
Lijst bestuurlijke toezeggingen
Commissie : Maatschappelijke Ontwikkeling (MO)
Datum : 15-9-2022

Toezegging Stand van zaken Afhandeling 

1. Spel ‘een uur in de bijstand’ organiseren voor MO
Datum: commissie MO 18-11-2021

             Portefeuillehouder: John Haverdil

Voormalig wethouder Kuster heeft de commissie het 
aanbod gedaan een keer mee te doen aan het ‘spel’ ‘één 
uur in de bijstand’. N.a.v. reacties uit de commissie heeft 
voormalig wethouder Kuster toegezegd te kijken of dit kan 
worden georganiseerd.

MO 15-9-2022: Inplannen via de agendacommissie. Voorstel college: 
☐ aanhouden
☐ agenderen
☒ afvoeren

Het spel ‘een uur in de bijstand’ is 
gespeeld op 19 januari 2022.

2. Mondzorg op het consultatiebureau
Raad 25-11-2021
Portefeuillehouder: Ria Ankersmit

Voormalig wethouder Overduin heeft toegezegd n.a.v. een
aangehouden motie:
Om onderzoek te doen naar goede mondzorg en het 
belang daarvan in de gemeente Oude IJsselstreek. Ze 
gaat tevens in gesprek met consultatiebureau Yunio om te 
kijken hoe daar de functie van de mondzorg door middel 
van een specialist kan worden ingevuld. Daar rapporteert 
de wethouder de gemeenteraad volgend jaar voor de 
zomer over terug.

Commissievergadering 16 juni 2022

Wethouder Ankersmit zegt toe:
1. De commissie te informeren over de tussentijdse 

evaluatie van de pilot mondzorg in Doetinchem eind 
van dit jaar. 

2. Intern navraag te doen over het contact met de 
initiatiefnemer van mondzorg bij jongeren en hierover 
de commissie informeren.

Datum: voor het zomerreces 2022

Voorstel college: 
☐ aanhouden
☐ agenderen
☒ afvoeren

Raadsmemo over de stand van 
zaken ontvangen op 20-12-2022.

We zijn in afwachting van de 
resultaten van de pilot in 
Doetinchem (mei dit jaar.)



3. Inzicht bestand STOER
Begrotingsraad 31-10-2022 en 3-11-2022
Portefeuillehouder: John Haverdil

Wethouder Haverdil zegt toe dat de raad inzicht krijgt in 
het bestand van STOER t.a.v. aantallen en ontwikkelingen
van betrokkenen op de maatschappelijke ladder. Hierover 
volgt een notitie.

Datum: 

Voorstel college: 
☒ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren

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

Motie Stand van zaken Afhandeling

1 Motie brede welvaart
Datum: raad 29-9-2022
Portefeuillehouder: Ria Ankersmit

Draagt het college op:
 De ondersteuning van het subsidieproces te versterken met 

het opzetten van een subsidieregister;
 De subsidie maatschappelijke effecten actiever met 

verenigingen te bespreken en de regeling
zo nodig aan te passen zodat verenigingen hier ook van 
gebruik kunnen maken;

 Een organisatiebreed traject te initiëren om in gesprek te 
gaan over brede welvaart en de toepassingsmogelijkheden 
daarvan, zodat het concept breed gaat leven in de raad, het 
college en alle lagen van de organisatie;

 Bij alle nieuwe beleidsvoorstellen inzichtelijk te maken op 
welke wijze met nieuw beleid (of aangepast beleid) 
bijgedragen gaat worden aan brede welvaart;

 Voorbeelden te delen en actief te communiceren over 
succesverhalen en lessen van minder geslaagde initiatieven 
ten aanzien van brede welvaart, ook met het 

Datum:

Voorstel college: 
☐ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren

Wordt meegenomen in de 
raadsavond van 30 maart over 
SDG’s.

https://raad.oude-ijsselstreek.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/2022/29-september/20:00/Motie-D66-brede-welvaart-in-het-subsidiebeleid.pdf


sociaalmaatschappelijk netwerk van verenigingen en 
maatschappelijke organisaties;

 De raad uiterlijk in het eerste kwartaal van 2023 bij te praten 
over de huidige stand van zaken in de uitvoering van deze 
motie en de vervolgstappen voor volledige uitvoer van de 
motie.

2 Motie Bestaanszekerheid
Begrotingsraad 31-10-2022 en 3-11-2022
Portefeuillehouder: John Haverdil

Verzoekt het college:
In te zetten op de vier actielijnen energiecrisis voor 2022 en 2023 
te weten:
1. Communicatie richting de inwoners verbeteren;
2. Energietoeslag ook aan huishoudens tot 130% van het 

bijstandsniveau uitkeren en daarboven maatwerk leveren;
3. Subsidies voor maatschappelijke organisaties die te maken 

hebben met opgelopen energiekosten naar 130% van het 
huidige subsidiebedrag te verhogen;

4. Investeren in structurele verduurzamingsmaatregelen door 
inwoners.

Voor de dekking te putten uit de Algemene Reserve en hierbij ook
alternatieve dekkingsmogelijkheden te bezien zoals de Reserve 
Sociaal Domein en de Covid-middelen.

Datum:

Voorstel college: 
☐ aanhouden
☐ agenderen
☒ afvoeren

3 Motie Revolverend Schulden Fonds
Begrotingsraad 31-10-2022 en 3-11-2022
Portefeuillehouder: John Haverdil

Verzoekt het college om:
1. Te onderzoeken of het mogelijk is om voor inwoners met 

‘relatief’ kleine schulden tot b.v. max. 3.000,- euro een 
Revolverend Schulden Fonds op te zetten;

2. In het bevestigende geval een pilot op te zetten in 
samenwerking met lokale instanties die zich met deze 
problematiek bezighouden, maar ook betrokken zijn bij de 
vroegsignalering b.v. de schuldhulpmaatjes;

Datum:

Voorstel college: 
☒ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren

Het college geeft in Q1 2023 
uitvoering aan dit onderzoek. 

https://raad.oude-ijsselstreek.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/2022/03-november/18:00/Moties/LB-PvdA-Motie-Revolverend-Schulden-Fonds-1.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/2022/03-november/18:00/Moties/D66-namens-alle-fracties-Motie-Bestaanszekerheid-VERSIE-3-11-2022.pdf


3. Indien deze pilot succesvol is te komen met een voorstel tot 
het instellen van dit fonds;

4. De raad via de commissie Maatschappelijke ontwikkeling te 
informeren over de resultaten en voortgang.

                                                                                                                                                                                                                                                            


