
Raadadviescommissie Welzijn
(16043\.....)

BESLUITENLIJST
Datum : dinsdag 12 november 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), de heer A.C. Hakkert (tijdelijk
raadslid CDA), mevrouw P.M. Scheffers – van Vuuren (burgercommissielid CDA), de
heer C.F. van Wendel de Joode (raadslid VVD), 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) en de heer ing. H.A. Verwoert (wethouder).

Afwezig : 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 Kapelle (VVD) die wordt 
vervangen door de heer Van Lith (VVD).

2. Spreekrecht burgers

In deze vergadering is gebruik gemaakt van het spreekrecht door:
• de heer J.A. De Rooij m.b.t. Agendapunt 8.2.

3. Vaststelling agenda

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

4. Presentaties

4.1 De heer F. Mocking geeft een korte presentatie over het belang van het 
peuterspeelzaalwerk in Neerijnen.

5. Besluitenlijst van de vergadering van 10 september 2013 (inclusief Lijst 
toezeggingen)

Naar aanleiding van
Mevrouw Van Kuilenburg (GBN) vraagt de wethouder naar de stand van zaken 
m.b.t.opname van de presentaties in het RIS en de voortgang van de brief van de 
Oranjevereniging over gebruik van 't Kempke bij activiteiten.
Wethouder Verwoert meldt dat de opname van de presentaties in het RIS zal 
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worden meegenomen bij de update van een volgende release en dat er nog 
gesprekken gaande zijn met de verenigingingen over de verplaatsing van de 
activiteiten van 't Kempke naar het terrein nabij het Kulturhus in Haaften. Daarin 
worden vorderingen gemaakt. 

De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

6. Lijst ingekomen stukken

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

7. Mededelingen
• portefeuillehouders
• Regio Rivierenland (programmaraden/algemeen bestuur)
• commissieleden

Er is in deze vergadering geen mededeling gedaan.

8. Stukken ter advisering

8.1 Voorstel tot instemming met de instandhouding van het Peuterspeelzaalwerk na 1 
januari 2014 (2013-08-17074)

Raadsbesluit:
a) instemmen met het instandhouden van het peuterspeelzaalwerk na 1 januari 

2014;
b) instemmen om de resterende middelen van het reddingsplan peuterspeelzalen 

2012 te gebruiken voor een eenmalige bijdrage in de exploitatiekosten van de 
peuterspeelzalen in 2014 en 2015;

c) instemmen met het heralloceren van bestaande financiële middelen en
d) het college van B&W opdragen om jaarlijks over de ontwikkelingen van het 

peuterspeelzaalwerk te rapporteren..

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

8.2 Voorstel tot instemming met de Nota "contouren voor een sociaal Rivierenland, de 
samenredzame samenleving" (2013-08-16858)

Raadsbesluit:
a) instemmen met de bijgevoegde nota "contouren voor een sociaal 

Rivierenland, de samenredzame samenleving"en
b) het college van B&W opdracht geven om uitvoering te geven aan 

onderstaande ontwikkelingen:
1. doorontwikkelen van de communicatiestrategie "begrijpen, verbinden en 

meedoen" met lokale en bovenlokale uitingen;
2. iedere gemeente organiseert eenduidige toegang, het Portaal, waar de 

burger terecht kan voor vragen en problemen op alle negen 
levensgebieden;
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3. binnen Regio Rivierenland wordt één eenduidige methodiek voor 

vraagverheldering ontwikkeld;
4. organiseren van regionale specialistische expertise die lokaal beschikbaar 

en oproepbaar is;
5. de regie en keuzevrijheid bij de burger te houden door een vorm van 

vraaggestuurde financiering maar wel in een vorm die fraude, misbruik en 
oneigenlijk gebruik tegen gaat;

6. onderzoeken naar mogelijkheden om in het kader van mantelzorgbeleid 
mantelzorgers te ondersteunen en maatwerk toe te passen;

7. het ontwikkelen van reslutaatindicatoren om de kwaliteit in het Sociaal 
Domein te borgen;

8. er komt één lokaal budget voor het Sociaal Domein en
9. de juiste sturingsinstrumenten worden ingezet in het Sociaal Domein.

Afspraak

Toezegging

Toezegging

De heer Van Lith (VVD) verzoekt om de ontwikkelingen in het raadsbesluit onder b. 
Uit te breiden met nog 3 punten. Als eerste het indikken van de lappendeken aan 
hulpverlenende instanties; als tweede de waarborging van de privacy van de 
gegevens die mensen beschikbaar stellen en als derde dat de financiele gevolgen in 
beeld gebracht moeten worden. Daarnaast verzoekt hij om de bijlage met de Lokale 
paragraaf verder uit te breiden, hij haad daarin wel iets meer inbreng vanuit het 
college verwacht.
Wethouder Krook geeft aan dat hij graag tegemoet komt aan de twee eerste 
verzoeken van de heer Van Lith, mits de rest van de commissie dat ook wenst. De 
derde ontraadt hij hem, immers zijn die financiele gevolgen nu nog niet bekend en 
zodra die in beeld zijn gebracht zal hij ze aan de raad- en commissieleden 
verstrekken.
De overige commissieleden kunnen zich unaniem vinden in de uitbreiding van de 
punten onder b., met het indikken van de lappendeken aan hulpverleningsinstanties  
en de waarborging van de privacy bij gegevensverstrekking door de burgers
W  ethouder Krook  : hij gaat het raadsbesluit als zodanig aanvullen en er zal een 
gewijzigd raadsbesluit aan de raad worden voorgelegd op 28 november 2013.

De heer Van Tellingen (VT) vraagt wie de contourennota heeft geschreven, hij 
neemt aan een ingehuurd bureau en wat daarvan de kosten zijn.
W  ethouder Krook  : geeft aan dat de contourennaota is geschreven door ambtenaren 
vanuit de diverse gemeenten, verenigd in een projectgroep die is bijgestaan door een 
ingehuurd bureau. De kosten voor dit bureau worden betaalbaar gesteld vanuit de 
gezamenlijke budgetten die beschikbaar zijn bij de Regio. Hij zal de raad- en 
commissieleden een financieel overzicht hiervoor verstrekken.

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

8.3 Voorstel tot het in essentie instemmen met de Rgionale Agenda en Regiovisie OGGz 
2013-2017 en hierop een zienswijze in te dienen waarbij ook aandacht wordt 
gevraagd voor het advies vanuit de WMO-raad (2013-08-13876)

Raadsbesluit:
a) conform advies van de Wmo-raad expliciet in de Regionale Agenda en 
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Regiovisie OGGz 2013-2017 aandacht besteden aan de doelgroep 
"zorgmijders";

b) in essentie instemmen met de Regionale Agenda en Regiovisie OGGz 2013-
2017 en

c) aan de vakportfeuillehouder verzoeken om de zienswijze van de 
gemeenteraad ten aanzien van de Regionale Agenda en Regiovisie OGGz 
2013-2017 en het onder punt a. Genoemde advies van de Wmo-raad in te 
brengen tijdens de behandeling van het document in de programmaraad 
Zelfredzaam.

Advies Dit voorstel kan als hamerstuk voor de raad worden geagendeerd, waarbij  
opgemerkt dat de vermelde zienswijze in het raadsbesluit onder c., uitsluitend zal  
bestaan uit de inbreng vanuit de Wmo-raad (gemeld onder a.).

9. Rondvraag

De voorzitter wenst vanavond te starten met de rondvraag bij de heer Van Wendel de 
Joode omdat hij na vanavond deze commissie zal verlaten.
De heer Van Wendel de Joode (VVD) zegt inderdaad een nieuwe weg in te slaan en 
dat dit vanavond (voorlopig) zijn laatste commissievergadering zal zijn. Hij geeft aan 
dit altijd een bijzonder belangrijk beleidsterrein te hebben gevonden en zich daar ook 
graag voor heeft ingezet. Hij dankt de overige commissieleden voor de prettige 
samenwerking in de afgelopen jaren.
De voorzitter dankt de heer Van Wendel de Joode voor zijn positieve inbreng binnen 
deze commissie en de prettige onderlinge samenwerking.

De heer Van het Hoofd (CDN) vraagt naar de voortgang van de gesprekken tussen 
de voetbalverenigingen Opijnen en Varik.
Wethouder Krook meldt dat er voor de zomer een gesprek heeft plaatsgevonden die 
na de zomer zou worden voortgezet. Hij wacht de uitnodiging hiervoor af, maar heeft 
ondertussen wel al vernomen dat het binnen de beide verenigingen zelf moeilijk ligt.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur.

Vastgesteld in de vergadering van de raadadviescommissie Welzijn
van 3 december 2013

De raadsgriffier, De voorzitter,

K.G. Steenbergen C. Nijhoff
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