
Conclusies en afspraken

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

gehouden op donderdag 6 december om 20.00 uur in de DRU Cultuurfabriek te Ulft

Aanwezig: Ruben Driever, commissievoorzitter
Maaike Piscaer, commissiegriffier

---------
Lokaal Belang
Lucy Hugen
Marco Bennink
Miranda Steentjes

CDA
Guido Hakvoort
Sylvia Stuivenberg

SP
Gerard Mientjes
Suzan Tuit
Elja Versteeg

PvdA
Marjolijn Gerritsen
Willie Oort
Ton Menke

VVD
Esther Vossenberg-Raterink
Rens Spijkers (later aanwezig)
Jan Spronk (later aanwezig)

D66
Ine Woudstra
Jan Soentjens
Hayo Canter Cremers 

College: Peter van de Wardt
Bert Kuster

Ambtelijk: Thomas Beke (programmamanager) 
Alwin Pauptit
Deborah de Wit-Schippers
Pauline Sikking 

Afwezig met afmelding: Camiel Vanderhoeven (D66)
Lotte Pragt (CDA)
Sylvia van Londen (PvdA)

Afwezig zonder afmelding: -  



Onderwerp
Aard bespreking

Opening en mededelingen

0.1 1. Afmelding: 
Cecile Helmink (VVD) Lotte Pragt (CDA), Sylvia van Londen (PvdA)

De voorzitter stelt voor om het voorstel ‘Expertmeeting ‘Laaggeletterheid’ door te 
schuiven naar de commissie MO van 17 januari 2019 aangezien het feit dat de 
indiener van het voorstel Camiel Vanderhoeven (D66) vandaag niet aanwezig is. 
De commissie gaat hiermee akkoord. 

Onderwerp
Aard bespreking

Presentatie analyse sociaal domein - proces ombuiging tekorten sociaal 
domein
Informatief

1 De voorzitter meldt dat er op donderdag 22 november in de commissie MO een 
informatieve bijeenkomst plaatst vond over de analyse tekorten sociaal domein. 
Vandaag is er over dit onderwerp een oordeelsvormende vergadering 
geagendeerd waarin er de mogelijkheid is om als commissie met elkaar in 
gesprek te gaan over de gepresenteerde plannen.Ter voorbereiding op deze 
commissievergadering is aan de fracties gevraagd om bespreekonderwerpen 
voor deze avond aan te dragen. 

Hierop zijn de volgende reacties gekomen: 

 Het college heeft ter voorbereiding van deze commissievergadering een 
memo opgesteld waarin de op 22 november gepresenteerde plannen 
nog eens worden weergegeven met een nadere toelichting. Het college 
wil graag horen of zij op de goede weg zijn, en welke ideeën de 
commissie zelf nog wil toevoegen om nader te onderzoeken en uit te 
werken.

 De fractie SP heeft ter voorbereiding op de commissievergadering een 
voorstel gedaan met daarin aanbevelingen voor de inrichting van de 
jeugdzorg. De SP wil graag donderdag met de overige fracties in 
gesprek over dit voorstel. 

 De fracties Lokaal Belang en D66 hebben voor de bespreking een 
aantal vragen/bespreekpunten aangeleverd. Het college heeft zowel op 
deze vragen als het voorstel van de SP een reactie gegeven. 

Procesvoorstel  
Om alle bovengenoemde stukken/vragen goed te kunnen bespreken vraagt de 
voorzitter om de bespreking als volgt aan te pakken:   

1) Bespreken voorstellen college n.a.v. de presentatie van 22 november en 
aanvullende memo  
a) Vragenronde aan het college 
b) Discussieronde binnen de commissie 

2) Commissievoorstel fractie SP sturing jeugdzorg gemeente Oude 
IJsselstreek 
a) Vragenronde aan de fractie SP
b) Discussieronde binnen de commissie

3) Overige ideeën/vragen n.a.v. de presentatie van 22 november 

Aan het einde van de vergadering zal de voorzitter het college vragen om aan te 
geven wat zij n.a.v. de bespreking mee zullen nemen in de verdere uitwerking 
van de voorstellen en hoe het college de raad over de uitwerking op de hoogte 



zal houden. 

Gerard Mientjes (SP) doet een ordevoorstel om te beginnen met een toelichting 
van het college op hun voorstel, vervolgens een toelichting van de fractie SP op 
hun voorstel en als derde de vragen van de commissie voor beide voorstellen te 
combineren. 

Een meerderheid van de commissie (SP, PvdA, CDA, Lokaal Belang) stemt in 
met het ordevoorstel van de SP. Het college geeft aan dat deze vergadering 
bedoelt is om als commissie met elkaar in gesprek te gaan en geeft aan geen 
verdere toelichting te hoeven geven op de presentatie van 22 november en de 
toelichtende memo. 

Gerard Mientjes geeft een toelichting op het voorstel van de SP. Vervolgens 
volgt er een vragenronde aan het college en de fractie SP.

Toezeggingen:

Wethouder Kuster zegt toe de vragen van de fractie CDA over het krijgen van 
meer inzicht in de problematiek schriftelijk te beantwoorden. 

Er vindt een debat plaatst tussen de commissieleden. Aan het einde van het 
debat wordt wethouder Kuster gevraagd een samenvatting te geven van 
hetgeen het college gehoord heeft en mee zal nemen in het verdere proces. 

Wethouder Kuster meldt dat hij de opmerkingen vanuit de commissie dat ze 
eerst resultaat willen zien begrijpt. Sterven van het college is om de regie te 
pakken. Er zijn voorstellen gedaan voor de lange termijn. Het college geeft aan 
dat dit ook de wens vanuit de commissie is. Het college zal de commissie 
maandelijks rapporteren over de voortgang. In de Voorjaarsnota en Begroting 
voor 2020 zal gekeken worden of er een sluitende begroting gepresenteerd kan 
worden of dat er additioneel middelen nodig zijn. Mogelijk zal er in de raad een 
discussie gevoerd moeten worden over de financiële uitgangspunten. 
Het college kan zich vinden in de opmerkingen die gemaakt zijn over het 
‘demedicaliseren’ en hoe je in het voortraject al zaken kunt aanpakken. Ook het 
element ‘regelarm’ spreekt het college aan, al is de Huishoudelijke Hulp daar 
misschien niet het juiste voorbeeld van. Het college zegt echter toe om in 
algemene zin te gaan kijken of iets regelarm kan zijn. Ook zal het college gaan 
kijken naar het beperken van het aantal aanbieders. Er zal gekeken worden of 
er met aanbieders duurzame relaties op de lange termijn kunnen worden 
afgesloten. Ook zal gekeken worden naar de apparaatskosten. Concluderend 
geeft de wethouder aan dat het maatregelenpakket wat het college heeft 
opgesteld zal worden opgepakt. De commissie zal hier maandelijks over 
gerapporteerd worden. Gedurende het traject staat het de commissie vrij om 
aanvullende ideeën aan te brengen. Waar nodig zal het college bij de raad 
terugkomen bij aangepaste regelingen en verordeningen. 

Onderwerp
Aard bespreking

Voorstel expertmeeting laaggeletterheid 
Besluitvorming

2 Doorgeschoven naar de commissie MO van 17 januari 2018

Sluiting: 22.10 uur 

Aldus vastgesteld door de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) in zijn openbare 
vergadering van 17 januari 2019



de commissiegriffier de voorzitter

Maaike Piscaer Ruben Driever


