
Conclusies en afspraken

Van de vergadering van de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO)
van de Gemeente Oude IJsselstreek,
gehouden op donderdag 21 september 2017 om 20.00 uur in de DRU Cultuurfabriek te Ulft
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Voorts aanwezig: Wethouder Bert Kuster (LB) 
Wethouder Peter van de Wardt (CDA)

Ambtelijk aanwezig: Hannie Burcksen
Rob Hageman

Afwezig met afmelding: Sylvia Stuivenberg (CDA)



Onderwerp
Aard bespreking

Conclusies en afspraken vergadering d.d. 8 juni jl.
Conclusies en afspraken gecombineerde vergadering MO en FL d.d. 
15 juni jl.
Besluitvorming
Ongewijzigd vastgesteld.

Onderwerp
Aard bespreking

Lijst van bestuurlijke toezeggingen en actuele moties
Besluitvorming
De lijst is besproken en wordt aangepast.

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

Onderwerp
Aard bespreking

Monitor Sociaal domein 2e kwartaal 2017 en rapportage experimenten 2e 
kwartaal 2017 
Informatieve beraadslaging
Monitor Sociaal domein
Rob Hageman gaf een toelichting aan de hand van een presentatie (zie RIS).
Jan Vesters SP wil het onderwerp ‘armoede’ graag op korte termijn 
geagendeerd hebben. Dit onderwerp valt onder het meedoen-beleid en is een 
onderdeel van het Beleidsplan Sociaal Domein. Wethouder Van de Wardt wil dit 
onderwerp graag op korte termijn bespreken met de commissie. Zie ook 
agendapunt ‘Overige onderwerpen ter bespreking’ onderstaand. 

Rapportage experimenten, toegezegd is:
- bij punt 12. Specialistische ondersteuning GGZ huisartsen; volgende 

keer zal dit punt nog helderder omschreven worden en er zal een lijn 
over de jaren heen, worden gepresenteerd-

- bij punt 15. Feedback op leveranties; aangegeven wordt of er subsidies 
zijn aangevraagd.

- Bij alle experimenten zal worden gewerkt met parameters zodat beter 
kan worden gemonitord.

Onderwerp
Aard bespreking

Regiovisie Sociaal domein
Informatieve beraadslaging
Hannie Burcksen gaf een toelichting aan de hand van een presentatie (zie RIS). 
De visie wordt nu voorgelegd aan de betrokken gemeenteraden; de projecten 
zijn op uitvoeringsniveau en dat ligt bij de colleges. De opmerkingen die in de 
raden worden gemaakt, worden verwerkt in een nieuwe versie die ter 
besluitvorming zal worden voorgelegd.

Onderwerp
Aard bespreking

Externe vertegenwoordigingen en actuele portefeuillezaken
Open gesprek
-

Onderwerp
Aard bespreking

Overige onderwerpen ter bespreking
Open gesprek
Wethouder van de Wardt geeft aan dat hij de volgende onderwerpen graag wil 
bespreken met de commissie. De agendacommissie wordt gevraagd dit zo snel 
mogelijk te plannen: Cliënttevredenheidsonderzoek, Meedoen (armoede)-
beleid, Resultaten kaartenbak van Laborijn.

Onderwerp Rondvraag



Aard bespreking Open gesprek

D66 / Eenzaamheid
Arno Kock, D66 heeft vervolg-vragen n.a.v. de antwoorden op zijn schriftelijke 
vragen over ‘Eenzaamheid’. 
- Vindt de wethouder dat we genoeg doen voor onze inwoners die in 
eenzaamheid verkeren?
- D66 denkt dat er veel mensen eenzaam zijn die we nu nog niet in beeld 
hebben.
Wethouder Kuster zegt toe dat de Gebiedsmakelaar een keer een presentatie 
zal geven. De Agendacommissie wordt gevraagd dit in te plannen.
Eenzaamheid blijft moeilijk meetbaar; vroeg-signalering is belangrijk. 
Voor de mensen die in beeld zijn, zijn er veel initiatieven maar de mensen 
houden uiteindelijk zelf de regie.
Wethouder Van de Ward geeft aan dat er onlangs netwerkavonden in Silvolde 
en Varsseveld zijn georganiseerd over het onderwerp Eenzaamheid. De 
presentaties die zijn gehouden, worden verstuurd naar de commissieleden.

D66 / VN-verdrag
Ine Woudstra D66 vraagt aandacht voor het VN-verdrag voor gelijke rechten van 
de mensen en het eerste nationale congres hierover voor gemeenten, 
raadsleden en ambtenaren dat in november wordt gehouden. Nadere informatie 
is te vinden via: https://gelijkisgelijk.nl/
Er is overleg tussen Xanten (Duitsland), Kleve (Duitsland), Arnhem en Oude 
IJsselstreek en Ine Woudstra is hierbij betrokken.

Veilig thuis / Drangtrajecten
Jan Vesters SP wil naar aanleiding van een artikel van Eelke van Ark van Follow 
the Money (het artikel wordt ter beschikking gesteld aan de commissieleden)
over de jeugdbeschermingsorganisatie ‘Veilig Thuis’ en de ‘drangtrajecten’ een 
aantal vragen stellen.

- Zijn er het afgelopen jaar drang-gevallen geweest in OIJ? 
Wethouder Kuster geeft aan dat er geen gevallen bekend zijn.

- Kan de wethouder garanderen dat er nu en in de toekomst geen 
oneigenlijk gebruik van de ‘drangregeling wordt gemaakt?
Wethouder Kuster kan dit niet garanderen.

- Wil de commissie dit onderwerp agenderen voor een MO-commissie?
Wethouder Kuster geeft aan dat de bespreking van de Stroomschema’s Veilig 
Thuis al geagendeerd staat voor de commissie MO in november (16/11). 
De commissie kan zich vinden in dit behandel-voorstel.
De resultaten vanuit die commissie kan wethouder Kuster meenemen naar de 
vergadering van gemeenten waar de directeur van Veilig Thuis ook aanwezig is.
Aan de regio Veilig Thuis Noord- en Oost-Nederland is gevraagd of zij zich 
herkennen in dit artikel maar er is nog geen antwoord. Wethouder Kuster zegt 
toe dat de reactie ter kennisname aan de commissie zal worden gesteld. 
 
Eigen risico zorgverzekering
Het ziet er naar uit dat de hoogte van het eigen risico voor de zorgverzekering 
gelijk blijft maar dat de zorgpremie stijgt. OIJ kent de ziektekostenverzekering 
via Menzis en daar maken zo’n 400 mensen gebruik van en OIJ kent een 
regeling ‘bijzondere bijstand’ met een vergoeding van max. 200 euro voor het 
verplicht eigen risico. Vragen:
- hoeveel mensen maken gebruik van de compensatie mogelijkheid?
Wethouder Van de Wardt zegt toe dat het antwoord hierop wordt toegestuurd.de 
– de SP overweegt een motie in te dienen om de tegemoetkoming voor het 
eigen risico te verhogen en heeft geïnventariseerd wat de mening is van de 
andere partijen en nodigt hen uit mee te blijven denken.

https://gelijkisgelijk.nl/


Aldus vastgesteld door de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) in zijn openbare 
vergadering van 9 oktober 2017.

de commissiegriffier de voorzitter
Birkitta Kortes Theo Colenbrander


