
Conclusies en afspraken

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

gehouden op donderdag 19 november om 20.00 uur 

Aanwezig: Ruben Driever, commissievoorzitter
Maaike Piscaer, commissiegriffier

---------
Lokaal Belang
Miranda Steentjes
Gerard Wildenbeest
Mia Verwaaijen

CDA
Lotte Pragt

SP
Elja Versteeg
Gerard Mientjes
Suzan Tuit 

PvdA
Sylvia van Londen
Ton Menke
Marjolijn Gerritsen

VVD
Jan Spronk
Memet Tekinerdogan 
Richard de Lange 

D66
Ine Woudstra

College: Bert Kuster
Marieke Overduin
Janine Kock
 

Ambtelijk: Thomas Beke
Bob Konings
Herman Dreef
Brigitte Preijde

Afwezig met afmelding: Rens Spijkers (VVD)

Afwezig zonder afmelding: -  



Onderwerp
Aard bespreking

Opening en mededelingen

0.1 Afmelding: Rens Spijkers (VVD)

Onderwerp
Aard bespreking

Vaststellen agenda
Besluitvorming

0.2 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld 

De voorzitter meldt dat de door Gerard Mientjes (PRO!) aangemelde rondvraag 
schriftelijk zal worden ingediend. 

Onderwerp
Aard bespreking

Vaststellen lijst conclusies en afspraken vorige vergaderingen 
Besluitvorming

0.3 De verslagen van de commissies Maatschappelijke Ontwikkeling van 18-6-2020 
en 22-6-2020 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) Subsidies:
Voorstel college: afvoeren (besproken MO 17-9-2020)
Besluit commissie: afvoeren

(5) Startnotitie opbouw uitvoering participatiewet
Voorstel college: afvoeren (Vastgesteld in de raadscyclus van juni 2020 en 
besproken 10-11-2020)
Besluit commissie: afvoeren 

(6) Startnotitie beleidsplan schuldhulpverlening 2020
Voorstel college: afvoeren (Beleidsplan schuldhulpverlening vastgesteld raad 
29-10-2020)
Besluit commissie: afvoeren

(8) Buurtzorgjong
Voorstel college: afvoeren (Behandeld in .cie MO oktober)
Besluit commissie: afvoeren (monitoring en evaluatie jeugdzorg wordt 
meegenomen tijdens het agendapunt ‘kwaliteitsslag Sociaal Domein 3 
december)

(10) Bestuursopdracht voor transformatie van de Wmo
Voorstel college: afvoeren (Bijeenkomst georganiseerd op 8 september 2020)
Besluit commissie: agenderen + memo wethouder Overduin

(12) Communicatie kindregelingen
Voorstel college: afvoeren 
Besluit commissie: afvoeren

(15) ingekomen brief van de Bibliotheek Achterhoekse poort (ingekomen stuk 
20-339a)
Voorstel college: afvoeren
Besluit commissie: afvoeren



(16) Jongeren van 18 tot 27 jaar
Voorstel college: afvoeren (Zie ingekomen stuk 20-375 Vragen inzake 
provinciale gelden voor jeugd t/m 27 jaar)
Besluit commissie: agenderen

MOTIES

(2) Meedoen werkt en blijft ook werken
Voorstel college: 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”
Besluit commissie: aanhouden

De lijst wordt gewijzigd vastgesteld.

Onderwerp
Aard bespreking

Uitvoeringsprincipes Transformatie in de kijk op werk 
Informatief

1    
 

Er wordt een korte toelichting gegeven door wethouder Bert Kuster. De DVO 
komt in december naar de gemeenteraad. 

Onderwerp
Aard bespreking

Besturenfusie Stichting samenwerkingsbestuur Paraat Scholen 
Voorbereidende beraadslaging

2 

(15 min)

Portefeuillehouder: 
Marieke Overduin-
Biesma

Verantwoordelijk 
ambtenaar: 
Herman Dreef

Toelichting:
Reflexis (bestuur dat openbaar onderwijs aanbiedt binnen Oude IJsselstreek) 
heeft het voornemen om per 1 januari 2021 middels een besturenfusie met 
stichting Lima verder te gaan als Stichting Samenwerkingsbestuur Paraat 
Scholen. Feitelijk betreft het een voorzetting en versteviging van de 
samenwerking die deze beide besturen al sinds 17 januari 2017 invullen. De 
gemeenteraad is eindverantwoordelijk voor het aanbod van openbaar onderwijs 
en moet derhalve toestemming verlenen.

De vraag van Miranda Steentjes (Lokaal Belang) wordt schriftelijk beantwoord

Advies commissie: Hamerstuk tijdens de raadsvergadering op 26 
november 2020

Onderwerp
Aard bespreking

Meedoenregeling 
Informatief

3 Toelichting:
Deze notitie is bedoeld ter bespreking met de raad. Aan de raad wordt gevraagd 
om input, waarmee het college verder kan met de verdere invulling van het 
meedoenbeleid. Aan de hand van de voorgestelde uitgangspunten en aanpak 
wordt verder invulling gegeven aan het meedoenbeleid.

Er wordt een inleiding op de 3 notities (agendapunt 3, 4 en 5) gegeven door 
wethouder Bert Kuster. Wethouder Kuster doet een procesvoorstel met 
betrekking tot de behandeling van deze notities. Het voorstel van het college is 
om te werken met 3 fases. De bespreking van vanavond is een eerste 
beeldvormende en verkennende fase. In januari 2020 komt er een opiniërende 



fase waarin de input die vanavond door de commissie gegeven wordt zal 
worden verwerkt. In februari/maart 2021 zal de besluitvormende fase 
plaatsvinden. In de tussentijds staat het de fracties uiteraard vrij om schriftelijke 
vragen te stellen. 

Er wordt een ambtelijke technische toelichting op de memo gegeven door 
Brigitte Preijde. Vervolgens worden er door de fracties vragen gesteld en input 
meegegeven. Omwille van de tijd wordt afgesproken dat nog openstaande en 
aanvullende vragen schriftelijk kunnen worden ingediend. Tijdens de bespreking 
wordt bij een aantal vragen toegezegd dat deze schriftelijk zullen worden 
beantwoord.

Onderwerp
Aard bespreking

Uitwerking Motie Herintreding Arbeidsmarkt 
Informatief

4 Toelichting:
De commissie wordt geïnformeerd over de uitkomsten uitwerking motie 
Herintreding arbeidsmarkt. Na deze beraadslaging vindt verdere uitwerking van 
het voorstel plaats, waarna het ter besluitvorming wordt voorgelegd.

Er wordt een ambtelijke technische toelichting op de memo gegeven door 
Brigitte Preijde. Vervolgens worden er door de fracties vragen gesteld en input 
meegegeven. Omwille van de tijd wordt afgesproken dat nog openstaande en 
aanvullende vragen schriftelijk kunnen worden ingediend. Tijdens de bespreking 
wordt bij een aantal vragen toegezegd dat deze schriftelijk zullen worden 
beantwoord.

Onderwerp
Aard bespreking

Uitwerking motie maatschappelijke banen 
Informatief

5 Toelichting:
De raad wordt geïnformeerd over de uitkomsten uitwerking motie 
Maatschappelijke banen. Na deze beraadslaging vindt verdere uitwerking van 
het voorstel plaats, waarna het ter besluitvorming wordt voorgelegd.

Er wordt een ambtelijke technische toelichting op de memo gegeven door 
Brigitte Preijde. Vervolgens worden er door de fracties vragen gesteld en input 
meegegeven. Omwille van de tijd wordt afgesproken dat nog openstaande en 
aanvullende vragen schriftelijk kunnen worden ingediend. Tijdens de bespreking 
wordt bij een aantal vragen toegezegd dat deze schriftelijk zullen worden 
beantwoord.

Onderwerp
Aard bespreking

Externe vertegenwoordigingen en actuele portefeuillezaken 
Open gesprek

0.5 -

Onderwerp
Aard bespreking

Overige onderwerpen ter bespreking 
Open gesprek

0.6 -



Onderwerp
Aard bespreking

Rondvraag 
Open gesprek

0.7 De aangemelde rondvraag van Gerard Mientjes (PRO!) over het principebesluit 
fietsenstalling Almende College locatie Isala/Laudis zal schriftelijk worden 
beantwoord.

Sluiting: 22.40 uur

Aldus vastgesteld door de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) in zijn openbare 
vergadering van 14 januari 2021

de commissiegriffier de voorzitter

Maaike Piscaer Ruben Driever


