
Conclusies en afspraken

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

gehouden op donderdag 11 april om 20.00 uur in de DRU Cultuurfabriek te Ulft

Aanwezig: Ruben Driever, commissievoorzitter
Maaike Piscaer, commissiegriffier

---------
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Esther Vossenberg
Rens Spijkers
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Ine Woudstra
Camiel Vanderhoeven

College: Peter van de Wardt
Bert Kuster

 
Ambtelijk: Thomas Beke

Klaasje Wartena
Hans Boesveld
Daisy van Gils
Anita Nibbelink
Alwin Pauptit
Linda Takkenkamp
Ron Mestrom
Deborah de Wit
Paulien Sikking
Hilde Hamelers

Afwezig met afmelding: Guido Hakvoort (CDA)



Onderwerp
Aard bespreking

Opening en mededelingen

0.1 De voorzitter opent de vergadering.
Afmelding van: Guido Hakvoort

Onderwerp
Aard bespreking

Vaststellen agenda
Besluitvorming

0.2 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld 

Onderwerp
Aard bespreking

Vaststellen lijst conclusies en afspraken vorige vergaderingen 
Besluitvorming

0.3 Het verslag van de commissie MO van 14 maart wordt ongewijzigd 
vastgesteld 

Onderwerp
Aard bespreking

Vaststellen lijst bestuurlijke toezeggingen en actuele moties 
Besluitvorming

0.4 Bestuurlijke toezeggingen:
Gerard Mientjes (SP) meldt dat de fractie SP vragen heeft gesteld over punt 2 
‘Meedoenregeling’. Tot die tijd verzoekt de SP om dit punt te laten staan. 

Sylvia van Londen (PvdA) informeert naar de stand van zaken omtrent punt 6 
‘Voedselbank’. Wethouder Peter van de Wardt meldt dat er een gesprek is 
geweest met de Voedselbank Oost Nederland, de Voedselbank Nederland en 
de Mini Manna markt. Momenteel wordt er een plan van aanpak voorbereidt. De 
verwachting is dat de wethouder dit plan van aanpak verder toe kan lichten de 
commissie MO van mei. Voorts zegt de wethouder toe tegelijk met het plan van 
aanpak ook de aanwezige gespreksverslagen mee te sturen. De wethouder 
weet niet hoe het zit met de enquête die namens de Voedselbank onder de 
cliënten is uitgezet.  

De lijst is besproken en gewijzigd vastgesteld 

Onderwerp
Aard bespreking

Problematiek openbare toiletten 
Open gesprek

1    Er wordt ingesproken door mevrouw Sandra Gosseling, lid van de werkgroep 
Inclusie. De inspreekbijdrage is toegevoegd in het RIS.  Er worden vragen 
gesteld door de commissie. Deze worden beantwoord door mevrouw Gosseling. 

Toezegging
Wethouder Peter van de Wardt zegt toe dat er intern een projectleider zal 
worden aangewezen die zich bezig zal gaan houden met de problematiek 
omtrent openbare toiletten. Daarbij zal gekeken worden naar praktische 
oplossingen en ‘best practices’. Er zal in eerste instantie gezocht worden naar 
oplossingen die te realiseren zijn met de middelen die hiervoor nu beschikbaar 
zijn. 

Onderwerp
Aard bespreking

Stand van zaken project Inclusie 
Informatief

2 Wethouder Peter van de Wardt informeert de commissie over de stand van 
zaken omtrent het project Inclusie en geeft daarbij een terugblik naar wat er de 
afgelopen periode is gebeurd. Er worden vragen gesteld door de commissie. 



Deze worden beantwoord door wethouder Peter van de Wardt en mevrouw 
Klaasje Wartena.

Onderwerp
Aard bespreking

Regionaal Sportakkoord 2020-2030 Achterhoek in beweging 
Voorbereidende beraadslaging

3 Er wordt een toelichting gegeven op het Regionaal Sportakkoord door mevrouw 
Barbara Ulfman. Er worden vragen gesteld door de commissie. Deze worden 
beantwoord door wethouder Bert Kuster, Barbara Ulfman en Hans Boesveld. 

Toezegging:
Wethouder Bert Kuster zegt toe dat de uitvoeringsagenda (inclusief een 
overzicht van de geraamde kosten) gedeeld zal worden met de raad wanneer 
deze beschikbaar is. 

Na aanleiding van de vragen over de kosten geeft wethouder Bert Kuster aan 
dat deze gedekt worden uit de reeds beschikbare preventiegelden. 

Advies commissie MO: bespreekstuk tijdens de raadsvergadering van 25 april.

Onderwerp
Aard bespreking

Verordening Sociaal domein 2019 
Voorbereidende beraadslaging

4 Er wordt een korte presentatie gegeven door Daisy van Gils. De presentatie is 
toegevoegd in het RIS. Er worden vragen gesteld door de commissie. Deze 
worden beantwoord door Wethouder Bert Kuster en Daisy van Gils. 

Toezegging:
Wethouder Bert Kuster zegt n.a.v. de opmerkingen van Marjolijn Gerritsen 
(PvdA) toe dat het college de Verordening Sociaal domein 2019 wel ter 
besluitvorming voor zal leggen aan de raad op 25 april, maar dat zij de 
commissie MO vooraf zullen informeren over het traject wat aanvullend gelopen 
zal worden om ook tot de gewenste cultuurverandering te komen. Dit zal 
middels een stappenplan voor de aankomende raadsvergadering van 25 april 
aan de raad worden toegezonden. 

Advies commissie MO: bespreekstuk tijdens de raadsvergadering van 25 april.

Onderwerp
Aard bespreking

Terugkoppeling ontwikkelingen Sociaal domein 
Informatief

5 De voorzitter meldt dat voor dit agendapunt tevens de leden van de commissie 
AFE zijn uitgenodigd. 

Er wordt een presentatie/pitch gegeven door Anita Nibbelink, Alwin Pauptit, 
Linda Takkenkamp, Ron Mestrom, Paulien Sikking, Hilde Hamelers en Deborah 
de Wit.

Er worden vragen gesteld door de commissieleden n.a.v. de eerste twee 
pitches. Wethouder Bert Kuster meldt na de tweede pitch dat het doel van deze 
presentatie was om op hoofdlijnen te schetsen welke initiatieven het college wil 
gaan uitvoeren in het kader van de kwaliteitsslag in het Sociaal Domein. Ton 
Menke (PvdA) meldt dat het akkoord is om als commissie de pitches voor nu 
alleen toe te horen, maar dat er vervolgens wel afspraken moeten worden 
gemaakt over ‘hoe nu verder?’ 

In verband met de tijd zijn vanaf de derde pitch de voorstellen niet meer 
inhoudelijk door de commissie besproken. 



Na afloop van de pitches inventariseert de commissievoorzitter naar de wensen 
van de commissie omtrent verdere behandeling. Gerard Mientjes (SP) meldt dat 
zijn voorstel is om per fractie aan te geven welke punten zij graag verder 
besproken willen zien. Ton Menke (PvdA) vult aan hij als raad graag verder 
betrokken wil worden bij de vraag hoe je als raad keuzes kunt maken in dit 
proces en ook grip kunt houden.

De voorzitter concludeert dat op verzoek van de commissie tijdens de volgende 
agendacommissie van woensdag 24 april gekeken worden zal hoe en wanneer 
hier (voor de Voorjaarsnota) een vervolg aan kan worden gegeven.

De commissievoorzitter Ruben Driever verzoekt de fracties voorts om alle 
technische vragen n.a.v. de pitches schriftelijk in te dienen bij de griffie en om 
voor de verdere politiek inhoudelijke behandeling van de voorstellen/pitches 
voor woensdag 24 april bij de griffie aan te geven welke onderdelen verder 
besproken dienen te worden in de commissie MO.

Onderwerp
Aard bespreking

Externe vertegenwoordigingen en actuele portefeuillezaken 
Open gesprek

0.5 Wethouder Peter van de Wardt meldt dat het ‘Integraal Huisvestingsplan Oude 
IJsselstreek 2019-2032’ besproken zal worden in de commissie MO en de raad 
van mei. 

Onderwerp
Aard bespreking

Overige onderwerpen ter bespreking 
Open gesprek

0.6 Sylvia van Londen (PvdA) meldt dat zij graag van de fracties wil weten wat zij 
willen doen n.a.v. de brief van de heer Pragt inzake BBL-opleiding en 
armoedebeleid. De fractie van de PvdA heeft inmiddels met de heer Pragt 
gesproken en is erg positief over zijn initiatief. Lotte Pragt (CDA) meldt dat de 
fractie van het CDA van mening is dat dit voorstel met name gericht is op 
uitvoering. Heini Peters (SP) meldt dat de fractie van de SP ook enthousiast is 
over het voorstel en sluit zich aan bij het voorstel van Sylvia van Londen om dit 
verder te bespreken in de commissie MO. Gerard Wildenbeest (Lokaal Belang) 
meldt dat de inhoud van de brief uitvoering betreft en moet worden 
meegenomen in het Meedoenbeleid.

De commissievoorzitter meldt dat de ingekomen brief van de heer Pragt inzake 
BBL-opleiding en armoedebeleid in februari in de agendacommissie is 
besproken en dat daar is besloten dat de brief per mail aan de fracties zal 
worden gezonden en dat het onderwerp niet voor samenspraak in de 
commissie MO geagendeerd zal worden aangezien dit uitvoering betreft.  

Ton Menke (PvdA) meldt dat aangezien de brief opnieuw naar de fracties is 
verzonden hij verzoekt om de brief opnieuw in de agendacommissie te 
bespreken.

De voorzitter meldt dat de brief opnieuw zal worden ingebracht in de 
agendacommissie. 

Wethouder Peter van de Wardt meldt dat er bij het college regelmatig 
initiatieven binnenkomen, maar dat hier gezien de enorme (financiële) opgave 
in het Sociaal Domein momenteel terughoudend mee wordt omgegaan. De 
wethouder doet daarbij een appèl op de agendacommissie om alle initiatieven 
die van buiten naar binnen komen zorgvuldig af te wegen.



Onderwerp
Aard bespreking

Rondvraag 
Open gesprek

0.7 - 

Sluiting: 23.50 uur 

Aldus vastgesteld door de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) in zijn openbare 
vergadering van 16 mei 2019

de commissiegriffier de voorzitter

Maaike Piscaer Ruben Driever


