
 Memo 

Aan: Gemeenteraad Oude IJsselstreek 

Cc: Programmamanagers 

Van: College van B&W 

Datum: 21 juli 2020 

Zaaknummer:  141794 

Onderwerp: Behandeling Amendement en Moties raadsvergadering 2 juli 2020 

 

Op 2 juli heeft de raad, tijdens de behandeling van de Jaarstukken 2019, 1e Berap 2020 en 

Voorjaarsnota 2020 een aantal moties en een amendement aangenomen. Het amendement en de 

moties 1, 3 en 4 zijn aangenomen. Motie 5 en 6 zijn aangehouden met toezegging van de 

portefeuillehouder. Motie 2 is aangehouden zonder verdere toezegging. Hieronder geven we aan hoe 

het college het amendement en de moties 1,3,4,5 en 6 behandelt.  

 

Amendement jaarstukken 2019: ontwikkelfonds verenigingen (aangenomen) 
Met het amendement is vanuit het positieve resultaat over 2019 een bedrag van € 29.443 toegevoegd 

aan een nieuwe reserve “toekomstbestendige verenigingen”.  

 

Na de zomer worden er uitgangspunten voor het ontwikkelfonds geformuleerd. Hierin nemen we de 

input vanuit het amendement mee. Ook kijken we bijvoorbeeld naar de mogelijke inzet van Sociaal 

Werk en/of Achterhoek in Beweging voor toekomstbestendige vraagstukken van verenigingen.  

 

In oktober/november verwachten we de uitgangspunten vast te stellen en aan de raad ter informatie 

aan te bieden.  

 

 

Motie 1: Meedoen werkt en blijft ook werken (aangenomen) 
De oproep in de motie sluit aan bij de al geldende praktijk. We zetten al dergelijke instrumenten op het 

gebied van jobcoaching, omscholing en bijscholing in. Dit doen wij, in aansluiting op onze visie, vanuit 

de leefwereld en behoefte van de inwoners. Waarbij we leren van de activiteiten die succesvol zijn.  

In de tweede helft van 2020 worden de lessen uit Meedoen Werkt! meegenomen in de opbouw van de 

nieuwe organisatie. In de communicatie aan uw raad rondom de opbouw nemen we dit mee.  

 

 

Motie 3: Versnellingsimpuls (gewijzigd aangenomen) 
Zoals bij de raadsbehandeling van de Voorjaarsnota aangegeven, hebben wij een aantal impulsen 

benoemd die aansluiten bij de onderwerpen in de motie en daarmee een versnelling geven van het 

coalitieprogramma. Zo zijn er  voor 400.000 en 500.000 aan impulsen in de Voorjaarsnota 

opgenomen. Conform afspraak, werken we deze plannen uit. Mochten er financiële voorstellen uit 

voortkomen die dit bedrag te boven gaan, dan komen we hier bij uw raad op terug.  

In de begroting werken we dit zoals gebruikelijk uit en geven we concreet aan welke impulsen we 

definitief voorstellen en welke budgetten hiervoor nodig zijn. Uiteraard binnen de gestelde kaders. 

  



 

Motie 4: Dementievriendelijke gemeente (aangenomen) 
Deze motie past, zoals ook aangegeven, in de lijn met de aanpak WMO en verwarde personen, de 

verdere invulling van de beleidsplan inclusie en de lokale inclusie agenda. De mogelijkheid om een 

dementievriendelijke gemeente te worden nemen we hierin mee. Voor het einde van 2020 informeren 

we uw raad over de mogelijke stappen en stand van zaken rondom dit onderwerp. 

 

 

Motie 5: Betere communicatie kindregelingen (aangehouden, met toezegging) 
Eind augustus (bij aanvang van het nieuwe schooljaar) gaat er een brief naar het onderwijs 

(basisscholen, voor en naschoolse opvang, kinderopvang, Almende college) en overige 

samenwerkingspartners (oa Buurtzorg jong, Schuldhulpmaatjes, Sociaal Werk, Yunio, 

Maatschappelijk Werk, Sociaal Raadsliedenwerk (Sensire), Laborijn en Azora/Sensire 

(wijkverpleging).  In deze brief verstrekken we informatie over de financiële regelingen binnen de 

gemeente Oude IJsselstreek (meedoenregelingen + schuldhulpverlening). Daarbij vragen wij onze 

partners om in het kader van hun signalerende rol - waar relevant- mensen te informeren over de 

regelingen en door te verwijzen naar hulp en ondersteuning. De raad ontvangt ter informatie een 

afschrift van deze brief.  

 

 

Motie 6: Lokale inclusie agenda (aangehouden, met toezegging) 
In september/oktober organiseren we een bijeenkomst voor externe organisaties en inwoners over de 

Lokale Inclusie Agenda. Hierin zal onder andere de nulmeting worden besproken. Bij deze 

bijeenkomst wordt de gemeenteraad ook uitgenodigd als gesprekspartner. Samen met inwoners, 

externe organisaties en raadsleden gaan we dan in gesprek over de stand van zaken en hoe nu 

verder. De definitieve datum volgt nog.  

 


