
 
 

Conclusies en afspraken 
 

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

gehouden op donderdag 16 juni 2022 om 20.00 uur op het DRU Industriepark te Ulft. 
 
 

Aanwezig:   Camiel Vanderhoeven, commissievoorzitter   
    Emilia Peters, commissiegriffier 
 
    --------- 
    Lokaal Belang 
    Lucy Hugen-Thuis 
    Ton Looman 
 

Dorp en Platteland Beweging 
Koen Dieker 
Meike Lubbers 
 
CDA 

 Guido Hakvoort 
Ruud Gijbels 
Jos Westerhof 
 
PvdA 
Sylvia van Londen 
Onno van de Groep 

 
PRO! 

    Gülden Siner-Sir 
    Elja Versteeg 
    Gilbert Esser 
 

VVD 
Rens Spijkers 
Memet Tekinerdogan 
Jan Spronk 
 
ADA 
- 
 
D66  
Luke Buevink 
Ine Woudstra 
Karen Smelt 
 

College:  Ria Ankersmit 
  Janine Kock 
  John Haverdil 
 Marco Bennink 
  
Ambtelijk: Linda Tackenkamp 

Rene van der Aa 
 Tom Beskers 
  Daisy van Gils 

Hanna Riezebos 



 

Onderwerp 
 

Opening en mededelingen 
 

0.1 Afmelding: Richard de Lange, Everard Kemperman, Heini Peters, Gerard 
Wildenbeest, Marjolijn Gerritsen, Thea Teunissen-Sticker 
 
 

 

Onderwerp 
Aard bespreking 

Vaststellen agenda 
Besluitvorming 

0.2 Bij agendapunt 05 Externe vertegenwoordigingen en actuele portefeuillezaken 
zullen de wethouders Kock en Bennink het woord voeren. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

Onderwerp 
Aard bespreking 

Vaststellen lijst conclusies en afspraken vorige vergadering 
 

0.3 Deze lijst is in de gecombineerde commissievergadering van 16 mei 2022 
vastgesteld. 

 

Onderwerp 
Aard bespreking 

Vaststellen lijst bestuurlijke toezeggingen en actuele moties  
Besluitvorming 

0.4 
 

1. Mondzorg jongeren – afgevoerd 
2. Spel ‘een uur in de bijstand’ organiseren voor MO - aangehouden 
3. Mondzorg op het consultatiebureau – aangehouden 
Er is een memo over mondzorg ontvangen van het college. 
 
Sylvia van Londen (PvdA) verzoekt wethouder Ankersmit alsnog in gesprek te 
gaan met de initiatiefnemer van mondzorg bij jongeren. 
Sylvia van Londen (PvdA) en Gülden Siner-Sir (PRO!) pleiten voor een eigen 
pilot mondzorg. 
 
Afspraken: 
Wethouder Ankersmit informeert de commissie over de tussentijdse evaluatie 
van de pilot mondzorg in Doetinchem eind van dit jaar.  
Wethouder Ankersmit zal intern navraag doen over het contact met de 
initiatiefnemer van mondzorg bij jongeren en hierover de commissie informeren. 
 
 
 

 
 

Onderwerp 
Aard bespreking 

Bestuursopdracht Wmo 
Informatief 

1 
 

Wethouder Kock maakt de naam bekend die verbonden is aan de nieuwe 
werkwijze: ‘Samen sterker thuis’. 
 
Ambtelijke presentatie door Rene van der Aa ter voorbereiding op de 
aanpassing van de verordening die in september ter besluitvorming wordt 
voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 
De afspraak die eerder is gemaakt over de procedure ten aanzien van adviezen 
van de adviesraad sociaal domein en de gemeenteraad blijft ongewijzigd.  
 

 
 
 
 
 



Onderwerp 
Aard bespreking 

Jaarstukken GGD-NOG 
Voorbereidende beraadslaging 

2 
 

Afspraken 
Elja Versteeg (PRO!) stelt vragen over de concept begroting 2023 van de GGD-
NOG. Wethouder Ankersmit neemt de vragen mee naar de vergadering van het 
Algemeen Bestuur op 7 juli a.s. 
 
Conclusie 
De commissie adviseert het onderwerp in de raadsvergadering van 30 juni 2022 
te behandelen als hamerstuk. 
 

 
 

Onderwerp 
Aard bespreking 

Jaarstukken Stadsbank 
Voorbereidende beraadslaging  

3 
 
 

Afspraken 
Luke Buevink (D66) stelt een vraag over het weerstandsvermogen en de 
weerstandscapaciteit (pag. 16). Welke investeringen worden hier bedoeld als er 
geld over zou zijn? Wethouder Haverdil zal de vraag schriftelijk beantwoorden. 
 
Conclusie 
De commissie adviseert het onderwerp in de raadsvergadering van 30 juni 2022 
te behandelen als hamerstuk. 
 

 

Onderwerp 
Aard bespreking 

Externe vertegenwoordigingen en actuele portefeuillezaken  
Open gesprek 

0.5 Externe vertegenwoordigingen m.b.t. deze commissie zijn: 
Stadsbank Oost-Nederland, GGD Noord- en Oost Gelderland, N.V. Amphion,  
Ring van Europese IJzersteden, Regionaal Erfgoedcentrum Achterhoek en 
Liemers (ECAL) en Veilig Thuis. 
 
Wethouder Bennink informeert de commissie over de voortgang van de 
ontwikkeling van de IKC’s in de gemeente. De commissie wordt in september in 
beslotenheid inhoudelijk geïnformeerd over het proces.  
 
Wethouder Kock geeft aan dat met ingang van 1 juli a.s. de ondersteuning van 
betekenisvolle naasten (mantelzorgers), alleen nog door Sociaal Werk Oude 
IJsselstreek wordt uitgevoerd.  
 
Gülden Siner-Sir (PRO!) vraagt of de werkwijze voor inwoners hetzelfde blijft, 
bijvoorbeeld voor de aanvraag. 
 
Afspraken 
Wethouder Kock informeert de commissie als er sprake is van een verandering 
in de werkwijze voor inwoners.  
 

 

Onderwerp 
Aard bespreking 

Overige onderwerpen ter bespreking  
Open gesprek 

0.6 - 

 

Onderwerp 
Aard bespreking 

Rondvraag  
Open gesprek 

0.7 Ine Woudstra (D66) vraagt welke concrete initiatieven er lopen rond de ouder 
wordende inwoner om te zorgen dat deze blijft participeren. 

 



Onderwerp 
Aard bespreking 

Sluiting  
Open gesprek 

0.8 - 

Sluiting: 21.20 uur 
 
Aldus vastgesteld door de commissie in haar openbare vergadering van 15 september 2022. 
 
de commissiegriffier     de voorzitter 
 
Emilia Peters      Camiel Vanderhoeven 


