
Conclusies en afspraken

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

gehouden op donderdag 17 september 20.00 uur 

Aanwezig: Ruben Driever, commissievoorzitter
Maaike Piscaer, commissiegriffier

---------
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College: Janine Kock
Marieke Overduin

 
Ambtelijk: Thomas Beke

Yvette Bergman
Toon Tombergen

Afwezig met afmelding:

Afwezig zonder afmelding: -  



Onderwerp
Aard bespreking

Opening en mededelingen

0.1 De voorzitter opent de vergadering

Onderwerp
Aard bespreking

Vaststellen agenda
Besluitvorming

0.2 De voorzitter meldt dat er twee commissieleden zich hadden aangemeld voor de 
rondvraag: Lucy Hugen (LB) en Gerard Mientjes (PRO!). In beide gevallen is 
door het college aangegeven dat de vragen schriftelijk worden beantwoord of al 
zijn beantwoord. De antwoorden worden bij deze vergadering bijgeplaatst in het 
RIS. Daarmee zijn er geen vragen meer voor de rondvraag. Gerard Mientjes 
(PRO!) wil tijdens de rondvraag nog wel graag kort het woord voeren over het 
onderwerp van zijn vragen.

Onderwerp
Aard bespreking

Vaststellen lijst conclusies en afspraken vorige vergaderingen 
Besluitvorming

0.3 De verslagen van de commissies Maatschappelijke Ontwikkeling van 18-6-2020 
en 22-6-2020 worden ongewijzigd vastgesteld

Sylvia van Londen (PvdA) vraag naar een toelichting bij de ingekomen brief van 
de Bibliotheek Achterhoekse poort (ingekomen stuk 20-339a). Wethouder 
Janine Kock zegt toe de met een schriftelijke toelichting te komen.

Onderwerp
Aard bespreking

Vaststellen lijst bestuurlijke toezeggingen en actuele moties 
Besluitvorming

0.4 De volgende toezeggingen en moties worden besproken in de commissie:

TOEZEGGINGEN:

Meedoenregeling 
Besluit commissie: Agenderen voor een commissie MO 

IKC Gendringen
Voorstel college afvoeren
Besproken in commissie MO van 18-6-2020. 
14-7-2020: Rapport PentaRho via de email verstuurt
Besluit commissie: afvoeren

BDO rapport uittreden Laborijn
Voorstel college: afvoeren. 
De vertrouwelijke bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 28 mei, in deze 
bijeenkomst is ook de inhoud van de brief aan de FNV toegelicht. 
Besluit commissie: afvoeren

Kwaliteitsslag Sociaal Domein
Besluit commissie: Agenderen voor een commissie MO (o.a. financiële 
uitwerking)

MOTIES:

Sport)verenigingen toekomstbestendig”
Voorstel college: afvoeren. 
Zie ingekomen stuk 20-298 ‘sportvoorzieningen toekomstbestendig’
Besluit commissie: afvoeren



Maatschappelijke banen
Voorstel college: afvoeren: 
Raad 25-6-2020: Voorstel ‘Uitvoeringsprincipes transformatie in de kijk op werk’ 
vastgesteld met daarin uitwerking motie
Besluit commissie: afvoeren

Meedoen werkt en blijft ook werken
Voorstel college: afvoeren. 
Toelichting college: zie ingekomen stuk 20-312: “De oproep in de motie sluit aan 
bij de al geldende praktijk. We zetten al dergelijke instrumenten op het gebied 
van jobcoaching, omscholing en bijscholing in. Dit doen wij, in aansluiting op 
onze visie, vanuit de leefwereld en behoefte van de inwoners. Waarbij we leren 
van de activiteiten die succesvol zijn. In de tweede helft van 2020 worden de 
lessen uit Meedoen Werkt! meegenomen in de opbouw van de nieuwe 
organisatie. In de communicatie aan uw raad rondom de opbouw nemen we dit 
mee”
Besluit commissie: aanhouden i.v.m. actualiteit onderwerp

De lijst wordt gewijzigd vastgesteld.

Onderwerp
Aard bespreking

Uitvoeringsprincipes Transformatie in de kijk op werk 
Informatief

1    De voorzitter meldt dat dit een standaard agendapunt is, wat maandelijks op de 
verzoek van de commissie MO wordt geagendeerd om de commissie bij te 
praten over de laatste stand van zaken over de Transformatie in de kijk op werk. 
Over dit onderwerp staan ook aankomende maandag 21 september en 
volgende week 28 september een werkbijeenkomst gepland. 

Er wordt een toelichting gegeven door Thomas Beke (programmamanager 
Sociaal Domein) en Yvette Bergman (Kwartiermaker  ‘Oude IJsselstreek BV’) Er 
worden vragen gesteld door de commissieleden. Deze worden beantwoord door 
Thomas Beke en Yvette Bergman.

De voorzitter besluit n.a.v. een vraag van de PvdA dat in de agendacommissie 
zal worden besproken hoe de raad om wil gaan met dit dossier. Hoe en 
wanneer wil de raad geïnformeerd worden? Welke formele besluitmomenten 
komen er? Welke informatie heeft de raad nodig om in december een besluit te 
kunnen nemen?
Besluit commissie: doorgeleiden naar agendacommissie

Onderwerp
Aard bespreking

Samenwerkingsconvenant muziekverenigingen (subsidies) 
Informatief

2 Toelichting: Voor het behoud van de continuïteit en kwaliteit van het 
muziekonderwijs in de gemeente Oude IJsselstreek zijn in dit convenant de 
inhoudelijke en financiële afspraken vastgelegd in de samenwerking tussen 
Muziekschool Oost-Gelderland, muziekvereniging Jubal Varsseveld en 
gemeente Oude IJsselstreek. 

Dit onderwerp is geagendeerd op verzoek van de Commissie Maatschappelijke 
Ontwikkeling van 18-6-2020. Het verzoek agendacommissie van 2-9-2020 was 
om dit onderwerp als volgt in te vullen:
1) Uitleg van de portefeuillehouder over het doorlopen proces
2) Toelichting op het convenant
3) Ruimte voor vragen vanuit de commissie

Er wordt een toelichting gegeven door wethouder Janine Kock.



Onderwerp
Aard bespreking

Algemene subsidieverordening 
Voorbereidende beraadslaging

3 Toelichting: De Algemene subsidie verordening (ASV) treed in de plaatst van de 
Algemeen subsidie regeling 2008. De update van de verordening is noodzakelijk 
wegens wijzigingen in wet- en regelgeving het afgelopen decennium. Door 
vaststelling van de nieuwe ASV beschikt de gemeente weer over een solide en 
rechtmatige basis voor subsidieverlening die up to date is.

Toezeggingen:
Wethouder Janine Kock zegt toe:

1. De niet beantwoorde vragen schriftelijk te beantwoorden;
2. Een was-wordt lijst op te stellen om de wijzigingen tussen de huidige en 

voorgestelde verordening in beeld te brengen.

Advies commissie: bespreekstuk tijdens de raadsvergadering van 24 
september 2020

Onderwerp
Aard bespreking

Externe vertegenwoordigingen en actuele portefeuillezaken 
Open gesprek

0.5 -

Onderwerp
Aard bespreking

Overige onderwerpen ter bespreking 
Open gesprek

0.6 -

Onderwerp
Aard bespreking

Rondvraag 
Open gesprek

0.7 Gerard Mientjes (PRO!): “De provincie Gelderland heeft € 540.000 beschikbaar 
gesteld voor het activeren van de Jeugd van 18 t/m 27 jaar, om ze te motiveren 
naar werk. Hoeveel is dit voor onze gemeente, en wat gaan wij er mee doen? 
Daarnaast kent onze gemeente ook een eigen project voor jongeren van 18 tot 
27 jaar. Wat is daarvan de stand van zaken? En hoe kan dit gematched worden 
met het project van de provincie?” 

Wethouder Marieke Overduin zegt toe de vraag schriftelijk te beantwoorden 

Sluiting: 

Aldus vastgesteld door de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) in zijn openbare 
vergadering van 8 oktober 2020

de commissiegriffier de voorzitter

Maaike Piscaer Ruben Driever


