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Onderwerp
Aard bespreking

Opening en mededelingen
Open gesprek

0.1 Geen afmeldingen 

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 11 maart wordt ongewijzigd vastgesteld 

Onderwerp
Aard bespreking

Vaststellen lijst bestuurlijke toezeggingen en actuele moties 
Besluitvorming

0.4 Het college adviseert toezegging 7 en motie 1 af te voeren.

Motie 1 Meedoen werkt: mevr. Van Londen geeft aan dat er na de presentatie 
van december is gevraagd om meer concrete informatie. Deze zou schriftelijk 
komen. Ze vraagt de wethouder wanneer deze informatie komt. Wethouder 
Kuster komt hier op terug.

Toezegging 7 Wijziging verordening Sociaal Domein 2021 wordt, conform 
voorstel, afgevoerd
Motie 1 Meedoen werkt en blijft ook werken wordt aangehouden

De lijst met bestuurlijke toezeggingen en actuele moties wordt gewijzigd 
vastgesteld.

Onderwerp
Aard bespreking

Stand van zaken ‘Transformatie in de kijk op werk’ 
Informatief

1    
 

Toelichting:
Dit betreft een standaard informatief agendapunt. Er wordt een korte toelichting 
worden gegeven op de stand van zaken inzake de ‘Transformatie in de kijk op 
werk’ 

Wethouder Kuster bespreekt 5 onderwerpen.

1. Het college heeft op 13 april besloten in te stemmen met de uitvoering 
van publieke maatschappelijke banen.

2. We zijn aan de slag met de strategische agenda. Hier wordt op 27 april 
een besluit over genomen, waarnaar deze naar de raad toekomt. 

3. We hebben afgestemd hoe we de voortgang kunnen rapporteren. Dit 
komt in de commissie van juni.

4. De wethouder heeft gesproken met de directeur van de Anton Tijdink 
school om een mooie samenwerking te ontwikkelen.

5. Afgelopen maand is een inwoner, die 11 jaar in de bijstand heeft 
gezeten, bij een bedrijf gestart met een vast contract. 

De TONK regeling is conform de visie ingericht met een vrijstelling van 30.000 
euro. Ook is er ruimte voor maatwerk. Tot nu toe zijn er 16 aanvragen voor 
130.000 euro.



Onderwerp
Aard bespreking

Ontwikkelingen Bestuursopdracht transformatie Wmo 
Open gesprek

2 Toelichting:
Er is een toelichting gegeven door wethouder Marieke Overduin. De commissie 
wordt in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen of politieke richting mee te 
geven.

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

Onderwerp
Aard bespreking

Leerlingenvervoer 
Voorbereidende beraadslaging

3 Toelichting  :  
De gemeente heeft de wettelijke plicht een regeling vast te stellen voor de 
bekostiging van het leerlingenvervoer. Thans is van kracht de Verordening 
leerlingenvervoer gemeente Oude IJsselstreek 2015. Deze verordening moet op 
een aantal punten worden geactualiseerd. Daarnaast wil de gemeente Oude 
IJsselstreek ook op het vlak van het leerlingenvervoer mee met de transformatie 
binnen het sociaal domein. Dit is dan ook aanleiding om de verordening aan te 
passen.

Er wordt een korte toelichting gegeven door wethouder Marieke Overduin. 

Toezegging:
Wethouder Overduin zegt toe de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Hoe verhoudt zich het bedrag van € 27.000,= genoemd in artikel 23   
van de Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Oude 
IJsselstreek 2021 tot de in de tabel genoemde bedragen in artikel 24 
van deze verordening.

2. Waarom is de verordening leerlingenvervoer niet geïntegreerd in de   
verordening Sociaal Domein?

Advies commissie: hamerstuk

Onderwerp
Aard bespreking

Externe vertegenwoordigingen en actuele portefeuillezaken 
Open gesprek

0.5 Wethouder Kuster geeft aan een Webinar op te nemen over regionale inkoop. 
De commissie kan eventuele onduidelijkheden en vragen vervolgens toesturen. 
Indien deze vragen daartoe aanleiding geven, kan er nog een themabijeenkomst 
over dit onderwerp georganiseerd worden. 

Onderwerp
Aard bespreking

Overige onderwerpen ter bespreking 
Open gesprek

0.6 -

Onderwerp
Aard bespreking

Rondvraag 
Open gesprek

0.7 Gerard Mientjes (PRO!) stelt de volgende vraag: “In de begroting 2021 is op blz.  
41 vermeld dat het bestrijden van de kansenongelijkheid in Q1 wordt aangepakt.
Als fractie assistent van Pro wil ik de portefeuillehouder vragen naar de stand 
van zaken en wanneer er voorstellen naar de commissie komen. De vraag wordt 
beantwoord door wethouder Marieke Overduin. 

Sylvia van Londen (PvdA) Stelt de volgende vraag: “Naar aanleiding van het 
krantenbericht van 24 maart jl. waarin wordt gesproken over sluiting van de 
dagopvang voor dak - en thuislozen heeft de PvdA de volgende vragen:



1- Klopt het dat er € 600.000,- minder subsidie gegeven wordt aan Iriszorg? Zo 
ja, waarom?
2- Wat zijn de gevolgen als de dagopvang gesloten wordt?
3- Welke oplossing ziet de wethouder om te voorkomen dat deze kwetsbare 
groep op straat komt te staan en welke acties heeft de wethouder hier intussen 
voor genomen?” De vraag wordt beantwoord door wethouder Marieke Overduin.

Sluiting: 21.53 uur 

Aldus vastgesteld door de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) in zijn openbare 
vergadering van 20 mei 2021,

de commissiegriffier de voorzitter

Dorien de Keyzer Ruben Driever


