
Conclusies en afspraken

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

gehouden op donderdag 18 juni om 20.00 uur 

Aanwezig: Ruben Driever, commissievoorzitter
Maaike Piscaer, commissiegriffier

---------
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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 De lijst conclusies en afspraken van de commissie MO 6-2-2020
en 12-3-2020 worden ongewijzigd vastgesteld. 

Onderwerp
Aard bespreking

Vaststellen lijst bestuurlijke toezeggingen en actuele moties 
Besluitvorming

0.4 De volgende punten worden besproken:

Toezeggingen:

1. Subsidies  
Voorstel college afvoeren. Het ondertekende samenwerkingsconvenant 
is 26-3-2020 naar de raad gestuurd als ingekomen stuk 20-129

Ton Menke (PvdA) meldt dat er vanuit het college geen toelichting is 
gegeven op het afgesloten convenant. Er wordt gevraagd aan 
wethouder Kock om tijdens de commissie MO een toelichting te geven. 
De commissie stemt in met dit voorstel.

Besluit commissie: agenderen voor volgende commissie MO voor een  
toelichting op het convenant. .

3.   Rentetarieven stadsbank.
Voorstel college afvoeren. Zie memo Evaluatie verlaging rentetarieven 
Stadsbank Oost Nederland (ingekomen stukken 20-178)

Besluit commissie: afvoeren

5.   Voedselbank
      Voorstel college afvoeren. Zie memo Ontwikkelingen Voedselbank Oost  
Achterhoek verstuurd op 11-3-2020 (zie ingekomen stukken 20-097)
 

Besluit commissie: afvoeren 

De lijst wordt gewijzigd vastgesteld.

Onderwerp
Aard bespreking

Voortgang planvorming IKC Gendringen
Informatief

1    Er wordt een introductie gegeven door wethouder Marieke Overduin over de 
actuele stand van zaken planvorming IKC Gendringen aan de hand van de naar 
de raad hierover verstuurde memo. Er worden vragen gesteld door de 
commissieleden. Deze vragen worden beantwoord door wethouder Marieke 
Overduin. 



Toezeggingen:
Wethouder Marieke Overduin zegt toe het rapport van PentaRho naar de raad 
ter kennisname toe te zenden. 

Onderwerp
Aard bespreking

Bestuursopdracht voor transformatie van de Wmo
Informatief

2 Er wordt een toelichting gegeven op de bestuursopdracht voor de transformatie 
van de Wmo door wethouder Marieke Overduin. Er worden vragen gesteld door 
de commissieleden. Deze worden beantwoord door wethouder Marieke 
Overduin en verantwoordelijk ambtenaar Daisy van Gils. 

Toezeggingen:
Wethouder Marieke Overduin zegt toe een werkbijeenkomst te organiseren om 
een uitgebreide toelichting te geven op de bestuursopdracht waarbij ook 
mogelijk de betrokken partners worden uitgenodigd. 

Onderwerp
Aard bespreking

Evaluatie basissubsidies welzijn, cultuur en sport
Open gesprek

3 Toelichting agendapunt:
Sinds 2018 is er nieuw beleid basissubsidies welzijn, cultuur en sport. In 2019 
heeft het college de nieuwe regeling, onder ander op verzoek van de raad, met 
inbreng van de verenigingen geëvalueerd en de uitkomsten aan de raad 
aangeboden. De agendacommissie heeft het verzoek gedaan om deze 
evaluatie basissubsidies te behandelen in de commissie MO en daarbij 
verschillende verenigingen uit te nodigen zodat zij de ervaringen kunnen delen 
met de commissie MO. Op verzoek van de portefeuillehouder wordt deze 
evaluatie eerst geagendeerd als open gesprek binnen de commissie MO. De 
agendacommissie is op 20 april akkoord gegaan met dit voorstel. Aan het einde 
van de discussie zal besproken worden hoe nu verder.

Samenvatting discussie:
Commissielid Marjolijn Gerritsen (PvdA) doet het voorstel om verenigingen uit te 
nodigen in de commissie Maatschappelijke Ontwikkelingen om de ervaringen 
van de verenigingen over het subsidiebeleid te horen. Doel is om de behoeftes 
te pijlen en met name te kijken naar de toekomstbestendigheid van 
verenigingen. De fractie SP kan zich vinden in dit voorstel. Memet Tekinerdogan 
(Fractie Tekinerdogan) vindt het belangrijk om als college en raad samen te 
kijken of het huidige beleid nog voldoet en te kijken of er geen verenigingen 
worden uitgesloten. Lotte Pragt (CDA) heeft met name vragen over hoe deze 
avond met verenigingen  (praktisch) georganiseerd gaat worden. Ook Miranda 
Steentjes (Lokaal Belang) heeft ook vragen bij de organisatorische kant. Rens 
Spijkers (VVD) ondersteunt het voorstel van de PvdA omdat het interessant is 
om met de verenigingen in gesprek te gaan, maar vraagt wel kritisch te kijken 
naar de noodzaak, doel en uitkomst van deze bijeenkomst. Ine Woudstra (D66) 
is van mening dat gezien de resultaten van de enquête en het stadium waarin 
we nu zitten het niet het juiste moment om een dergelijke bijeenkomst te 
organiseren. Daarnaast is het lastig om aan goed verwachtingsmanagement te 
doen. D66 ziet daarom geen aanleiding om in dit stadium een dergelijke 
bijeenkomst te organiseren. Mia Verwaaijen (Lokaal Belang) sluit zich aan bij 
het standpunt van D66.
 
Wethouder Bert Kuster geeft aan dat hij begrijpt en ook aanmoedigt dat er een 
avond wordt georganiseerd met als thema de toekomstbestendigheid van 
verenigingen. De subsidieregeling zelf is echter pas 2 jaar oud en is pas net uit 
de overgangsperiode. Wanneer de commissie toch besluit om de 
subsidieregeling met de verenigingen te bespreken zou dit slechts een 
onderdeel van zo’n avond moeten zijn. 



Vanuit de commissie wordt aangegeven dat deze bijeenkomst inderdaad breder 
ingestoken moet worden dan alleen de evaluatie van de subsidieregeling. Het 
thema van de bijeenkomst zou kunnen gaan over de toekomstbestendigheid 
van de verenigingen. De evaluatie van de subsidieregeling kan een onderdeel 
daarvan zijn. Het moet een open gesprek worden tussen de commissie en 
verenigingen waarin vooraf goed aan verwachtingsmanagement moet worden 
gedaan.

Conclusie commissie:
De voorzitter concludeert dat er vanuit de commissie behoefte is aan het 
organiseren van een vervolgbijeenkomst over dit onderwerp in aanwezigheid 
van (een vertegenwoordiging van) de verenigingen. In de agendacommissie zal 
gekeken worden hoe en wanneer dit onderwerp geagendeerd wordt. 

Toezeggingen:
Wethouder Bert Kuster zegt toe de raad te informeren over de stand van zaken 
in de uitvoering van de motie “(Sport)verenigingen toekomstbestendig” (8-11-
2018)

Onderwerp
Aard bespreking

Externe vertegenwoordigingen en actuele portefeuillezaken 
Open gesprek

0.5 Stand van zaken beleidsnota Sociale Basis
Wethouder Bert Kuster informeert de commissie over de laatste stand van 
zaken omtrent de beleidsnota sociale basis. 

Informatiebehoefte n.a.v. toegezegde informatie kwaliteitsslag Sociaal Domein
In de gecombineerde commissie van 15 juni is toegezegd om de commissie te 
informeren (bijvoorbeeld middels een memo / of in de commissie MO) over de 
kwaliteit slag in het Sociaal Domein en de financiële resultaten die dit heeft 
opgeleverd. Wethouder Bert Kuster informeert bij de fractie van de PvdA over 
de precieze invulling van deze informatiebehoefte. Vanuit de PvdA wordt 
aangegeven dat zij de wethouder hierover schriftelijk zullen informeren.
 

Onderwerp
Aard bespreking

Overige onderwerpen ter bespreking 
Open gesprek

0.6 -

Onderwerp
Aard bespreking

Rondvraag 
Open gesprek

0.7 - 

Sluiting: 22.35 uur 

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

de commissiegriffier de voorzitter

Maaike Piscaer Ruben Driever


