
Lijst bestuurlijke toezeggingen

Commissie : Maatschappelijke Ontwikkeling (MO)
Datum : 25-1-2021

Toezegging Stand van zaken Afhandeling 

1. 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 17-2-20:
volgende agenda.cie voorstel 
hoorzitting met verenigingen 
(representanten uit verschillende 
segmenten).

Agenda.cie 20-4-2020:
N.a.v. memo college aan 
agenda.cie agenderen in de 
commissie MO van juni als open 
gesprek

MO 18-6-2020:
De voorzitter concludeert dat er in 
de commissie behoefte is aan een 
gesprek met de verenigingen. Er 
zal in de agenda.cie gekeken 
worden hoe en wanneer.

Update 16-7-20:
Zie ingekomen stuk 20-298 
‘sportvoorzieningen 
toekomstbestendig’

https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-298-Wethouder-Kuster-Raadsmemo-sportvoorzieningen-toekomstbestendig.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/19-222-College-Evaluatie-uitvoeringsregels-basissubsidie-welzijn-cultuur-en-sport.pdf


Agendacommissie 2-11-2020
Agenderen wanneer i.v.m. 
maatregelen corona fysieke 
bijeenkomst is toegestaan, tot die 
tijd aanhouden.

2. Startnotitie transformatie sociale basis
Datum: MO 12-3 en raad ?

             Portefeuillehouder: Kuster

Wethouder Kuster zegt toe:
1. De raad een samenvattend verslag/inventarisatie te 

sturen van de tweede fase (gesprekken met buiten); 
2. Een memo naar de raad te sturen waarin de 

samenwerking met en de sturing op Buurtzorg Jong 
wordt beschreven;

3. Voor de aankomende raadsvergadering de 
gemeenteraad een korte samenvatting toe te sturen van 
hetgeen door de fracties tijdens deze 
commissievergadering is meegegeven, daarin zal 
worden meegenomen hoe de verschillende 
verenigingen in dit traject worden betrokken.

Beleidsplan sociale basis

Voorstel college: 
☒ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren

Zie ingekomen stuk n.a.v. 
commissie behandeling 20-126

3. Kwaliteitsslag Sociaal Domein
Datum: gecombineerde commissie 15-6-2020

             Portefeuillehouder: Kuster

Wethouder Bert Kuster zegt toe de raad te informeren over de 
nieuwe werkwijze in het Sociaal Domein en hoe met deze 
omslag concreet de financiële resultaten bereikt zijn 
(bijvoorbeeld middels een memo en vervolgens een toelichting in 
de commissie MO);

Geen datum 
Informeren kwaliteitsslag

Voorstel college: 
☐ aanhouden
☐ agenderen
☒ afvoeren

MO 18-6-2020
Wethouder Kuster vraagt de PvdA 
concrete vragen voor de 
informatiebehoefte toe te sturen

MO 17-9-2020
Agenderen voor een commissie 
MO (o.a. financiële uitwerking, 
vragen dhr. Mientjes fractie PRO!)

Agendacommissie 2-11-2020
Agenderen cyclus december

https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-126-Wethouder-Kuster-memo-beantwoording-vragen-startnotitie-versterking-sociale-basis.pdf


MO 19-11-2021
Bij bespreking meenemen: 
monitoring en evaluatie jeugdzorg

Update college:
Is besproken in de commissie van 
november. Presentatie van de heer 
Pauptit is nagezonden.
Op de commissie MO van januari 
2021 behandeld.

4. Bestuursopdracht voor transformatie van de Wmo
Datum: commissie MO 18-6-2020

             Portefeuillehouder: Overduin

Wethouder Marieke Overduin zegt toe een werkbijeenkomst te 
organiseren om een uitgebreide toelichting te geven op de 
bestuursopdracht waarbij ook mogelijk de betrokken partners 
worden uitgenodigd. 

Geen datum 
Werkbijeenkomst over de 
bestuursopdracht 
transformatie van de Wmo

Voorstel college: 
☐ aanhouden
☐ agenderen
☒ afvoeren

Bijeenkomst georganiseerd op 8 
september 2020

MO 19-11-2020
Agenderen Q1 2021 + toelichtende 
memo college

Zie ingekomen stuk 20-447 
Wethouder Overduin - memo 
Voortgang transformatie Wmo

In de commissie MO van januari 
2021 behandeld. 

5. Uitvoeringsprincipes Transformatie in de kijk op werk / 
Bestuursopdracht Participatiewet

Datum: commissie MO 22-6-2020
             Portefeuillehouder: Kuster

 Wethouder Bert Kuster zegt toe de commissie MO 
maandelijks te informeren over de voortgang van de 

Voorstel college: 
☒ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren

8-7-2020: werkbijeenkomst MO 
‘governance’ 



transformatie in de kijk op werk (bestuursopdracht 
Participatiewet);

 Wethouder Kuster zegt toe in de komende maanden 
themabijeenkomsten (met bijvoorbeeld als thema’s 
governance en financiën) te organiseren waarin dieper kan 
worden ingegaan op de door de commissie gestelde vragen, 
maar waarbij ook met elkaar in discussie kan worden 
gegaan en input kan worden gegeven;  

 Wethouder Kuster zegt toe de position paper welke naar het 
ministerie is gestuurd ter kennisname naar de 
gemeenteraad te sturen.

Presidium:
behandelen tijdens extra 
raadsvergadering 10-11-20

Behandeld op 10-11-2020

Update college:
Er wordt nog een derde 
werkbijeenkomst georganiseerd in 
maart 2021

6. Inclusie
Datum: raad 2-7-2020

             Portefeuillehouder: Kock

Wethouder Janine Kock zegt n.a.v de aangehouden motie 6 
‘Lokale Inclusie Agenda’ toe in september of oktober dit jaar een 
raadsbijeenkomst te organiseren over (lokale) inclusie.

Sep/okt 2020
Bijeenkomst inclusie

Voorstel college: 
☒ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren

Zie ingekomen stuk 20-467 
Burgemeester Otwin van Dijk en 
wethouder Janine Kock - 
Onbeperkt meedoen (inclusie) 2020

7. Jongeren van 18 tot 27 jaar
Datum: commissie MO 17-9-2020

             Portefeuillehouder: Overduin

Gerard Mientjes (PRO!): “De provincie Gelderland heeft € 
540.000 beschikbaar gesteld voor het activeren van de Jeugd 
van 18 t/m 27 jaar, om ze te motiveren naar werk. Hoeveel is dit 
voor onze gemeente, en wat gaan wij er mee doen? Daarnaast 
kent onze gemeente ook een eigen project voor jongeren van 18 
tot 27 jaar. Wat is daarvan de stand van zaken? En hoe kan dit 
gematched worden met het project van de provincie?” 

Wethouder Marieke Overduin zegt toe de vraag schriftelijk te 
beantwoorden

Geen datum
Schriftelijke toelichting

Voorstel college: 
☐ aanhouden
☒ agenderen
☐ afvoeren

Zie ingekomen stuk 20-375 Vragen 
inzake provinciale gelden voor 
jeugd t/m 27 jaar

MO 19-11-2020: agenderen

Agendacommissie 25 jan 2021: 
Eerst goed overleg tussen PRO! en 
commissiegriffier en/of –voorzitter.

https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-375-Wethouder-Overduin-en-Kuster-Memo-vragen-inzake-provinciale-middelen-jongen.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-375-Wethouder-Overduin-en-Kuster-Memo-vragen-inzake-provinciale-middelen-jongen.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-375-Wethouder-Overduin-en-Kuster-Memo-vragen-inzake-provinciale-middelen-jongen.pdf


8. Leerlingenvervoer
Datum: raad 5-11-2020

             Portefeuillehouder: Overduin 

Wethouder Marieke Overduin zegt toe  n.a.v. de aangehouden 
motie ‘leerlingenvervoer’ in Q2 met een herijking komen van het 
beleid leerlingenvervoer op basis van de modelverordening die in 
december vanuit de VNG komt.

Q2 2021
Herijking beleid

Voorstel college: 
☒ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren

9 Wijziging Verordening Sociaal Domein 2021               
Datum: raad 21-11-2021

             Portefeuillehouder: Kuster

Wethouder Bert Kuster zegt toe: 
1.(N.a.v. een voorstel van Gülden Siner-Sir (PvdA)) om de 
gemeenteraad en commissie MO vroegtijdig in het proces van 
het aanpassen van de verordening te betrekken;
2. (N.a.v. een vraag van Gülden Siner-Sir) dat de effecten op zijn 
vroegst kunnen worden geëvalueerd in Q2 of Q3 2021.

Q2/Q3 2021
Commissie/raad 
vroegtijdig betrekken bij 
wijziging verordening

Voorstel college: 
☒ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren



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

Motie Stand van zaken Afhandeling

1 Meedoen werkt en blijft ook werken
Datum besluitvorming: 2-7-2020
D66, SP
Portefeuillehouder: Kuster

Verzoekt het college om:
a. Het project aan te vullen met activiteiten die zich richten op de 

begeleiding van kandidaten die succesvol zijn geplaatst en die 
in de twee jaar na plaatsing zullen worden vormgegeven

b. Te kijken welke vorm van jobcoaching, omscholing en 
bijscholing hierin wenselijk en noodzakelijk is en die in de twee 
jaar na plaatsing zullen worden vormgegeven

c. Welke vorm van begeleiding de werkgever nodig heeft 
d. De toevoegingen die nodig zijn om plaatsingen vanuit dit project 

tot duurzame plaatsingen te maken op te nemen in de verdere 
uitrol van “Meedoen Werkt”

e. De gemeenteraad hier te zijner tijd over te informeren

Geen datum
Informeren aanpassingen 
project meedoen werkt

Voorstel college: 
☐ aanhouden
☐ agenderen
☒ afvoeren 

Toelichting college: zie ingekomen 
stuk 20-312: “De oproep in de motie 
sluit aan bij de al geldende praktijk. 
We zetten al dergelijke instrumenten 
op het gebied van jobcoaching, 
omscholing en bijscholing in. Dit 
doen wij, in aansluiting op onze 
visie, vanuit de leefwereld en 
behoefte van de inwoners. Waarbij 
we leren van de activiteiten die 
succesvol zijn. In de tweede helft 
van 2020 worden de lessen uit 
Meedoen Werkt! meegenomen in de 
opbouw van de nieuwe organisatie. 
In de communicatie aan uw raad 
rondom de opbouw nemen we dit 
mee”

MO 17-9-2020:
Verzoek commissie motie 
aanhouden i.v.m. relevantie

                                                                                                                                                                                                                                                             

https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-312-College-Memo-behandeling-amendement-en-moties-raadsvergadering-2-juli-2020.pdf

