
 

Vragen, naar aanleiding van de vergadering op 19 november van de commissie MO, van Lokaal 

Belang aan het college:

Agenda punt 2: besturenfusie Paraat.

- Is het bekend hoeveel kinderen bij de sluiting de overstap van de 3 Linden in Silvolde naar 

een van de andere openbare scholen in de buurt hebben gemaakt of zijn ze allemaal richting 

Plakkenberg of voortgezet onderwijs gegaan?

Agenda punt 3: meedoen regeling. 

- In de tabel van de verschillende gemeentes op blz. 2 staan cijfers uit 2017, zijn er actuelere 

cijfers bekend?

- Kunt u de tabel onder aan blz. 3 en bovenaan 4 een keer verder toelichten. Wat gebeurt hier 

precies?

Het bedrag gedeeld door het aantal declaraties is soms erg klein? Hoe worden deze 

voorzieningen toegekend? Is dit effectief?

- Wat wordt er betaald uit het meedoen fonds?

- Nu met dit meedoen percentage geven we al bijna een miljoen euro aan deze voorziening. 
Als we iedereen bereiken wordt het dan 2 miljoen? Kunnen we dat binnen de hekjes 
financieel trekken?

- Kunnen we eind van dit kalender jaar cijfers verwachten wat betreft de inwoners die onder 

de participatiewet vallen? Hoeveel inwoners in welke categorie, aantal alleenstaanden etc.  
                                                                                                                                       

- Extra communicatiecampagnes voor specifieke doelgroep: De noodzaak van met name voor 

de statushouders verrast ons: dat die nodig is gezien de begeleiding die daarop zit? 

(Bijvoorbeeld door vluchtelingenwerk en nu nog Laborijn)



Agendapunt 4. Armoedeval. 

- Zou er geen sprake moeten zijn Inkomens/besteding begeleidingsgesprek?

- De uitstroom premie 500 euro per jaar. Is dit eenmalig 1 jaar of hoelang loopt dat door?

- Als iemand een contract heeft zit dan bij de verdiensten de vakantietoeslag erbij in en 13de 

maand? Worden deze meegerekend bij de draagkrachtberekening?

- Als het minimumloon omhooggaat en de uitkeringen worden bevroren. Wat zullen dan de 

consequenties zijn?

Agendapunt 5. Maatschappelijke banen.

- Bij Variant 2 verwacht u weinig succes. Kunnen we het niet eerst gewoon proberen?

- Is de gemiddelde Inleenvergoeding van 4000 euro niet wat laag?

- Hoe bent u op dit moment bezig Werkgevers medeplichtig/enthousiast te maken! Hoe zijn 

de actuele ervaringen en resultaten bij Meedoen werkt?

- Wij zijn niet voor tijdelijke banen zoals seizoenswerk. Dit werkt volgens ons demotiverend. 

Bent u dat met ons eens?

- Wilt u samenwerken met het Praktijkonderwijs, het Voortgezet Speciaal Onderwijs en het 

Middelbaar Beroeps Onderwijs zoals Laborijn het op dit moment doet in lopende projecten? 

- Klopt het dat er veel alleenstaanden in ons bestand zitten en is dat te verklaren?

- Wat is de meerwaarde om het weer over de 110, 120 of 130% te gaan hebben?

Is het niet zinvoller om eerst onze energie en geld te stoppen in het aan het meedoen te 

krijgen van inwoners en iets tegen de armoedeval te doen in voorkomende gevallen?

Kunnen we het niet beter hebben over de draagkracht van inwoners?

- Oude Ijsselstreek wil graag integraal handelen, hoe wil de portefeuillehouder straks de 

verschillende nu nog losse onderdelen toch weer integraal laten benaderen?
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