
Raadadviescommissie Welzijn
(14589\.....)

BESLUITENLIJST

Datum : dinsdag 30 oktober 2012
Tijd : 19.30 uur
Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen

Aanwezig : de heer C. Nijhoff (commissievoorzitter), mevrouw P. van Kuilenburg 
  (raadslid GBN), de heer H.J. Verseijl (raadslid CDA), de heer L.D. van Lith 
  (raadslid VVD), de heer J.A. Kapelle (burgercommissielid VVD), de heer 

     J.G. van Maanen (raadslid SGP), de heer G.J. van Weelden (raadslid SGP), 
  mevrouw H.B. Challik (raadslid PvdA), de heer J. Stern (burgercommissielid 
  PvdA), de heer F.A. Beukers (raadslid LB), de heer B. Koolhaas (burger-
  commissielid 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) en de heer ing. H.A.
  Verwoert (wethouder).

Afwezig : mevrouw M.J. van de Logt (burgercommissielid GBN), mevrouw P.M. 
  Scheffers – van Vuuren (burgercommissielid CDA), de heer C.F. van Wendel 
  de Joode (raadslid VVD), 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 mevrouw Scheffers – van Vuuren 
(CDA), mevrouw Van de Logt (GBN) de heer Van Wendel de Joode (VVD) en de 
heer Vink (SGP). 
De heer Van Wendel de Joode wordt vervangen door de heer Van Lith en de heer 
Vink door de heer Van Maanen. 
De heren Kapelle (VVD) en Van Tellingen (VT) komen 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 Bibliotheek Rivierenland: mevrouw drs. G. Lafeber (directeur) geeft een 

toelichtende presentatie op de missie en strategie zoals die is opgenomen in het 
Beleidsplan 2012-2015
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5. Besluitenlijst van de vergadering van 11 september 2012 (inclusief Lijst 
toezeggingen)
De heer Van Weelden (SGP) vraagt de wethouder, hoe het gemelde op pagina 2 
in de besluitenlijst: “uit de nieuwsbrieven van de scholen blijkt dat het  
gymonderwijs gewoon doorgaat alleen nu qua tijd wat effectiever ingedeeld”, 
gelezen moet worden tegen de achtergrond van de inbreng van verontruste 
schoolleiding, ouders en kinderen.
Wethouder Verwoert antwoordt door te stellen dat wat in de besluitenlijst 
vermeldt staat, op dat moment de actuele situatie was.
De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

6.1 Lijst ingekomen stukken
Advie
s

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 zegt dat het nieuwe college graag tegemoet wenst te komen 
aan het verzoek vanuit het Presidium, om de mededelingen in het vervolg zoveel 
mogelijk schriftelijk aan de raad- en commissieleden te doen toekomen. Er zal in 
de vergadering nog slechts mondeling een mededeling worden gedaan, als die 
mededeling kort tevoren is binnengekomen en/of is ontstaan en waarmee niet 
gewacht kan worden tot het doen van een schriftelijke mededeling na betrokken 
commissie- en/of raadsvergadering.

De heer Van Weelden (SGP) meldt dat de heer J.H. Vink stopt als 
burgercommissielid voor zijn partij. De SGP gaat op zoek naar vervanging.

7. Stukken ter advisering
7.1 Voorstel tot vaststelling van de Verordening tot wijziging van de Toeslagen- en 

verlagingenverordening Wwb 2012 (2012-08-14557)
Advie
s

Dit voorstel kan als hamerstuk voor de raad worden geagendeerd.

7.2 Voorstel tot mandatering van de bevoegdheid tot het vaststellen van de 
basistarieven huishoudelijke hulp Wmo (2012-08-14471)
De heer Van Tellingen (VT) vraagt de wethouder of hij al inzicht heeft in de 
gevolgen van het nieuwe kabinetsbeleid op de uitvoering van de zorg door de 
gemeente.
Toezegging wethouder Krook: hij zegt toe, dat zodra er meer duidelijkheid is 
over de gevolgen die het nieuwe kabinetsbeleid zal hebben op de uitvoering van de 
zorg binnen onze gemeente, hij daar de raad en commissie actief over zal 
benaderen.
Mevrouw Van Kuilenburg (GBN) vraagt de wethouder of er een evaluatie kan 
plaatsvinden na ongeveer een half jaar, waarin de resultaten en de gevolgen van de 
aanbesteding huishoudelijke hulp in beeld worden gebracht en waarin ook aandacht 
is voor de zorgaanbieders.
Toezegging wethouder Krook: stelt voor om eerst de aanbesteding af te werken 
en als zich daarbij afwijkingen voordoen, zal hij die spoedig rapporteren. De 
gevolgen worden ook getoetst met een klanttevredenheidonderzoek, waarvan hij de 
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resultaten ook, via het Presidium aan de commissie zal voorleggen. Er blijft een 
eigen keuzevrijheid mogelijk voor een zorgaanbieder.

Advie
s

Dit voorstel kan als hamerstuk voor de raad worden geagendeerd.

8. Rondvraag
Mevrouw Van Kuilenburg (GBN) vraagt aan de commissieleden, of er in alle 
fracties vooroverleg is geweest over de invulling van de Burgeravonden. Als dit 
nog niet is gebeurd, verzoekt zij de fracties om dit alsnog te doen. Haar fractie zal 
morgenavond bij de vaststelling van de Agenda in de raadadviescommissie Bestuur 
verzoeken om deze uit te breiden met een bespreekstuk over die Burgeravonden, 
zoals dat in het Presidium aan de fractievoorzitters is uitgedeeld door de 
burgemeester.
De heer Van Maanen (SGP) vraagt hoe mevrouw Van Kuilenburg dat denkt te 
gaan doen.
Mevrouw Van Kuilenburg (GBN) memoreert aan de Motie Burgeravonden die 
door haar fractie samen met het CDA in de raadsvergadering van 20 september 
2012 is ingebracht en aangenomen, ten uitvoer gebracht dient te worden. Daarover 
wenst ze in het openbaar te communiceren, vandaar dat ze dit verzoek bij de 
vaststelling van de agenda in de raadadviescommissie Bestuur zal neerleggen. De 
eerste staat al gepland voor 12 november a.s. in Tuil, dus is het noodzaak om daar 
vooraf over te discussiëren.

De heer Verseijl (CDA) verzoekt om een onderzoek naar de stijging van 20% in 
Neerijnen van voortijdige schoolverlaters.
Wethouder Verwoert zegt dat een klein aantal van hen al werk heeft gevonden en 
wenst daar in een komende raadadviescommissie in breder verband op terug te 
komen.

9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.37 uur.

Vastgesteld in de vergadering van de raadadviescommissie Welzijn
d.d. 22 januari 2013

De raadsgriffier, De voorzitter,

K.G. Steenbergen C. Nijhoff
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