
 

 - 1 -             Besluitenlijst raadadviescommissie Welzijn 4 oktober 2011 

Raadadviescommissie Welzijn 
(12762\.....) 

BESLUITENLIJST 
 

 

Datum  : dinsdag 4 oktober 2011 

Tijd  : 19.30 uur 

Plaats  : raadzaal gemeentehuis Neerijnen 

 

Aanwezig : De heer C. Nijhoff (commissievoorzitter), mevrouw P. van Kuilenburg  

    (raadslid GBN), mevrouw M.J. van de Logt (burgercommissielid GBN),  

  de heer H.J. Verseijl (raadslid CDA), de heer C.F. van Wendel de Joode  

  (raadslid VVD), de heer J.A. Kapelle (burgercommissielid VVD), de heer  

  G.J. van Weelden (raadslid SGP), de heer J.H. Vink (burgercommissielid  

  SGP), mevrouw H.B. Challik (raadslid PvdA), de heer J. Stern  

  (burgercommissielid PvdA), de heer F.A. Beukers (raadslid LB), de heer B.  

  Koolhaas (plaatsvervangend burgercommissielid LB), de heer drs. E.J. van  

  Tellingen (onafhankelijk raadslid VT), de heer K.G. Steenbergen  

  (raadsgriffier), de heer ing. H.A. Verwoert (wethouder) en de heer J.C.  

  Koedam (wethouder). 

Afwezig m.k. : mevrouw P.M. Scheffers – van Vuuren (burgercommissielid CDA) en de heer  

    M. den Besten (burgercommissielid LB). 

 

Nr. Omschrijving agendapunt 

1. Opening 

 De voorzitter opent de vergadering.  

Bericht van verhindering is ontvangen van de heer M. den Besten (LB) die wordt 

vervangen door de heer Koolhaas (LB) en mevrouw Scheffers - van Vuuren 

(CDA). Mevrouw Challik (PvdA) komt iets later. 

 

2. Spreekrecht burgers 

 In deze vergadering is geen gebruik gemaakt van het spreekrecht. 

 

3. Vaststelling agenda 

 De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Presentaties 

4.1 De heer C. van Rijnsberg van de gemeente Tiel geeft een presentatie over de stand 

van zaken uitvoeringskosten m.b.t. de Wet Werk en Bijstand en de WMO 

 De heer Beukers (LB) vraagt of er kan worden aangegeven over welk beleid 

m.b.t. de sociale zekerheid de gemeenteraad nog zelf kan beslissen. 

Toezegging wethouder Verwoert: hij zal ervoor zorgen dat het beleid en de 

kaders/richtlijnen schriftelijk aan de raad- en commissieleden zal worden verstrekt. 

 

Mevrouw Van Kuilenburg (GBN) vraagt inzicht in de gemiddeld per maand te 

leveren 44 producten i.h.k.v. de WMO. Ook vraagt ze of er controle op wordt 

uitgeoefend, waar gebruikte artikelen blijven en of deze bij beëindiging worden 

heringezet. 
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Toezegging wethouder Verwoert: hij zal deze vragen schriftelijk beantwoorden, 

temeer omdat het een inhoudelijke vraag betreft. 

 

5. Besluitenlijst van de vergadering van 21 juni 2011 (inclusief Lijst toezeggingen) 

 De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. 

 

6.1 Lijst ingekomen stukken 

 De opgenomen stukken m.b.t. LANDER (A7 en A25) zal worden opgenomen t.b.v. 

de raadadviescommissies Welzijn en Bestuur! 

 

Advies De lijst ingekomen stukken kan v.w.b. de raadadviescommissie Welzijn als 

hamerstuk voor de raad worden geagendeerd. 

 

6.2 Mededelingen 

- portefeuillehouders 

- commissieleden 

- regionale samenwerking 

 Wethouder Verwoert gaat in op de binnengekomen brief van de voorzitter van de 

WMO-raad, waarin deze zijn functie ter beschikking stelt en doet mededeling van 

het gevoerde gesprek met de leden van de WMO-raad, waarbij helaas de voorzitter 

niet aanwezig was. Hij is voornemens contact te zoeken met de drie leden die 

hebben bedankt voor de WMO-raad en alsnog met hen het gesprek aan te gaan. 

Wethouder Verwoert doet mededelingen over: 

- wijst op de “week van de opvoeding”die volgende week ook in Neerijnen 

wordt gehouden, nabij peuterspeelzaal Varik; 

- er zijn tussentijdse cijfers beschikbaar van de Bibliotheek, die worden 

verstrekt via de Lijst ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 15 

december. Ook wordt een oplossing gezocht voor een beter aanbod van een 

abonnement aan 18-jarigen; 

- er is een voorlichtingsbijeenkomst gehouden aan organisaties over de 

maatschappelijke stages die verplicht zijn gesteld voor alle 3
e
 jaars 

middelbare scholieren; 

- het Jeugdhonk Haaften wordt tijdelijk ondergebracht in het oude groene-

kruis-gebouw en gaat beheerd worden door de Stichting Jewelz; 

- er zijn Regionale bijeenkomsten gehouden over overgewicht, 

onderwijsachterstanden en er is veel voorlichting aan jeugd over alcohol en 

drugs; 

- met Stichting Mozaik (jongerenwerker) zijn de bezuinigingen 

doorgesproken en is de inzet uit de afgelopen periode geëvalueerd. Hij stelt 

voor (uiteraard via het Presidium) om deze stichting uit te nodigen voor een 

presentatie in de commissie Welzijn van 6 december 2011; 

- 21 september is de studiemiddag gehouden voor het jonge kind. Opkomst 

van de raad- en commissieleden was teleurstellend (1 raadslid en 2 

commissieleden aanwezig), temeer omdat de raad graag nader betrokken 

wil zijn bij het onderwijs in onze gemeente; 

- 22 september is een LEA-overleg gehouden met de fractievoorzitters; 

- er zijn gesprekken gaande met Stichting Welzijn Neerijnen over de 

invulling van de (voorgenomen) extra bezuiniging van € 14.500,=. Het 

bestuur van de stichting geeft aan dat daardoor de continuïteit in gevaar 

komt en het onverantwoord vinden. We gaan samen kijken welke keuzen 
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gemaakt kunnen worden en op welke wijze we hieraan tegemoet kunnen 

komen. Hij wenst niet op de zaken vooruit te lopen, maar mocht de 

bezuiniging echt niet haalbaar zijn dan komt er vanuit het college een 

gewijzigd voorstel naar de raad. 

 

7. Stukken ter advisering 

7.1 Voorstel tot vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening 2010 van Stichting 

Fluvium (2011-07-13731) 

Advies Dit voorstel kan als hamerstuk voor de raad worden geagendeerd. 

 

8. Rondvraag 

 De heer Beukers (LB) heeft gehoord dat er een subsidie van € 5.000,= is verstrekt 

aan het kasteelconcert te Ophemert. Dat iets dergelijks gesubsidieerd wordt, daar is 

hij het mee eens. Maar hij had liever gezien dat het college voor dit bedrag 

toegangskaartjes had gekocht voor dit concert en die had weggegeven aan 

vrijwilligers van o.a. “Stichting Welzijn en de Wittenberg” als blijk van waardering 

voor hun inzet. 

 

De heer Wendel de Joode (VVD) zegt dat wat is vermeld in de Nieuwsbrief van 

de Gehandicaptenraad over de (voorgenomen) bezuinigingen nogal eenzijdig en 

onjuist is gesteld. Ondanks de bezuinigingen kan deze raad nog wel degelijk haar 

werk op een verantwoorde wijze doen. Bij dergelijke communicatie dient tevens 

belangenverstrengeling te worden vermeden. 

 

De heer Kapelle (VVD) vraagt naar de stand van zaken m.b.t. de tennisvereniging 

Ophemert. 

Wethouder Koedam zegt dat het college in gesprek is met het bestuur van de 

tennisvereniging over een verplaatsingsplan en de daarbij bijbehorende cijfers op 

realiteit toetst. Hij verwacht dat er binnenkort meer duidelijkheid over komt. 

 

9. Sluiting 

 De voorzitter sluit de vergadering om 21.25 uur. 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van de raadadviescommissie Welzijn 

d.d. 6 december 2011 

 

De raadsgriffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

K.G. Steenbergen   C. Nijhoff 


