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Onderwerp
Aard bespreking

Conclusies en afspraken
Besluitvorming
De lijsten van 4 en 20 juni en 30 augustus 2018 zijn ongewijzigd 
vastgesteld.

Onderwerp
Aard bespreking

Bestuurlijke toezeggingen en actuele moties
Besluitvorming
De lijst is gewijzigd vastgesteld.

Toezeggingen 1, 2 en 3 zijn van de lijst afgevoerd.

Bij toezegging 4 (bestuursopdracht regionale omgevingsvisie) is een 
rapportage aangekondigd.



Onderwerp
Aard bespreking

Communicatievisie gemeente Oude IJsselstreek
Informatieve beraadslaging
Presentatie door Nancy Hermsen en Kirsten Bokkers van de afdeling 
communicatie.

Conclusie/afspraken: -

Onderwerp
Aard bespreking

Raadscommunicatieplan
Oriënterende beraadslaging 
Conclusie/afspraken: via het presidium komt een voorstel naar de raad 
voor vaststelling van het raadscommunicatieplan. De griffie gaat (in 
overleg met het presidium over het uitvoeringsplan) aan de slag met de 
genoemde “Quick wins”. Zorgen over politieke profilering op de 
gemeentepagina werden geuit en beantwoord met de suggestie om 
daarbij te vermelden “Pas op, hier volgt een mening!” 

Onderwerp
Aard bespreking

Krediet tbv aankoop Frank Daamenstraat 4 (het voormalige ISWI 
pand)
Voorbereiding besluitvorming
Conclusie: bespreekstuk in de raad (PvdA, CDA en LB), afhankelijk van 
schriftelijke beantwoording (VVD, SP, D66)

Afspraken: Jan Spronk (VVD) stuurt zijn berekening en evt. openstaande 
vragen schriftelijk in. Het college zal vrijdag 21 september de antwoorden 
op openstaande vragen aan de raad zenden. 

Onderwerp
Aard bespreking

Actuele portefeuillezaken
Informatieve beraadslaging
Wethouden Hiddinga heeft (digitaal) een memo “Tekorten Sociaal 
Domein” verstrekt en deze mondeling toegelicht.

Aldus vastgesteld door de commissie Algemene Zaken, Financiën en Economische Zaken 
(AFE) in zijn openbare vergadering van __________ 2018.

de commissiegriffier de voorzitter
Marco Looman Ton Menke



Bijlage:

Toelichting raadsvoorstel Horizontale verantwoording college betreffende ENSIA 2017 

Met ENSIA verantwoordt de gemeente zich vanaf 2017 ook horizontaal aan de 

gemeenteraad. ENSIA sluit aan op de gemeentelijke planning en control-cyclus. Zo krijgt het 

gemeentebestuur meer overzicht over de informatieveiligheid van hun gemeente.

Voorheen waren er aparte verantwoordingsprocedures voor de Basisregistratie Personen 

(BRP), Paspoortuitvoeringsregeling (PUN), Digitale persoonsidentificatie (DigiD), 

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie 

(BGT) en de Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Suwinet). Met ENSIA is dit 

nu gebundeld.In het document Rapportage ENSIA volledig kunt u per onderdeel zien hoe 

onze gemeente er op de getoetste onderdelen ervoor staat.

Kortom, met ENSIA:

 heeft het gemeentebestuur meer overzicht over de stand van zaken van de 
informatieveiligheid en kan het hier beter op sturen; 

 neemt een besluit over de collegeverklaring als verantwoording door het college 
richting de raad door de collegeverklaring vast te stellen en te erkennen van de 
verbeterpunten en gaat akkoord met het voorgestelde verbeterplan. Waarbij deze 
onderdelen worden ondersteund door de verklaring van de externe auditor.

 vermindert de verantwoordingsdruk bij gemeenten, omdat zes 
verantwoordingsprocedures zijn samengevoegd.

Binnen de verantwoording over 2017 worden de onderdelen DigiD en Suwinet verantwoord. 
Over 2018 zullen de zelfde onderdelen getoetst en verantwoord worden. Na 2018 is de 
verwachting dat ook andere onderdelen onderdeel zullen uitmaken van de toetsing.


