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Raadsvoorstel 
 
Datum raadsvergadering: 18 december 2008 Agendanr.; 16 
 
Onderwerp:  
 
Portefeuillehouder:  Wethouder W.E.N. Rijnsaardt 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. De kaderstellende notitie ten aanzien van de voorzieningen vaststellen.  
 
Inleiding 
Vanuit de ontwikkeling van een kaderstellende notitie ten aanzien van het welzijnsbeleid, 
heeft de gemeenteraad de opdracht verstrekt om een kaderstellende notitie rondom onze 
voorzieningen op te stellen.  
In aanloop daar naartoe heeft Companen een inventariserend onderzoek gedaan. Op basis 
daarvan hebben zowel de gemeenteraad als de focusgroep (apart van elkaar) meegedaan 
aan een workshop, die de richting heeft bepaald voor deze notitie. De kaders zoals ze 
sbenoemd zijn in de “kaderstelling voorzieningen” zijn dan ook grotendeels door hen bepaald.  
 
 
Meetbaar effect 
Eenduidige kaders ten aanzien van voorzieningen in de gemeente Oude IJsselstreek. 
 
 
Argumenten 

 
1.1 Bij de kaderstelling zijn alle relevante partijen gevraagd om mee te praten  

Zo is de gemeenteraad via een workshop gevraagd om richting te geven aan de 
kaders rondom voorzieningen. Daarnaast heeft de focusgroep (waarin onder andere 
vertegenwoordigd: belangenverenigingen, onderwijs, sportverenigingen en 
WMOraad) eenzelfde workshop als de gemeenteraad gehad. Input van beide 
workshops is gebruikt als leidraad voor deze notitie. 

 
 

 
a. Kanttekeningen 

De kaders zijn abstract 
De kaders zullen worden gebruikt als leidraad voor het accommodatiebeleid en het 
leefbaarheidsbeleid, wat beide in 2009 wordt uitgewerkt. Hiermee worden de kaders 
uitgewerkt tot meer concrete beleidsregels over de werkwijze ten aanzien van de 
voorzieningen. 
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