
Conclusies en afspraken

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

gehouden op donderdag 18 november via Pexip

Aanwezig: Ruben Driever, commissievoorzitter
Maaike Piscaer, commissiegriffier

---------
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College: Bert Kuster
Marieke Overduin

 
Ambtelijk: Thomas Beke

Daisy van Gils
Roland Smorenberg
Hans Schirmbeck 

Afwezig met afmelding:



Onderwerp
Aard bespreking

Opening en mededelingen

0.1 Commissievoorzitter Ruben Driever meldt dat dit de laatste 
commissievergadering is van de commissiegriffier Maaike Piscaer

Onderwerp
Aard bespreking

Vaststellen agenda
Besluitvorming

0.2 De voorzitter meldt dat het college heeft verzocht om agendapunt 5 Herijking 
verordening SD Thema 5 Inburgering aan te houden tot de raadscyclus van 
december. Inmiddels heeft de agendacommissie dit onderwerp ook 
geagendeerd door de commissie MO van 2 december. De commissie stemt in 
met het aanhouden van dit onderwerp. 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld 

Onderwerp
Aard bespreking

Vaststellen lijst conclusies en afspraken vorige vergaderingen 
Besluitvorming

0.3 De conclusies en afspraken raadscommissie MO van 28-10-2021 wordt 
ongewijzigd vastgesteld

Onderwerp
Aard bespreking

Vaststellen lijst bestuurlijke toezeggingen en actuele moties 
Besluitvorming

0.4 Toezeggingen:

3. Bijeenkomst ontwikkelingen bestuursopdracht transformatie Wmo
Voorstel college: afvoeren
Besluit commissie: afvoeren 

4. Programmabegroting 2022 GGD NOG
Voorstel college: afvoeren
Besluit commissie: afvoeren 

De lijst wordt besproken en gewijzigd vastgesteld

Onderwerp
Aard bespreking

Inspraak 'Mondhygiënist op het consultatiebureau' 
Informatief

1 Toelichting:
Er wordt ingesproken door mevrouw Steverink-Jorna. Er worden vragen gesteld 
door de commissie. Deze worden beantwoord door de inspreker.

Sylvia van Londen (PvdA) kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag 
aan voor de raadsvergadering van 25 november over het onderwerp ‘mondzorg 
jeugd’. 

Toezegging:
Wethouder Overduin zegt toe extra onderzoek te doen naar dit onderwerp 
(waarbij mevrouw Steverink ook zal worden uitgenodigd) en de commissie 
hierover te informeren. 

Onderwerp
Aard bespreking

Herijking verordening SD Thema 4 Handhaving-naleving 
Oriënterende beraadslaging

2 Toelichting:



75 min

Verantwoordelijk 
wethouder:
Bert Kuster

Verantwoordelijk 
ambtenaar:
Roland Smorenberg

Met de commissie MO is afgesproken om vanaf de raadscyclus van juni 2021 
maandelijks en thematisch die onderdelen van de verordening Sociaal Domein 
te herijken die betrekking hebben op de uitvoering van de Participatiewet. 
Vanavond staat het onderdeel van de Verordening Sociaal Domein centraal dat 
betrekking heeft op thema 4. Handhaving en naleving in het kader van de 
Participatiewet.

Inleiding:
Wethouder Bert Kuster

Onderwerp
Aard bespreking

Herijking verordening SD Thema 5 Inburgering 
Oriënterende beraadslaging

3
Verantwoordelijk 
wethouder:
Kuster

Verantwoordelijk 
ambtenaar:
Roland Smorenberg

Voorstel college: aanhouden tot december

Onderwerp
Aard bespreking

Bestuursopdracht WMO 
Open gesprek

4
30 min

Verantwoordelijk 
wethouder:
Overduin

Verantwoordelijk 
ambtenaar:
Daisy van Gils

Toelichting:
Op maandag 8 november vond er een inhoudelijke werkbijeenkomst plaats over 
onder andere de uitvoeringsprincipes in het kader van de bestuursopdracht 
transformatie Wmo. Tijdens deze vergadering van de commissie MO kunnen 
dan naar aanleiding van de inhoudelijke werkbijeenkomst een open gesprek 
gevoerd worden over de uitvoeringsprincipes. Dit ter voorbereiding op de 
raadsvergadering van 16 december waar de uitvoeringsprincipes ter 
besluitvorming voorliggen. 

Inleiding:
Wethouder Marieke Overduin

Onderwerp
Aard bespreking

Externe vertegenwoordigingen en actuele portefeuillezaken 
Open gesprek

0.5 Wethouder Kuster doet de commissie het aanbod een keer mee te doen aan het 
‘spel’ ‘één uur in de bijstand’ N.a.v. reacties uit de commissie zegt wethouder 
Kuster toe te kijken of dit kan worden georganiseerd. 

Wethouder Kuster zegt toe n.a.v. de bespreking van de cijfers van STOER B.V. 
dat er in december 2021 een bloemlezing van de medewerkers van STOER 
naar de raad/commissie zal worden gezonden

Onderwerp
Aard bespreking

Overige onderwerpen ter bespreking 
Open gesprek

0.6 -



Onderwerp
Aard bespreking

Rondvraag 
Open gesprek

0.7 Gerard Mientjes (PRO!) stelt vragen over de voorlopige beschikking Lokaal 
Team Jeugd 2022 aan Buurtzorg Jong.

Er is door het college akkoord gegeven om aan Buurtzorg Jong een voorlopige

Subsidie toe te kennen van € 1.650.000,- voor de uitvoering van de totale 
opdracht Lokaal Team Jeugd in 2022, waarvan 1.300.000 voor de 
oorspronkelijke opdracht en € 350.000 voor de aanvullende opdracht.

Graag zou de fractie van PRO een toelichting willen hebben op de volgende 
vragen.

1. Het oorspronkelijk budget Buurtzorg Jong bedroeg € 1.250.000.
Waarop is de verhoging gebaseerd.

2. Waaruit bestaat de aanvullende opdracht en kan de commissie hier van
Kennis nemen?

De vragen worden beantwoord door de wethouder.  

Gülden Siner-Sir (PRO!) stelt vragen over ambulante specialistische jeugdhulp 
en ambulante Wmo-hulp.

In het persbericht van 11 november jl. van de gemeente Oude IJsselstreek heb 
ik gelezen dat onze gemeente 26 zorgpartners of combinatie van zorgpartners 
heeft geselecteerd om samen te bouwen aan betere zorg en ondersteuning in 
de buurt. De gemeente gaat dus met ingang januari 2022 van 300 naar 26 
partners/aanbieders wat betreft ambulante specialistische jeugdhulp en 
ambulante Wmo-hulp.

Graag wil de fractie PRO! een antwoord op de volgende vragen:

1. In het persbericht wordt aangegeven dat alle inwoners die 
Wmo- en of jeugdhulp ontvangen van de gemeente een brief 
ontvangen. Gelet op het feit dat de wijziging in 2022 al ingaat 
en het al bijna zover is, willen wij graag weten:

 wanneer betrokkenen worden geïnformeerd per brief?;

 wat houdt de informatie per brief in? 

 behelst dit ook informatie over bijvoorbeeld met wie ze 
verder zullen gaan?;

 hebben ze een keuze tussen de zorgaanbieders/partners?;

 komt door de wijziging een verandering in het aantal uren 
van de ondersteuning?;

 bestaat er een rechtsmiddel die ingezet kan worden tegen 
deze wijziging?

De vragen worden beantwoord door de wethouder.

Sluiting: 23.15 uur



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

de commissiegriffier de voorzitter

Marco Looman Ruben Driever


