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Onderwerp Toezeggingen/afspraken Vervolg/conclusies Gasten van de 
raad 

1. Opnemen rijksvaccinatieprogramma in 
GR GGD Noord- en Oost-Gelderland 
2016 

De wethouder gaat na op welke manier gehandhaafd 
kan worden op (reclame)borden tegen vaccinatie die op 
diverse plekken in de gemeente zijn gesignaleerd. 

Raadsvergadering  
30 januari;  
hamerstuk 

 

2. Kwartaalrapportage Q3 2019 GR 
Laborijn (raadsmededeling 2019-107) 
en Uittreding gemeente Oude 
IJsselstreek uit Laborijn 
(raadsmededeling 2019-116) 

De wethouder doet de volgende toezeggingen: 
1. Hij informeert de raad in februari over de planning 

van het klanttevredenheidsonderzoek en 
medewerkersonderzoek. 

2. Hij geeft in het tweede kwartaal een overzicht van de 
samenwerking van Laborijn en partners voor zgn. 
categorie-3 cliënten. 

3. Hij stuurt de raad een overzicht van welk soort 
contract mensen krijgen als ze gaan werken 
schriftelijk. 

4. Hij informeert de raad schriftelijk over de financieel 
en inhoudelijke veranderingen van het Besluit 
bijstandsverlening aan zelfstandigen (Bbz). 

5. Hij informeert de raad schriftelijk over de 
voorwaarden om mediation in te zetten bij de 
klachtafhandeling. 

6. Hij informeert de raad schriftelijk over wat er met het 
positieve resultaat van het BUIG-budget gebeurt. 

7. Hij informeert de raad over het beleid voor 
statushouders vanwege de invoering van de nieuwe 
Inburgeringswet per 1-1-2021. 

8. Hij kijkt hoe de voortgang van de verbetering van de 
bejegening van klanten door Laborijn opgenomen 
kan worden in de kwartaalrapportages van Laborijn.  

De raadsmededeling is 
voldoende besproken; 
geen vervolg 

 

3. Evaluatie armoedebeleid 2019 
(raadsmededeling 2019-119) 

De wethouder doet de volgende toezeggingen:  
1. Gemeenten hanteren steeds vaker andere vormen 

voor de aanpak van schulden waarbij zij sneller 
overgaan tot schuldsanering. De wethouder houdt de 

De raadsmededeling is 
voldoende besproken; 
geen vervolg 
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ontwikkelingen in de gaten en informeert de raad 
wanneer er mogelijke opties tussen zitten. 

2. Er komt een betere verwijzing op de gemeentelijke 
website naar bijv. de voedselbank, platform 
armoedebestrijding e.d. 

3. Hij geeft inzicht in de (wettelijk en eigen te bepalen) 
tarieven voor beschermingsbewind. 

4. Hij doet onderzoek of er sprake is van huurverhoging 
buiten de afspraken met Sité om. 

5. De speerpunten van het college voor het 
armoedebeleid komen aan de orde in de 
informatieve raad over het armoedebeleid.  

4. Vaststelling Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau Plan-MER Omgevingsvisie 

 Raadsvergadering  
30 januari;  
hamerstuk 

 

5. Resultaten auditrapport 2019 
Buurtplein (raadsmededeling 2019-
121) 

 De raadsmededeling is 
voldoende besproken; 
geen vervolg 

 


