
Lijst bestuurlijke toezeggingen

Commissie : Maatschappelijke Ontwikkeling (MO)
Datum : 20 september 2018

Nr. Vergadering Onderwerp Toezegging Portefeuille
-
houder

Planning / afhandeling / status

1. Raad dd. 6-7-
2017

Subsidies:
1. Informatie opbrengst gesprekken college-

muziekverenigingen
2. Informatie voortgang meerjaren convenant 

muziekonderwijs

Van de 
Wardt

1.Er staat binnenkort een afspraak 
met de muziekverenigingen / 
relatie subsidies
2.Er staat binnenkort een afspraak 
met het muziekonderwijs m.b.t. het 
convenant. 
Wethouder Van de Wardt 
informeert de raad hierover.

2. .cie MO 20-6-
2018 /
.cie MO 20-9-
2018

Memo stand van zaken experimenten sociaal domein .cie MO d.d. 20-9-2018
Na aanleiding van een 
vraag van Sylvia 
Stuivenberg (CDA) zegt 
wethouder van de Wardt 
toe met een stand van 
zaken memo te komen 
over experiment 7 ‘SOH 
praktijkondersteuning’. 

Van de 
Wardt

Memo ‘experimenten sociaal 
domein’ verstuurd op 13-09-2018

3. .cie AFE/FL/MO
20-6-2018

Rapportage buurtsportcoaches Wethouder Van de Wardt 
zegt n.a.v. de bespreking 
van de eerste 
bestuursrapportage 2018 
toe met een rapportage 
buurtsportcoaches te 
komen

Van de 
Wardt

4. .cie MO 6-7-
2018

Jaarstukken en begroting Stadsbank Oost Nederland .cie MO d.d. 20-09-2018
Wethouder Van de Wardt 
zegt toe 

Van de 
Wardt

Memo ‘schulddienstverlening’ 
verstuurd op 27 juni 2018 



met een 
specificatie/uitsplitsing te 
komen van de cijfers uit de 
memo 
‘schulddienstverlening’ en 
uit te zoeken hoe zit met 
het oversluiten van 
leningen wanneer de 
rentes worden 
overgenomen door de 
gemeente en de 
leenbijstand. 

.cie MO d.d. 20-09-2018
Memo besproken in de commissie 
met verzoek het onderwerp 
nogmaals te agenderen voor de 
.cie MO van oktober.

5. Raad 28-6-
2018

Toezichtinformatie Toezicht op kinderopvang Oude 
IJsselstreek 2017

Beantwoording vraag 
raadslid De Lange bij het 
ingekomen stuk actieve 
informatie RG2018_0072) 
Wethouder van de Wardt 
zegt toe dat deze 
(technische) vraag 
schriftelijk wordt 
beantwoord

Van de 
Wardt

Waarom wordt afgezien van 
maatregelen in het geval van 
tekortkomingen. 

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

9-11-2017 Motie evaluatie subsidiebeleid 
2018

LB, CDA 
en VVD

Kuster Tot 1 april 2018 kunnen 
aanvragen worden 
ingediend. 

.cie MO d.d.7-6-2018



Op verzoek van de 
fractie PvdA wordt dit 
onderwerp geagendeerd 
voor de .cie MO in 
september. De 
commissie wordt 
verzocht om het college 
voor 25 juni een lijst met 
vragen/aandachtspunte
n mee te geven die 
kunnen worden gebruikt 
in de evaluatie en 
terugkoppeling daarover

21-8-2018
Op verzoek van het 
college wordt dit 
onderwerp 
doorgeschoven naar 
de .cie van november

9-11-2017 Motie ondersteuning voor 
vrijwilligersorganisaties, 
verenigingen en stichtingen.

LB Kuster 13-09-2018
Stand van zaken memo 
verstuurd 

9-11-2017 Motie Van Armoede- naar 
Meedoenbeleid

LB, CDA, 
VVD

Van de Wardt .cie MO d.d 20-9-2018
Presentatie 
Meedoenbeleid

14-12-2017 Motie Kinderen uit de armoede LB, CDA, 
SP, PvdA, 
VVD, D66

Van de Wardt .cie MO d.d. 6-7-2018
Wethouder Van de 
Wardt zegt toe met een 
stand van zaken memo 
te komen

5-7-2018 Motie Samen op weg met de 
Voorjaarsnota 2019

LB CDA 
PvdA VVD 
D66 SP

Van de Wardt
Kuster

Onderzoek thema sociaal domein Raad 
informeren over uitkomst voor 
begrotingsbehandeling  2019



                                                                                                                                                                                                                                                             


