
Besluitenlijst commissie Welzijn
overleg	Commissie Welzijn (8850\36)
datum overleg	Dinsdag 1 december 2009 Van 19.30 tot 22.30 uur
locatie	Raadzaal
aanwezig	Mevrouw W. Bambacht-de Jongh, waarnemend
	commissievoorzitter (raadslid CDA)
	De heer A. van Loopik, burgercommissielid CDA
	De heer J. Stern, burgercommissielid PvdA
	De heer F.A. Beukers, raadslid lijst Beukers
	Mevrouw P. van Kuilenburg, raadslid GN
	Mevrouw H. van Emmerik, burgercommissielid GN
	De heer G.J. van Weelden raadslid SGP
	De heer H. Mulder, raadslid SGP
	De heer P.R. Opsteeg, burgercommissielid VVD
	Mevrouw D.T. de Zeeuw-Wielders, raadslid VVD
	De heer K.G. Steenbergen, raadsgriffier
	De heer F.C.M. van het Hoofd, wethouder
	Mevrouw M.L.P. Sijbers, wethouder
Afwezig De heer J. Andriesse, commissievoorzitter (raadslid PvdA)
Mevrouw I.H.C. Winsser, raadslid PvdA
1. Opening
- Er is een bericht van verhindering ontvangen van de heer Andriesse (commissievoorzitter) en
mevrouw Winsser (PvdA). De heer Van Loopik (CDA) komt iets later.
2. Spreekrecht burgers
- Er is in deze vergadering gebruik gemaakt van het spreekrecht door:
o de heer H. Helderton m.b.t. agendapunten 8b en 8c
o de heer W. ter Meulen m.b.t. agendapunten Sb en 8c
o de heer T. Bambacht m.b.t. agendapunt 8c
3. Vaststelling agenda
- De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld
4. Presentaties
- Er is in deze commissievergadering een presentatie gehouden door de heer Vogelaar over
LANDER: een evaluatie over de afgelopen periode en een toelichting op het beleid voor de
toekomst.
5. Besluitenlijst van de vergadering van 20 oktober 2009, inclusief lijst met toezeggingen
- De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.
o Naar aanleiding van de besluitenlijst:
· Mevrouw Van Emmerik (GN) vraagt naar de voortgang van het BOS-project m.b.t. de
gymvereniging Haaften
· Wethouder Van het Hoofd antwoordt dat er een gesprek heeft plaatsgevonden en dat
partijen elkaar hebben weten te vinden.
· De heer Stern (PvdA) vraagt naar de toezegging van de wethouder m.b.t. beantwoording
over de zones en prijzen voor collectief afhankelijk vervoer
· Wethouder Van het Hoofd zegt dat de reactie binnenkort wordt verstrekt.
6. Ingekomen stukken en mededelingen
a. Lijst ingekomen stukken (zie algemene lijst van ingekomen stukken raad)
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Advies commissie: de lijst ingekomen stukken, voor wat betreft de stukken bestemd voor de
raadsadviescommissie Vl~elzijn kan als hamerstuk voor de raad worden geagendeerd.
o Naar aanleiding van Ingekomen stukken:
· Mevrouw Van Kuilenbura (GN~ heeft een vraag n.a.v. het Jaarverslag leerplicht. Ze
vraagt naar de gevolgen bij uitval van de leerplichtambtenaar. Ook verwijst ze naar
bladzijde 13 met de vraag of het college van b&w van Neerijnen al een keuze heeft
bepaald m.b.t. deelname aan het Regionaal bureau leerplicht.
· Wethouder Sijbers antwoordt dat bij uitval van zo'n één-man- (één-vrouw)functie de
continu~iteit voor de uitvoering van de leerplichtwet niet meer gewaarborgd is. Om dit
tegen te gaan wordt aansluiting gezocht bij het Regionaal bureau leerplicht, waarmee de
continu'iteit geborgd is. Echter staan niet alle 9 gemeenten uit de Regio positief
tegenover dit initiatief, waardoor de kosten hoger zullen worden. Wij zijn nu als Neerijnen
jaarlijks circa € 19.000,= kwijt aan leerplicht en het ziet ernaar uit dat dit in regionaal
verband € 32.000,= gaat worden. Een aanzienlijke stijging, waarmee in de sluitende
begroting uiteraard geen rekening is gehouden. Volgende week komt dit daarom
opnieuw ter sprake in het portefeuilleberaad, waarna het wellicht ook mogelijk is om dit
samen met een aantal gemeenten zeff op te zetten, buiten de Regio om.
b. Mededelingen:
· Portefeuillehouders:
· Wethouder Van het Hoofd deeit mede dat er een bijeenkomst CJG is gehouden. De
avond is positief ervaren en er hebben 40 belangstellenden aan deelgenomen. Deze
avond heeft een goed beeld opgeleverd hoe we inhoud aan het CJG kunnen geven in
Neerijnen.
· Commissieleden: geen
· Vanuit de regio: geen
7. Stukken ter bespreking
a. Agenda Algemeen Bestuur Regio Rivierenland (m.b.t. stukken bestemd commissie Welzijn)
o De commissieleden nemen de vergaderstukken van het AB voor 14 december 2009 voor
kennisgeving aan.
8. Stukken ter advisering
a. Voorstel tot het intrekken van de "Subsidieverordening levensbeschouwelijk onderwijs
openbare basisscholen Neerijnen" per 1 januari 2010 (2009-09-10367)
Advies commissie: dit voorstel kan als hamerstuk voor de raad worden geagendeerd.
b. Voorste! tot vaststelling van de Startnotitie subsidiebeleid 2010 en de Algemene
subsidieverordening 2010 gemeente Neerijnen (2009-09-8025
o De heer Van Looaik (CDA) wenst een evaluatiemoment na 2 jaar opgenomen te zien in
het Subsidiebeleid.
o ToezeaQina wethouder Van het Hoofd: dat er in het Subsidiebeleid en de Algemene
subsidieverordening zal worden opgenomen, dat er na 2 jaar een evaluatie zal
plaatsvinden.
o De heer Mulder~SGP) zou graag een overzicht ontvangen met daarop de wijzigingen die
zijn aangebracht in het nieuwe subsidiebeleid ten opzichte van het oude subsidiebeleid.
Tevens verzoekt hij de wethouder om inzicht te verschafFen over de besteding van die 6
ton aan subsidiegelden.
o Toezeaaina wethouder Van het Hoofd: hij gaat de raad- en commissieleden het
gevraagde overzicht van de verschillen tussen het nieuwe en het oude subsidiebeleid
verstrekken. Tevens zal hij een overzicht laten opstellen waarop de toekenning van de 6
ton aan subsidiegelden wordt weergegeven.
o Mevrouw De Zeeuw-Wielders (VVD) zegt dat waarderingsubsidies, die toegekend worden
i.h.k.v. jubílea e.d., afgeronde bedragen horen te zijn. Hierop jaarlijks inffatiecorrectie
toepassen geeft rare bedragen achter de komma te zien. Zij vindt dit niet wenselijk en
verzoekt de wethouder dit op afgeronde bedragen te houden. Desnoods herziet het
college deze symbolische bedragen eens in de paar jaar en verhoogt en/of verlaagd ze
dan naar opnieuw afgeronde bedragen.
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o Toezeaqina wethouder Van het Hoofd: hij zal er voor zorgen dat de aanpassing van
symbolische waarderingsubsidies ineens en afgerond op hele bedragen zal worden
opgenomen in het subsidiebeleid.
Advies commissie: dit voorstel kan als bespreekstuk voor de raad worden geagendeerd.
c. Voorstel tot instemming met de Uitgangspunten accommodatiebeleid en de Visie op
sportbeleid, evenals de Keuze voor scenario 2c en kennis te nemen van het "Rapport
accommodatiebeleid gemeente Neerijnen 2009" (2009-09-8152)
o De heer Machiels (bureau SRO) licht de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan het
Rapport accommodatiebeleid gemeente Neerijnen toe.
o Mevrouw De Zeeuw-Wielders (VVD) vraagt om de uitspraken die de wethouder m.b.t. de
koppeling tussen het gezondheidsbeleid (genoemd in de Nota gezondheidsbeleid) en het
accommodatiebeleid heeft gedaan als zodanig te verwoorden in het Accommodatiebeleid.
o Toezeaaina wethouder Van het Hoofd: het staat al aangehaald in het Rapport
accommodatiebeleid, maar hij zal ervoor zorgen dat dit meer geaccentueerd wordt
weergegeven in de Nota accommodatiebeleid, waardoor de koppeling met het
gezondheidsbeleid helderder is.
o De commissieleden vinden het spijtig, om via de inspraakreacties te moeten vernemen,
dat de verenigingen niet voldoende tijd is gegund om de vergaderstukken naar behoren
door te kunnen nemen.
o Ook wordt de benadering van subsidiering aan jeugdleden van tennisverenigingen t.o.v.
b.v. voetbalverenigingen niet begrepen.
o Verder dienen vermeldde gegevens bij de "inventarisatie" van de verenigingen te worden
geactualiseerd. Deze gegevens zijn van een inventarisatieronde van circa 1 %2 jaar
geleden en daardoor niet meer actueel.
Advies commissie: dit voorstel is niet rüp voor besluitvormina en zal van de raadsa ec~nda voor
december 2009 worden raehaald. Het voorstel dient te worden geactualiseerd en opnieuw
worden geagendeerd in een raadcyclus begin 2090.
9. Rondvraag
- Mevrouw Van Emmerik (GM heeft in Tuil vernomen dat er een informatieavond is gehouden
over de nieuwbouwplannen voor de basisschool. Zij vindt het vreemd dat de raad- en
commissieleden hiervan niet op de hoogte zijn gebracht.
- Wethouder Sübers zegt dat het bestuur van de basisschool Tuil bouwheer is en daardoor zelf
bepaald, wanneer en op welke wijze gecommuniceerd wordt met (in dit geval) ouders van de
schoolgaande kinderen. De school heeft het dorp (omwonenden) Tuil nog niet geïnformeerd
over de plannen. Dit zal zij doen, in samenspraak met de gemeente, zodra de plannen
definitievere vormen gaan aannemen.
10. Sluiting
- De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur.
Vastgesteld in de vergadering van commissie Welzijn op 5 januari 2010
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