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Raadadviescommissie Welzijn 
(12762\.....) 

BESLUITENLIJST 
 

Datum  : dinsdag 6 december 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), mevrouw P.M. Scheffers – van Vuuren 

  (burgercommissielid CDA), de heer C.F. van Wendel de Joode (raadslid  

  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 drs. E.J. van Tellingen (onafhankelijk raadslid VT), de heer K.G.  

  Steenbergen (raadsgriffier) en de heer ing. H.A. Verwoert (wethouder). 

 

Afwezig m.k. : de heer J.A. Kapelle (burgercommissielid VVD), de heer M. den Besten  

    (burgercommissielid LB) en de heer B. Koolhaas (plaatsvervangend  

    burgercommissielid LB). 

 

Nr. Omschrijving agendapunt 

1. Opening 

 De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Een speciaal woord 

van welkom richt hij aan de vele belangstellenden op de publiek tribune.  

Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Den Besten (LB) en ook van de 

plaatsvervanger de heer Koolhaas (LB) en van de heer Kapelle (VVD). 

 

2. Spreekrecht burgers 

 In deze vergadering is gebruik gemaakt van het spreekrecht door: 

- De heer J. Nijhoff m.b.t. agendapunt 7.2 

- De basisschooljeugd uit Opijnen m.b.t. een niet op de agenda voorkomend 

onderwerp: verzoek om een speelplek voor o.a. het bouwen van hutten e.d. 

in de nabijheid van de aanwezige speeltuin 

- De jongeren uit Opijnen m.b.t. een niet op de agenda voorkomend 

onderwerp: verzoek om een Jongeren Ontmoetingsplaats (JOP) in Opijnen 

 

3. Vaststelling agenda 

 Mevrouw Van de Logt (GBN) verzoekt om het voorstel over het Beleidsplan 

WMO niet volledig nu te behandelen. Ze ziet graag eerst dat het beleidsplan 

gecompleteerd wordt met de reacties en/of bijdragen vanuit de maatschappelijke 

organisaties en ziet het beleidsplan dan graag terug komen op de agenda. 

 De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Presentaties 

4.1 De heer B. Manders van Stichting Mozaïek geeft een presentatie over de 

speerpunten voor de jongeren van de gemeente Neerijnen 
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 De heer Manders (stichting Mozaïek) legt uit dat hij de beschikbare tijd voor 

deze presentatie deelt met Stichting JeWelz uit Haaften en enkele woordvoerders 

namens de jongeren uit Varik.  

De heer Kok (stichting JeWelz) geeft een korte presentatie over het ontstaan van 

de stichting en de vele activiteiten die zij de afgelopen periode heeft georganiseerd.  

Martijn van de Garde en Lennart Ruisen (jongeren uit Varik) geven een korte 

toelichting op hun verzoek voor een nieuwe Jongeren Ontmoetingsplaats (JOP) in 

Varik. De oude is destijds weggehaald en wordt nu door de jongeren node gemist. 

De heer Manders (stichting Mozaik) geeft zijn presentatie over de activiteiten en 

speerpunten van het jeugdwerk in de gemeente Neerijnen. 

5. Besluitenlijst van de vergadering van 4 oktober 2011 (inclusief Lijst toezeggingen) 

 Mevrouw Van Kuilenburg (GBN) zegt dat er een vraag van haar nog niet door de 

wethouder is beantwoord, te weten: of er 2.5 fte nodig is voor de uitleen van 

hulpmiddelen in het kader van de WMO. 

Toezegging wethouder Verwoert: hij zegt dat alle overige vragen van mevrouw 

Van Kuilenburg schriftelijk zijn beantwoordt, dus zal hij ook deze vraag 

schriftelijk beantwoorden. 

 De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. 

 

6.1 Lijst ingekomen stukken 

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 meldt: 

- dat het college vanochtend, op voordracht van de BPR, 2 nieuwe leden 

heeft benoemd in de BPR. Dat zijn mevrouw Pippel-Betlehem uit Heesselt 

en mevrouw Doeland uit Tuil, waarmee de samenstelling van die BPR weer 

bijna compleet is; 

- dat een brief is ontvangen van stichting Fluvium, waarin zij 3 leden 

voordraagt tot herbenoeming. Het college heeft naar Fluvium aangegeven 

dat dit verzoek te laat is binnengekomen om nog in deze raadcyclus te 

behandelen en dus doorschuift naar de 1
e
 cyclus 2012; 

- stand van zaken m.b.t. de begeleiding van de AWBZ naar de gemeenten; 

- stand van zaken m.b.t. de problematiek rond de (mogelijke) sluiting van de 

peuterspeelzalen in Ophemert, Opijnen en Haaften; 

- dat er, voorafgaand aan de bestuursvergadering van LANDER op 14 

december , door de Regio Rivierenland een informatieve bijeenkomst wordt 

gehouden voor raadsleden m.b.t. de Wet Werken Naar Vermogen. Hiervoor 

heeft de raad al een uitnodiging ontvangen. Hij beveelt deze bijeenkomst 

van harte aan om te bezoeken; 

De heer Van Tellingen (VT) maakt hierover de opmerking, het niet passend te 

vinden om raadsleden uit te nodigen voor 45 minuten uitleg voorafgaand aan een 

andere vergadering voor zo’n belangrijk thema. Hij verzoekt de wethouder 

hiervoor maar een aparte avond te beleggen; 

Toezegging wethouder Verwoert: hij zal het Presidium voorstellen om de 2
e
 

thema-avond (23 mei 2012) voor de raad- en commissieleden te wijden aan de Wet 
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Werken Naar Vermogen en alles wat daarmee samenhangt, temeer omdat dit een 

behoorlijke impact heeft op gemeenten. 

De commissieleden kunnen zich hier unaniem in vinden. 

Wethouder Verwoert vervolgt zijn mededelingen: 

- Regionale Sociale Agenda (RSA): doelstelling voor alle partijen 

(werkgevers, vakbonden, overheden, LANDER, e.d.) is om 200 mensen 

met een beperking onder te brengen voor werk in het bedrijfsleven; 

- Transitie Jeugdzorg: ook veel gaande op dit terrein. Het is wellicht een idee 

om ook dit onderdeel mee te nemen in de thema-avond; 

- Bibliotheek Rivierenland: een aantal scholen hebben deelgenomen aan de 

kinderboekenweek en een aantal scholen niet. Dit is de keus van de scholen 

zelf en dit was dus niet de keus van bibliotheek Rivierenland.  

7. Stukken ter advisering 

7.1 Voorstel tot opdrachtverlening aan het college van B&W om de conceptvisie 

Kleine Kernenbeleid gemeente Neerijnen ter bespreking voor te leggen aan alle 

maatschappelijk betrokken partners (2011-09-8896) 

 De heer P. van Heek (VVK) geeft een toelichting op de ter advisering 

voorliggende conceptvisie Kleine Kernenbeleid gemeente Neerijnen. Ook is de 

heer E. Harkenstein (Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij) aanwezig. 

Hierna wordt uitgebreid in de raadadviescommissie gediscussieerd over de inhoud 

van de visie en m.n. met betrekking tot het onderwerp “dorpstafels”. 

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

 

7.2 Voorstel tot vaststelling van het Wmo-beleidsplan 2012-2015 gemeente Neerijnen 

(2011-09-13995) 

 Wethouder Verwoert verzorgt een korte inleiding op het ter advisering 

voorliggende Wmo-beleidsplan 2012-2015 gemeente Neerijnen. 

Mevrouw A. van Deursen (BPR) geeft de visie van de BPR weer met betrekking 

tot voorliggend onderwerp. 

Hierna wordt uitgebreid gediscussieerd in de raadadviescommissie met de 

wethouder en de aanwezige ambtenaren over de inhoud van het beleidsplan WMO. 

Daarbij wordt ook regelmatig de inhoud van de stukken ter advisering onder 

agendapunt 7.3 en 7.4 aangehaald. 

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

 

7.3 Voorstel tot vaststelling van de Verordening individuele voorzieningen gemeente 

Neerijnen 2012 (2011-09-8237) 

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

 

7.4 Voorstel tot naamswijziging Burgerparticipatieraad Neerijnen in Wmo-raad 

Neerijnen en vaststelling Verordening Wm0-raad Neerijnen 2012 (2011-09-8237) 

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

 

8. Rondvraag 

 De heer Verseijl (CDA) verzoekt het college om aandacht te besteden aan de 

ontwikkelingen rondom de Keizershof te Opijnen. 

Wethouder Verwoert antwoordt dat het college hier al mee bezig is en dat er al 

gesprekken gaande zijn, waarover hij de commissie in een later stadium graag meer 

wenst mede te delen.  
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Mevrouw Van Kuilenburg (GBN) vraagt of de heer Den Besten, die alweer enige 

tijd afwezig is al een attentie heeft ontvangen namens het gemeentebestuur. 

Toezegging raadsgriffier: hij antwoordt dat de heer Den Besten al eens een 

bloemetje heeft ontvangen van uw gemeentebestuur, maar dat dit al weer enige tijd 

geleden is. Het lijkt hem een goed idee daar nog iets, namens uw gemeentebestuur 

achteraan te zenden en zal hiervoor zorgdragen. 

 

9. Sluiting 

 De voorzitter sluit de vergadering om 22.35 uur. 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van de raadadviescommissie Welzijn 

d.d. 31 januari 2012 

 

De raadsgriffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

K.G. Steenbergen   C. Nijhoff 


