
Lijst bestuurlijke toezeggingen

Commissie : Maatschappelijke Ontwikkeling (MO)
Datum : 11-12-2019

Toezegging Stand van zaken Afhandeling 

1. Subsidies:
Datum: dd. 6-7-2017
Portefeuillehouder: Kuster

- Informatie opbrengst gesprekken college-muziekverenigingen
- Informatie voortgang meerjaren convenant muziekonderwijs

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

Q1 2020
Informatie  

Voorstel college: 
☒ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren

2. Meedoenregeling 
Datum: Raad 7-11-2019 
Portefeuillehouder: Kuster

1) Wethouder van der Wardt zegt n.a.v. motie 2 ‘Naar een 
bereikbaar en toegankelijk meedoenbeleid’ toe om op zoek te 
gaan naar meer manieren om de doelgroep (kinderen) beter te 
bereiken. 

2) Wethouder van der Wardt zegt n.a.v. motie 3 ‘Onderzoek 
bedragen meedoenregeling’ toe dat indien het nodig is en we het 
op breder niveau zien er gekeken zal worden naar de normen uit 
de meedoenregeling. Op individueel niveau kan er maatwerk 
worden geleverd. 

3)Wethouder van der Wardt zegt (n.a.v. motie 1, 2 en 3) toe op 
een rij te zetten wat de gemeente momenteel doet en mogelijk 
wil gaan doen op het gebied van armoedebestrijding en wat de 
effectiviteit daarvan is.   

(geen datum)
Voortgang en resultaten

Voorstel college: 
☒ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren

3. Rentetarieven stadsbank Memo ‘Verlaging rentetarieven SOB’ 29-11-2018 met Q1 2020

https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/RG29018-179-Ingekomen-stuk-actieve-informatie-Verlaging-rentetarieven-Stadsbank-Ooost-Nederland.pdf


Datum: Cie MO 21-11
Portefeuillehouder: Kuster

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.

toezegging: Gemeenteraad informeren over evaluatie na 1 
jaar

Evaluatie 

Voorstel college: 
☒ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren

4. Evaluatie uitvoeringsregels basissubsidie welzijn, cultuur en 
sport 2018

Datum: MO 17-1-2019
Portefeuillehouder: Kuster

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)

De evaluatie 2019 van de uitvoering van de 
‘Uitvoeringsregels basissubsidie
welzijn, cultuur en sport 2018’ is op 19-9-2019 naar de 
raad gestuurd, zie ingekomen stukken 19-222

Bespreken evaluatie

Voorstel college: 
☐ aanhouden
☒ agenderen
☐ afvoeren

Advies commissie MO 21-11-2019: 
agenderen
(Agenda.cie 20-1-20: 
doorgeschoven naar maart)

5. Voedselbank
Datum: MO 7-2-2019
Portefeuillehouder: Kuster

Wethouder Van de Wardt zegt toe:
1. Opnieuw in contact te treden met de Voedselbank 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.

Memo Voedselbank Oost Achterhoek verstuurd op 9-5-
2019 (zie ingekomen stukken 19-102)

Q1 2020
Voortgang

Voorstel college: 
☒ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren

Commissie MO 21-11-2019:
Het college komt met een 
schriftelijke reactie over de stand 
van zaken in dit dossier

6. Regionaal Sportakkoord 2020-2030 Achterhoek in beweging
Datum: MO 11-4-2019
Portefeuillehouder: Kuster

Q2 2020
Uitvoeringsagenda 

https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/19-222-College-Evaluatie-uitvoeringsregels-basissubsidie-welzijn-cultuur-en-sport.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/Bestuurlijke-toezeggingen/0102-Memo-Voedselbank-Oost-Achterhoek-n-a-v-toezegging-MO-7-2-2019.pdf


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. 

Voorstel college: 
☒ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren

Actuele moties (= raadsbesluit) op het gebied van commissie MO

Motie Stand van zaken Afhandeling

1 (Sport)verenigingen toekomstbestendig”
Datum besluitvorming: 8-11-2018
Indieners: PvdA, LB, D66
Portefeuillehouder: Kuster

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

Uitleg motie zie besluitenlijst 8-11-2018:
“Wethouder Kuster zegt ten aanzien van deze motie 
dat n.a.v. de toelichting van de raad het college de 
motie breder interpreteert waardoor clustering en 
samenwerking niet alleen geldt voor 
sportverenigingen, maar voor alle verenigingen. De 
fractie van de PvdA geeft aan de motie in deze geest 
mag worden uitgelegd.” 

Q2 2020
Resultaten onderzoek

Voorstel college: 
☒ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren 

2 Voornemen instelling onderzoekscommissie Laborijn
Datum besluitvorming 21-2-2019 
Indieners: Allen
Portefeuillehouder: Hiddinga

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 ambtelijke ondersteuning van 
bedoelde onderzoekscommissie kan worden gekomen en in 

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

Geen rol college

https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/moties-en-amendementen/Motie-13-D66-PvdA-LB-Sportvoorzieningen-toekomstbestendig.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/moties-en-amendementen/Motie-LB-CDA-SP-VVD-PvdA-D66-Voornemen-instelling-onderzoekscommissie-Laborijn-Gemeente-Oude-IJsselstreek-21-2-2019.pdf


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

3 Laborijn (Uitvoering Participatiewet in eigen beheer’)
Datum besluitvorming: 3-7-2019
Indieners: Allen
Portefeuillehouder: Hiddinga

verzoekt het college:
a) Onderzoek te doen naar de mogelijkheden en kosten voor het 

uitvoeren van de Participatiewet in eigen beheer en daarbij het 
raadsmemo ‘Uitvoering Participatiewet in Oude IJsselstreek: 
Transformatie in de kijk op Werk’ als onderdeel van het onderzoek 
mee te nemen;

b) De verantwoordelijkheid van dit onderzoek neer te leggen bij het 
college;

c) De uitkomsten van het onderzoek aan de raad ter besluitvorming 
voor te leggen en bij de uitwerking van de beleidsmatige kaders, de 
SMART-doelstellingen en de gewenste opbrengsten, de raad actief 
en vooraf te betrekken.

(geen datum)
- Raad resultaten 
onderzoek ter 
besluitvorming aanbieden
- Raad actief betrekken bij 
uitwerking

Voorstel college: 
☐ aanhouden
☐ agenderen
☒ afvoeren 

Toelichting: 
Deze motie is behandeld in de 
verschillende raadscommissies, 
waarvan op 21 november 
uitgebreid. Tevens is met de raad 
afgesproken om in het eerste 
kwartaal 2020 een startnotitie aan te 

https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/moties-en-amendementen/Motie-Uitvoering-Participatiewet-In-Eigen-Beheer.pdf


bieden en de raad voortdurend mee 
te nemen in de stappen om te 
komen tot de nieuwe 
uitvoeringsorganisatie.

4 Laborijn(Klanten en medewerkers Laborijn’)
Datum besluitvorming: 3-7-2019
Indieners: Allen
Portefeuillehouder: Hiddinga

draagt het college op:
a. Alles te doen wat nodig is om de cliënten niet de dupe te laten 

worden van de ontstane situatie;
b. Te voorkomen dat de ontstane situatie leidt tot langere wachtlijsten of 

invloed heeft op de be-/ en afhandeling van lopende en nieuwe 
aanvragen en het begeleiden van cliënten naar werk door de 
medewerkers van Laborijn of onze eigen gemeente; 

c. Alles te doen wat nodig is dat uitkeringen snel worden beoordeeld en 
verstrekt en de positie van SW-medewerkers geborgd blijft;

d. Alles te doen wat nodig is om de dienstverlening, de juiste 
bejegening en ondersteuning van de klanten van Laborijn te 
waarborgen;

e. Op korte termijn de gemeenteraad duidelijk te maken op welke wijze 
bovenstaande wordt opgepakt.

(z.s.m)
Informeren stand van 
zaken

Voorstel college: 
☐ aanhouden
☐ agenderen
☒ afvoeren 

Toelichting:
Het besluit van ons college tot het 
voornemen om uit te treden heeft 
geen invloed op de 
verantwoordelijkheden van Laborijn 
totdat de uittreding is geëffectueerd. 
Tot die datum blijft Laborijn 
onverkort verantwoordelijk voor de 
dienstverlening aan onze inwoners 
die een uitkering ontvangen in het 
kader van de Participatiewet of die 
werkzaam zijn binnen de SW. In 
onze ambtelijke en bestuurlijke 
contacten zien wij erop toe dat de 
dienstverlening binnen de 
mogelijkheden van Laborijn 
gehandhaafd blijft. De verdere 
beantwoording op deze motie is op 
de verschillende raadscommissies 
besproken en wordt meegenomen 
in de opbouw van de nieuwe 
uitvoeringsorganisatie (zie motie 3).

5 Laborijn (Uitvoering Participatiewet)
Datum besluitvorming: 3-7-2019
Indieners: Allen
Portefeuillehouder: Hiddinga

. (z.s.m.)
Informeren resultaten 
onderzoek

https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/moties-en-amendementen/Motie-Uitvoering-Participatiewet.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/moties-en-amendementen/Motie-Klanten-en-medewerkers-Laborijn.pdf


draagt het college op:
a. Te onderzoeken in hoeverre (samen met de andere deelnemende 

gemeenten in Laborijn) een gewijzigde gemeenschappelijke regeling 
voor de uitvoering van de Participatiewet (nog) mogelijk en haalbaar 
is. Een nieuwe uitvoeringsorganisatie voor de participatiewet waarin 
zo veel mogelijk ruimte is voor lokaal maatwerk en duidelijk is welke 
taken gezamenlijk worden opgepakt en welke juist gemeentelijk 
georganiseerd moeten worden; 

b. Te onderzoeken welke kosten een uittreding uit de 
gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn met 
zich meebrengen;

c. De resultaten hiervan zo spoedig mogelijk aan de raad te zenden.

Voorstel college: 
☐ aanhouden
☐ agenderen
☒ afvoeren 

Toelichting:
Deze motie is beantwoord in de 
verschillende raadscommissies en 
memo’s. Tevens is het 
weergegeven in het raadsvoorstel 
van 25 november en de 
nagestuurde rapportage van BDO 
op 6 december.

6 Herintreding arbeidsmarkt 
Datum besluitvorming: 7-11-2019
Indieners: LB
Portefeuillehouder: Kuster 

verzoekt het college:
1. Onderzoek te doen in welke gevallen armoedeval kan optreden en te 

inventariseren welke instrumenten kunnen worden ingezet om dit te 
voorkomen;

2. De raad te informeren over de uitkomsten van dit onderzoek.

(Geen datum)
Resultaten onderzoek

Voorstel college: 
☒ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren 

7 Maatschappelijke banen 
Datum besluitvorming: 7-11-2019
PvdA, SP, CDA, Lokaal Belang
Portefeuillehouder: Kuster

Verzoekt het college:
1. Te onderzoeken:
a. wat nodig is om dit initiatief (maatschappelijke banen) mogelijk 

te maken;
b. wat de voor -en nadelen zijn van deze ‘parallelle arbeidsmarkt’, 

zo mogelijk georganiseerd in een gemeentelijk bedrijf;
c. welke maatschappelijke functies het waard zijn om regulier te 

worden;
d. of en hoe uitgespaarde uitkeringen en uitgaven in het sociaal 

domein geld (kunnen) opleveren en dus de netto-kosten per 

Voor behandeling voorjaarsnota 
2020

Resultaten onderzoek

Voorstel college: 
☒ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren 



arbeidsplaats kunnen beperken;
e. of er een relatie gemaakt kan worden met het project “meedoen 

werkt” en de eigen sociale dienst;
f. wat de gevolgen zijn van het anders definiëren van het 

participatiebudget of een deel daarvan; 

2. De raad voor de behandeling van de Voorjaarsnota in 2020 te 
informeren over de uitkomsten van dit onderzoek

                                                                                                                                                                                                                                                             


