
Besluitenlijst commissie Welzijn
overleg Commissie Welzijn (6539\666\1)
datum overleg Dinsdag 10 tebruari 2009 Van 19.30 tot 23.00 uur
tocatie Raadzaal
aanwezig De heer J. Andriesse, voorzitter
De heer J. Stern, burgercommissielid PvdA
Mevrouw W. Bambacht-de Jongh, raadslid CDA
De heer A. van Loopik, burgercommissielid CDA
De heer F.A. Beukers, raadslid Beukers
Mevrouw P. van Kuilenburg, raadslid GN
Mevrouw H. van Emmerik, burgercommissielid GN
De heer L.A.N. van Leeuwen, raadslid SGP
De heer G.J. van Weelden, vervangend burgercommissielid SGP
Mevrouw D.T. de Zeeuw, raadslid VVD
De heer P.R. Opsteeg, burgercommissielid VVD
De heer K.G. Steenbergen, loco-raadsgriffier
De heer F.C.M. van het Hoofd, wethouder
Mevrouw M.L.P. Sijbers, wethouder
Afwezig met kennisgeving De heer H. Mulder, raadslid SGP
Mevrouw LH.C. Winsser, raadslid PvdA
1. Opening
2. Spreekrecht burgers
- Er hebben zich voor deze commissievergadering geen sprekers aangemeld.
3. Vaststelling agenda
- De agenda wordt bij punt 7 aangevuld met de nagezonden memo's:
o Memo speeltuin Hellouw
o Memo proces Regionale samenwerking centrum Jeugd en Gezin
- Verder wordt de agenda zonder wijzigingen vastgesteld.
4. Presentaties
- Er zijn in deze commissievergadering geen presentaties gehouden.
5. Besluitenlijst van de vergadering van 9 december 2008, inclusief lijst met toezeggingen
- De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.
- N.a.v. verzoekt de heer Stern (PvdA) om de Website Jong-In toch terug te laten
komen ter behandeling in deze commissie. Alle overige fracties ondersteunen zijn
verzoek niet, waardoor dit onderwerp niet op de agenda terug zal keren.
- N.a.v. vraagt mevrouw Van Kuilenburo (GNl naar de beantwoording van de
toezegging over de respons op de enquéte vanuit Neerijnen m.b.t. Regiotaxi. Tevens
vraagt ze wanneer de Burgerparticipatieraad wordt geïnstalleerd. Wethouder Van het
Hoofd antwoordt dat de respons nog niet is uitgezocht en daarom nog open staat op
de lijst van toezeggingen. Ook meldt hij dat de Burgerparticipatieraad op 24 februari
zal worden geïnstalleerd om 14.00 uur.
- N.a.v. punt 6a vraagt de heer Onsteea (VVD) of er voor genoemde ê 12.124,00 het
convenant kunsteducatie Plantage inderdaad is afgerond. Wethouder Van het Hoofd
antwoord dat het hiervoor inderdaad is afgerond en dat daarna het dossier is
gesloten.
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6. Ingekomen stukken en mededelingen
a. Lijst ingekomen stukken (zie algemene lijst van ingekomen stukken raad)
- Op verzoek van mevrouw De Zeeuw IVVD) zal de Motie van de gemeente Dinkelland
(AW BZ-maatregelenpakket 2009) morgen digitaal worden toegezonden aan alle raad-
en commissieleden. Dit om na lezing te bezien OF de gemeenteraad van Neerijnen
ook ondersteuning aan deze motie zou willen geven, te behandelen bij stuk A36.
- Advies commissie: lijst ingekomen stukken kan, indien de Motie van de gemeente
Dinkelland niet wordt ingebracht om te worden besproken, als hamerstuk voor de raad
worden geagendeerd.
b. Mededelingen:
. Portefeuillehouders:
· Wethouder Sübers:
· Oproep (via website) voor vrijwilligers voor inburgering. Verzoek aan fracties
dit bij hun achterban onder de aandacht te brengen.
· Staatssecretaris mevrouw Klijnsma heeft bezoek gebracht aan onze
gemeente bij het bedrijf Dura.
· Ontwikkelingen voor peuterspeelzaal "de Rietpeuters uit Opijnen". Komt
volgende raadscyclus op de agenda.
· Armoedebeleid, hiervoor zijn maatregelen genomen die vermeld worden op
de website. Communicatie hierover kan ook tot een toename van het gebruik
leiden (open eind financiering).
· Wethouder van 't Hoofd:
· Budget kwaliteitsonderzoek sportvelden, hiervoor zal op 13 maart een
onderzoek plaatsvinden. Komt hierop in de raadcyclus van april terug.
. Commissieleden:
· De heer Van Leeuwen (SGPI meldt dat hij na de raadcyclus van maart de raad en
deze commissie per 1 april 2009 gaat verlaten.
. Vanuit de regio:
· Mevrouw De Zeeuw (VVD) en mevrouw Bambacht fCDA) willen graag op de
hoogte worden gehouden van de RSP-projecten. Ze vragen zich af hoe het met
de besluitvorming gaat, nu het portefeuilleberaad niet meer bestaat en de raad
(eigenlijk) via de portefeuillehouder geïnformeerd zou moeten worden. Wethouder
Van het Hoofd meldt dat er intern hard aan wordt gewerkt en dat er een lijst met
projecten beschikbaar is, waarin ook de deelname van Neerijnen te zien is.
Wethouder Sübers vult aan dat het een complexe materie betreft, waarin gewerkt
wordt met deels nieuwe en deels bestaande projecten (regiocontract).
Toezeaaina: deze lijst met RSP-projecten zal worden verstrekt aan de raad- en
burgercommlssieleden.
Stukken ter bespreking
- Memo speeltuin Hellouw
· De heer Van Loonik (CDA) vraagt hoe de ê 750,00 zich verhoudt ten opzichte
van andere speeltuinen. Wefhouder Van het Hoofd verwacht dat dit gelijk is,
maar zoekt dit uit en meldt dit aan de commissie.
- Memo proces Regionale samenwerking centrum Jeugd en Gezin
· Mevrouw De Zeeuw (VVD) merkt op dat dit ook een AB-agendapunt is bij de
regio. Zij vraagt zich af of voor deze taak ook een bijdrage is meegekomen
vanuit Den Haag. De heer Van Veluw (beleidsmedewerker SaZa) antwoordt
dat er een brede doeluitkering voor beschikbaar is met een geoormerkte
component voor Jeugd en Gezin. Wethouder Van het Hoofd deelt mede dat
dit gezien kan worden als een tussentijdse informatieve memo, maar dat hij in
de volgende commissievergadering Welzijn er uitgebreid op terug zal komen.
Daarbij is het een wettelijke taak die door ons uitgevoerd dient te worden.
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8. Stukken ter advisering
a. Voorstel tot het goedkeuren van de begroting 2009 Stichting Fluvium (2009-01-8773)
. De begroting is kort toegelicht door de heer R. Smid, controller van de Stichting Fluvium.
. Hierna zijn inhoudelijke vragen van de commissie beantwoord door de heer Smid en
politieke vragen door wethouder Sijbers
Advies commissie: dit voorsfel kan als hamerstuk voor de raad worden geagendeerd.
b. Voorstel tot het vaststellen van de Nota Ouderanbeleid (2009-01-6510)
. De nota Ouderenbeid is kort toegelicht door de heer J. Christiaansen, medewerker van
Stade Advies (bureau dat de nota in opdracht heeft opgesteld).
. Hierna zijn inhoudelijke vragen van de commissie beantwoord door de heer Christiaansen
en politieke vragen door wethouder Van het Hoofd
. Toezeaaincr wethouder Van het Hoofd om in het raadsvoorstel iets duidelijker te
verwoorden dat het slechts om 1 x ë 20.000,00 gaat.
. Toezectaino wethouder Van het Hoofd dat hij de naam van de ouderenadviseur zal
aanleveren.
. Toezeaaína wethouder Van het Hoofd dat Stade Advies (de heer J. Christiaansen) begin
volgende week een memorandum zal schrijven, waarin de politieke keuzen waarover is
gediscussieerd in de commissie kunnen worden voorgelegd aan de gemeenteraad bij de
behandeling van de nota Ouderenbeleid. De nota zal worden aangepast met (mogelijke)
wijzigingen, na behandeling in de gemeenteraad.
Advies commissie: dit voorstel kan als bespreeksfuk voor de raad worden geagendeerd
9. Rondvraag
- Van de rondvraag is in deze commissievergadering geen gebruik gemaakt.
- Voorzitter Andriesse merkt op dat de heer Van Leeuwen (SGP) met ingang van 1 april
geen lid meer is van deze commissie. Hij is plaatsvervangend commissievoorzitter
waarvoor een nieuw raadslid aangewezen díent te worden. Híj verzoekt de fracties daar
eens over na te denken en met een mogelijke kandidaat te komen.
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.00 uur.
Vastgesteld in de vergadering van commissie Welzijn op 17 maart 2009
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