
Conclusies en afspraken

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

gehouden op donderdag 9 maart 2017 om 20.00 uur in de DRU Cultuurfabriek te Ulft

Aanwezig: Theo Colenbrander, commissievoorzitter
Birkitta Kortes, commissiegriffier

Lokaal Belang (GVS)
Ine Hofs
Gerard Wildenbeest
Miranda Steentjes

CDA
Jeanette Elstak
Sylvia Stuivenberg

SP
            Elja Versteeg

Jan Vesters
Heini Peters

PvdA
Gijs van de Beek 
Onno van de Groep
Sylvia van Londen

D66
Arno Kock
Ine Woudstra

VVD
Cécile Helmink
Rens Spijkers

Voorts aanwezig: Wethouder Bert Kuster (Lokaal Belang) 
Wethouder Peter van de Wardt (CDA)

Ambtelijk aanwezig: De heer Roelvink

Afwezig met afmelding: Gülden Siner-Sir (Siner)
-



Onderwerp
Aard bespreking

Conclusies en afspraken vergadering d.d. 8 december jl.
Conclusies en afspraken vergadering AFE/MO d.d. 12 december jl.
Besluitvorming
Ongewijzigd vastgesteld.

Onderwerp
Aard bespreking

Lijst van bestuurlijke toezeggingen en actuele moties
Besluitvorming
Bestuurlijke  toezeggingen:
2. De raadsbijeenkomst over sport is gepland op 15 juni a.s.
3. Jeugdzorg. Er is een memo ‘Kinderombudsman’ ontvangen d.d. 
27-02-17 en hierover zijn vragen gesteld in de commissie en deze zijn 
beantwoord door wethouder Kuster. Toegezegd is het stroomschema 
waarmee gecertificeerde instellingen werken, in de commissie MO te 
presenteren. De wethouder stuurt nog informatie over de wijze van 
kwaliteitsbewaking betreffende de doorverwijzing van de 
aanspreekpunten naar de hulpverleners.
4. Memo 19-6-2016 RG2016_0159/16ini01720 nav vragen rentetarieven 
Stadsbank, is afgevoerd van de lijst.

Actuele moties:
Motie actieplan huisvesting en integratie van statushouders, deze wordt 
van de lijst afgevoerd. Dit onderwerp staat ook op de lijst bij de cie. FL. 
Als er nieuwe ontwikkelingen zijn die MO raken, wordt dit punt opnieuw 
geagendeerd.

Motie raadsonderzoek kwaliteit van de herindicatie huishoudelijke hulp 
2016, wordt van de lijst afgevoerd.

De voorzitter vat de conclusies / oordelen samen in een commissieadvies en noemt daarbij 
de belangrijkste argumenten en eventuele minderheidstandpunten en voorbehouden.

Onderwerp
Aard bespreking

Uitvoeringsregels verstrekken subsidies 2017
Politieke beraadslaging ter voorbereiding op de besluitvorming
Insprekers:
De heer Jansen, Muziekvereniging Jubal Varsseveld
De heer Heusinkveld, Muziekvereniging Concordia Varsseveld.
De heer Jansen verzorgt een presentatie. De heer Heusinkveld spreekt 
in. De commissie heeft verduidelijkingsvragen gesteld.

De heer Roelvink verzorgt een presentatie.

De vragen die aan de orde zijn geweest, zijn beantwoord in de 
commissie. 

Wethouder Van de Wardt houdt de raad op de hoogte van de voortgang 
van de gesprekken met de muziekverenigingen en muziekschool 

Commissie-advies: 
Bespreekstuk in de raad. 



Onderwerp
Aard bespreking

Externe vertegenwoordigingen en actuele portefeuillezaken
Open gesprek
-

Onderwerp
Aard bespreking

Overige onderwerpen ter bespreking
Open gesprek
Mevrouw Woudstra, D66 vraagt op gemeentelijk niveau aandacht voor 
het VN-verdrag voor de rechten van de mens dat vanaf 2016 actief is. 
Zij vraagt in het bijzonder aandacht voor de mensen met een beperking. 
De commissie staat positief tegenover deze suggestie. Door het college 
wordt toegezegd dat er een notitie komt met concrete onderwerpen. 
Binnenkort komt ook het beleidsplan Sociaal Domein aan de orde en 
daarin staan ook paragrafen over de inclusieve samenleving  en hoe we 
daar met elkaar vorm en inhoud aan willen geven. Bij de behandeling 
van dit beleidsplan kunnen uiteraard suggesties worden gedaan. Op 
deze manier wordt dit onderwerp van 2 kanten aangevlogen en is er 
samenspraak. De gemeente heeft zichzelf aangemeld als pilotgemeente. 
Dit onderwerp wordt op de agenda gezet voor een volgende commissie. 

Onderwerp
Aard bespreking

Rondvraag
Open gesprek
-

Aldus vastgesteld door de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) in zijn openbare 
vergadering van 20 april 2017.

de commissiegriffier de voorzitter

Birkitta Kortes Theo Colenbrander


