
Conclusies en afspraken

Van de digitale video vergadering van de gecombineerde commissie AFE/MO
van de Gemeente Oude IJsselstreek gehouden op donderdag 20 mei

Aanwezig: Ruben Driever, commissievoorzitter
Maaike Piscaer, commissiegriffier

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

CDA
Lotte Pragt
Guido Hakvoort

PRO!
Elja Versteeg
Suzan Tuit 
Jan Vesters
Gerard Mientjes

PvdA
Sylvia van Londen
Willie Oort
Marjolijn Gerritsen
Ton Menke

VVD
Richard de Lange
Memet Tekinerdogan
Rens Spijkers 

D66
Ine Woudstra
Camiel Vanderhoeven

College: Otwin van Dijk 
Bert Kuster
Marieke Overduin
Janine Kock

 
Ambtelijk: Thomas Beke

Tijn van Lange
Tom Beskers
Hans Boesveld
Roland Smorenberg
Maurice Bloemenkamp



Onderwerp
Aard bespreking

Opening en mededelingen
Open gesprek

0.1 Afmelding van wethouder Ben Hiddinga en Ria Ankersmit

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 lijst conclusies en afspraken vorige vergaderingen van de commissie MO 
van 15 april wordt ongewijzigd vastgesteld 

Onderwerp
Aard bespreking

Vaststellen lijst bestuurlijke toezeggingen en actuele moties 
Besluitvorming

0.4 De lijst met bestuurlijke toezeggingen en actuele moties wordt ongewijzigd 
vastgesteld.

Onderwerp
Aard bespreking

Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023 
Voorbereidende beraadslaging

1    
 

Toelichting:
Op basis van artikel 38B Politiewet 2012 stelt de gemeenteraad tenminste 
eenmaal in de vier jaar de prioriteiten vast die de gemeente op het gebied van 
veiligheid nastreeft.

Burgemeester Otwin van Dijk zegt toe: 

1. De gemeenteraad regelmatig op de hoogte te houden over de 
voortgang van dit integraal veiligheidsbeleid. De manier waarop zal nog 
worden bekeken; 

2. Te kijken of er meer informatie kan worden gegeven over ‘afpakken’;
3. Burgernet verder onder de aandacht te brengen.

Advies commissie: bespreekstuk tijdens de raadsvergadering van 27 mei 2021 

Onderwerp
Aard bespreking

Programmabegroting 2022 GGD NOG 
Voorbereidende beraadslaging

2 Toelichting
Jaarlijks levert de GGD NOG, conform de Gemeenschappelijke Regeling, de 
begroting voor het komende jaar aan. Deze wordt in het Bestuur van de GGD 
NOG behandeld en vervolgens vastgesteld in de vergadering van het Algemeen 
Bestuur van juli. Conform de regels van de Gemeenschappelijke Regeling, mag 
de gemeenteraad zijn zienswijze kenbaar maken ten aanzien van de begroting. 
De raad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen.

Wethouder Overduin zegt toe:
1. In het najaar een bijeenkomst met de gemeenteraad/commissie te 

organiseren over de GGD.

Advies commissie: hamerstuk tijdens de raadsvergadering van 27 mei 2021



Onderwerp
Aard bespreking

Jaarstukken 2020 en Begroting 2022-2025 ECAL 
Voorbereidende beraadslaging

3 Toelichting:
De jaarstukken 2020 en begroting 2022-2025 van het ECAL zijn opgesteld 
conform de afspraken gemeenschappelijke regelingen. Er wordt gevraagd om in 
te stemmen met de stukken en geen zienswijze in te dienen. De 
verantwoordelijk portefeuillehouder neemt dit mee in de AB vergadering van juni 
2021.

Burgemeester Otwin van Dijk zegt toe:
1. Te kijken of er een raadsexcursie/werkbezoek georganiseerd kan 

worden naar het ECAL. Dit zal worden neergelegd bij de 
agendacommissie.

Advies commissie: hamerstuk tijdens de raadsvergadering van 27 mei 2021
 

Onderwerp
Aard bespreking

Strategische agenda werk en inkomen 
Oriënterende beraadslaging

4 Toelichting:
De transformatie in de Kijk op Werk kent een tweetal fasen. In fase 1 stond de 
operationalisering van STOER centraal. In fase 2 wordt verder gewerkt aan de 
ambities zoals verwoord in het document Transformatie in de kijk op Werk. Het 
college heeft – op advies van de strategische stuurgroep en op basis van de 
aandachtspunten die door u zijn aangedragen tijdens de commissievergadering 
in februari 2021 – de strategische agenda Werk en Inkomen vastgesteld. De 
strategische agenda bevat de ambities met betrekking tot de onderdelen 
loopbaanbegeleiding en inkomensbegeleiding, welke vervolgens zijn vertaald 
naar doelstellingen, acties en een planning. Tijdens deze vergadering wil het 
college de strategische agenda bespreken met de commissie. Dit onderwerp 
staat geagendeerd als Oriënterende beraadslaging.

Wethouder Bert Kuster zegt toe:

1. De opmerkingen die gemaakt zijn in deze commissievergadering mee te 
geven aan STOER voor de verdere uitwerking van deze strategische 
agenda;

2. In de volgende commissie MO een verdere uitwerking van de 
Strategische Agenda te bespreken en daarin ook de zaken uit Q1 en Q2 
mee te nemen;

3. In de komende maanden verschillende onderdelen van de Verordening 
Sociaal Domein met de commissie MO te bespreken. De totale 
Verordening Sociaal Domein ligt in december ter besluitvorming voor 
aan de raad/commissie;

Onderwerp
Aard bespreking

Fractie PRO! - Masterplan jongeren 
Open gesprek

5 Toelichting:
Geagendeerd als ‘open gesprek’ op verzoek van de fractie van PRO!

Er wordt ingesproken door Jesse van de Gevel van 0315jongerenactiviteiten. Hij 
wordt geïntroduceerd door Benny Vonk en Milton van Rijn,

De fractie van de PRO! heeft voorafgaand aan de vergadering de commissie 
een drietal vragen toegestuurd met de vraag hierop tijdens deze vergadering 



antwoord op te krijgen.

Er worden door de commissieleden verschillende vragen gesteld. De vragen 
zullen schriftelijke worden ingediend bij de fractie van PRO! Deze zullen 
vervolgens schriftelijk door de fractie van PRO! voor de behandeling van de 
Voorjaarsnota worden beantwoord.

Er wordt een reactie op het Masterplan Jongeren gegeven door burgemeester 
Otwin van Dijk en wethouder Bert Kuster.

Onderwerp
Aard bespreking

Externe vertegenwoordigingen en actuele portefeuillezaken 
Open gesprek

0.5 -

Onderwerp
Aard bespreking

Overige onderwerpen ter bespreking 
Open gesprek

0.6 Miranda Steentjes (Lokaal Belang) heeft aangekondigd het onderwerp toiletten 
in treinen’ hier te willen bespreken. Het onderwerp ‘openbare toiletten’ is n.a.v. 
een inspraak van mevrouw Sandra Gosseling al eens besproken in de 
commissie MO. Idealiter had de fractie dit onderwerp middels een motie vreemd 
aan de orde van de dag tijdens de raad van 27 mei in stemming willen brengen, 
maar aangezien de Provinciale Staten op 26 mei vergaderen en dit onderwerp 
ter bespreking komt worden portefeuillehouders Ria Ankersmit (mobiliteit) en 
Janine Kock (inclusie) en Burgemeester van Dijk voor de lobby gevraagd om 
namens de gemeenteraad van Oude IJsselstreek bij de provincie Gelderland 
erop aan te dringen het VN-verdrag Handicap serieus te nemen en niet te 
wachten tot 2037/2042, de jaren waarin de regionale treinen zijn afgeschreven, 
maar extra middelen beschikbaar te stellen om toiletten in regionale treinen in 
de provincie Gelderland, maar in ieder geval tussen Arnhem -  Winterswijk en 
Winterswijk – Zutphen mogelijk te maken.

Alle fracties geven aan in te stemmen met dit verzoek. 

Wethouder Kock zegt toe:
 Dat er namens de gemeenteraad en het college van B&W een brief uit 

zal gaan met dit verzoek richting de PS

Onderwerp
Aard bespreking

Rondvraag 
Open gesprek

0.7 Sylvia van Londen (PvdA): “Enige tijd geleden heeft dhr Kuster ons 
geïnformeerd over de hulp aan slachtoffers van de toeslagen wet uit onze 
gemeente. De PvdA is benieuwd hoe het nu gaat met deze hulp en waar deze 
uit bestaat.” Er wordt antwoord gegeven door wethouder Kuster, 

Sluiting: 23.15 uur

Aldus vastgesteld door de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) in zijn openbare 
vergadering van 17 juni 2021

de commissiegriffier de voorzitter

Maaike Piscaer Ruben Driever




