd in het RIS.

Onderwerp
Aard bespreking

Financiën Sociaal Domein - vervolg commissie 3 december 
Informatief

2 Toelichting agendapunt:
Op donderdag 3 december stond het onderwerp Kwaliteitsslag sociaal domein – 
financiële ontwikkelingen op de agenda van de gecombineerde 
commissievergadering. In verband met technische problemen is de vergadering 
halverwege dit agendapunt geschorst. In overleg met de commissie is door de 
commissievoorzitter voorgesteld om de presentatie van Alwin Pauptit over de 
financiën middels een videopresentie (webinar) richting de gemeenteraad te 
sturen. Deze presentatie is naar de gemeenteraad verzonden. De 
commissieleden worden nu in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. Er 
worden vragen gesteld door de commissieleden. Deze worden beantwoord door 
wethouder Bert Kuster en Alwin Pauptit.



Besluit commissie: de commissie geeft aan graag actief te willen worden 
geïnformeerd over dit onderwerp door het college, met name over de 
financiële kant en bij voorkeur ongeveer 1 keer per kwartaal. Daarnaast wil 
de commissie ook actief geïnformeerd worden bij (landelijke) 
ontwikkelingen in de participatiewet. Daarbij wordt opgemerkt dat de 
manier waarop dit voor deze commissie is gebeurd (middels een 
videopresentatie/webinar) erg goed is bevallen en voor herhaling vatbaar 
is. Daarbij moet worden nagedacht over de lay-out van de presentaties 
zodat deze voor de commissie goed te vergelijken zijn. 

Onderwerp
Aard bespreking

Wijzigingsverordening Sociaal Domein 2021 
Voorbereidende beraadslaging

3 Toelichting agendapunt:
Per 1 januari 2021 treedt de gemeente Oude-IJsselstreek uit de 
Gemeenschappelijke regeling Laborijn en voert de gemeente Oude-IJsselstreek 
zelf de Participatiewet uit. Daarnaast treedt per 1 januari 2021 de Wet 
Gemeentelijke Schuldhulpverlening in werking. De huidige verordening Sociaal 
Domein dient naar aanleiding van deze wijzigingen geactualiseerd te worden. 
Dit is gedaan middels een wijzigingsverordening Sociaal Domein 2021.

Wethouder Bert Kuster geeft een toelichting op de memo die woensdag 13 
januari door het college naar de gemeenteraad is verstuurd. 
Er worden vragen gesteld door de commissie. De vragen worden beantwoord 
door wethouder Bert Kuster en Roland Smorenberg. 

Toezeggingen: 
Wethouder Bert Kuster zegt toe:

- De vragen van Camiel Vanderhoeven (D66) schriftelijk te 
beantwoorden;

- N.a.v. een vraag van Memet Tekinerdogan (VVD) om de oude en 
nieuwe verordening naar de gemeenteraad en commissie toe te sturen; 

Besluit commissie: bespreekstuk raad 21 januari 2021

Onderwerp
Aard bespreking

Ingekomen stuk 20-280 Ver. Zorgboeren Oost Nederland – brandbrief 
voorgenomen wijzigingen jeugdzorg 2021 
Open gesprek  

4 -

Onderwerp
Aard bespreking

Ingekomen stuk 20-281 Jeugd app – zorgen Jeugdzorg 
samenwerkingsverband Achterhoek 
Open gesprek

5 -

Onderwerp
Aard bespreking

Externe vertegenwoordigingen en actuele portefeuillezaken 
Open gesprek

0.5 Wethouder Bert Kuster doet een mededeling over de laatste stand van zaken 
met betrekking tot STOER BV. Hij geeft daarbij aan dat zodra er weer een 
fysieke bijeenkomst mag worden georganiseerd er een derde werkbijeenkomst 
voor de commissie MO georganiseerd zal worden. Daarnaast zal de commissie 
– in kleine groepjes – worden uitgenodigd om een keer bij STOER te komen 
kijken.

Onderwerp
Aard bespreking

Overige onderwerpen ter bespreking 
Open gesprek



0.6 -

Onderwerp
Aard bespreking

Rondvraag 
Open gesprek

0.7 Memet Tekinerdogan (VVD) stelt de volgende vraag: “De VVD Fractie heeft 
kennis genomen van de bijgestelde ambitie van het college om extra status 
houders te huisvesten in onze gemeente en juicht dit toe. Daarnaast stelt de 
VVD fractie vast dat er sprake is van krapte als het gaat om beschikbare 
woonruimte in onze gemeente. Het bovenstaande in overweging nemende 
verneemt de VVD fractie graag hoe het college denkt deze statushouders 
huisvesting in onze gemeente te bieden?”

De vragen worden beantwoord door wethouder Overduin. 

Frank Aaldering (Lokaal Belang)
“In de media staan op dit moment regelmatig artikelen, dat de IND de 
achterstand aan het inlopen is en dat er meer statushouders moeten worden 
opgevangen. Voor de gemeente Oude-IJsselstreek gaat het volgens de media 
over 60 personen in het eerste halfjaar. Onze gemeente vangt de meesten op in  
de regio Achterhoek. Huisvesting wordt genoemd als een grote uitdaging en 
tevens het aantal gezinsherenigingen. Vooral dat laatste vraagt om grotere 
huizen. We hebben een actieplan huisvesting en integratie statushouders, welke  
nog een update heeft gehad. Toename statushouders heeft ook invloed op de 
integratie hiervan in onze gemeente.

1. Is deze hoge instroom mede het gevolg van de ambitie om extra 
statushouders op te nemen wanneer er weer een verhoogde instroom 
komt zoals gesteld in het actieplan huisvesting en integratie 
statushouders?

2. Volgens de huurdersvereniging loopt de wachttijd voor een sociale 
huurwoning al op naar 2 jaar. Statushouders zijn een groep met hoge 
urgentie. Is er overleg met Wonion over het te verwachten oplopen van 
de wachttijd voor woningzoekenden uit onze gemeente en hoe deze op 
te lossen?

3. Wordt er door het college op voorhand het gebruik van tijdelijke 
huisvesting in leegstaande gebouwen uitgesloten zoals b.v. in de 
gemeente Doesburg?

4. Wordt er gewerkt aan een actualisering van het actieplan, nu de nieuwe  
beleidsnotitie inburgering is aangenomen?

5. In het verlengde daarvan, zijn de gealloceerde middelen voldoende hier 
uitvoering aan te geven vooruitlopend op financiering van het rijk gelet 
op de toename van de instroom?

6. Wat is de prognose voor opvang statushouders over heel 2021 en 
verder?”

De vragen worden beantwoord door wethouder Overduin. 

Sluiting: 22.55 uur

Aldus vastgesteld door de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) in zijn openbare 
vergadering van 11 februari 2020

de commissiegriffier de voorzitter



Maaike Piscaer Ruben Driever


