
Raadadviescommissie Welzijn
(16043\.....)

BESLUITENLIJST
Datum : dinsdag 3 december 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 L.D. van Lith (raadslid VVD), de heer G.J. van Weelden (raadslid SGP), de heer
H.P. van Tuijl (burgercommissielid SGP), de heer J. Stern (burgercommissielid PvdA),
de heer F.A. Beukers (raadslid LB), de heer F.C.M. van het Hoofd (raadslid CDN), 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), mevrouw H.B. Challik (raadslid
PvdA), de heer drs. E.J. van Tellingen (onafhankelijk raadslid VT) en de heer B.
Koolhaas (burgercommissielid LB).

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), mevrouw 
Challik (PvdA), de heer Van Tellingen (VT) en de heer Koolhaas (LB). De heer Van 
Tuijl (SGP) 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 12 november 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 Groeinota Jeugdzorg in Rivierenland: onze zorg! 
(2013-09-13997)

Raadsbesluit:
a) vaststellen van de Groeinota Jeugdzorg in Rivierenland: onze zorg!

Afspraak Na discussie tussen de commissieleden onderling en in combinatie met de wethouder,
zal het raadsbesluit gewijzigd worden aangeboden ter vaststelling in de raad van 19 
december 2013. De aanvulling zal voornamelijk bestaan in het opnemen van 
duidelijke beslispunten, conform de invulling van het raadsbesluit over de 
Contourennota als voorbeeld.

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

7.2 Voorstel tot het indienen van een zienswijze op de concept-begroting 2014 van de 
GGD Gelderland-Zuid (2013-09-17044)

Raadsbesluit:
a) instemmen met de begroting 2014 GGD Gelderland-Zuid met een 

voorbehoud voor de kosten van het onderdeel "logopedie";
b) meedelen aan het Algemeen Bestuur van de GGD dat het niet acceptabel is 

dat de kosten van de GGD na 2014 toenemen en
c) het Algemeen Bestuur van de GGD te verzoeken om bezuinigingsvoorstellen 

te presenteren, welke resulteren in een verder dalende gemeentelijke bijdrage 
per 2015.

Afspraak Na discussie in de commissie, zal de zienswijze vanuit Neerijnen nog worden 
aangevuld met het opnemen van een taakstellende bezuiniging van 5%.

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

8. Rondvraag

De heer Beukers vraagt hoe het staat met de uitvoering van de bevindingen vanuit 
het rekenkamerrapport over de besteding van de Wmo-gelden.
Toezegging wehouder Krook: hij zegt dit antwoordt zo niet te kunnen geven en zal 
daar nog nader op terug komen.

Mevrouw Van Kuilenburg vraagt naar de stand van zaken m.b.t. de school in Tuil.
Wethouder Verwoert antwoordt dat de school wordt gebouwd onder regie van het 
schoolbestuur en dat ook hij heeft vernomen dat er problemen zijn in de afstemming 
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met de aannemer. De gemeente heeft hierin geen directe invloed, maar we blijven de 
situatie daar wel volgen als college.
Wethouder Krook vult nog aan dat er ook al een verzoek binnen is van een 
zorginstelling om het oude schoolgebouw daar (voorlopig) voor te mogen gebruiken.

De heer Van het Hoofd geeft aan dat de voetbalverenigingen Opijnen en Varik druk 
bezig zijn om de fusie een feit te laten worden. Nu heeft hij vernomen dat daarbij om 
een financiele bijdrage is gevraagd aan de gemeente. Kan de wethouder daar iets 
meer over melden?
Mevrouw Van Kuilenburg vult aan dat ze ook graag wenst dat de wethouder in gaat 
op het verschenen krantenartikel en de reactie daarop van de voorzitter.
Wethouder Krook meldt dat het verzoek van de beide verenigingen om de aanleg van
een kunstgrasveld niet is opgenomen in het gemeentelijke beleid. Er zijn daarop 
inmiddels 2 plannen met de verenigingen besproken, waarbij tevens tot een 
keuzebepaling zal moeten worden gekomen bij welk dorp (dus welke accommodatie)
uitbreiding kan/zal worden gerealiseerd. We zullen daarbij de financiele lijstjes 
nauwkeurig bekijken en hij komt daarover natuurlijk terug bij uw commissie en raad. 
Terwijl er besprekingen gaande zijn tussen verenigingen en gemeentebestuur (met 
ambtelijke ondersteuning) wenst hij hierover zo min mogelijk naar buiten te brengen 
om die gesprekken niet op voorhand met een uitgebreide discussie in uw commissie 
te belasten.
De heer Van het Hoofd zegt blij verrast te zijn met de positieve grondhouding vanuit
het college op de plannen die kunnen leiden tot de fusie.

Mevrouw Van Kuilenburg zegt ook wel blij te zijn met de positieve grondhouding 
van het college m.b.t. de verenigingen in Opijnen en Varik, maar volgens haar speelt 
er bij nog een voetbalvereniging een verzoek om een betere accommodatie-
voorziening voor de spelers en haar gasten. Hoe staat het daarmee?
De heer Stern vult aan dat er inderdaad ook een verzoek ligt van de 
voetbalvereniging uit Hellouw voor een nieuwe kleedaccomodatie en kantine.
De heer Van het Hoofd wil hier even gezegd hebben dat het verzoek vanuit Hellouw 
voor hem van een heel andere grootheid is dan die vanuit Opijnen/Varik. Deze 
verzoeken zijn niet met elkaar te vergelijken en zullen dus ook afzonderlijk door het 
college dienen te worden benaderd.
Wethouder Krook geeft aan dat er met de voetbalvereniging Hellouw al meerdere 
gesprekken zijn gevoerd. Ook heeft de voetbalvereniging gebruik gemaakt van het 
spreekrecht burgers in de raadadviescommissie in mei en heeft het college daarna nog
aanvullende informatie van de voetbalvereniging ontvangen (die overigens ook ter 
kennisname aan de raad is gezonden). Al deze informatie is nu verwerkt in een b&w-
voorstel die aankomende dinsdag ter besluitvorming voorligt in het college. Ook zal 
het Presidium een Informatienota worden voorgelegd ter advisering voor agendering 
als bespreekstuk in uw raadadviescommissie in de cyclus van januari 2014. Het 
gevraagde besluit op basis van het gemeentelijke beleid in deze is aan het college, 
maar omdat de raad er ook uitdrukkelijk door de vereniging bij is betrokken en de 
wethouder zelf heeft aangegeven hiervoor terug te komen bij de raad, zal deze 
Informatienota ter bespreking en advisering aan het college van b&w worden 
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voorgelegd.
De heer Van Lith geeft aan de beide verzoeken vanuit de voetbalverenigingen 
eveneens niet identiek te vinden en ziet de Informatienota vanuit het college graag 
tegemoet.
Mevrouw Van Kuilenburg is ook die mening toegedaan, maar verwacht voor beide 
verzoeken in principe wel een positieve grondhouding.

9. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.05 uur.

Vastgesteld in de vergadering van de raadadviescommissie Welzijn
van 14 januari 2014

De raadsgriffier, De voorzitter,

K.G. Steenbergen C. Nijhoff
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