
Lijst bestuurlijke toezeggingen

Commissie : Maatschappelijke Ontwikkeling (MO)
Datum : 13-12-2018

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.

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

Memo ‘adviesraad sociaal domein’ 
verstuurd op 18-10-2018

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

.cie MO d.d. 21-11-2018
Agenderen voor een volgende 
commissie MO

4. .cie MO 11-10-
18

Alfahulpen Wethouder Bert Kuster zegt toe voor de .cie MO in 
november (nogmaals) de memo met de 
tariefberekening lonen alfahulpen naar de raad te 
sturen. 

Wethouder Bert Kuster zegt toe de commissie MO 
een verslag te sturen van zijn gesprek met de 

Kuster Gesprek met de FNV ingepland op 
17 januari 2019 voorafgaand aan 
commissie MO



delegatie van de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport

5. 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

6. .cie MO 21-11-
18

Resultaten cliënt-
ervaringsonderzoek 2017 
WMO en Jeugd

Wethouder Kuster zegt toe de raad periodiek, maar in 
ieder geval begin 2019, te informeren over het vervolg 
en acties die voortvloeien uit de cliënt-
ervaringsonderzoeken 2017 WMO en Jeugd.

Kuster

7. 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 
worden aangepast naar 4% vanaf 1 januari 2019. Na 
een jaar wordt geëvalueerd of de wijziging het 
gewenste effect oplevert.

Van de 
Wardt

Memo 29-11-2018 met toezegging:
Gemeenteraad informeren over 
evaluatie na 1 jaar 

8. Raad 13-12-
2018

Verordening individuele 
studietoeslag 2019

Wethouder Van de Wardt zegt toe in overleg te treden 
met Laborijn in hoeverre er meer aandacht besteed 
kan worden om de regeling voor individuele 
studietoeslag duidelijker onder de aandacht te 
brengen van de doelgroep

Van de 
Wardt

9. 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 

Van de 
Wardt



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.

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 

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



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.

8-11-2018 Motie (14) “Verlaging 
rentetarieven Stadsbank Oost 
Nederland”

D66, PvdA, 
CDA, SP, 
VVD

Van de Wardt Verzoekt het college:
1. Een raadsvoorstel uit te werken waarmee 
de inwoners van de gemeente Oude 
IJsselstreek die vanaf 1 januari 2019 op een 
sociale lening (SL) of combi lening CL) bij de 
Stadsbank Oost Nederland zijn 
aangewezen, een rentetarief van 4% te 
berekenen.
2. Per dezelfde datum uit te zoeken hoe de 
rentes van alle lopende sociale- en combi 
leningen bij de Stadsbank kunnen worden 
verlaagd tot hetzelfde percentage en de 
uitkomsten van dit onderzoek mee te nemen 
in het raadsvoorstel. 
3. De extra lasten van dit voorstel te dekken 

Raad 8-11-2018: Kan 
met terugwerkende 
kracht per 1-1-2019 
ingaan.



uit: oninbare debiteuren/bijzondere 
bijstand/reserve sociaal domein.
4. Dit raadsvoorstel op korte termijn uit te 
werken, maar uiterlijk 1 december 2018 aan 
de raad voor te leggen.

                                                                                                                                                                                                                                                             


