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BEGELEIDINGSBLAD RAADSTUKKEN 

1. Onderwerp: 
UItvoeringsplan Covid-19 "Naar een nieuw evenwicht in Oude IJsselstreek" 

2. Voor welke raadscyclus 
november- december 2021 
 

3. Agenderen voor 
☐ Op raads-info-bijeenkomst  
☒ Gecombineerde Raadscommissie: MO/AFE 29 november 

☐ Raadsvergadering 

☐ Werkbijeenkomst 

4. Welke behandeling 

wordt gevraagd 

☐ Technische toelichting  
☒ Open gesprek 

☒ Informatieve beraadslaging (beeldvorming) 

☐ Oriënterende beraadslaging (oordeelsvorming) 

☐ Politieke beraadslaging ter voorbereiding op besluitvorming 

☐ Besluitvorming 

5. Bij behandeling 
verwacht u behoefte aan 

☐ Inspraak van inwoners (reactie op onderwerp) 

☐ Samenspraak met inwoners (interactie over onderwerp) 

6. Bij behandeling raads-

info-bijeenkomst is er 
behoefte aan 

☐ Inleiding door portefeuillehouder 

☐ Inleiding door ambtenaar 

☐ Inleiding door externe adviseur 

☐ Inleiding door externe partner 

☐ Toelichting en reactie door externe adviseurs/partners 

7. Inschatting hoeveel tijd 
nodig is voor 
behandeling 

 Vijf kwartier 
 

8. Toelichting 
In juli jl. is de visiememo ‘Covid-19 Naar een nieuw evenwicht’ door het college 
vastgesteld (zaaknr 263725). De memo gaf een eerste uitwerking op hoofdlijnen 
op de drie beleidsterreinen economie, sociale structuur en maatschappelijk 
middenveld. Met het uitvoeringsplan zetten we gerichte acties in om de negatieve 
effecten van Covid waar mogelijk te beperken en de brede welvaart te versterken 
door kansen en mogelijkheden te benutten. 
 
De 2 bijlagen (eindrapportage onderzoek gemeenschapsvoorzieningen en 
resultaten enquête verenigingen en stichtingen) zijn ter kennisname bijgevoegd. 
Deze worden op een later moment in de commissie MO besproken.  

9. Samenvatting voor de 
hoofdpunten voor 
beraadslaging resp. 
besluitvorming 

Conform afspraak, betrekt het college de raad bij het uitvoeringsplan Covid-19. In 
een gecombineerde raadscommissie kan het concept uitvoeringsplan worden 
besproken en wordt de raad op reactie en input gevraagd. Waarna het college 
het plan definitief kan vaststellen en tot uitvoering over kan gaan. 
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10. Eerder genomen 
besluiten of eerder 
besproken stukken 

Visiememo Covid-19 Naar een nieuw evenwicht (zaaknr. 263725; 7 juli 2021) 

11. Algemeen te ontsluiten 
stukken via website en 
RaadsApp 

1. Uitvoeringsplan Covid-19 Naar een nieuw evenwicht (ter bespreking) 
2. Bijlage 1: Eindrapportage onderzoek gemeenschapsvoorzieningen (ter 

kennisname) 
3. Bijlage 2: Resultaten enquête  verenigingen en stichtingen (ter 

kennisname) 

12. Achterliggende stukken, 

te ontsluiten via interne 
deel RaadsApp 

 

13. Geheime stukken, 
ingevolge WOB alleen 
ter inzage op de 
raadsgriffie 

 

14. Welke burgers, 
bedrijven, organisaties 
krijgen bericht van 

raadsbehandeling door 
de behandeld ambtenaar 
en met welk doel? 

 

15. Portefeuillehouder 
Ria Ankersmit 

16. Programmamanager 
Marijke Verstappen 

17. Behandeld ambtenaar, 

beschikbaar voor 
informatie vooraf 

Klasien Timmermans 
K.Timmermans@oude-ijsselstreek.nl  
0315292401 

18. Opmerkingen voorzitter 
raadscommissie 

 

19. Opmerkingen 

agendacommissie 

 

20. Opmerkingen 
raadsgriffie 

 


