
Raadadviescommissie Welzijn
(17549\.....)

BESLUITENLIJST
Datum : dinsdag 2 december 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 C.F. van Wendel de Joode (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 A.H. van Wijk (raadslid
VVD), de heer drs. S.L.T.A.J. Nouwens (raadslid VVD), de heer A.C. Hakkert
(raadslid CDA), mevrouw P.M. Scheffers-van Vuuren (burgercommissielid CDA), de
heer R. van de Wardt (raadslid PvdA), de heer K.G. Steenbergen (raadsgriffier), de
heer drs. J. Krook (wethouder) en de heer J. Andriesse (wethouder).

Afwezig : de heer H.P van Tuijl (burgercommissielid SGP), mevrouw W.H. Hooijer-Horstman
(burgercommissielid VVD) 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 Tuijl (SGP), mevrouw 
Hooijer-Horstman (VVD) en mevrouw Winsser (PvdA).

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 Sociaal team Neerijnen: mevrouw Veuger (kwartiermaker) geeft een toelichting op de 
ontwikkelingen met betrekking tot de vorming van het Sociaal Team Neerijnen

5. Besluitenlijst van de vergadering van 28 oktober 2014, 
inclusief Lijst van toezeggingen m.b.t. de raadadviescommissie Welzijn

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.
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7. Stukken ter advisering

7.1 Voorstel Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland (2014-09-18276)

Raadsbesluit:
a) het college van burgemeester en wethouders toestemming verlenen tot het 

treffen van een Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland tussen 
de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Buren, 
Culemborg, Geldermalsen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West 
Maas en Waal en Zaltbommel, zoals vastgelegd in de concept-GR die bij dit 
voorstel is gevoegd (bijlage1);

b) kennisneming van het bedrijfsplan Werkzaak Rivierenland (bijlage 2);
c) instemming met de kaders van de Meerjarenbegroting Werkzaak Rivierenland 

(zie onder "financien" tabel 2);
d) instemming met een door Neerijnen te betalen bedrag aan opstartkosten 

Werkzaak Rivierenland ad. € 47.000,= (uit te smeren over 3 jaar: € 15.666,70 
per jaar) te dekken uit de rijksbijdrage WSW en

e) de colleges van burgemeester en wethouders in Rivierenland opdracht geven 
om het implementatieplan Werkzaak Rivierenland op te stellen.

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

7.2 Voorstel tot vaststelling van de Verordeningen Participatiewet (2014-09-18276)

Raadsbesluit:
a) vaststellen van de bijgevoegde Verordeningen in het kader van de 

Participatiewet:
1) Afstemmingsverordening 2015;
2) Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015;
3) Verordening tegenprestatie 2015;
4) Verordening individuele inkomenstoeslag 2015;
5) Re-integratieverordening Participatiewet 2015;
6) Verordening loonkostensubsidie 2015 en
7) Verordening individuele subsidietoeslag 2015;

b) intrekking van de volgende Verordeningen:
1) Handhavingsverordening WWB, WIJ, IOAW en IOAZ 2010;
2) Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Neerijnen en
3) toeslagen en verlagingen verordening WWB 2012 gemeente Neerijnen.

Toezegging

Mevrouw Van Kuilenburg zegt dat er is opgenomen dat het college voorziet in een 
voorselectie van de doelgroep voor de indicatie, welke voorzieningen worden 
geboden ten behoeve van beschut werk en wat is de omvang van het aanbod. Kan de 
wethouder hier ook een voorbeeld van geven.
Wethouder Krook zegt toe deze vraag schriftelijk te zullen beantwoorden.

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

7.3 Voorstel tot vaststelling van de Subsidieverordeningen Jeugdzorgtaken 
(2014-09-13997)
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Raadsbesluit:

a) vaststellen van de Verordening subsidie continuïteit Jeugdzorg 2015 gemeente 
Neerijnen;

b) vaststellen van de Verordening subsidie innovatie Jeugdzorg 2015 gemeente 
Neerijnen en

c) vaststellen van de Verordening subsidie cliëntenondersteuning 2015-2016 
gemeente Neerijnen.

Toezegging

De heer Van Zoest zegt dat hij een maandelijkse verantwoording bij een 
innovatiesubsidie wel erg bureaucratisch vindt en vraagt zich af of dat niet per 
kwartaal kan. Ook vraagt hij de wethouder of die een voorbeeld kan geven van een 
aanvraag voor een innovatiesubsidie.
Wethouder Krook zegt toe dit te zullen bekijken of hij een voorbeeld kan 
verstrekken, zodat de raad zich daarbij iets kan voorstellen.

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

7.4 Voorstel tot instemming met het Convenant uitvoering Bibliotheekwerk Neerijnen 
2015-2018 (2014-09-18273)

Raadsbesluit:
a) instemming met het Convenant uitvoering Bibliotheekwerk 2015 t/m 2018 

onder voorwaarde van aansluiting bij en uitvoering van het Convenant 
Versterking Taalniveau gemeente Neerijnen (pilot Neerijnen).

Toezegging

De heer Hakkert vraagt of er ook inzage gegeven kan worden in de 
bezoekersaantallen vanuit Neerijnen in de ons omringende dorpen.
Wethouder Andriesse zegt toe deze bij de Bibliotheek Rivierenland te zullen 
opvragen en schriftelijk te verstrekken.

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

7.5 Voorstel proces herijking Subsidiebeleid (2014-09-18187)

Raadsbesluit:
a) het Subsidiebeleid te betrekken bij de bredere discussie over de toekomst en 

inrichting van de gemeente, die in 2015 via burgerparticipatie zal worden 
gevoerd;

b) de bijgevoegde aanbevelingen van de Rekenkamercommissie reeds nu mee te 
nemen in de uitvoering van het Subsidiebeleid en

c) de financiële kaders, die de Raad heeft vastgesteld tijdens de behandeling van 
de begroting op 15 oktober 2014, als uitgangspunt te gebruiken voor de 
herijking van het Subsidiebeleid.

Toezegging

De heer Van de Wardt verzoekt de wethouder om een overzicht te verstrekken, 
waarop te zien is welke verenigingen allemaal subsidie ontvangen.
Wethouder Andriesse zegt toe dat hij, zodra de nieuwe lijst compleet is (voor het 
einde van dit jaar) die te zullen verstrekken. Daarmee krijgt de raad inzicht in de 
verstrekte subsidies en kan die betrekken bij het aangaan van burgerparticipatie.
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Advies Dit voorstel kan als bespreekstuk voor de raad worden geagendeerd.

7.6 Voorstel tot voorwaardelijke instemming met de Begroting 2015 GGD Gelderland-
Zuid (2014-09-18091)

Raadsbesluit:
a) Voorwaardelijk instemmen met de Begroting 2015 GGD Gelderland-Zuid en
b) aan het Algemeen Bestuur voorstellen om een taakstellende bezuiniging van 

5% te realiseren, ingaande het begrotingsjaar 2015 om de gemeentelijke 
bijdrage omlaag te krijgen.

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

8. Stukken ter bespreking

8.1

Afspraak

Gemeente West Maas en Waal: ingekomen brief ter ondersteuning voorstel gemeente 
Geldermalsen tot het opnieuw instellen van een Regionale raadsklankbordgroep 
Sociaal Domein.

Na discussie in de raadadviescommissie is er onvoldoende draagvlak om dit verzoek 
voor het opnieuw instellen van een Regionale raadsklankbordgroep Sociaal Domein 
mede te ondersteunen.

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

Wethouder Krook meldt dat er een extra inloop-avond voor de transities in het 
Sociaal Domein wordt georganiseerd op 17 december 2014 in het gemeentehuis.

De heer Van Wijk vraagt of er al een draaiboek gereed ligt ter bestrijding van 
(mogelijke) vogelgriep.
Wethouder Krook zegt dat er draaiboeken van Rijkswege zijn verstrekt en dat die 
gereed liggen en in samenwerking met de GGD kunnen worden ingezet.

10. Rondvraag

De heer Hakkert heeft in de krant gelezen dat de onderhandelingen tussen het 
Ziekenhuis Tiel en zorgverzekeraar Menzis niet goed verlopen en er nog geen 
contract is gesloten. Dat kan grote gevolgen hebben voor deze streek. Kunnen wij als 
gemeente Neerijnen hier nog iets mee doen.
Wethouder Krook antwoordt dat het toezichthoudend orgaan op het Rijksniveau ligt.
De heer Hakkert roept dan in ieder geval de burgers op om wakker te blijven en er 
tijdig op te anticiperen.

Mevrouw Van Kuilenburg vraagt of er al meer bekend is over het feit dat wij als 
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Neerijnen betalen voor ritjes met de Regiotaxi die niet gemaakt worden.
Wethouder Krook geeft aan dat het bekend is dat wij een bovengemiddelde uitval 
hebben van ritten en dat dit deels te wijten is aan de dienstverlening. Het heeft onze 
aandacht en volgend jaar komt er een nieuwe aanbesteding.
Wethouder Kool vult aan dat de Regiotaxi echter maar weinig klachten ontvangt, dus 
vraagt hij de burgers om bij de Regiotaxi hun beklag te doen. De reden ligt zeker in 
de kwaliteit van de dienstverlening en hij vraagt de klachten van mevrouw Van 
Kuilenburg in kopie te mogen ontvangen.

11. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur.

Vastgesteld in de vergadering van de raadadviescommissie Welzijn 
van 20 januari 2015

De raadsgriffier, De voorzitter,

K.G. Steenbergen C. Nijhoff
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