
Conclusies en afspraken

Van de vergadering van de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO)
van de Gemeente Oude IJsselstreek,
gehouden op donderdag 2 november 2017 om 20.00 uur in de DRU Cultuurfabriek te Ulft
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De voorzitter vat de conclusies / oordelen samen in een commissieadvies en noemt daarbij de 
belangrijkste argumenten en eventuele minderheidstandpunten en voorbehouden.

Onderwerp
Aard bespreking

Tweede bestuursrapportage 2017 en Gemeentebegroting 2017 
Voorbereidende beraadslaging
Wethouders Van de Wardt en Kuster beantwoorden de vragen vanuit de eerste 
termijn van de Algemene Beschouwingen die plaatsvond in de raadsvergadering 
van 24 oktober jl. en de commissie heeft verhelderingsvragen kunnen stellen.

In de commissie vindt debat plaats over de aan MO-gerelateerde onderwerpen 
in de Begroting. 

Aanvulling op bestaande bestuurlijke toezegging
Volgende week volgt de memo over de Adviesraad Sociaal domein. Deze raad 
adviseert het college maar wethouder Kuster zegt toe de adviezen te zullen 
delen met de raad. Het is aan de raad om te bepalen wie zij om advies vragen.

Conclusies en afspraken
Armoedebeleid / meedoenregeling
Reacties op motie 1 van de SP "Armoedebeleid en eenzaamheid" en motie 2 
van de SP "Jeugd armoede bestrijding" zijn voor maandag 6 november a.s. 
welkom bij Jan Vesters van de SP. Er zijn al concrete voorstellen gedaan voor 
het aanvullen van motie 2. In aanloop naar de raadsvergadering vindt 
desgewenst nog overleg tussen de fracties plaats. Na het weekend zal de SP de 
aangepaste versies rondsturen.

Huisvesting primair onderwijs
Op voorstel van de SP wordt aan de Agendacommissie gevraagd het onderwerp 
'huisvesting primair onderwijs in Gendringen, Silvolde en Etten' te agenderen 
voor een commissie MO-vergadering. Er is in opdracht van het college een 
rapport verschenen n.a.v. de signalen van de schoolbesturen, waarin een 
concrete doorkijk wordt gegeven. Dit onderwerp raakt ook de commissies FL en 
AFE. Als de raad wil afwijken van het voorstel in de begroting, dan zal er een 
amendement moeten worden ingediend.

Subsidies muziekverenigingen
PvdA heeft een motie aangekondigd over het ophogen van subsidies voor 
muziekverenigingen met een financieel dekkingsvoorstel. De motie zal dit 
weekend worden rondgestuurd en zal ook nog aan de orde komen in cie. AFE 
op 6/11/17.

Verenigingsmakelaar
Lokaal Belang komt nog met een voorstel voor een Verenigingsmakelaar.

Technische vragen D66
Het College zal de technische vragen van D66 nog schriftelijk beantwoorden. 
Deze zijn inmiddels via de Griffie doorgestuurd.

Advies commissie: Bespreekstukken in de raad.

Aldus vastgesteld door de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) in zijn openbare 
vergadering van 16 november 2017.

de commissiegriffier de voorzitter



Birkitta Kortes Theo Colenbrander


