
Conclusies en afspraken

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

gehouden op donderdag 20 september om 20.00 uur in de DRU Cultuurfabriek te Ulft

Aanwezig: Ruben Driever, commissievoorzitter
Maaike Piscaer, commissiegriffier

---------
Lokaal Belang
Miranda Steentjes
Lucy Hugen
Diana Jillings

CDA
Sylvia Stuivenberg
Lotte Pragt

SP
Gerard Mientjes
Suzan Tuit
Elja Versteeg

PvdA
Sylvia van Londen
Onno van der Groep
Gülden Siner-Sir

VVD
Esther Vosseberg
Cecile Helmink

D66
Camiel Vanderhoeven
Ine Woudstra
Jan Soentjens

College: Peter van de Wardt

Ambtelijk: Nick Hardens (Stadsbank Oost Nederland)
Coen Luttikhuis (Stadsbank Oost Nederland)
Thomas Beke (programmamanager)
Anita Nibbelink
Hans Boesveld

Afwezig met afmelding: Guido Hakvoort (CDA)
Bert Kuster (wethouder)

Afwezig zonder afmelding: -  



Onderwerp
Aard bespreking

Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering en introduceert:
- Thomas Beke – programmamanager Sociaal Domein
- Anita Nibbelink - projectleider Meedoen project
- Hans Boesveld – adviseur financiën 

Onderwerp
Aard bespreking

Vaststellen agenda
Besluitvorming
Op verzoek van wethouder Peter van de Wardt stemt de commissie in met het 
aan de agenda toevoegen van agendapunt 2 ‘Meedoenbeleid’.

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

Onderwerp
Aard bespreking

Vaststellen lijst conclusies en afspraken vorige vergaderingen 
Besluitvorming
De conclusies en afspraken van de volgende vergaderingen zijn vastgesteld:

1. Commissie MO van 7 juni 2018;
2. Commissie AFE-FL-MO van 20 juni 2018;
3. Commissie MO van 12 juli 2018;
4. Commissie MO en AFE van 30 augustus 2018. 

Toezegging:
Sylvia van Londen (PvdA) vraagt n.a.v. van het verslag van de gecombineerde 
vergadering van de commissie AFE, FL en MO van 20 juni 2018 hoe het staat 
met de door wethouder Peter van der Wardt toegezegde rapportage 
buurtsportcoaches. Wethouder van de Wardt zegt toe dit na te zoeken. 

Onderwerp
Aard bespreking

Vaststellen lijst bestuurlijke toezeggingen en actuele moties 
Besluitvorming
De commissievoorzitter Ruben Driever meldt dat tijdens de 
commissievergadering van 7 juni 2018 door de fractie SP is gevraagd waarom 
de moties ‘Kinderen uit de Armoede’ (aangenomen op 7-12-2017) en ‘Van 
Armoede- naar Meedoenbeleid’ (aangenomen op 9-11-2017) van de lijst van 
bestuurlijke toezeggingen en actuele moties zijn gehaald. De 
commissievoorzitter geeft aan dat tijdens de commissie MO van 8 februari 2018 
door de toenmalige voorzitter is voorgesteld om deze moties van de lijst van 
toezeggingen en actuele moties af te voeren, omdat beide moties waren 
aangenomen. De commissie heeft destijds ingestemd met het van de lijst halen 
van beide moties. 

Op verzoek van de commissie worden beide moties weer op de lijst bestuurlijke 
toezeggingen en actuele moties gezet om deze actueel te kunnen blijven 
monitoren. 

Bestuurlijke toezeggingen
2. Memo stand van zaken experimenten sociaal domein

Toezegging: Na aanleiding van een vraag van Sylvia Stuivenberg (CDA) zegt 
wethouder Peter van de Wardt toe met een stand van zaken memo te komen 
over experiment 7 ‘SOH praktijkondersteuning’. 

5. Toezichtinformatie Toezicht op kinderopvang Oude IJsselstreek 2017

Toezegging: Wethouder Peter van de Wardt meldt dat het college hierover een 
memo heeft opgesteld welke naar de griffie zal worden gestuurd. De vraag van 



Richard de Lange zal worden beantwoord.

Onderwerp
Aard bespreking

Schulddienstverlening - SON
Informatieve beraadslaging

Tijdens de commissievergadering van 7 juni 2018 is door wethouder Peter van 
de Wardt toegezegd met een memo toe te komen over de rentetarieven van de 
Stadsbank Oost Nederland. Deze memo ‘schulddienstverlening’ is op 27 juni 
naar de raad verstuurd en staat voor deze commissievergadering geagendeerd. 
Wethouder van de Wardt geeft een toelichting op deze memo.

Er wordt een presentatie gegeven door Coen Luttikhuis (Directeur Stadsbank 
Oost Nederland) De presentatie is bijgeplaatst in het RIS.

Toezeggingen:
- Na aanleiding van een vraag van Sylvia Stuivenberg (CDA) zegt Coen 

Luttikhuis toe de commissie te informeren over het gemiddelde 
leenbedrag bij de SON;

- Na aanleiding van een vraag van Onno van der Groep (PvdA) geeft 
wethouder Peter van der Wardt aan dat het een politieke keuze is of de 
gemeente (een deel van) de rentetarieven van de SON overneemt. De 
raad kan dit aangeven bij de begrotingsbehandeling. 
Onno van der Groep vraagt hoe de fracties van Lokaal Belang en CDA 
hierin staan. Miranda Steentjes (LB) en Sylvia Stuivenberg (CDA) geven 
aan dit eerst te willen bespreken in de fractie. Verzoek is om dit 
onderwerp opnieuw te agenderen voor de commissie MO van 11 oktober 
2018;

- Na aanleiding van de vragen van Gerard Mientjes (SP) zegt wethouder 
Peter van de Wardt toe met een specificatie/uitsplitsing te komen van de 
cijfers uit de memo ‘schulddienstverlening’. De wethouder verzoekt om 
aanvullende vragen ten behoeve van deze specificatie schriftelijk in te 
dienen. De fractie D66 geeft aan hier vragen voor te zullen indienen;

- Wethouder Peter van de Wardt zegt toe uit te zoeken hoe het zit met de 
noodzaak om de lening over te sluiten wanneer de gemeente de 
rentepercentages van de SON overneemt;

- Wethouder Peter van de Wardt zegt toe uit zoeken hoe het zit met de 
leenbijstand. 

Advies commissie: agenderen voor de volgende commissievergadering MO in 
oktober 2018

Onderwerp
Aard bespreking

Meedoenbeleid
Informatieve beraadslaging
Er wordt een presentatie gegeven door Anita Nibbelink, projectleider Meedoen 
project. De presentatie is bijgeplaatst in het RIS.

Toezeggingen:
- De vragen van Gerard Mientjes (SP) zullen schriftelijk worden 

beantwoord;
- De vragen van Sylvia Stuivenberg (CDA) zullen schriftelijk worden 

beantwoord;
- Wethouder Peter van de Wardt zegt toe het jaarverslag van de 

Commissie Bezwaarschriften met daarin het advies over het 
meedoenbeleid naar te commissie te sturen.



Onderwerp
Aard bespreking

Externe vertegenwoordigingen en actuele portefeuillezaken 
Open gesprek
Wethouder Peter van de Wardt meldt dat er tijdens de commissie AFE van 17 
september 2018 een memo ‘Tekorten binnen het sociaal domein’ is gedeeld. In 
oktober/november zal de inhoud van deze memo ook in commissie MO 
besproken worden. 

Sylvia van Londen (PvdA) vraagt naar de stand van zaken alfahulpen. 
Wethouder Peter van de Wardt meldt dat wethouder Bert Kuster hier de 
commissie in oktober over zal bijpraten.

Onderwerp
Aard bespreking

Overige onderwerpen ter bespreking 
Open gesprek
Het onderwerp Workshop/training: ‘Hoe kom je als raad in positie in het sociaal 
domein’ wordt doorgeschoven naar de volgende commissie vergadering. 

Onderwerp
Aard bespreking

Rondvraag 
Open gesprek
Er zijn geen vragen aangemeld voor de rondvraag

Sluiting: 

Aldus vastgesteld door de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) in zijn openbare 
vergadering van 11 oktober 2018

de commissiegriffier de voorzitter

Maaike Piscaer Ruben Driever


