
Conclusies en afspraken

Van de vergadering van de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO)
van de Gemeente Oude IJsselstreek,
gehouden op donderdag 16 november 2017 om 20.00 uur in de DRU Cultuurfabriek te Ulft

Aanwezig: Theo Colenbrander, commissievoorzitter
Birkitta Kortes, commissiegriffier

Lokaal Belang (GVS)
Gerard Wildenbeest
Ine Hofs
Miranda Steentjes

CDA
Jeanette Elstak
Sylvia Stuivenberg

SP
Heini Peters

PvdA
Hein van Groningen 
Onno van de Groep

D66
Arno Kock
Ine Woudstra
Karen Smelt

VVD
Cécile Helmink
Rens Spijkers

Fractie Siner
-

Voorts aanwezig: Wethouder Bert Kuster (LB) 
Wethouder Peter van de Wardt (CDA)

Ambtelijk aanwezig: Hannie Burcksen
Bert Kissing
Hilde Hamelers
Paulien Sikking

Extern aanwezig: Hans Evers, GGD
Petra Boluijt, GGD

Afwezig met afmelding: Chrysto Wormskamp (CDA)
Elja Versteeg (SP)
Jan Vesters (SP)
Sylvia van Londen (PvdA)



Onderwerp
Aard bespreking

Opening en mededelingen
Open gesprek
Dit is de laatste commissievergadering van commissiegriffier mevrouw Kortes. 
De voorzitter van de Werkgeverscommissie de heer Menke maakt gebruik van 
de gelegenheid om de waardering uit te spreken voor haar inzet als loco-griffier 
gedurende de afgelopen anderhalf jaar. 
Aansluitend spreekt ook commissievoorzitter de heer Colenbrander de hartelijke 
dank uit voor haar inzet met betrekking tot de commissie-werkzaamheden.

Onderwerp
Aard bespreking

Vaststellen agenda
Besluitvorming
In verband met de bijdrage van het Rijk aan Sint Maarten, trekt de heer Peters 
(SP) agendapunt 5. 'Hulp aan St. Maarten' in.

Onderwerp
Aard bespreking

Conclusies en afspraken vergaderingen d.d. 21 september, 9 oktober en 2 
november 2017.
Ongewijzigd vastgesteld.

Onderwerp
Aard bespreking

Lijst van bestuurlijke toezeggingen en actuele moties
Besluitvorming
De lijst is besproken en wordt aangepast.
Bestuurlijke toezeggingen:
Afgevoerd zijn:
Punt 1. Jeugdzorg
Punt 3. Memo Adviesraad Sociaal Domein
Punt 7. Eenzaamheid

Aangepast is:
Punt 2. VN-Verdrag voor de gelijke rechten voor mensen met een beperking.
Op 30/10/17 vond een bijeenkomst over de inclusieve samenleving plaats. 
Er is een oproep gedaan voor een klankbordgroep. 
Wethouder Van der Wardt zegt een memo over het vervolgproces toe.

Actuele moties
Afgevoerd is:
Motie Alfahulpen, ter agendering door de SP opnemen op de aandachts-
puntenlijst van de Planningslijst.

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

Onderwerp
Aard bespreking

Volksgezondheid
Informatieve beraadslaging
Mevrouw Boluijt van de GGD hield een presentatie: "Gezondheid van 
volwassenen en ouderen in beeld in Oude IJsselstreek. Resultaten Monitor 
Volwassen en Ouderen 2016", zie het RIS. Diverse vragen zijn beantwoord door 
mevrouw Boluijt en de heer Evers van de GGD.
Er wordt gebruik gemaakt van een landelijke vragenlijst om goede vergelijkingen 
te kunnen maken. Er is geen navraag gedaan naar drugsgebruik. Over 4 jaar 
vindt het volgende onderzoek plaats. Wethouder Kuster zegt toe in het 
Preventieprogramma dat volgt, naast alcohol en roken, ook het drugsgebruik 
mee te nemen. Informatie omtrent drugsgebruik is via andere organisaties wel 
voorhanden. De wethouder zegt toe bij de verschijning van dit programma 
opnieuw in gesprek te gaan met de raad.



Onderwerp
Aard bespreking

Samenwerking Gecertificeerde Instellingen (GI’s), Raad voor 
de Kinderbescherming (RvdK) en Veilig Thuis i.h.k.v. de Jeugdwet 
Informatieve beraadslaging

Onderwerp
Aard bespreking

Jeugdwet Veilig thuis artikel Eelke van Ark drangtrajecten
Open gesprek

Onderwerp
Aard bespreking

Memo Jeugdbeschermingstafel Achterhoek
Open gesprek

Er wordt een presentatie gehouden door Bert Kissing en Hilde Hamelers waarin 
bovenstaande 3 onderwerpen zijn verwerkt. Er komen diverse vragen aan de 
orde die direct beantwoord zijn.

Mocht de heer Vesters (SP) die punt 3. en 4. geagendeerd heeft en vandaag 
onverwachts verhinderd is, nog vragen hebben, dan kan hij rechtstreeks contact 
opnemen met wethouder Kuster of een van de betrokken ambtenaren. Vragen 
kunnen eventueel ook per memo beantwoord worden. Als er toch behoefte is 
om een of meerdere onderwerpen opnieuw te agenderen, dan loopt dit via de 
Agendacommissie.

Onderwerp
Aard bespreking

Overige onderwerpen ter bespreking
Procedurevoorstel Raad en Laborijn
Uitspraak van de commissie
De commissie wordt gevraagd een advies te geven aan het presidium:
CDA, PvdA, VVD, SP en LB zijn voor. LB dankt de griffie voor de duidelijke tekst 
en voor het concrete voorstel. D66 blijft liever ‘op achterbank zitten’ en is geen 
voorstander van dit voorstel. 

Aanvulling bij vaststelling conclusies en afspraken in cie MO 8 december:. 
Procedurevoorstel Raad en Laborijn’ de zin “D66 blijft liever ‘op achterbank 
zitten’ en is geen voorstander van dit voorstel” wordt aangepast naar “D66 heeft 
niet het gevoel dat ze op de achterbank zitten en is geen voorstander van dit 
voorstel”.

Aldus vastgesteld door de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) in zijn openbare 
vergadering van 7 december 2017.

de commissiegriffier de voorzitter
Birkitta Kortes Theo Colenbrander


