
Lijst bestuurlijke toezeggingen

Commissie : Maatschappelijke Ontwikkeling (MO)
Datum : 2-7-2020

Toezegging Stand van zaken Afhandeling 

1. Subsidies:
Datum: dd. 6-7-2017
Portefeuillehouder: Kock 

- Informatie opbrengst gesprekken college-muziekverenigingen
- Informatie voortgang meerjaren convenant muziekonderwijs

1.Er staat binnenkort een afspraak met de 
muziekverenigingen / relatie subsidies
2.Er staat binnenkort een afspraak met het 
muziekonderwijs m.b.t. het convenant. 
Wethouder Kock informeert de raad hierover.

Bestuurlijk en Ambtelijk zijn verschillende gesprekken 
gevoerd. We staan nu op het punt om een 
meerjarenovereenkomst af te sluiten met Muziekschool 
OG. 

.cie MO 14-3-2019
Afvoeren wanneer de overeenkomst is gesloten

Q1 2020
Informatie  

Voorstel college: 
☐ aanhouden
☒ agenderen
☐ afvoeren 

Het ondertekende 
samenwerkingsconvenant is 26-3-
2020 naar de raad gestuurd als 
ingekomen stuk 20-129

MO 18-6-2020: agenderen voor 
commissie MO voor toelichting op 
het samenwerkingsconvenant 

Agenda.cie 2-9-2020:
De agendacommissie wil dit 
onderwerp als volgt invullen:
- Uitleg proces
- Uitleg regeling
- Vragen

2. Meedoenregeling 
Datum: Raad 7-11-2019 
Portefeuillehouder: Kuster

1) Wethouder van der Wardt zegt n.a.v. motie 2 ‘Naar een 
bereikbaar en toegankelijk meedoenbeleid’ toe om op zoek te 
gaan naar meer manieren om de doelgroep (kinderen) beter te 
bereiken. 

2) Wethouder van der Wardt zegt n.a.v. motie 3 ‘Onderzoek 
bedragen meedoenregeling’ toe dat indien het nodig is en we het 
op breder niveau zien er gekeken zal worden naar de normen uit 

(geen datum)
Voortgang en resultaten

Voorstel college: 
☒ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren

.cie MO 12-3-2020
Wethouder Kuster zegt toe de raad 
voor de volgende commissie te 
informeren over de stand van 

https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-129-College-Convenant-Muziekonderwijs-in-Oude-IJsselstreek.pdf


de meedoenregeling. Op individueel niveau kan er maatwerk 
worden geleverd. 

3)Wethouder van der Wardt zegt (n.a.v. motie 1, 2 en 3) toe op 
een rij te zetten wat de gemeente momenteel doet en mogelijk 
wil gaan doen op het gebied van armoedebestrijding en wat de 
effectiviteit daarvan is.   

zaken

Zie voor memo ingekomen stukken 
20-137  , toezegging wordt ingelost   
bij de Voorjaarsnota. 

3. Evaluatie uitvoeringsregels basissubsidie welzijn, cultuur en 
sport 2018

Datum: MO 17-1-2019
Portefeuillehouder: Kuster

Wethouder Bert Kuster zegt toe om bij de volgende evaluatie 
verenigingen te betrekken en n.a.v. de uitkomsten van deze brede 
evaluatie te kijken of de huidige regeling voldoet en of deze 
mogelijk kan/moet worden aangepast. Daarnaast zullen 
alternatieve manieren om verenigingen te steunen worden 
onderzocht (bijvoorbeeld ozb-amendement Omtzigt)

De evaluatie 2019 van de uitvoering van de 
‘Uitvoeringsregels basissubsidie
welzijn, cultuur en sport 2018’ is op 19-9-2019 naar de 
raad gestuurd, zie ingekomen stukken 19-222

Bespreken evaluatie

Voorstel college: 
☐ aanhouden
☒ agenderen
☐ afvoeren

Advies commissie MO 21-11-2019: 
agenderen

Agenda.cie 17-2-20:
volgende agenda.cie voorstel 
hoorzitting met verenigingen 
(representanten uit verschillende 
segmenten).

Agenda.cie 20-4-2020:
N.a.v. memo college aan 
agenda.cie agenderen in de 
commissie MO van juni als open 
gesprek

MO 18-6-2020:
De voorzitter concludeert dat er in 
de commissie behoefte is aan een 
gesprek met de verenigingen. Er 
zal in de agenda.cie gekeken 
worden hoe en wanneer.

Update 16-7-20:
Zie ingekomen stuk 20-298 
‘sportvoorzieningen 
toekomstbestendig’

4. Regionaal Sportakkoord 2020-2030 Achterhoek in beweging Q2 2020

https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-298-Wethouder-Kuster-Raadsmemo-sportvoorzieningen-toekomstbestendig.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/19-222-College-Evaluatie-uitvoeringsregels-basissubsidie-welzijn-cultuur-en-sport.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-137-Wethouder-Kuster-Memo-toezeggingen-meedoenregelingen.pdf


Datum: MO 11-4-2019
Portefeuillehouder: Kuster

Wethouder Bert Kuster zegt toe dat de uitvoeringsagenda 
(inclusief een overzicht van de geraamde kosten) gedeeld zal 
worden met de raad wanneer deze beschikbaar is. 

Uitvoeringsagenda 

Voorstel college: 
☒ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren

5. Startnotitie opbouw uitvoering participatiewet
Datum: MO 6-2-2020 en raad 20-2-2020
Portefeuillehouder: Kuster

Zie samenvatting van inbreng commissie MO 6-2-2020 
(ingekomen stuk 20-075)

Wethouder Kuster zegt toe:
- De raad per kwartaal via de reguliere actieve informatie te 
informeren over het financiële kader;
- de commissie MO bij elke commissievergadering te informeren 
over de planning.

Beleidsplan uitvoering 
participatiewet

Voorstel college: 
☒ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren

Vastgesteld in de raadscyclus van 
juni 2020

6. Startnotitie beleidsplan schuldhulpverlening 2020
Datum: MO 6-2-2020 en raad 20-2-2020
Portefeuillehouder: Kuster

Zie samenvatting van inbreng commissie MO 6-2-2020 
(ingekomen stuk 20-074)

Wethouder Kuster zegt toe:
- Een risico inventarisatie mee te nemen in de verdere uitwerking 
van het schuldhulpverleningsbeleid.

Beleidsplan schuldhulpverlening

Voorstel college: 
☒ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren

Update college 5-8-2020
Zie ingekomen stuk 20-319 
(voortgangsmemo beleidsplan 
schuldhulpverlening)

7. Startnotitie transformatie sociale basis
Datum: MO 12-3 en raad ?

             Portefeuillehouder: Kuster

Wethouder Kuster zegt toe:
1. De raad een samenvattend verslag/inventarisatie te 

sturen van de tweede fase (gesprekken met buiten); 
2. Een memo naar de raad te sturen waarin de 

samenwerking met en de sturing op Buurtzorg Jong 
wordt beschreven;

Beleidsplan sociale basis

Voorstel college: 
☒ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren

Zie ingekomen stuk n.a.v. 
commissie behandeling 20-126

https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-126-Wethouder-Kuster-memo-beantwoording-vragen-startnotitie-versterking-sociale-basis.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/Documenten/20-319-Wethouder-Kuster-Voortgangsmemo-beleidsplan-Schuldhulpverlening-2020.pdf


3. Voor de aankomende raadsvergadering de 
gemeenteraad een korte samenvatting toe te sturen van 
hetgeen door de fracties tijdens deze 
commissievergadering is meegegeven, daarin zal 
worden meegenomen hoe de verschillende 
verenigingen in dit traject worden betrokken.

8. IKC Gendringen
Datum: gecombineerde commissie 7-5-2020

             Portefeuillehouder: Overduin

Wethouder Ankersmit zegt toe:
1. dat wethouder Overduin binnen niet al te lange termijn 

naar de raad zal terugkoppelen wat de stand van zaken 
is om te komen tot een nieuw IKC in Gendringen.

Datum: commissie MO 18-6-2020
             Portefeuillehouder: Overduin

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

Geen datum 
Terugkoppeling

Voorstel college: 
☐ aanhouden
☐ agenderen
☒ afvoeren

Het onderwerp staat geagendeerd 
voor de .cie MO van 18-6-2020

14-7-2020
Rapport PentaRho via de email 
verstuurt

9. BDO rapport uittreden Laborijn 
Datum: gecombineerde commissie 13-5-2020

             Portefeuillehouder: Hiddinga

Wethouder Hiddinga zegt toe:
1. een antwoord te formuleren op de brief die de FNV 

heeft gestuurd m.b.t. het BDO rapport van Laborijn en 
dit ter kennis te brengen van de raad;

2. een vertrouwelijke bijeenkomst te organiseren voor de 
bespreking van vragen uit de raad over de stand van 
zaken en ontwikkelingen in proces rondom Laborijn

Geen datum 
Antwoord brief FNV en 
organisatie bijeenkomst

Voorstel college: 
☐ aanhouden
☐ agenderen
☒ afvoeren
 
Toelichting college: De 
vertrouwelijke bijeenkomst heeft 
plaatsgevonden op 28 mei, in deze 
bijeenkomst is ook de inhoud van 
de brief aan de FNV toegelicht.

10. Buurtzorgjong
Datum: gecombineerde commissie 15-6-2020

             Portefeuillehouder: Kuster

Wethouder Bert Kuster zegt toe de driemaands- en (cijfermatige) 
halfjaarrapportage van Buurtzorgjong met de raad te delen (n.a.v 
de vraag van de SP over de effecten van de coronacrisis op de 

Geen datum 
Rapport Buurtzorgjong

Voorstel college: 
☒ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren



jeugdzorg);

11. Kwaliteitsslag Sociaal Domein
Datum: gecombineerde commissie 15-6-2020

             Portefeuillehouder: Kuster

Wethouder Bert Kuster zegt toe de raad te informeren over de 
nieuwe werkwijze in het Sociaal Domein en hoe met deze 
omslag concreet de financiële resultaten bereikt zijn 
(bijvoorbeeld middels een memo en vervolgens een toelichting in 
de commissie MO);

Geen datum 
Informeren kwaliteitsslag

Voorstel college: 
☒ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren
MO 18-6-2020
Wethouder Kuster vraagt de PvdA 
concrete vragen voor de 
informatiebehoefte toe te sturen

12. Bestuursopdracht voor transformatie van de Wmo
Datum: commissie MO 18-6-2020

             Portefeuillehouder: Overduin

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. 

Geen datum 
Werkbijeenkomst over de 
bestuursopdracht 
transformatie van de Wmo

Voorstel college: 
☒ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren

13. Uitvoeringsprincipes Transformatie in de kijk op werk / 
Bestuursopdracht Participatiewet

Datum: commissie MO 22-6-2020
             Portefeuillehouder: Kuster

 Wethouder Bert Kuster zegt toe de commissie MO 
maandelijks te informeren over de voortgang van de 
transformatie in de kijk op werk (bestuursopdracht 
Participatiewet);

 Wethouder Kuster zegt toe in de komende maanden 
themabijeenkomsten (met bijvoorbeeld als thema’s 
governance en financiën) te organiseren waarin dieper kan 
worden ingegaan op de door de commissie gestelde vragen, 
maar waarbij ook met elkaar in discussie kan worden 
gegaan en input kan worden gegeven;  

Voorstel college: 
☐ aanhouden
☒ agenderen
☐ afvoeren

8-7-2020: werkbijeenkomst MO 
‘governance’ 



 Wethouder Kuster zegt toe de position paper welke naar het 
ministerie is gestuurd ter kennisname naar de 
gemeenteraad te sturen.

14. Communicatie kindregelingen
Datum: raad 2-7-2020

             Portefeuillehouder: Kuster

Wethouder Kuster zegt n.a.v de aangehouden motie 5 
‘communicatie kindregelingen’ toe de opdracht uit de motie op 
een andere manier te willen uitvoeren. De wethouder zou de 
opdracht breder en meer structureel invulling willen geven door 
naast scholen ook andere samenwerkingspartners te betrekken. 
Het college zal met de raad het gesprek aangaan over hoe dit 
structureel vorm kan worden gegeven.

Geen datum
Gesprek met raad over 
communicatie 
kindregelingen

Voorstel college: 
☒ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren

15. Inclusie
Datum: raad 2-7-2020

             Portefeuillehouder: Kock

Wethouder Janine Kock zegt n.a.v de aangehouden motie 6 
‘Lokale Inclusie Agenda’ toe in september of oktober dit jaar een 
raadsbijeenkomst te organiseren over (lokale) inclusie.

Sep/okt 2020
Bijeenkomst inclusie

Voorstel college: 
☒ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren

Actuele moties (= raadsbesluit) op het gebied van commissie MO

Motie Stand van zaken Afhandeling

1 (Sport)verenigingen toekomstbestendig”
Datum besluitvorming: 8-11-2018
Indieners: PvdA, LB, D66
Portefeuillehouder: Kuster

Verzoekt het college:
• De mogelijkheden en kansen van een sportcluster te onderzoeken, in 

Uitleg motie zie besluitenlijst 8-11-2018:
“Wethouder Kuster zegt ten aanzien van deze motie 
dat n.a.v. de toelichting van de raad het college de 
motie breder interpreteert waardoor clustering en 
samenwerking niet alleen geldt voor 
sportverenigingen, maar voor alle verenigingen. De 
fractie van de PvdA geeft aan de motie in deze geest 

Q2 2020
Resultaten onderzoek

Voorstel college: 
☐ aanhouden
☐ agenderen
☒ afvoeren 

https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/moties-en-amendementen/Motie-13-D66-PvdA-LB-Sportvoorzieningen-toekomstbestendig.pdf


samenwerking met sportverenigingen; mag worden uitgelegd.” 
Update 16-7-20:
Zie ingekomen stuk 20-298 
‘sportvoorzieningen 
toekomstbestendig’

2 Herintreding arbeidsmarkt 
Datum besluitvorming: 7-11-2019
Indieners: LB
Portefeuillehouder: Kuster 

verzoekt het college:
1. Onderzoek te doen in welke gevallen armoedeval kan optreden en te 

inventariseren welke instrumenten kunnen worden ingezet om dit te 
voorkomen;

2. De raad te informeren over de uitkomsten van dit onderzoek.

(Geen datum)
Resultaten onderzoek

Voorstel college: 
☒ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren 

3 Maatschappelijke banen 
Datum besluitvorming: 7-11-2019
PvdA, SP, CDA, Lokaal Belang
Portefeuillehouder: Kuster

Verzoekt het college:
1. Te onderzoeken:
a. wat nodig is om dit initiatief (maatschappelijke banen) mogelijk 

te maken;
b. wat de voor -en nadelen zijn van deze ‘parallelle arbeidsmarkt’, 

zo mogelijk georganiseerd in een gemeentelijk bedrijf;
c. welke maatschappelijke functies het waard zijn om regulier te 

worden;
d. of en hoe uitgespaarde uitkeringen en uitgaven in het sociaal 

domein geld (kunnen) opleveren en dus de netto-kosten per 
arbeidsplaats kunnen beperken;

e. of er een relatie gemaakt kan worden met het project “meedoen 
werkt” en de eigen sociale dienst;

f. wat de gevolgen zijn van het anders definiëren van het 
participatiebudget of een deel daarvan; 

2. De raad voor de behandeling van de Voorjaarsnota in 2020 te 
informeren over de uitkomsten van dit onderzoek

Voor behandeling voorjaarsnota 
2020

Resultaten onderzoek

Voorstel college: 
☐ aanhouden
☐ agenderen
☒ afvoeren 

MO 6-2-2020:
Startnotitie Opbouw uitvoering 
Participatiewet: de uitvoering van 
deze motie wordt hierin 
meegenomen.

Raad 25-6-2020:
Voorstel ‘Uitvoeringsprincipes 
transformatie in de kijk op werk’ 
vastgesteld met daarin uitwerking 
motie 

4 Meedoen werkt en blijft ook werken
Datum besluitvorming: 2-7-2020

Geen datum
Informeren aanpassingen 

https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-298-Wethouder-Kuster-Raadsmemo-sportvoorzieningen-toekomstbestendig.pdf


D66, SP
Portefeuillehouder: Kuster

Verzoekt het college om:
a. Het project aan te vullen met activiteiten die zich richten op de 

begeleiding van kandidaten die succesvol zijn geplaatst en die 
in de twee jaar na plaatsing zullen worden vormgegeven

b. Te kijken welke vorm van jobcoaching, omscholing en 
bijscholing hierin wenselijk en noodzakelijk is en die in de twee 
jaar na plaatsing zullen worden vormgegeven

c. Welke vorm van begeleiding de werkgever nodig heeft 
d. De toevoegingen die nodig zijn om plaatsingen vanuit dit project 

tot duurzame plaatsingen te maken op te nemen in de verdere 
uitrol van “Meedoen Werkt”

e. De gemeenteraad hier te zijner tijd over te informeren

project meedoen werkt

Voorstel college: 
☐ aanhouden
☐ agenderen
☒ afvoeren 

Toelichting college: zie ingekomen 
stuk 20-312: “De oproep in de motie 
sluit aan bij de al geldende praktijk. 
We zetten al dergelijke instrumenten 
op het gebied van jobcoaching, 
omscholing en bijscholing in. Dit 
doen wij, in aansluiting op onze 
visie, vanuit de leefwereld en 
behoefte van de inwoners. Waarbij 
we leren van de activiteiten die 
succesvol zijn. In de tweede helft 
van 2020 worden de lessen uit 
Meedoen Werkt! meegenomen in de 
opbouw van de nieuwe organisatie. 
In de communicatie aan uw raad 
rondom de opbouw nemen we dit 
mee”

5 Dementievriendelijke gemeente
Datum besluitvorming: 2-7-2020
CDA, D66, Tekinerdogan, LB, SP 
Portefeuillehouder: Overduin

Verzoekt het college:
a. Kennis te nemen van de Focusbrief voor gemeenten 2020 over 

dementie, van de stichting Alzheimer Nederland;
b. Te onderzoeken welke stappen de gemeente Oude IJsselstreek 

kan nemen om een dementievriendelijke gemeente te worden;
c. Dit onderzoek en de uitwerking ervan mee te nemen in de 

uitwerking van het Beleidsplan Inclusie; 
d. De gemeenteraad voor het einde van 2020 te informeren over 

de uitkomsten van dit onderzoek en eventueel al een plan van 
aanpak mee te sturen; 

Voor eind 2020
Resultaten onderzoek + 
evt. plan van aanpak

Voorstel college: 
☒ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren 

                                                                                                                                                                                                                                                             

https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-312-College-Memo-behandeling-amendement-en-moties-raadsvergadering-2-juli-2020.pdf

