
Conclusies en afspraken

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

gehouden op donderdag 7 februari om 20.00 uur in de DRU Cultuurfabriek te Ulft

Aanwezig: Ruben Driever, commissievoorzitter
Maaike Piscaer, commissiegriffier

---------
Lokaal Belang
Miranda Steentjes
Lucy Hugen
Mia Verwaaijen

CDA
Guido Hakvoort
Lotte Pragt
Sylvia Stuivenberg

SP
Elja Versteeg
Suzan Tuit
Heini Peters 

PvdA
Sylvia van Londen
Willie Oort

VVD
Esther Vossenberg
Rens Spijkers

D66
Camiel Vanderhoeven
Hayo Canter Cremers

College: Peter van de Wardt
Bert Kuster

 
Ambtelijk: Thomas Beke

Annita Nibbelink
Alwin Pauptit 

Afwezig met afmelding: Ine Woudstra (D66), Marjolijn Gerritsen (PvdA), Gerard Wildenbeest 
(Lokaal Belang)

Afwezig zonder afmelding: -  



Onderwerp
Aard bespreking

Opening en mededelingen

0.1 Afmelding van Ine Woudstra (D66), Marjolijn Gerritsen (PvdA), Gerard 
Wildenbeest (Lokaal Belang)

Onderwerp
Aard bespreking

Vaststellen agenda
Besluitvorming

0.2 De voorzitter meldt dat namens de fracties van de PvdA en SP het verzoek is 
gedaan om voor deze vergadering het agendapunt ‘voedselbank’ als open 
gesprek toe te voegen. Omdat het merendeel van het fracties aangegeven heeft 
hiermee akkoord te gaan is conform art. 8 van het RvO dit agendapunt 
toegevoegd aan de concept agenda.

De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 

Onderwerp
Aard bespreking

Vaststellen lijst conclusies en afspraken vorige vergaderingen 
Besluitvorming

0.3 Sylvia van Londen (PvdA) informeert naar het antwoord op haar vraag tijdens de 
commissie MO van 17 januari over de Stadsbank. 
Wethouder van de Wardt zegt toe om over deze vraag contact op te nemen met 
mevrouw Van Londen.

Camiel Vanderhoeven meldt dat bij het agendapunt ‘expertmeeting 
laaggeletterheid’ vermeldt staat dat Gerard Mientjes namens de SP zitting 
neemt in de voorbereidende werkgroep, dit moet zijn Jan Vesters.

Het verslag van de commissie MO van 17 januari 2019 is vastgesteld. 

Onderwerp
Aard bespreking

Vaststellen lijst bestuurlijke toezeggingen en actuele moties 
Besluitvorming

0.4 Bestuurlijke toezeggingen 
6. Resultaten cliënt-ervaringsonderzoek 2017 WMO en Jeugd: 
Wethouder Bert Kuster meldt dat hier binnenkort een stand van zaken memo 
over naar de raad komt. 

De lijst is besproken en aangepast.

Onderwerp
Aard bespreking

Ingekomen stuk jaarverslag 2017 schuldhulpmaatje Oude IJsselstreek
Informatief

1    Op verzoek van de fractie van de PvdA is het ingekomen stuk jaarverslag 2017 
schuldhulpmaatje Oude IJsselstreek geagendeerd om besproken te worden. In 
de agendacommissie is besloten om invulling te geven aan dit agendapunt door 
stichting Schuldhulpmaatje zelf iets te laten vertellen over het werk dat zij doen.

Aanwezig namens Stichting Schuldhulpmaatje Oude IJsselstreek zijn Ronald 
Hezemans en Bart Jan Kaptein.

De voorzitter stelt voor om na aanleiding van de presentatie eerst vragen te 
stellen aan Schuldhulpmaatje en vervolgens een vragenronde voor het college. 
De commissie gaat hiermee akkoord. 

Heini Peters (SP) meldt dat wegens zijn betrokkenheid met het onderwerp 
Gerard Mientjes vandaag niet aanwezig is.

Er wordt een presentatie gegeven door Ronald Hezemans namens stichting 



Schuldhulpmaatje. De presentatie is toegevoegd in het RIS. 

Onderwerp
Aard bespreking

Voedselbank
Open gesprek

2 Toezeggingen:
Wethouder Peter van de Wardt zegt toe:
1. Opnieuw in contact te treden met de Voedselbank Oost Achterhoek en 
Voedselbank Nederland;
2. De aanwezige gespreksverslagen van de gesprekken met de Voedselbank en 
Mini Manna markt ter inzage te leggen voor de raad. Onderdeel van deze 
correspondentie is o.a. de subsidieaanvraag van de Voedselbank;
3. Met een stappenplan te komen over de toekomstig invulling van de 
Voedselbank en hierin op te nemen hoe en wanneer de raad/commissie 
geïnformeerd wordt.
4. De commissie actief op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in dit 
dossier.

De fractie van het CDA kondigt aan met een motie te komen bij de 
raadsvergadering van 21 februari 2019 over een onderzoek naar het verhogen 
van de 110 procent van de inkomensgrens bij verschillende regelingen (wat zijn 
de kosten en baten?).

De fractie van de PvdA kondigt aan met een motie te komen bij de 
raadsvergadering van 21 februari 2019 over een enquête onder gebruikers van 
de voedselbank. 

Onderwerp
Aard bespreking

Externe vertegenwoordigingen en actuele portefeuillezaken 
Open gesprek

0.5 Maandelijkse terugkoppeling ontwikkelingen Sociaal Domein
Bij de agendapunt volgt een korte presentatie van Anita Nibbelink en Alwin 
Pauptit. Technische vragen n.a.v. deze presentatie zullen schriftelijk worden 
ingediend. 

Gezien het late tijdstip waarop deze terugkoppeling plaatsvindt en het belang 
van het onderwerp stelt de commissie voor om vanaf maart de commissie MO 
het agendapunt ‘terugkoppeling ontwikkelingen sociaal domein’ aan het begin 
van de agenda te agenderen (na vaststellen lijst bestuurlijke toezeggingen en 
actuele moties).
Dit verzoek zal worden teruggekoppeld naar de agendacommissie. 

Onderwerp
Aard bespreking

Overige onderwerpen ter bespreking 
Open gesprek

0.6 Werkbezoek Coöperatie rondom Wijchen
De voorzitter meldt dat tijdens de commissie MO van 1 november de commissie 
gesproken heeft over het organiseren van een werkbezoek naar Wijchen. De 
fractie PvdA heeft de commissie het voorstel gedaan om in het kader van de 
ombuigingen in het Sociaal Domein te gaan kijken bij de gemeente Wijchen, 
waar ze werken met ‘de coöperatie Wijchen’. De commissie gaf aan hiermee 
akkoord te gaan. Vervolgens is afgesproken dat de PvdA in samenwerking met 
de griffie deze dag zal gaan organiseren. In de agendacommissie is voor dit 
werkbezoek als datum 15 maart bepaald. De griffie heeft de commissie vorige 
week geïnformeerd over het programma. Aan de commissie de vraag of zij 
kunnen instemmen met dit programma?

Miranda Steentjes (Lokaal Belang) vraagt zich of hoe ze als commissie goed 
invulling kunnen geven aan deze dag. Ze stelt voor om bijvoorbeeld tijdens de 



busrit iemand van de ambtelijke organisatie te laten aangeven waar de 
commissie op moet letten tijdens het bezoek. Sylvia van Londen (PvdA) meldt 
dat een oriënterend bezoek is waar de ambtelijke organisatie ook voor is 
uitgenodigd. Bert Kuster meldt dat hij het vooral belangrijk vindt om te kijken 
wat onze gemeente verder kan helpen in onze zoektocht (wat zijn de werkende 
elementen?). De commissie kan zich vinden in het voorgestelde programma. 

Nieuwe datum expertmeeting laaggeletterheid
Gezien het feit dat de initiator van de expertmeeting Camiel Vanderhoeven 
(D66) op 21 maart afwezig is, wordt voorgesteld om de expertmeeting te 
verschuiven naar maandagavond 6 mei. De commissie gaat hiermee akkoord. 
Een werkgroep zal de expertmeeting verder voorbereiden. 

Invulling commissie MO 14 maart 
De voorzitter meldt dat er geen agendapunten zijn voor de eerstvolgende 
commissievergadering op 14 maart. De vraag aan de commissie is of zij deze 
vergadering willen laten vervallen of een alternatieve invulling willen geven?
Wethouder Bert Kuster doet de suggestie om tijdens deze vergadering de 
commissie bij te praten over de ontwikkelingen in het Sociaal Domein. De 
commissie vindt dit een goed voorstel en vraagt of daarbij aandacht kan worden 
besteed aan de eerste versie van de monitor Sociaal Domein en de 
experimenten in het sociaal domein. 
Dit verzoek zal worden teruggekoppeld naar de agendacommissie. 

Onderwerp
Aard bespreking

Rondvraag 
Open gesprek

0.7 I.v.m. de tijd zegt Sylvia van Londen (PvdA) de vragen die hun fractie had over 
het ingekomen stuk van 9 januari van de beroepsvereniging bewindvoering en 
het ingekomen stuk van 17 december 2018 over de brief van het VNG 
betreffende de uitvoeringsregeling WMO inzake de ministeriële regeling 
schriftelijk te zullen stellen. 

Sluiting: 23.25 uur 

Aldus vastgesteld door de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) in zijn openbare 
vergadering van 14 maart 2019

de commissiegriffier de voorzitter

Maaike Piscaer Ruben Driever


