
Lijst bestuurlijke toezeggingen

Commissie : Maatschappelijke Ontwikkeling (MO)
Datum : 11-4-2019

Nr. Vergadering Onderwerp Toezegging Portefeuille
-
houder

Planning / afhandeling / status

1. Raad dd. 6-7-
2017

Subsidies:
1. Informatie 

opbrengst 
gesprekken 
college-
muziekvereniginge
n

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.

Bestuurlijk en Ambtelijk zijn 
verschillende gesprekken gevoerd. 
We staan nu op het punt om een 
meerjarenovereenkomst af te 
sluiten met Muziekschool OG. 

.cie MO 14-3-2019
Afvoeren wanneer de 
overeenkomst is gesloten

2. Raad 8-11-18 Meedoenregeling Wethouder van de Wardt zegt toe de raad op korte 
termijn schriftelijk te informeren over de manier 
waarop hij de bekendheid van de Meedoenregelingen 
onder de doelgroep wil vergroten en de aanvraag wil 
vereenvoudigen. Tevens zegt hij toe een nadere 
toelichting te geven op de redenen van afwijzing of 
buiten behandeling stelling van aanvragen.

Van de 
Wardt

De Meedoenregelingen zijn 
ingevoerd per 1/1/2019. Hierover 
is de Cie. apart geïnformeerd. 

3. Cie MO 21-11 Rentetarieven stadsbank De rentetarieven voor een Sociale lening (SL) en 
Combilening (CL) van de Stadsbank Oost Nederland 
(SON) voor inwoners van de Oude IJsselstreek 

Van de 
Wardt

Memo 29-11-2018 met 
toezegging:
Gemeenteraad informeren over 



worden aangepast naar 4% vanaf 1 januari 2019. Na 
een jaar wordt geëvalueerd of de wijziging het 
gewenste effect oplevert.

evaluatie na 1 jaar 

4. Raad 13-12-
2018

Doorontwikkeling DRU 
Industriepark: ‘Samen, voor 
een ijzersterk DRU 
Industriepark’.

Wethouder Van de Wardt zegt toe:
Het profiel van de leden van de Raad van Toezicht bij 
de raad bekend te maken.

Wethouder Van de Wardt zegt toe:
Om met de Stichting in gesprek te blijven over de 
prestatieafspraken en met hen te kijken naar het 
genereren van financiën via andere bronnen van geld, 
eventueel in samenhang met het 
weerstandsvermogen, om het DRU-IP op die manier 
de kans en middelen te geven om een gezonde 
organisatie te worden. En om de raad hiervan op de 
hoogte te houden. 

Wethouder Van de Wardt zegt toe:
Met een voorstel naar de raad te komen als het 
Nederlands IJzermuseum een bepaalde manier van 
integratie op het terrein wenst en daar financiële, of 
andere middelen voor vrijgemaakt moeten worden.  

Wethouder Van de Wardt zegt toe: 
De bijpraatsessies die het college dit jaar voor de 
raad heeft georganiseerd te zullen voortzetten. 
Tijdens deze sessies kunnen ook het nieuwe bestuur, 
de directie van de nieuwe stichting en leden van de 
nieuwe Raad van Toezicht aanschuiven.

Van de 
Wardt

5. MO 17-1-2019 Evaluatie uitvoeringsregels 
basissubsidie welzijn, 
cultuur en sport 2018

Wethouder Bert Kuster zegt toe om bij de volgende 
evaluatie verenigingen te betrekken en n.a.v. de 
uitkomsten van deze brede evaluatie te kijken of de 
huidige regeling voldoet en of deze mogelijk kan/moet 
worden aangepast. Daarnaast zullen alternatieve 
manieren om verenigingen te steunen worden 
onderzocht (bijvoorbeeld ozb-amendement Omtzigt)

Kuster

6. MO 7-2-2019 Voedselbank Wethouder Van de Wardt zegt toe:
1. Opnieuw in contact te treden met de Voedselbank 

Van de 
Wardt

.cie MO 11-4-2019
Wethouder Peter van de Wardt 



Oost Achterhoek en Voedselbank Nederland;
2. De aanwezige gespreksverslagen van de 
gesprekken met de Voedselbank en Mini Manna markt 
ter inzage te leggen voor de raad. Onderdeel van deze 
correspondentie is o.a. de subsidieaanvraag van de 
Voedselbank;
3. Met een stappenplan te komen over de toekomstig 
invulling van de Voedselbank en hierin op te nemen 
hoe en wanneer de raad/commissie geïnformeerd 
wordt.
4. De commissie actief op de hoogte te houden van de 
ontwikkelingen in dit dossier.

meldt dat er een gesprek is 
geweest met de Voedselbank 
Oost Nederland, de Voedselbank 
Nederland en de Mini Manna 
markt. Momenteel wordt er een 
plan van aanpak voorbereidt. De 
verwachting is dat de wethouder 
dit plan van aanpak verder toe kan 
lichten de commissie MO van mei. 
Voorts zegt de wethouder toe 
tegelijk met het plan van aanpak 
ook de aanwezige 
gespreksverslagen mee te sturen

Memo Voedselbank Oost 
Achterhoek n.a.v. toezegging MO 
7-2-2019 verstuurd op 9-5-2019
Voorstel: afvoeren?

7. MO 11-4-2019 Regionaal Sportakkoord 
2020-2030 Achterhoek in 
beweging

Wethouder Bert Kuster zegt toe dat de 
uitvoeringsagenda (inclusief een overzicht van de 
geraamde kosten) gedeeld zal worden met de raad 
wanneer deze beschikbaar is. 

Kuster

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

Dictum Stand van zaken

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

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

Update college:
Movisie heeft een 



voorlopig rapport 
opgeleverd. Op basis 
daarvan wordt voor de 
zomer een 
meedenkbijeenkomst 
met respondenten 
georganiseerd. Dit leidt 
tot een definitief advies 
aan de gemeente. 

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

Update college
In de 
meedoenregelingen 
voor 2019 is een 
kindpakket opgenomen. 

8-11-2018 Motie (4) “gevolgen 
demografische ontwikkelingen”

D66, PvdA, 
SP, VVD

Kuster Draagt het college op:
• Een startnotitie op te stellen waarin de 
gevolgen en uitdagingen van deze 
demografische ontwikkelingen worden 
geschetst en daarbij speciale aandacht te 
schenken aan de kansen en gewenste 
effecten op beleidsrelevante onderwerpen, 
zoals:
• de aanspraak op ‘gemeentelijke’ (WMO) en 
algemene gezondheidszorg door ouderen;
•  de zorg- en andere diensten/middelen 
leverende organisaties, het wonen, 
kinderopvang, scholen, sporthallen , en 
daarmee samenhangende consequenties;
• de economie, bedrijvigheid en 
arbeidsmarkt;
• de gemeentelijke financiën;
• Deze notitie voor de zomer 2019 aan de 



raad aan te bieden.
8-11-2018 Motie (13) “(Sport)verenigingen 

toekomstbestendig”
PvdA, LB, 
D66

Kuster Verzoekt het college:
• De mogelijkheden en kansen van een 
sportcluster te onderzoeken, in 
samenwerking met sportverenigingen;

Uitleg motie zie 
besluitenlijst 8-11-2018.

24-1-2019 Motie Kunst- en Cultuurprijs 
gemeente Oude IJsselstreek

PvdA Kock Verzoekt het college:
Over te gaan tot het instellen van een 
jaarlijkse kunst- en cultuurprijs voor 
instellingen, verenigingen en individuen;

Wethouder Kock zegt 
toe om de kaders te 
laten uitwerken en voor 
de voorjaarsnota met 
een voorstel naar de 
Raad te komen over hoe 
de Kunst- en cultuurprijs 
vormgegeven zal 
worden

21-2-2019 Voornemen instelling 
onderzoekscommissie Laborijn

Allen Van der Wardt Besluit:
de griffier op te dragen:

1. deze motie te zenden aan de 
gemeenteraden van Aalten en 
Doetinchem met het verzoek hier 
een uitspraak over te doen en zodat 
gezamenlijk gekeken kan worden 
welke invulling het best gegeven kan 
worden aan een onafhankelijk 
onderzoek; 

2. in samenwerking met de leden van 
het presidium van de gemeenteraad, 
een voorstel voor te bereiden voor 
het instellen van een 
onderzoekscommissie, bestaande 
uit 6 leden, die als opdracht krijgt 
een feitenrelaas op te stellen over 
de werkwijze en de bejegening van 
cliënten van Laborijn op ten minste 
die aspecten die thans onderdeel 
van het maatschappelijk debat 
uitmaken en te onderzoeken;

3. te onderzoeken hoe tot voldoende 

Voor mondelinge 
toezeggingen zie motie

Griffier:
Presidium 7 maart 2019: 
Afgesproken is dat we 
de motie uitvoeren als 
we alle informatie 
(reactie raden 
Doetinchem en Aalten) 
compleet hebben. Eerst 
volgt nog de 
radenbijeenkomst 
Laborijn op 18 maart en 
de raadsvergadering 
Aalten op 19 maart. 
Fracties zetten de 
verschillende politieke 
lijnen richting die raden 
in. Dan kijken we via het 
presidium en commissie 
MO hoe we hiermee 
verder gaan.

Advies Presidium 25-3 



ambtelijke ondersteuning van 
bedoelde onderzoekscommissie kan 
worden gekomen en in hoeverre 
samenwerking met de 
gemeenteraden van de andere in 
Laborijn deelnemende gemeenten 
mogelijk is en de raad daaromtrent 
zo spoedig mogelijk te informeren;

de commissie MO te verzoeken om:
 op haar eerstvolgende vergadering 

te beraadslagen over de aan de 
onderzoekscommissie voor te 
leggen vragen en aard en wijze, 
alsmede het beoogde tijdstip van de 
uit haar werkzaamheden 
voortvloeiende verslaglegging en de 
raad tijdig voor de volgende 
raadsvergadering over de uitkomst 
daarvan in te lichten,

het college te verzoeken om:
voor zover daartoe nog geen wettelijke 
grondslag bestaat, 
te bewerkstelligen, dat medewerkers en 
bestuurders van de gemeenschappelijke 
regeling Laborijn meewerken aan bedoeld 
raadsonderzoek en zullen voldoen aan een 
oproep van de onderzoekscommissie om 
voor deze te verschijnen om als getuige of 
deskundige te worden gehoord en, binnen 
veertien dagen na heden, de raad schriftelijk 
hieromtrent te berichten

2019:
- Wacht het onderzoek 
af
- Kijkt daarna of een 
(raads)vervolgonderzoe
k nodig is (klachten / 
functie van GR Laborijn 
voor OIJ)
- Laat de motie op de 
lijst van actuele moties 
staan.

21-2-2019 Onderzoek verhoging geldende 
bijstandsnorm

CDA, 
Lokaal 
Belang, SP

Van de Wardt Verzoekt het college:
a. Een uitgebreid onderzoek te doen 

naar de positieve en negatieve 



effecten bij een verhoging van de 
vrijgestelde norm van 110% naar 
120% en 130%;

b. Daarbij vooral te kijken over de 
gehele linie aan maatregelen waarbij 
de vrijgestelde norm wordt 
toegepast;

c. In de uitkomsten van dit onderzoek 
in ieder geval aan te geven welke 
kosten erbij gemoeid zijn bij deze 
verhoging per regeling waarbij nu de 
grens van 110% aangehouden 
wordt;

d. Deze uitkomsten in beeld te hebben 
en te delen met de raad voor de 
begroting 2020.

                                                                                                                                                                                                                                                             


