
Conclusies en afspraken

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

gehouden op donderdag 1 november om 20.00 uur in de DRU Cultuurfabriek te Ulft

Aanwezig: Ruben Driever, commissievoorzitter
Maaike Piscaer, commissiegriffier
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Afwezig zonder afmelding: -  



Onderwerp
Aard bespreking

Opening en mededelingen

Afmeldingen van Ine Woudstra (D66), Guido Hakvoort (CDA), Cecile Helmink 
(VVD)

Onderwerp
Aard bespreking

Vaststellen agenda
Besluitvorming
Ongewijzigd vastgesteld 

Heini Peters (SP) verzoekt om de Rapportage Experimenten 2e kwartaal 2018 
(bijlage bij beantwoording technische vragen begroting) te agenderen voor de 
eerst volgende commissie MO

De voorzitter vat de conclusies / oordelen samen in een commissieadvies en noemt daarbij de 
belangrijkste argumenten en eventuele minderheidstandpunten en voorbehouden.

Onderwerp
Aard bespreking

Beantwoording vragen uit eerste termijn Algemene Beschouwingen door 
de portefeuillehouder(s)
Open gesprek
Wethouder Bert Kuster beantwoordt de vragen die gesteld zijn in de eerste 
termijn van de Algemene Beschouwingen op 18 oktober en meldt o.a. dat er op 
22 november tijdens de commissie MO een presentatie zal worden gehouden 
met een analyse over de tekorten in het Sociaal Domein. 

Toezeggingen: 
1. Wethouder Kuster zegt toe de commissie schriftelijk informeren over de 

wetswijziging n.a.v. de invoering van het abonnementstarief voor de 
Wmo. Tijdens de commissievergadering op 22 november zal het college 
dieper ingaan op de werking en gevolgen van deze wet. 

2. Wethouder Kuster zegt toe op 22 november met een aantal voorstellen 
komen aangaande de tekorten in het Sociaal Domein.

3. Wethouder Kuster zegt toe om tijdens de commissiebehandeling van 22 
november inzicht te geven in het verloop van de kosten in het sociaal 
domein. 

Wethouder Peter van Wardt beantwoordt de vragen die gesteld zijn tijdens de 
eerst termijn van de Algemene Beschouwingen op 18 oktober. 

Toezegging
1. Peter van de Wardt zegt toe dat de uitwerking van de bestuursopdracht 

van Laborijn in november naar de raad zal worden gestuurd.

Onderwerp
Aard bespreking

Vervolgvragen door de commissieleden
Open gesprek
zie bovenstaande 

Onderwerp
Aard bespreking

Debat en aankondiging en bespreking eventuele amendementen en moties

Voorbereidende beraadslaging

Inclusieve samenleving
De commissie deelt grotendeels de zorgen van de SP dat de bereikbaarheid van 
de meedoenregeling te laag is en zou graag zien dat deze vergroot wordt en de 
afwijkingspercentages worden geanalyseerd. 

Laaggeletterdheid



Op 22 november komt er een voorstel namens de fractie van D66 om een 
expertmeeting te houden over laaggeletterheid. 

Experimenten/pilot’s sociaal domein: Werkbezoek Wijchen
De commissie staat achter het initiatief van de PvdA om een werkbezoek aan 
Wijchen te organiseren. Voor deze werkexcursie worden nog aanvullende 
ideeën aangedragen (bijvoorbeeld Mariënvelde, Berg en Dal of het bezoek van 
meerdere pilots op een dag door verschillende groepjes met plenaire 
terugkoppeling). De PvdA zal geen motie indienen voor dit voorstel, maar zal 
samen met de griffie deze dag gaan organiseren.

Tekorten sociaal domein 
Dit onderwerp zal uitvoerig worden besproken tijdens de commissie MO van 22 
november. 

Sportcluster 2030
De fractie van de PvdA komt met een motie om de mogelijkheden en kansen 
van een sportcluster te onderzoeken, in samenwerking met sportverenigingen. 

Rentetarieven Stadsbank
Dit onderwerp is voorafgaand aan de commissie door de fracties besproken. De 
PvdA komt met een motie welke zal worden ondersteund en mede ingediend 
door de fracties SP, D66 en CDA. 

Onderwerp
Aard bespreking

Externe vertegenwoordigingen en actuele portefeuillezaken
Open gesprek
-
 

Onderwerp
Aard bespreking

Overige onderwerpen ter bespreking
Open gesprek
-

Onderwerp
Aard bespreking

Rondvraag
Open gesprek
- 

Sluiting: uur

Aldus vastgesteld door de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) in zijn openbare 
vergadering van 22 november 2018.

de commissiegriffier de voorzitter

Maaike Piscaer Ruben Driever


