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Onderwerp
Aard bespreking

Opening en mededelingen

0.1 -

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 De conclusies en afspraken van de gecombineerde commissie van 13 januari 
2020 wordt ongewijzigd vastgesteld

Onderwerp
Aard bespreking

Vaststellen lijst bestuurlijke toezeggingen en actuele moties 
Besluitvorming

0.4 De voorzitter meldt dat het college bij de volgende 3 moties heeft aangegeven 
dat deze kunnen worden afgevoerd van de lijst:
1. Laborijn (Uitvoering Participatiewet in eigen beheer’)
2. Laborijn(Klanten en medewerkers Laborijn’)
3. Laborijn (Uitvoering Participatiewet)
Daarnaast heeft de raad in het dossier Laborijn ook de motie “Voornemen 
instelling onderzoekscommissie” ingediend. 
De voorzitter informeert naar de status van deze 4 deze moties.

De commissie stemt in met het afvoeren van alle 4 de moties. 

De lijst is hiermee aangepast en vastgesteld.

De voorzitter meldt voorts dat er in de agendacommissie van 20 januari 2020 is 
afgesproken wat betreft het afvoeren, aanhouden of agenderen van 
toezeggingen geldt dat de commissievoorzitters een uniforme werkwijze 
hanteren. Indien de meerderheid wil afvoeren, dan afvoeren van de lijst. Fracties 
kunnen voor zichzelf lijstjes maken. Gerard Mientjes (SP) informeert naar de 
besluitvorming hierover in de agendacommissie (was deze unaniem of met een 
meerderheid?). De voorzitter zegt toe dit uit te zoeken. 

Sylvia van Londen (PvdA) informeert naar de stand van zaken omtrent de 
toezegging over de voedselbank. Wethouder Bert Kuster geeft aan dat gezien 
het feit dat hij deze portefeuille heeft overgenomen hij graag eerst in gesprek wil 
met de voedselbank alvorens de toegezegde memo naar de raad gaat. Dit 
gesprek met de voedselbank staat geagendeerd in februari. 

Onderwerp
Aard bespreking

Presentatie Voortgang Kwaliteitsslag en ontwikkelingen sociaal domein 
Open gesprek

1    
 

Er wordt een presentatie gegeven door Anita Nibbelink en Alwin Pauptit. De 
presentatie is na afloop van de presentatie toegevoegd in het RIS.

Onderwerp
Aard bespreking

Startnotitie beleidsplan schuldhulpverlening 2020 
Voorbereidende beraadslaging

2 Toelichting agendapunt: De commissie kan input en aandacht geven aan het te 
volgen proces of het te realiseren beleidsplan Schuldhulpverlening 2020.

Procedure behandeling: de startnotitie is als volgt in de commissie behandeld 



worden. 1) introductie door de portefeuillehouder 2) vragen en debatronde in de 
commissie in twee termijnen 3) samenvatting portefeuillehouder: wat neemt hij 
mee bij de verdere uitwerking van de startnotitie 4) conclusie en advies 
commissie.

Conclusie/toezegging portefeuillehouder:
Wethouder Bert Kuster zegt toe alle door de fracties ingebracht punten mee te 
nemen in de verdere uitwerking van het schuldhulpverleningsbeleid. Het college 
zal een samenvatting maken van hetgeen door de fracties is ingebracht. Deze 
samenvatting zal voor de raadsvergadering van 20 februari 2020 naar de 
gemeenteraad worden gestuurd en worden bijgeplaatst bij de stukken in het 
RIS. De startnotitie zal mogelijk n.a.v. de inbreng vanuit de fracties worden 
aangepast. 

Advies commissie: bespreekstuk tijdens de raadsvergadering van 20 februari 
2020.

Onderwerp
Aard bespreking

Startnotitie Opbouw uitvoering Participatiewet 
Voorbereidende beraadslaging

3 Toelichting agendapunt: Gemeente Oude IJsselstreek treedt per 1 januari 2021 
uit de gemeenschappelijke regeling uitvoeringsorganisatie Laborijn. Het jaar 
2020 wordt benut om de nieuwe uitvoering van de Participatiewet in onze 
gemeente vorm te geven. De startnotitie beschrijft welke stappen, acties en 
besluitvorming doorlopen worden om de opbouw van de nieuwe uitvoering tijdig 
te realiseren. 

Procedure behandeling: de startnotitie is als volgt in de commissie behandeld 
worden. 1) introductie door de portefeuillehouder 2) vragen en debatronde in de 
commissie in twee termijnen 3) samenvatting portefeuillehouder: wat neemt hij 
mee bij de verdere uitwerking van de startnotitie 4) conclusie en advies 
commissie.

Conclusie / toezegging portefeuillehouder: 
Wethouder Bert Kuster zegt toe voor de raadsvergadering van 20 februari 2020 
de gemeenteraad een korte samenvatting toe te sturen van hetgeen door de 
fracties tijdens deze commissievergadering is meegegeven. 

Advies commissie: bespreekstuk tijdens de raadsvergadering van 20 februari 
2020

Onderwerp
Aard bespreking

Zienswijze Uitgangspuntennota 2021 GGD NOG 
Voorbereidende beraadslaging

4 Op basis van de gemeenschappelijke regeling GGD NOG wordt de 
gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze op de 
uitgangspuntennota 2021 kenbaar te maken. Met deze nota wordt de 
gemeenteraad geïnformeerd over de algemene financiële en beleidsmatige 
kaders voor het komende begrotingsjaar. De uitgangspuntennota wordt 
betrokken bij het opstellen van de programmabegroting 2021.

Wethouder Bert Kuster zegt toe:
- de zin ‘In algemene zin kosten gemeenschappelijke regelingen steeds meer 
geld, en dat geldt ook voor de GGD NOG’ uit de concept zienswijze aan te 
passen;
- de vraag welke pilots van de GGD specifiek worden ingezet voor de gemeente 
Oude IJsselstreek schriftelijk te beantwoorden; 



- de vraag over welke maatregelen de GGD inzet voor kostenbeheersing 
schriftelijk te beantwoorden; 

Advies commissie: hamerstuk tijdens de raadsvergadering van 20 februari 
2020

Onderwerp
Aard bespreking

Externe vertegenwoordigingen en actuele portefeuillezaken 
Open gesprek

0.5 Er wordt een terugkoppeling gegeven door Gerard Wildenbeest namens de 
raadswerkgroep Laborijn over de afgelopen vergadering van de raadswerkgroep 
van 21 januari. er twee radenbijeenkomsten (door Laborijn) georganiseerd 
zullen worden. Tijdens de vergadering is er kort teruggeblikt naar de afgelopen 
periode. Daarnaast zullen er op korte termijn twee radenbijeenkomsten namens 
Laborijn georganiseerd worden. De eerste bijeenkomst zal gaan over de stand 
van zaken uitvoering plan van aanpak, Q4 2019, de kadernota 2021 en het 
proces uittreden gemeente Oude IJsselstreek. De tweede bijeenkomst zal in 
april plaatsvinden met op de agenda o.a. het definitieve rapport van BDO. De 
voorlopige data voor deze bijeenkomsten is 18 maart en 15 april.

Onderwerp
Aard bespreking

Overige onderwerpen ter bespreking 
Open gesprek

0.6 Wethouder Bert Kuster meldt dat volgende maand (maart) de startnotitie 
‘Transformatie Sociale Basis’ naar de commissie MO en de gemeenteraad 
komt.

Onderwerp
Aard bespreking

Rondvraag 
Open gesprek

0.7 - 

Sluiting: 22.20 uur 

Aldus vastgesteld door de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) in zijn openbare 
vergadering van 12 maart 2020 

de commissiegriffier de voorzitter

Maaike Piscaer Ruben Driever


