
Lijst bestuurlijke toezeggingen

Commissie : Maatschappelijke Ontwikkeling (MO)
Datum : 2 juni 2017

Nr. Vergadering Onderwerp Toezegging Portefeuille
-
houder

Planning / afhandeling / status

1. Commissie MO 
d.d. 13/10/16

Programmabegroting 2017 - 2020 Er wordt een 
raadsinformatiebijeenkoms
t over ‘sport’ 
georganiseerd.

Kuster I.v.m. de Achterhoekse 
Radenconferentie is deze 
bijeenkomst verplaatst van 15 juni 
naar 8 juni. Afvoeren?

2. Commissie MO 
d.d. 10/11/16

Jeugdzorg Collegereactie op het door 
J. Vesters beschikbaar 
gestelde rapport van 
ombudsvrouw Kalderboer.
De reactie van het college 
is verwerkt in de memo 
‘Kinderombudsman’, d.d. 
27-2-2017. Dit is een 
ingekomen stuk / actieve 
informatie voor de raad van 
23 maart a.s. (Zie RIS / 
Documenten / nummer 
RG2017__0048.).
De memo d.d. 27-02-17 is 
aan de orde geweest in de 
cie. MO van 09-03-17.

Kuster Toegezegd is het stroomschema 
waarmee gecertificeerde 
instellingen werken in de 
commissie MO te presenteren.
Dit wordt direct na het zomerreces 
opgepakt in een informatieve 
bijeenkomst.

De wethouder stuurt t.b.v. de 
komende raadscyclus informatie 
over de wijze van kwaliteits-
bewaking betreffende de 
doorverwijzing van de 
aanspreekpunten naar de 
hulpverleners. Zie memo d.d. 20 
april jl. van wethouder Kuster 
“Kwaliteitsbewaking jeugdhulp”, 
RG2017_0247. Dit onderdeel is 
afgehandeld. Afvoeren?

4. Commissie MO 
d.d. 09-03-2017

VN – Verdrag voor de gelijke rechten voor mensen 
met een beperking

Ine Woudstra heeft 
aandacht gevraagd voor dit 
onderwerp in de cie. MO 
van 09-03-2017. Door het 
college  is toegezegd met 
een notitie met concrete 

Van de 
Wardt

Wethouder Van de Wardt zegt toe 
dat er een onderzoek komt en een 
plan wordt opgesteld en dat 
daarbij ook ervaringsdeskundigen 
betrokken worden. De Euregio-
gelden zijn toegezegd. De 



onderwerpen te komen. wethouder komt met een voorstel 
voor een nadere kennismaking 
met de gemeente Arnhem en 2 
Duitse gemeenten, betreffende dit 
onderwerp.

5. Raad d.d. 23-
03-2017

Huisvesting basis- en primair onderwijs De raad ontvangt voor de 
Voorjaarsnota een notitie. 

Van de 
Wardt

Zie RG2017_0255, memo 
portefeuillehouder Van de Wardt 
‘Raadsinformatiememo Primair 
Onderwijs’, d.d. 11 mei 2017. 
Afvoeren?

Actuele moties op het gebied van commissie MO
Moties ingediend in 2016 zijn opgenomen; oudere moties kunnen door de commissie worden toegevoegd aan de lijst. 

Datum Titel Partij 
(indieners
)

Portefeuille-
houder

Afdoening Uitslag

7-7-2016 Motie Alfahulpen SP Kuster Motie is aangehouden met aankondiging van 
agendering in commissie MO

Voorstel: agendering 
door SP afwachten.

11-05-2017 Motie Kinderen in de armoede PvdA, 
CDA, SP, 
Fractie 
Siner

V.d. Wardt Motie vreemd aan de orde van de dag, 
aangenomen in raadsvergadering. Voor het 
zomerreces 2017 komt de reactie van het 
college.

Het College heeft 
toegezegd dat er aan 
het Beleidsplan Sociaal 
Domein (vastgesteld op 
11 mei jl.) een 
paragraaf 
Armoedebeleid wordt 
toegevoegd. Zie de 
Planningslijst. 
Dit onderwerp nu 
afvoeren van de Lijst 
Bestuurlijke 
toezeggingen?


