
Raadadviescommissie Welzijn
(17549\.....)

BESLUITENLIJST
Datum : dinsdag 28 oktober 2014
Tijd : 19.30 uur
Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen

Aanwezig : de heer C. Nijhoff (commissievoorzitter), de heer G.J. van Weelden (raadslid SGP), de
heer H.P. van Tuijl (burgercommissielid SGP), de heer drs. E.J. van Tellingen (raadslid
VN), de heer P.A.J. van Zoest (burgercommissielid VN), mevrouw P. van Kuilenburg
(raadslid GBN), mevrouw T.G.W. van der Markt (burgercommissielid GBN), de heer
drs. S.L.T.A.J. Nouwens (raadslid VVD), mevrouw W.H. Hooijer-Horstman (burger-
commissielid VVD), de heer A.C. Hakkert (raadslid CDA), mevrouw P.M. Scheffers-
van Vuuren (burgercommissielid CDA), de heer R. van de Wardt (raadslid PvdA),
mevrouw H.B. Challik (raadslid PvdA), de heer K.G. Steenbergen (raadsgriffier), de
heer drs. J. Krook (wethouder) en de heer J. Andriesse (wethouder).

Afwezig : de heer C.F. van Wendel de Joode (raadslid VN) en mevrouw I.H.C. Winsser
(burgercommissielid PvdA).

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 Van Wendel de Joode (VN) 
en mevrouw Winsser (PvdA), zij worden vervangen door de heer Van Tellingen (VN) 
en mevrouw Challik (PvdA).

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 30 september 2014, 
inclusief Lijst van toezeggingen m.b.t. de raadadviescommissie Welzijn

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.

6. Stukken ter advisering
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Raadadviescommissie Welzijn
6.1 Voorstel tot vaststelling van de Verordening leerlingenvervoer Neerijnen 2015 en 

intrekking van de Verordening leerlingenvervoer Neerijnen 2008 (2014-08-08169)

Raadsbesluit:
a) vaststellen van de Verordening leerlingenvervoer Neerijnen 2015 onder 

gelijktijdige intrekking van de Verordening leerlingenvervoer Neerijnen 2008

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

7. Orientatie / informatie

7.1 VNG/Ondersteunings Team Decentralisaties: mevrouw Kersbergen geeft een 
toelichting op de 3D's "van transitie naar transformatie".

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

Wethouder Krook meldt dat er deze week is gestart met de algemene communicatie 
over de transities Sociaal Domein. Half december zal nog actief worden 
gecommuniceerd met de cliënten over de cliëntenzorg in Neerijnen.

9. Rondvraag

Mevrouw Van der Markt vraagt of al bekend is welke zorgaanbieders er komen, wie 
er eindverantwoordelijk is voor de 3D's en hoe de planning er uit ziet voor 2015.
Wethouder Krook antwoordt dat het bijna 1 november is en dat nu dus nog niet 
bekend is welke zorgaanbieders er uit de aanbesteding zijn gekomen. Hij geeft aan 
dat de Raad eindverantwoordelijk is voor het te voeren beleid, het college ten 
opzichte van de uitvoering en dat hij, als wethouder politiek verantwoordelijk is. Er is 
in 2015 nog een hele weg te gaan en zodra de planning gereed is zal die zeker ook 
aan de raad- en commissieleden worden verstrekt.

Mevrouw Challik zegt een brief te hebben ontvangen over een cursusaanbod voor 
gezinsbegeleiding autisme. Heeft het college die ook ontvangen en zo ja, doet zij daar 
iets mee?
Wethouder Krook geeft aan dat er momenteel een groot aanbod is van diverse 
cursussen, workshop en trainingen voor diverse vormen van autisme en 
gedragsstoornissen. Ambtelijk is er al veel kennis aanwezig op hoofdzaken en waar 
nodig/mogelijk maken we gebruik van kennisoverdracht door derden. Het is dus 
ieders eigen keus om hier wel of niet aan deel te nemen.

Mevrouw Challik wijst nog eens op het cliëntenbelang die in haar ogen, vanuit het 
beleidsplan kan botsen met de vastgestelde verordening.
Wethouder Krook zegt dat het beleidsplan overkoepelend is en dat de verordening 
het juridische toetsingskader is, waardoor hij daarmee geen problemen verwacht.

Mevrouw Hooijer-Horstman zegt dat de sociale wijkteams een grote rol spelen bij 
alle zorg die nodig is. Hoeveel teams komen er eigenlijk in onze gemeente.
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Toezegging

Wethouder Krook antwoordt dat er in onze gemeente één wijkteam wordt gevormd, 
die vanuit diverse invalshoeken inzetbaar is.

De heer Nouwens is blij te horen dat de communicatie over de decentralisaties van de 
3 D's nu goed op gang komt, maar hoe wordt gecommuniceerd over de mantelzorg 
aan de mantelzorgers om verwachtingen en druk te voorkomen.
Wethouder Krook geeft aan dat het wijkteam mee kijkt en weegt achter de voordeur 
en dus ook een belangrijke schakel is in de communicatie naar matelzorgers. Daarbij 
komt er een inloopspreekuur voor vragen en is de gemeente aanwezig op de dag van 
de mantelzorg 8 november.

De heer Van Weelden zegt dat zijn achterban nogal ontstemd is over het gehouden 
filmfestival in het Stroomhuis, die naar zeggen ook nog eens gesponsord is door de 
gemeente. Hij vraagt hoeveel subsidie er aan het Stroomhuis voor activiteiten is 
verstrekt.
Wethouder Krook laat dit uitzoeken en zal hier schiftelijk op reageren.

De heer Van Zoest heeft gelezen dat het Landelijk niet goed gaat met de aanbieders 
van Jeugd Psychiatrie. Hoe verloopt dat in Neerijnen (regionaal).
Wethouder Krook meldt dat er vele vormen zijn van Jeugd Psychiatrie en aanbieders 
hebben niet voor alle vormen ingeschreven. Men is hierover nog in onderhandeling 
en soms moet je vaststellen dat je daar ook niet altijd samen uit komt. Er blijft 
volgend jaar een overgangsrecht voor bestaande cliënten van kracht.

De heer Van Tellingen zegt dat burgerparticipatie een voorwaarde is voor het laten 
slagen van de transities. Het vertrouwen in de participatiesamenleving dreigt verder 
af te nemen, onderschijft de wethouder dat als een punt van zorg?
Wethouder Krook geeft aan dat de transities voor gemeenten een blackbox is, maar 
dat één ding duidelijk is: het moet anders worden ingericht en aangestuurd om binnen 
de meegeleverde financiele kaders te kunnen blijven. Daarbij is burgerparticipatie 
onvermijdelijk en die zorg deelt hij, waarbij hij tevens een goede hoop koestert dat 
het gaat slagen.
De heer Van Tellingen merkt op dat er voor 2015 in Neerijnen geen extra middelen 
zijn gereserveerd voor tekorten die met name kunnen onstaan met betrekking tot de 
Jeugdzorg. Hoe zit dat bij de overige regiogemeenten?
Wethouder Krook antwoordt dat gemeenten hiervoor zelf verantwoordelijk zijn en 
dat die gemeenten, die zelfstandig de Jeugdzorg behartigen daarvoor reserves in de 
begroting hebben staan. Die gemeenten sturen op kostenreductie en wij, binnen de 
regio zoeken het in eerste instantie in efficiency.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.25 uur.

Vastgesteld in de vergadering van de raadadviescommissie Welzijn van 2 december 2014
De raadsgriffier, De voorzitter,

K.G. Steenbergen C. Nijhoff
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