
Raadadviescommissie Welzijn
(16043\.....)

BESLUITENLIJST
Datum : dinsdag 10 september 2013
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 (burgecommissielid GBN), mevrouw P.M. Scheffers – van
Vuuren (burgercommissielid CDA), de heer L.D. van Lith (raadslid VVD), de heer
G.J. van Weelden (raadslid SGP), de heer H.P. van Tuijl (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 (burgercommissielid LB), de
heer F.C.M. van het Hoofd (raadslid CDN), de heer drs. E.J. van Tellingen
(onafhankelijk raadslid VT), de heer K.G. Steenbergen (raadsgriffier), de heer drs. J. 
Krook (wethouder), de heer ing. H.A. Verwoert (wethouder) en de heer T. Kool
(wethouder).

Afwezig : de heer H.J. Verseijl (raadslid CDA), de heer C.F. van Wendel de Joode (raadslid
VVD) en de heer J.A. Kapelle (burgercommissielid VVD).

Nr. Omschrijving agendapunt

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Er is een 
bericht van verhindering binnengekomen van de heer Verseijl (CDA), de heer Kapelle 
(VVD) en de heerVan Wendel de Joode (VVD). De laatste wordt vanavond vervangen 
door de heer Van Lith (VVD). De heer Van Tellingen (VT) 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. Besluitenlijst van de vergadering van 18 juni 2013 (inclusief Lijst toezeggingen)

De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

5. Lijst ingekomen stukken

Advies De lijst ingekomen stukken kan voor wat betreft de raadadviescommissie Welzijn als  
hamerstuk voor de raad worden geagendeerd.
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6. Mededelingen

• portefeuillehouders
• Regio Rivierenland (programmaraden/algemeen bestuur)
• commissieleden

Er is in deze vergadering geen mededeling gedaan.

7. Stukken ter advisering

7.1 Voorstel tot vaststelling van de Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 
Wwb Neerijnen (2013-06-16807)

Raadsbesluit:
a) vaststellen van de Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Wwb 

Neerijnen 2013.

De heer Van Lith (VVD) zegt gelezen te hebben in het voorstel dat de clientenraad 
WMO heeft geadviseerd. Echter het advies van de clientenraad zit niet bij de stukken, hij 
verzoekt de wethouder om daarvan alsnog een afschrift te mogen ontavngen.
Toezegging wethouder Krook: hij zal een kopie van het advies van de clientenraad 
WMO aan de raad- en commissieleden welzijn doen toekomen.

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

7.2 Voorstel tot instemming met het jaarverslag en de jaarrekening 2012 van Stichting 
Fluvium (2013-06-16807)

Raadsbesluit:
a) instemmen met het jaarverslag en de jaarrekening 2012 van Stichting Fluvium.

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

7.3 Voorstel tot instemming met de wijziging van de Statuten Stichting Fluvium
(2013-06-16502)

Raadsbesluit:
a) instemmen om de Statuten te wijzigen van Stichting Fluvium;
b) instemmen met de Regeling werving en selectie leden Raad van Toezicht van 

Stichting Fluvium;
c) instemmen met de Competentieprofielen Raad van Toezicht Sitichting Fluvium;
d) instemmen met de "Overeenkomst gemeentelijk extern toezicht op het openbaar 

primair onderwijs", zoals overeengekomen tussen de colleges van burgemeester en 
wethouders en het bestuur van Fluvium en

e) instemmen met het Voorstel de portefeuillehouder onderwijs aan te wijzen als 
gemandateerd vertegenwoordiger namens de raad in het gemeentelijk overleg 
openbaar onderwijs (GO³).

Advies Dit voorstel kan als hamerstuk voor de raad worden geagendeerd.
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7.4 Voorstel tot het intrekken van de Verordening wet kinderopvang gemeente Neerijnen 2005 

(2013-06-11238)

Raadsbesluit:
a) intrekken van de Verordening wet kinderopvang gemeente Neerijnen 2005.

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

8. Rondvraag

De heer Van het Hoofd (CDN) zegt bij de opening van het Kulturhus in Ophemert, 
zaterdag jl., indringend te zijn aangesproken op het feit dat de gemeente op een 
inspraakavond in Ophemert, toezegging heeft gedaan aan de bevolking en de 
verenigingen dat zij ervoor zou zorgen dat er voldoende parkeergelegenheid zou komen. 
Wat is de reden dat die toezegging niet is uitgevoerd.
Toezegging wethouder Verwoert: hij zegt dat de discussie hem bekend is, maar dat de 
aangewezen locatie voor die extra parkeerplaatsen inmiddels is bestemd voor 
waterberging. Hij zoekt dit nader uit en zal hierop schriftelijk reageren richting de raad- 
en commissieleden.

De heer Van het Hoofd (CDN) zegt gelezen te hebben dat het dorpshuis Opijnen op een 
andere wijze is gaan werken. Hoe gaat dit nu en wat is de toekomstverwachting hierbij.
Wethouder Krook meldt dat er een nieuwe exploitant is begonnen in Opijnen en dat ook 
het bestuur van "de Koeldert" uit Waardenburg de bestuurders in Opijnen heeft opgevolgd 
voor de komende 2½ jaar. Door de transities (deels) onder te brengen bij de dorpshuizen 
en de geluiden die hij heeft opgevangen dat de dartvereniging en de biljartvereniging al 
terug keren naar het dorpshuis in Opijnen, denkt hij dat de toekomstverwachting reeel 
mag worden genoemd dat de exploitatie kan slagen. De gemeente kijkt op afstand nog 
mee, maar de grootste opgave ligt bij de eigen inwoners van Opijnen om een bijdrage te 
leveren aan de instandhouding van het eigen dorpshuis.

De heer Van Tellingen (VT) heeft gelezen dat de gemeentelijke bijdrage aan de 
dierenambulance alleen bestemd is voor het vervoer van honden en katten. Is dit een 
besluit geweest van het college, dus berust op feiten of is dit een veronderstelling.
Wethouder Kool geeft aan dat het college betaald aan het dierenasiel Tiel voor de opvang 
van honden en katten. Dit vanwege het feit dat we wettelijk die opvangplicht hebben, 
waarbij gemeld dat de kosten verhaald worden op de rechtmatige eigenaar als die het 
beestje komt ophalen. De noodkreet vanuit de dienerenambulance is dat ze voor de 
overige dieren die zij ophalen geen (of nagenoeg geen) vergoeding ontvangen en nu vindt 
dat de gemeente voor die extra kosten garant zou moeten staan. Het college heeft bepaald 
dat niet te doen, temeer omdat de wet bepaald dat deze kosten verhaald zouden moeten 
worden op de vinder en/of rechtmatige eigenaar. Dus geen bezuiniging, zoals was 
aangegeven maar ook geen voorstel tot verhoging van het bedrag in de begroting.

Mevrouw Scheffers – van Vuuren (CDA) zegt in de krant te hebben gelezen over een 
zieke man in Waardenburg die door gemeentelijke regels minder zorg kan krijgen. Zij 
verzoekt het college hier menselijk mee om te gaan.
Mevrouw Van Kuilenburg (GBN) vult aan dat mevrouw Scheffers een artikel in de 
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Gelderlander, "regels bedreiging voor de zorg" bedoeld. Hierin is te lezen dat de gemeente 
een dwangsom oplegt als deze meneer de schuur, die illegaal gebouwd is, niet afbreekt. 
Maar meet de gemeente dan niet met 2 maten is haar vraag? Ze begrijpt dat dit niet even 
makkelijk voor de wethouder te beantwoorden zal zijn, dus het mag ook schriftelijk.
Wethouder Kool antwoordt dat het simpel uit te leggen is. Normaliter geven we over 
deze zaken geen uitleg aan de pers, maar deze verslaggeefster was in het bezit van het 
complete dossier. Vandaar dat we haar deze keer wel te woord hebben gestaan. Deze 
meneer heeft de woning aan de Steenweg in Waardenburg gekocht om daar samen met 
zijn zoon, die zorgbehoevend is, te gaan wonen. Naast de woning stond nog een 
praktijkgedeelte, dat voorheen door een advocaat werd gebruikt, die hij illegaal in gebruik 
heeft genomen als 2e woning. Daarbij staat ook nog een schuur die in gebruik genomen 
zou worden als therapielokaal en dagbesteding voor de zoon. Zowel voor de sloop van de 
oude schuur als de bouw van de nieuwe zijn geen vergunningen aangevraagd, dus dit is 
illegaal uitgevoerd. Vandaar de dwangsom om hem ertoe te bewegen, ervoor te zorgen dat 
deze handelswijze teniet wordt gedaan middels afbreken en/of legalisatie door het dak te 
verlagen tot maximaal 3 meter.

Mevrouw Van Kuilenburg (GBN) vraagt of de presentaties die gegeven worden in 
raadadviescommissies en op thema-avonden opgenomen kunnen worden in het RIS 
(desnoods het besloten gedeelte). Dan kunnen de raad- en commissieleden hierin altijd 
nog grasduinen en hoeven niet constant informatie op te vragen.
Toezegging wethouder Verwoert: hij vindt dit een goed voorstel en zal dit neerleggen bij 
de verantwoordelijk persoon.

Mevrouw Van Kuilenburg (GBN) verzoekt om de communicatie naar de inwoners van 
Haaften toe te verbeteren, met name ten aanzien van de ontwikkelingen voor het Kempke 
en het MFC.
Wethouder Verwoert is van mening dat er al wel is gecommuniceerd met de burgers in 
Haaften, maar trekt dat nog even na.

Mevrouw Van Kuilenburg (GBN) heeft vernomen dat er in Waardenburg een pannakooi 
is of wordt gezet. Zij vraagt of dit een definitieve of tijdelijke plaatsing is, want ze heeft 
vernomen dat omwonenden er niet allemaal even blij mee zijn.
Wethouder Verwoert deelt mede dat hij een brief heeft gehad van bewoners over deze 
pannakooi en is daarop met hen in gesprek gegaan. Het plein ligt tussen huizen in en als 
daraop gevoetbald wordt door de jongeren, dan komt die bal nogal eens tegen een 
schutting aan wat veel lawaai maakt en waardoor de bal alle kanten opvliegt. Samen 
hebben ze gekeken naar de geschikste locatie voor deze pannakooi en een periode 
afgesproken waarna geevalueerd gaat worden. De datum daarvoor ligt vast in november.

De heer Stern (PvdA) vraagt de wethouder om contact te zoeken met de AVRI over het 
feit, dat zij zijn begonnen met een gewijzigde vorm van vuilinzameling waardoor de 
ouderen uit Opijnen nu met een container door het plantsoen moeten lopen naar een 
andere straat om deze nog geledigd te krijgen. Wellicht is dit nog te herstellen.
Mevrouw Van Kuilenburg (GBN) vult aan dat dit niet alleen in Opijnen het geval is. 
Ook bij haar in de woonwijk in Waardenburg moeten de containers nu worden verzameld 
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op parkeerplaatsen, wat niet echt logisch is en soms zelfs haast onmogelijk.
Toezegging wethouder Kool: hij wacht even de besluitvorming af in het AB van de 
AVRI en zal daarna deze problematiek bespreekbaar maken binnen de AVRI. Wellicht dat 
de AVRI samen met de bewoners naar een geschikte oplossing kan kijken.

9 Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.05 uur.

Vastgesteld in de vergadering van de raadadviescommissie Welzijn
van 12 november 2013

De raadsgriffier, De voorzitter,

K.G. Steenbergen C. Nijhoff
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