
Lijst bestuurlijke toezeggingen

Commissie : Maatschappelijke Ontwikkeling (MO)
Datum : 2 oktober 2017

Nr. Vergadering Onderwerp Toezegging Portefeuille
-
houder

Planning / afhandeling / status

1. Cie. 10-11-16
Cie. 08-06-17
Cie. 21-09-17

Jeugdzorg

-Bespreking 
‘drangtrajecten’ n.a.v. 
artikel Eelke van Ark, via 
Jan Vesters, SP.
-Reactie van Veilig Thuis 
regio Noord- en Oost Ned. 
op het artikel wordt ter 
kennisname aan de cie. 
gesteld.

Kuster Toegezegd is het stroomschema 
waarmee gecertificeerde 
instellingen werken in de 
commissie MO te presenteren.
Op de planningslijst opgenomen: 
cie. MO 16-11-17.
Stukken, waaronder het 
stroomschema Triage Veilig Thuis, 
zijn vooruitlopend op behandeling 
al ontsloten in RIS als ingekomen 
stuk / actieve informatie. 
Bespreking ‘Veilig thuis’ / 
‘drangtrajecten’ in cie. 16-11-17.

2. Cie.  09-03-
2017

VN – Verdrag voor de gelijke rechten voor mensen 
met een beperking

Ine Woudstra heeft 
aandacht gevraagd voor dit 
onderwerp in de cie. MO 
van 09-03-2017. Door het 
college  is toegezegd met 
een notitie met concrete 
onderwerpen te komen. 

Van de 
Wardt

Wethouder Van de Wardt zegt toe 
dat er een onderzoek komt en een 
plan wordt opgesteld en dat 
daarbij ook ervaringsdeskundigen 
betrokken worden. De Euregio-
gelden zijn toegezegd. Er is 
overleg geweest met Xanten 
(Duitsland), Kleve (Duitsland), 
Arnhem en Oude IJsselstreek. 
Binnenkort wordt er een 



bijeenkomst over de inclusieve 
samenleving georganiseerd. 
Ine Woudstra, D66 is daarbij 
betrokken.

3. Cie. 15-6-2017 Voorstel invulling adviesraad sociaal domein Kuster In het najaar 
4. Raad dd. 6-7-

2017
Evaluatie “De zure appel’ Kuster Wordt meegenomen in de 

begroting.
5. Raad dd. 6-7-

2017
Subsidies:

1. Informatie opbrengst gesprekken college-
muziekverenigingen

2. Informatie voortgang meerjaren convenant 
muziekonderwijs

Van de 
Wardt

1.Er staat binnenkort een afspraak 
met de muziekverenigingen / 
relatie subsidies
2.Er staat binnenkort een afspraak 
met het muziekonderwijs m.b.t. het 
convenant.
Voor de Begroting hoopt 
wethouder Van de Wardt op beide 
zaken terug te kunnen komen.

6. Cie. 21-9-2017 Rapportage experimenten -Punt12; Specialistische 
Ondersteuning GGZ 
huisartsen, helderder 
omschreven en presentatie 
lijn over de jaren heen
-Punt15; Feedback 
leveranties; zijn er 
subsidies aangevraagd?
-Bij alle experimenten 
parameters toevoegen 
zodat beter kan worden 
gemonitord.

Kuster en 
Van de 
Wardt

7. Cie. 21-9-2017 Eenzaamheid Toegezegd is een 
presentatie van de 
Gebiedsmakelaar / 
plannen via de Agendacie. 

Kuster Opgenomen op Planningslijst.

8. Cie. 21-9-2017 Tegemoetkoming in ziektekosten Toegezegd is een overzicht 
waarin aan wordt gegeven 
hoeveel mensen gebruik 
maken van de 
compensatie-regeling(en) 
voor tegemoetkoming in de 
ziektekosten.

Van de 
Wardt



Actuele moties op het gebied van commissie MO
Moties ingediend in 2016 zijn opgenomen; oudere moties kunnen door de commissie worden toegevoegd aan de lijst. 

Datum Titel Partij 
(indieners
)

Portefeuille-
houder

Afdoening Uitslag

7-7-2016 Motie Alfahulpen SP Kuster Motie is aangehouden met aankondiging van 
agendering in commissie MO

Voorstel: agendering 
door SP afwachten.

11-05-2017 Motie Kinderen uit de armoede PvdA, 
CDA, SP, 
Fractie 
Siner

V.d. Wardt Motie vreemd aan de orde van de dag, 
aangenomen in raadsvergadering. 

Het College heeft 
toegezegd dat er aan 
het Beleidsplan Sociaal 
Domein (vastgesteld op 
11 mei jl.) een 
paragraaf ‘Armoede-
beleid’ wordt toe-
gevoegd en daarin 
wordt dit onderwerp 
ook meegenomen. Het 
Meedoen-beleid staat 
geagendeerd voor de 
extra cie. MO d.d. 9/10, 
mede op verzoek van 
Jan Vesters, SP.


