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DISCUSSIEPUNTEN 

1. Opening, 
vaststelling agenda 
en welkom 

Aanwezig: Annemiek Bakkenist, Hans Deten, Ton Ruiter, Harrie Mulder (secretaris), Fred van der Vegte 
(voorzitter), Dianne Bloo, Talytha Schothuis (notulen), Chris Frencken, Anja Stafleu, Jeannet van Zanten en 

Peter Krük.  
Afwezig met kennisgeving: Aneta Haja 
Fred heet allen welkom. Anja Stafleu is aanwezig omdat zij meeloopt (werkervaringsplek) met Chris 
Frencken. 

2. Bruisende dorpen  
 
 

 Chris Frencken houdt een presentatie en licht de plannen vanuit de opgave  “Bruisende Dorpen” toe. 
Zijn presentatie wordt positief ontvangen. De plannen zijn ambitieus. Deze ambities zijn niet altijd goed 
te vertalen in kwalitatieve doelen, zo geeft Chris desgevraagd aan.  

 De rol en mate van representativiteit van de belangenverenigingen worden besproken. Chris geeft aan 
dat dit verschilt per kern. In de meeste kernen is inmiddels een stevig netwerk dat nog verder 
doorgroeit. Chris heeft binnen alle kernen goede contacten met de belangenverenigingen en andere 
organisaties en verenigingen in de kern.   

 Harrie vraagt of alle inwoners goed vertegenwoordigd worden door de dorpsbelangenorganisaties. 
Chris verwacht dit wel. Andere openingen en mogelijkheden zijn er ook om burgers te bereiken en voor 
burgers om de gemeente te bereiken. Belangrijk is dat vitaliteit en veerkracht in alle dorpen wordt 
gewaarborgd en dat dit niet afhankelijk is van een soms kleine belangenvereniging. 

 Chris licht toe dat de buurtsportcoaches en cultuurcoach bij de uitvoering van plannen betrokken zijn. 
Desgevraagd licht hij ook de rol van IJsseldal Wonen toe. De woonconsulenten van IJsseldal richten zich 
naast de problematiekkant ook op de initiatievenkant, zoals bijvoorbeeld het vergroenen van tuinen en 
het elkaar ontmoeten.  
Chris vertelt ook over het Jaar van Elkaar. In dit kader worden nu en in de komende maanden 
verschillende activiteiten georganiseerd zoals bijvoorbeeld de Human Library in de bibliotheek..  

 
3. Participatiewet/Wet 

inburgering  

 Jeannet geeft informatie over werk en inkomen, de Participatiewet en de nieuwe Wet inburgering. In 
Voorst worden minder bijstandsuitkeringen verstrekt dan het landelijk gemiddelde. De verwachte extra 
instroom door corona blijft ook nog uit. Er is nu iets meer instroom van jongeren, waarschijnlijk doordat 
zij vaker een tijdelijk arbeidscontract hebben.   
Jeannet vertelt over de Participatiewet en hoe een en ander uitpakt in de praktijk. Ook vertelt zij onder 
andere over de integrale samenwerking, de regiogelden en –samenwerking en over de drukte door het 
uitvoeren van de verschillende rijksoverheidsregelingen door de gemeente zoals de TOZO.  

 De nieuwe Wet inburgering brengt grote veranderingen en taken voor de gemeente met zich mee. De 
grootste verandering is dat de regie (weer) volledig naar gemeente gaat.  
De totale instroom van nieuwkomers lag vanaf 2014 rond 200. In de 2e helft van 2021 moet Voorst 16 
statushouders plaatsen. Het gaat hierbij veelal om gezinnen met kinderen. Van deze 16 is max. 8 
volwassen. Volgend jaar naar verwachting weer +/- 10 volwassenen. Door dit kleine aantal is maatwerk 
goed mogelijk.  

 Binnenkort vindt de regionale aanbesteding voor taalonderwijs voor volwassenen plaats. Leslocaties 
komen in Apeldoorn en Deventer.  

 Gevraagd wordt naar de samenwerking met Vluchtelingenwerk. Jeannet geeft aan dat de 
samenwerking positief en intensief is. Met de nieuwe wet neemt de kwaliteit van het taalonderwijs ook 
toe; dat is een goede zaak.  

 Jeannet benadrukt dat de wet behoorlijk is dichtgetimmerd. Er zijn duidelijke stappen in het nieuwe 
individuele inburgeringsplan.  Jeannet mailt Talytha de presentatie om te delen met de CMO. 

      
4. Lange Termijnagenda  Dit agendapunt verschuift door tijdgebrek naar de volgende vergadering 

. 

5.  Mededelingen  Nieuwe leden: het is belangrijk om versterking te krijgen. Fred doet de oproep om in de achterban op 
zoek te gaan naar nieuwe leden. 
 

6. Verslag CMO   Het bespreken van de verslagen van de vergadering van 16 maart (openbaar) en 20 april (besloten) 
verschuift naar de volgende vergadering. 
 

7. Rondvraag en sluiting  Dianne geeft aan op basis van de stukken nog een aantal vragen te hebben over “Bruisende dorpen”. 
Besloten wordt het onderwerp opnieuw te agenderen op de volgende vergadering.  

 Besloten wordt in de volgende openbare vergadering op 6 juli het onderwerp “Klein Twello” te 
agenderen. Ook vraagt Harrie aan Peter om de aanpassingen in de LTA door te geven. 

 Peter deelt mee dat Wim Vrijhoef de CMO wil bijpraten als de CMO hieraan behoefte heeft. Dit kan de 
CMO bij Peter aangeven.  

 Dit geldt ook voor het thema Plus OV. Als de CMO hierover bijgepraat wil worden, laten zij dit Peter 
weten.  

 Fred dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.  

 


