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Raadadviescommissie Welzijn 
(14589\.....) 

 
 

BESLUITENLIJST 
 
 
Datum  : dinsdag 11 september 2012 
Tijd  : 19.00 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 F.C.M. van het Hoofd (raadslid CDA), mevrouw P.M. Scheffers–van  
    Vuuren (burgercommissielid 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), mevrouw H.B. Challik (raadslid PvdA), de  
  heer J. Stern (burgercommissielid PvdA), de heer B. Koolhaas (burgercom- 
  missielid 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 : de heer H.J. Verseijl (raadslid CDA), de heer F.A. Beukers (raadslid LB), de  
    heer J.H. Vink (burgercommissielid SGP). 
 
Nr. Omschrijving agendapunt 
1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

Er is bericht van verhindering ontvangen van de heer Verseijl (CDA), de heer 
Beukers (LB) en de heer Vink (SGP). De heer Verseijl wordt vervangen door de 
heer Van het Hoofd (CDA). 
 

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 Stichting Welzijn Neerijnen: de heer A. van Schaik (directeur) geeft een 

presentatie over de activiteiten die worden ontplooid voor ouderen om het gevoel 
van eenzaamheid tegen te gaan. Maakt een doorkijk naar toekomstige activiteiten 
van de stichting, waarbij een warm pleidooi wordt gehouden voor de terugkeer van 
een professionele ouderenadviseur voor gemiddeld 15 uur per week. 
 

5. Besluitenlijst van de vergadering van 19 juni 2012 (inclusief Lijst toezeggingen) 
 De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. 
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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 
- programmaraden Regio Rivierenland 
- commissieleden 

 Wethouder Verwoert doet een aantal mededelingen: 
 

- Beveiliging persoonsgegevens SuwiNet (ontvangen brandbrief Ministerie) 
Naar aanleiding van de ingekomen brief is de beveiliging persoonsgegevens voor 
Neerijnen nagegaan bij de gemeente Tiel. Alles wordt daar correct verwerkt en de 
persoongegevens zijn goed beveiligd, dus was de brandbrief niet op ons van 
toepassing. 

- OAB-gelden (onderwijs achterstanden beleid) 
Zoals eerder gemeld hebben we bezwaar gemaakt bij het Ministerie over de korting 
die door hen is toegepast op deze gelden door een tussentijdse stelselwijziging van 
het financieren op basis van een schooljaar naar het financieren op basis van een 
kalenderjaar. Dat kostte ons eenmalig € 45.000,= door deze tussentijdse wijziging 
van de spelregels. Het Ministerie heeft dat bezwaar afgewezen. Hierop is door ons 
een rechtzaak aangespannen tegen dit besluit. 

- Stichting Vluchtelingenwerk Gelderland 
Momenteel zijn we druk doende om vluchtelingen uit Kongo in onze gemeente te 
huisvesten. We hebben als gemeente een plicht tot huisvesten van vluchtelingen, 
waarin we begin dit jaar een achterstand hadden maar waarvoor we in juli een 
moeder met 4 kinderen hebben gehuisvest in Waardenburg. De hele situatie van het 
faillissement van stichting vluchtelingenwerk Gelderland-Zuid heeft onze 
gemeente € 5.000,= gekost, waarvoor intern financiële dekking is gevonden. Het 
werk is overgegaan naar vluchtelingenwerk Gelderland-Midden. 

- Personele samenwerking Stichting Fluvium met Sproenk 
Het gaat om een intensieve vorm van samenwerking, voortvloeiend uit een 
logische ontwikkeling. Kwaliteit van de organisatie staat bovenaan. Zeggenschap 
gemeenteraad hierin is beperkt. 

- Bezuiniging op het gym-vervoer 
Naar aanleiding van de ingekomen brief van een verontruste ouder, is u door het 
college een Memo verstrekt met de beantwoording. Er is inderdaad een 
efficiencykorting toegepast. Uit de nieuwsbrieven van de scholen blijkt dat het 
gymonderwijs gewoon doorgaat alleen nu qua tijd wat effectiever ingedeeld m.b.t. 
het noodzakelijke vervoer. 

- Fraudezaak SoZa Tiel 
Hierover bent u in de afgelopen maanden VERTROUWELIJK geïnformeerd. De 
zaak ligt nu onder de rechter, gemeld kan worden dat Tiel heeft toegezegd alle 
schade van Neerijnen te vergoeden. Wel hebben we samen met Tiel de rechtzaak 
aangespannen om ook Tiel de mogelijkheid te bieden om de fraudegelden te 
verhalen. 

- Bibliotheek Rivierenland 
Rust lijkt terug te keren. Er is een capabele persoon als nieuwe directeur benoemd 
door het bestuur. Onze invloed als gemeentebestuur is maar een hele beperkte in 
deze, toch hebben we wel de vraag neergelegd om opheldering over de gang van 
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zaken bij het bestuur van bibliotheek Rivierenland. Wij zijn van mening dat het nu 
weinig zin meer heeft, het is gelopen zoals het is verlopen en zullen ons verzet 
staken. 

- Aanbesteding huishoudelijke hulp (regionaal) 
Hierover hebt u een VERTROUWELIJKE memo van het college ontvangen, 
waarbij wordt verzocht de inhoud ervan ook vertrouwelijk te behandelen. Hierbij 
zal een nieuwe vorm van aanbesteding worden gebruikt: bestuurlijke aanbesteding. 

- Regio Rivierenland 
Er is een vakantieperiode overbrugd, waaruit weinig nieuws te melden valt. Wel is 
de voorbereiding van de 3 transities doorgegaan. Invoering blijft afhankelijk van de 
uitslag van de verkiezingen van morgen en het daaruit te formeren kabinet. 

- Week van de opvoeding i.s.m. Centrum Jeugd en Gezin (CJG) 
Hij vraagt aandacht voor de week van de opvoeding die in samenwerking met het 
CJG is georganiseerd. De week wordt gehouden van 1 t/m 7 oktober waarbij ook 
de scholen zijn betrokken. Het thema is “luisteren” en het college heeft zich al 
opgegeven om deel te nemen aan de themadag. 
 

7. Stukken ter advisering 
7.1 Voorstel tot instemming met de jaarrekening 2011 Stichting Fluvium 

(2012-06-15364) 
 De heer R. Smit (controller Fluvium) geeft een korte toelichting op de personele 

samenwerking van de Stichting Fluvium met Sproenk uit Neder-Betuwe. Er wordt 
gewerkt aan een personele unie met 1 Raad van Toezicht en 1 directeur voor beide 
Stichtingen. De Stichtingen blijven autonoom en financieel onafhankelijk. Wel 
gaat het schaalvoordeel opleveren en een besparing op de overhead, wat weer 
rechtstreeks ten goede komt aan het onderwijs. Daarna beantwoordt hij nog enkele 
technische vragen m.b.t. de voorliggende jaarrekening 2011. 

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

7.2 Voorstel tot vaststelling van de verordening Individuele voorzieningen gemeente 
Neerijnen 2012 (2012-06-14471) 

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

8. Rondvraag 
 De heer Koolhaas (LB) vraagt naar aanleiding van het Jaarverslag Fluvium, of de 

leerlingen die aan de bovenkant functioneren niet buiten de boot dreigen te geraken 
in het onderwijskansenbeleid dat gevoerd wordt m.b.t. leerlingen die aan de 
onderkant functioneren. Voor hen worden allerlei faciliteiten geregeld, maar zou 
dat niet ook voor de bovenkant moeten gelden. 
Wethouder Verwoert antwoordt dat voor beide in principe dezelfde regels 
geleden. Echter heeft Neerijnen op dit moment geen leerlingen aan de bovenkant 
die er gebruik van maken. 
 
Mevrouw Van Kuilenburg (GBN) wenst nog even terug te komen op de inhoud 
van de presentatie van de Stichting Welzijn m.b.t. de ouderenadviseur. Ze heeft 
vernomen dat het CDA, de heer Van Tellingen en de SGP voor een professionele 
ouderenadviseur zijn voor gemiddeld 15 uur per week. Haar fractie denkt in 
principe ook positief over het verzoek, maar wil deze wens betrekken bij de 
overige wensen en een gewogen afwegen maken bij de behandeling van de 
begroting. 
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De heer Van Wendel de Joode (VVD) vult aan dat ook zijn fractie een positieve 
grondhouding heeft ten opzichte van de terugkeer de professionele 
ouderenadviseur voor gemiddeld 15 uur per week. De financiële onderbouwing 
ervan kan wat hem betreft gevonden worden in een vermindering van het budget 
voor wegenonderhoud. 
 

9. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 20.35 uur. 

 
 
Vastgesteld in de vergadering van de raadadviescommissie Welzijn 
d.d. 30 oktober 2012 
 
De raadsgriffier,   De voorzitter, 
 
 
 
 
K.G. Steenbergen   C. Nijhoff 


