
Conclusies en afspraken

Van de openbare vergadering van de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO)
van de Gemeente Oude IJsselstreek,

gehouden op donderdag 16 september 2021 DRU Industriepark Ulft

Aanwezig: Erik Schieven, commissievoorzitter
Maaike Piscaer, commissiegriffier

---------
Lokaal Belang
Miranda Steentjes
Lucy Hugen 
Mia Verwaaijen

CDA
Lotte Pragt

PRO!
Gerard Mientjes
Suzan Tuit

PvdA
Marjolijn Gerritsen
Onno van der Groep 

VVD
Rens Spijkers

D66
Camiel Vanderhoeven

ADA
Richard de Lange 

College: Bert Kuster
Marieke Overduin

 
Ambtelijk: Thomas Beke

Bob Konings
Herman Dreef
Roland Smorenberg
Krijno van Vugt

Afwezig met afmelding: Elja Versteeg (PRO!) Sylvia van Londen (PvdA) Joris ten Have (CDA)
Gulden Siner-Sir (PvdA) Gerard Wildenbeest (Lokaal Belang)

Afwezig zonder afmelding: -  



Onderwerp
Aard bespreking

Opening en mededelingen

0.1 Afwezig: Elja Versteeg (PRO!) Sylvia van Londen (PvdA), Joris ten Have (CDA) 
Gerard Wildenbeest (Lokaal Belang)

Onderwerp
Aard bespreking

Vaststellen agenda
Besluitvorming

0.2 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld 

Onderwerp
Aard bespreking

Vaststellen lijst conclusies en afspraken vorige vergaderingen 
Besluitvorming

0.3 De conclusies en afspraken raadscommissie MO van 17-6-2021 en de 
conclusies en afspraken raadscommissie gecombineerde commissies van 21-
06-2021 worden ongewijzigd vastgesteld

Onderwerp
Aard bespreking

Vaststellen lijst bestuurlijke toezeggingen en actuele moties 
Besluitvorming

0.4 De volgende toezeggingen en moties worden besproken in de commissie:

TOEZEGGINGEN:

1. Evaluatie uitvoeringsregels basissubsidie welzijn, cultuur en sport 2018  
Besluit commissie: Doorgeleiden naar de agendacommissie

2. Startnotitie transformatie sociale basis  
Besluit commissie: afvoeren
Toelichting portefeuillehouder: dit dossier heeft i.v.m. de werkdruk in het 
Sociaal Domein een lage prioriteit, het zal opnieuw worden 
geagendeerd. De rapportages over Buurt Zorgjong blijven periodiek 
komen. 

3. Uitvoeringsprincipes Transformatie in de kijk op werk / Bestuursopdracht   
Participatiewet
Besluit commissie: Aanhouden

4. Inclusie  
Besluit commissie: verzoek portefeuillehouder om update

5. Jongeren van 18 tot 27 jaar  
Voorstel college: afvoeren
Besluit commissie: afvoeren 

6. Bijeenkomst ontwikkelingen bestuursopdracht transformatie Wmo  
Besluit commissie: aanhouden

7. Programmabegroting 2022 GGD NOG  
Besluit commissie: aanhouden

8. Toiletten in treinen  
Voorstel college: afvoeren
Besluit commissie: afvoeren

9. Partijen met een subsidierelatie ondersteunen in het coronatijdperk’  
Besluit commissie: aanhouden
Toelichting portefeuillehouder: Momenteel wordt gewerkt aan de 
enquête. In Q4 komt een reactie. 

10. Onderzoek Jongeren  



Besluit commissie: aanhouden
Toelichting portefeuillehouder: Gesprekken zijn bezig. In Q4 komt het 
college met een resultaten. 

MOTIES

1.       Meedoen werkt en blijft ook werken  
Voorstel college: afvoeren (Hier is tijdens de commissie van Mei en 
bij de behandeling van de jaarstukken 2020 ook bij stil gestaan. 
Naar het idee van het college was die behandeling afdoende)
Besluit commissie: afvoeren 

De lijst wordt gewijzigd vastgesteld.

Onderwerp
Aard bespreking

Verzoek om inspraak Sinderens Belang - Voornemen tot opheffen 
nevenvestiging OBS Op Koers te Sinderen
Informatief

1
Verantwoordelijk 
wethouder:
Marieke Overduin

Verantwoordelijk 
ambtenaar:
Herman Dreef

Toelichting:
Op 14 juni is de gemeenteraad middels een ingekomen stuk (21-244) van 
Paraat Scholen geïnformeerd over het voornemen tot opheffen nevenvestiging 
OBS Op Koers te Sinderen/OBS de Wegwijzer, hierna OBS de Wegwijzer per 1 
augustus 2022. Op 6 augustus is er n.a.v. hiervan namens Sinderens Belang / 
Actiegroep De Wegwijzer bij de gemeenteraad een brief binnengekomen met 
het verzoek om deze toe te lichten bij de commissie Maatschappelijke 
Ontwikkeling. De agendacommissie heeft ingestemd met dit verzoek.

Namens Sinderens Belang / Actiegroep de Wegwijzer wordt ingesproken door 
Marjon Groot Nibbelink (secretaris Sinderens Belang) en Wilma Mossink 
(voorzitter). Er worden vragen gesteld door de aanwezige commissieleden. De 
vragen worden beantwoord door de insprekers. 

Besluit commissie: onderwerp doorgeleiden naar de agendacommissie 
van 27 september voor agendering bij de commissie MO, waarbij in de 
agendacommissie besproken zal worden hoe hier als commissie mee om 
wordt gegaan. 

Onderwerp
Aard bespreking

Kaderstelling IKC Gendringen 
Voorbereidende beraadslaging

2

Verantwoordelijk 
wethouder:
Marieke Overduin

Verantwoordelijk 
ambtenaar:
Herman Dreef

Toelichting:
De Raad wordt voorgesteld de financiële en ruimtelijke kaders, zoals verwoord 
in de hoofdstukken 4, 5 en 6 van het Ambitiedocument IKC Gendringen d.d. 
20210521, vast te stellen waarna gestart kan worden met de ontwerp- en 
realisatiefase. Ten behoeve van de ontwerp- en realisatiefase gaat de gemeente 
twee overeenkomsten (overeenkomst bouwheerschap en 
samenwerkingsovereenkomst) aan met de betrokken schoolbesturen en 
kinderopvangorganisatie Humankind om ook daadwerkelijk te komen tot de 
realisatie, exploitatie en het beheer van het nieuwe IKC.

Inleiding door wethouder Overduin

Besluit commissie: hamerstuk raadsvergadering 30 september 2021



Onderwerp
Aard bespreking

Herijking verordening Sociaal Domein onderdeel Loopbaanbegeleiding 
(thema 1) 
Voorbereiding besluitvorming (raad december)

3

Verantwoordelijk 
wethouder:
Kuster

Verantwoordelijk 
ambtenaar:
Roland Smorenberg

Toelichting:
Vanaf 1 januari 2021 voert de gemeente samen met STOER de Participatiewet 
(Pw) uit. Met de commissie MO is afgesproken om vanaf de raadscyclus van 
juni 2021 maandelijks en thematisch die onderdelen in de Verordening Sociaal 
Domein te herijken die te maken hebben met de uitvoering van de 
Participatiewet. Voor thema 1 loopbaanbegeleiding is in de commissie van juni 
2021 aan commissie gevraagd haar visie te geven. De uitkomsten van dit 
overleg zijn verwerkt in het voorstel dat nu ter bespreking voorligt. 
Besluitvorming over de gewijzigde verordening Sociaal Domein staat gepland 
voor de raadscyclus van december.

Inleiding door wethouder Kuster

Toezeggingen:
Wethouder Kuster zegt toe dat de meest recente in- en uitstroomcijfers worden 
meegenomen bij de periodieke evaluatie/terugkoppeling

Onderwerp
Aard bespreking

Herijking verordening Sociaal Domein onderdeel inwonersparticipatie Pw 
(thema 2) 
Oriënterende beraadslaging (oordeelsvorming) - voorbereiding besluitvorming 
MO oktober, besluitvorming in raad december

4

Verantwoordelijk 
wethouder:
Kuster

Verantwoordelijk 
ambtenaar:
Roland Smorenberg

Toelichting:
Vanaf 1 januari 2021 voert de gemeente samen met STOER de Participatiewet 
(Pw) uit. Met de commissie MO is afgesproken om vanaf de raadscyclus van 
juni 2021 maandelijks en thematisch die onderdelen in de Verordening Sociaal 
Domein te herijken die te maken hebben met de uitvoering van de 
Participatiewet. In deze commissie zal thema 2 (inwonersparticipatie pw) als 
Oriënterende beraadslaging (oordeelsvorming) worden besproken. 
Voorbereidende besluitvorming over thema 2 staat geagendeerd voor de 
commissie MO van oktober. Besluitvorming over de gewijzigde verordening 
Sociaal Domein staat gepland voor de raadscyclus van december.

Inleiding door wethouder Kuster

Onderwerp
Aard bespreking

Externe vertegenwoordigingen en actuele portefeuillezaken 
Open gesprek

0.5 Wethouder Bert Kuster geeft een korte toelichting over de laatste ontwikkelingen 
bij STOER. 

Wethouder Bert Kuster zegt toe de vraag over de uitgaven voor de Tozo 
schriftelijk te beantwoorden

Wethouder Marieke Overduin geeft een korte toelichting over de ontwikkelingen 
bij IKC Silvolde en Ulft-Zuid (locatie Wezenthorst). 

Onderwerp
Aard bespreking

Overige onderwerpen ter bespreking 
Open gesprek

0.6 -

Onderwerp
Aard bespreking

Rondvraag 
Open gesprek



0.7 Gerard Mientjes (PRO!)
“In een GS brief van 6 april heeft GS aangekondigd dat er per 1 januari 2022, de  
provincie gaat starten met de haltetaxiRReis. Hierdoor wordt een deel van het 
vervoer van Zoov overgenomen en raakt een groot deel van de subsidie kwijt. 
De haltetaxiRReis loopt via haltes met een afstand van 15 km. Daardoor dreigt 
de bereikbaarheid in het buitengebied in gevaar te komen. Wat is de impact van  
onze inwoners in het buitengebied door de start van halteRReis, wat zijn de 
consequenties en hoe gaat de gemeente het probleem van de bereikbaarheid in  
het buitengebied oplossen”

Wethouder Overduin beantwoord de vraag. 

Marjolijn Gerritsen (PvdA)
Gezien de huidige ontwikkelingen in Afghanistan, zijn we benieuwd naar het 
volgende:
- Wat is de stand van zaken met betrekking tot de opvang van vluchtelingen in 
de gemeente Oude IJsselstreek?
- Heeft de gemeente contact gehad met instanties zoals COA om een bijdrage 
te leveren aan de opvang van Afghaanse vluchtelingen?

Wethouder Overduin beantwoord de vraag.

Sluiting: 22.17 uur

Aldus vastgesteld door de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) in zijn openbare 
vergadering van 7 oktober 2021

de commissiegriffier de voorzitter

Maaike Piscaer Ruben Driever


