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Onderwerp
Aard bespreking

Opening en mededelingen

0.1 De voorzitter opent de vergadering.
Wethouder Bert Kuster geeft een inleiding op de avond.

Onderwerp
Aard bespreking

Presentatie analyse sociaal domein - proces ombuiging tekorten sociaal 
domein
Informatief

1 De voorzitter Ruben Driever meldt dat er vandaag een informatieve bijeenkomst 
is waarin er een presentatie gegeven wordt over de analyse tekorten sociaal 
domein. Na de presentatie kunnen er inhoudelijke vragen worden gesteld aan 
het college en de ambtelijke organisatie. Op 6 december is er over dit 
onderwerp een oordeelsvormende vergadering geagendeerd waarin er de 
mogelijkheid is om met elkaar in gesprek te gaan. 

Er wordt een presentatie gegeven door Thomas Beke en Alwin Paupit. Deze is 
bijgeplaatst bij de stukken in het RIS. 

Het college doet het aanbod om voorafgaand aan de commissievergadering op 
6 december een extra informele bijeenkomst in te plannen waarin vervolgvragen 
kunnen worden gesteld. Vanuit de commissie wordt aangegeven dat zij de input 
vanuit deze vergadering eerst willen bespreken in de fracties en dat zij voor nu 
voldoende hebben aan het (mogelijk) stellen van schriftelijke vervolgvragen.

Onderwerp
Aard bespreking

Laborijn 
Oriënterende beraadslaging

2 De voorzitter meldt dat de Gemeenschappelijke Regeling Laborijn twee keer per 
jaar een informatieve bijeenkomst organiseert voor de gemeenteraden van 
Aalten, Doetinchem en Oude IJsselstreek. Op 28 november vindt de 
eerstvolgende bijeenkomst plaatst. Dit jaar heef de raadswerkgroep Laborijn 
namens de deelnemende raden meegedacht over de agenda van deze 
informatieve bijeenkomst. Onderdeel van de agenda van 28 november is (de 
uitkomst van) de bestuursopdracht. Tijdens deze bijeenkomst op 28 november 
zullen de drie raden geïnformeerd worden over de uitkomsten van de 
bestuursopdracht en is er de mogelijkheid om onderling van gedachten te 
wisselen. De uitkomsten van de bestuursopdracht zullen na de bespreking op 
deze gezamenlijke radenbijeenkomst bij alle raden afzonderlijk worden 
geagendeerd. Dat zal voor ons naar alle waarschijnlijkheid zijn in de commissie 
MO van 17 januari. Op verzoek van de agendacommissie is de 
bestuursopdracht voor de gezamenlijke radenbijeenkomst op 28 november ook 
geagendeerd voor deze commissie MO. Doel is om als commissie intern de 
radenbijeenkomst op 28 november voor te bereiden. 

Toezegging:
Wethouder van der Wardt zegt toe de concept plan van aanpak (uitkomsten 
bestuursopdracht) voor de radenbijeenkomst op 28 november naar de raad te 
sturen. Het plan van aanpak staat geagendeerd voor de vergadering van het 
algemeen bestuur van Laborijn op 7 december 2018. Tot die tijd moet het 
concept plan van aanpak als vertrouwelijk worden behandeld. 

Sluiting: 23.10 uur



Aldus vastgesteld door de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) in zijn openbare 
vergadering van 6 december 2018

de commissiegriffier de voorzitter

Maaike Piscaer Ruben Driever


