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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 voorzitter meldt dat er dinsdag 6 oktober een agendacommissie is geweest 
over de ‘Transformatie in de kijk op werk’. Tijdens deze vergadering is o.a. 
gesproken over het informatieve agendapunt 1 (Uitvoeringsprincipes 
Transformatie in de kijk op werk) en agendapunt 2 (voorbereiding 
besluitvorming) ‘Transformatie in de kijk op werk – oprichten externe entiteit, 
‘uitspreken eventuele wensen en bedenkingen’

De commissie MO kent een vast informatief agendapunt over de ‘Transformatie 
in de kijk op werk’. De vraag vanuit het college was om dit standaard 
agendapunt alleen voor deze commissievergadering in oktober een keer te laten 
vervallen en te combineren met agendapunt 2 ‘Transformatie in de kijk op werk 
– oprichten externe entiteit, ‘uitspreken eventuele wensen en bedenkingen’, 
omdat beide agendapunten vrijwel over hetzelfde gaan.

De agendacommissie gaf aan dat dit akkoord was, met die opmerking dat zij wel 
graag bij dit agendapunt vanuit het college de laatste stand van zaken wilden 
vernemen over de ‘transformatie in de kijk op werk’. 

De commissievoorzitter vraagt of de commissie hiermee kan instemmen. 

Richard de Lange (VVD) geeft aan de agendapunten niet te willen 
samenvoegen en vraagt de commissievoorzitter om dit ordevoorstel middels 
hoofdelijke stemming in stemming te brengen. De voorzitter concludeert n.a.v. 
de hoofdelijke stemming dat de fracties van PRO! en VVD tegen het 
samenvoegen van agendapunt 1 en 2 zijn. De fracties van LB, CDA, PvdA en 
D66 zijn voor samenvoegen. 

Besluit commissie: agendapunt 1 en 2 worden samengevoegd. 

De agenda is gewijzigd vastgesteld 

De voorzitter meldt verder dat de agendacommissie gesproken heeft over de 
werkafspraken voor de raad in het dossier Transformatie in de kijk op werk. 
Daarbij is het verzoek gekomen om een extra raadsvergadering uit te schrijven 
op dinsdag 10 november. Onderwerp van deze extra raadsvergadering is de 
Transformatie in de kijk op werk. De agendacommissie heeft het college 
verzocht om voor deze raadsvergadering een ‘compleet alomvattend plan’ op te 
stellen waarin zowel o.a. een terugkoppeling wordt gegeven (van de input 
vanuit de raad) van de eerdere werkbijeenkomsten/interne 
bijeenkomsten op uitnodiging van de portefeuillehouder over dit 
thema, maar waarin ook de doelstellingen en financiën worden 
beschreven.  In de agendacommissie is ook gesproken om mogelijk 
vandaag als commissie MO te adviseren om de besluitvorming over 
‘Uitvoeringsprincipes Transformatie in de kijk op werk - oprichten 
externe entiteit, 'uitspreken evt wensen en bedenkingen' door te 
schuiven naar deze extra raadsvergadering op 10 november. Deze 
vraag zal het de commissie na de behandeling van agendapunt 2 
worden voorgelegd. 



Onderwerp
Aard bespreking

Vaststellen lijst conclusies en afspraken vorige vergadering
Besluitvorming

0.3 Het verslag van de commissie MO van 17 september 2020 wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 

Daarbij maakt de voorzitter de volgende opmerkingen:

- De gevraagde toelichting op de meedoenregeling staat op de 
planningslijst voor de commissie MO van november; 

- De gevraagde toelichting op de kwaliteitsslag sociaal domein – 
financiële uitwerking staat op de planningslijst voor de commissie MO 
van november

Onderwerp
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Vaststellen lijst bestuurlijke toezeggingen en actuele moties 
Besluitvorming

0.4 TOEZEGGINGEN:

- 1. Subsidies: vorige commissievergadering besproken. 
Besluit commissie: afvoeren

- 2. Meedoenregeling 
Besluit commissie: MO november

Toezegging wethouder Kuster:   er volgt voor 2 november een   
toelichtende memo over dit onderwerp

- 9. Kwaliteitsslag Sociaal Domein
Besluit commissie: MO november

 12. Communicatie kindregelingen

Toezegging wethouder Kuster:   de commissie wordt hier volgende   
week schriftelijk over geïnformeerd

 16. Jongeren van 18 tot 27 jaar

Toezegging wethouder Overduin  : er volgt voor 2 november een   
toelichtende memo over dit onderwerp 

De lijst wordt besproken en gewijzigd vastgesteld.

Onderwerp
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Uitvoeringsprincipes Transformatie in de kijk op werk 
Informatief

1    
 

[Samengevoegd met agendapunt 2]
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Uitvoeringsprincipes Transformatie in de kijk op werk - oprichten externe 
entiteit, 'uitspreken evt wensen en bedenkingen' 
Voorbereidende beraadslaging

2 Er wordt een inleiding gegeven door wethouder Bert Kuster. Vervolgens volgt er 
een mondelinge presentatie door Yvette Bergman, Anita Nibbelink en Alwin 
Pauptit. Aanwezig zijn verder Tom Beskers en Karen Verkerk (notaris 
DirkZwager)



Toezeggingen:
1. Wethouder Kuster zegt toe de raad te informeren over welke externe 

personen/organisaties bij deze transitie worden ingeschakeld en of 
hierin bepaalde organisaties zijn oververtegenwoordigd;

2. Wethouder Kuster zegt toe een overzicht naar de commissie te sturen 
over wanneer en hoe er vanuit het ministerie experimenteerruimte 
was/is  binnen de participatiewet; 

3. Alle (vervolg)vragen betreffende de B.V. Oude IJsselstreek, de 
governance (rol raad en college in de BV) zullen door de fracties 
schriftelijk worden ingediend. Wethouder Kuster zegt toe deze vragen 
binnen twee weken te beantwoorden.

Advies commissie: bespreekstuk in de extra raadsvergadering van 10 
november.
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Rapportage Buurtzorg jong eerste halfjaar 2020 
Informatief

3 Er wordt een inleiding gegeven door wethouder Bert Kuster. Aanwezig namens 
Buurtzorg Jong zijn Annemiek de Klein (directeur) en Monique van den Dries 
(teamcoach).

Er worden vragen gesteld door de commissieleden. De vragen worden 
beantwoord door de portefeuillehouder, Paulien Sikking en Annemiek de Klein 
en Monique van den Dries.
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Beleidsplan schuldhulpverlening 
Voorbereidende beraadslaging

4 Advies commissie: Rechtstreek in de raadsvergadering van 29 oktober als 
bespreekstuk met ruimte voor debat. Vragen van de voren schriftelijk indienen. 
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Externe vertegenwoordigingen en actuele portefeuillezaken 
Open gesprek

0.5 - 
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Overige onderwerpen ter bespreking 
Open gesprek

0.6 - 

Onderwerp
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Rondvraag 
Open gesprek

0.7 - 

Sluiting: 23.50 uur

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

de commissiegriffier de voorzitter

Maaike Piscaer Ruben Driever


