
Lijst bestuurlijke toezeggingen

Commissie : Maatschappelijke Ontwikkeling (MO)
Datum : 28-10-2021

Toezegging Stand van zaken Afhandeling 

1. 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 
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.

Commissie MO 11-2-2021 Wethouder Bert Kuster zegt toe:

1. Om in de volgende commissie MO de uitwerking van de motie 
‘maatschappelijke banen’ te bespreken; 

2. De commissie MO tijdig te betrekken wanneer n.a.v. 
veranderd beleid er verordeningen moeten worden aangepast en 
daarbij een planning te maken wanneer de commissie/raad 
welke (aangepaste) verordening kan verwachten;

3.De rapportage over de Wsw als integraal onderdeel mee te 
nemen bij de algehele rapportage over de uitvoering van de 
participatiewet;

Voorstel college: 
☒ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren

8-7-2020: werkbijeenkomst MO 
‘governance’ 

Presidium:
behandelen tijdens extra 
raadsvergadering 10-11-20

Behandeld op 10-11-2020

Update college:
Het verslag van de 3e bijeenkomst 
is aan de gemeenteraad gezonden.

Elke maand wordt een nieuw thema 
behandeld in de commissie 
vergadering, als voorbereiding op 
de nieuwe Verordening die in 
december 2021 in de 
gemeenteraad wordt behandeld.  

2. Inclusie Sep/okt 2020



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.

Bijeenkomst inclusie

Voorstel college: 
☒ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren

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

MO 16-9-2021: verzoek om 
update portefeuillehouder

3. Bijeenkomst ontwikkelingen bestuursopdracht transformatie 
Wmo

Datum: commissie MO 15-4-2021
             Portefeuillehouder: Overduin

Wethouder Marieke Overduin zegt toe: 
Voor de zomervakantie een tweede bijeenkomst te organiseren 
om de raad verder te informeren over dit onderwerp.

Voor de zomervakantie
Tweede bijeenkomst

Voorstel college: 
☐ aanhouden
☐ agenderen
☒ afvoeren

4. Programmabegroting 2022 GGD NOG
Datum: gecombineerde commissie 20-5-2021

             Portefeuillehouder: Overduin

Wethouder Overduin zegt toe:
1. In het najaar een bijeenkomst met de 

gemeenteraad/commissie te organiseren over de GGD.

Voorstel college: 
☐ aanhouden
☐ agenderen
☒ afvoeren

5. Partijen met een subsidierelatie ondersteunen in het 
coronatijdperk’

Datum: raad 1 juli
             Portefeuillehouder: Kuster

Voorstel college: 
☒ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren



Wethouder Kuster zegt n.a.v. de motie ‘partijen met een 
subsidierelatie ondersteunen in het coronatijdperk’ (aangenomen 
d.d. 28-5-2020) en de op 1 juli door het CDA ingediende motie 
‘Kickstart voor verenigingen en hun onderkomens’ dat de tweede 
motie binnen de ‘oude motie’ past en zegt toe om over dit 
onderwerp een enquête uit te zetten - vooral gericht op het 
opstarten - en de raad hierover de te informeren. N.a.v deze 
toezegging trekt het CDA de motie ‘Kickstart voor verenigingen 
en hun onderkomens’ in.

MO 16-9-2021: college komt met 
resultaten in Q4

6. Onderzoek jongeren
Datum: raad 1 juli

             Portefeuillehouder: Kuster

Wethouder Kuster zegt toe om in de keten te onderzoeken wie 
welke rol heeft, hoe ze hun rol zien en hoe de samenwerking tot 
stand gaat komen. Het college zal de komende periode met alle 
betrokken partijen spreken, waaronder uiteraard ook de jongeren 
zelf. Er zal ook naar andere gemeentes worden gekeken. De 
commissie MO zal geïnformeerd worden over de aanpak en 
uitkomst. 

Voorstel college: 
☒ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren

MO 16-9-2021: college komt met 
resultaten in Q4

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

Motie Stand van zaken Afhandeling

Motie Borstonderzoek
Raad 28-10-2021
Portefeuillehouder: Overduin

Verzoekt het college:
- Er bij de (demissionair en toekomstig) staatssecretaris, door 

toezending van deze motie, op aan te dringen dat hij zijn 
maatregel heroverweegt en er alles aan doet om te realiseren 



dat de tweejarentermijn zo consequent mogelijk wordt 
toegepast.

- Deze motie bij de leden van de Tweede Kamer bekend te 
maken,

                                                                                                                                                                                                                                                             


