
Besluitenlijst commissie Welzijn
overleg Commissie Welzijn (8850~2574)
datum overleg Dinsdag 15 september 2009 Van 19.30 tot 22.35 uur
locatie Raadzaal
aanwezig De heer J. Andriesse, commissievoorzitter (raadslid PvdA)
Mevrouw W. Bambacht-de Jongh, raadslid CDA
De heer A. van Loopik, burgercommissielid CDA
Mevrouw LH.C. Wnsser, raadslid PvdA
De heer J. Stern, burgercommissielid PvdA
De heer F.A. Beukers, raadslid fijst 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
1. Opening
2. Spreekrecht burgers:
- Er is voor deze commissievergadering geen spreekrecht aangevraagd.
3. Vaststelling agenda
o De heer Mulder~SGP~ stelt voor om de agendapunten 8c en 8d om te draaien, zodat alle
agendapunten die raakvlakken hebben met de WMO achter elkaar staan geagendeerd. De
overige commissieleden kunnen zich hierin vinden.
- De agenda wordt gewijzigd vastgesteld
4. Presentaties
- Er is in deze commissíevergadering een presentatie gehouden over het op te stellen
Subsidiebeleid 2010 Neerijnen door de heer F. Duynstee van het bureau JS-consultancy.
5. Besluitenlijst van de vergadering van 30 juni 2009, inclusief lijst met toezeggingen
- De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.
6. Ingekomen stukken en mededelingen
a. Lijst ingekomen stukken (zie algemene lijst van ingekomen stukken raad)
o Mevrouw Van Kuilenburg (GN) merkt op dat de ingekomen stukken van LANDER, A13 en
A33, geagendeerd behoren te zijn in de raadsadviescommissie Bestuur i.p.v. Welzijn.
o Wethouder Sijbers legt uit dat is afgesproken, dat de behandeling van AB-vergaderstukken
LANDER in de commissie Bestuur zullen worden behandeld, temeer omdat onze beide
vertegenwoordigers uit de gemeenteraad in het AB van Lander (de heren Van Lith en
Nijhoff) in die raadsadviescommissie zitting hebben. Alle overige ingekomen stukken van
LANDER zullen worden geagendeerd en (mogelijk) besproken via de
raadsadviescommissie Welzijn.
Advies commissie: de lijst ingekomen stukken, voor wat betreft de stukken bestemd voor de
raadsadviescommissie lillelzijn kan als hamerstuk voor de raad worden geagendeerd.
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b. Mededelingen:
· Portefeuillehouders:
· Wethouder Sjbers doet de volgende mededelingen:
· Samenwerkina Reaionale LeeJ~licht; 23 september 2009 volgt een presentatie in het
portefeuilleberaad onderwijs bij de Regio over de mogelijkheden dit in regionaal
verband uit te gaan voeren met bijbehorende planning. Het is een wettelijke
verplichting op uitvoeringsniveau dat voor een kleine gemeente moeilijk wordt om de
continuïteit daarvoor te waarborgen.
· Aanschaf leerlinaenadministraties sty eem; het is altijd veel werk voor de scholen om
(vooral in het begin van een schooljaar) alle in- en uitschrijvingen van leerlingen door
te geven aan de gemeente. Dus een stukje extra service naar de scholen, waardoor
dit sneller en eenvoudiger kan verlopen.
· Onderwijsconvenant; de leden van de werkgroep Onderwijs zijn met alle
schoolbesturen, het bestuur van de peuterspeelzaal Varik-Heesselt en de stichting
kinderopvang Rivierenland een convenant overeen gekomen die binnenkort ter
tekening zal voorliggen. Hieraan zal op gepaste wijze aandacht worden besteed.
· Beg~rotina m.b.t. sociale zekerheid en/of crisismaatreg_elen en de betekenis voor
Neerünen; is nog wat te vroeg om daar nu al definitief iets over te zeggen.
o Maar voor de bestrijdina van de jeuadwerkloosheid heeft het kabinet al geld
beschikbaar gesteld die via RAAK en in Regioverband nuttig worden ingezet. Het
kabinet heeft al aangegeven voornemens te zijn om hierop niet te korten.
o Het kabinet heeft extra geld uitgetrokken voor schuldhulpverleninden
armoedebestrijdina.
o M.b.t. de WSW hebben we de 1e fase net helemaal doorlopen. WSW-bud eq tten
gaan via de gemeente naar Lander, dit naar volle tevredenheid en instemming,
deze fase is dan ook goed verlopen. Nu staan we voor de 2e fase (commissie De
Vries), waarvoor het kabinet al heeft besloten om enkele proefprojecten op te
starten, te kijken wat dat precies gaat worden om vervolgens daarna te beslissen
of het geïmplementeerd gaat worden. Geeft wat rust voor deze organisaties.
o Re-intearatiebudgetten (W-deel); voorstel van het kabinet is om hierop fors te
korten. Geldt alleen voor afroming van het niet benutte en terugbetaalde W-deel.
Neerijnen heeft haar W-deel altijd volledig gebruikt, sterker nog had daaraan
soms nog tekort. Dus zal deze korting (als het voorstel tenminste gehandhaafd
blijft) niet op Neerijnen worden verhaald.
· Wethouder Van het Hoofd deelt mede:
· Speeltuin Tuil; dat hij vanmiddag een kennismakingsgesprek heeft gevoerd met
enthousiaste mensen. Die willen het nieuwe bestuur gaan vormen van de nieuw op te
richten speeltuinvereniging. Hij heeft daar alle vertrouwen in.
· Speeltuin Waardenbura; heeft een paar maanden geleden ook 2 nieuwe
bestuursleden gekregen. Hij gaat regelmatig kijken op locatie en het draait er prima.
· Commissieleden:
· De heer Mulder (SGP) deelt mede dat hij een rondleiding heeft gehad bij LANDER, wat hij
de overige raad- en/of commissieleden van harte kan aanbevelen.
· De raadsariffier antwoordt dat er al een verzoek ligt van LANDER om in de volgende
raadcyclus een presentatie te komen verzorgen in de raadsadviescommissie. Een goed
moment om (mogelijk) daarna eens een rondleiding bij LANDER af te spreken.
· Vanuit de regio:
· geen
7. Stukken ter informatie
a. Memo Participatiebudget en Regionale visie participatiebudget
o Mevrouw Van Kuilenbura (GN) zegt het een duidelijk stuk te vinden, doch vindt de laatste
zin zorgelijk. Participatiebudget onder hoge druk komt te staan.
o Wethouder Sijbers antwoordt die zorg te delen. Met het gevolg van meer vrijheid, meer
doelgroepen en (door de 1e korting) minder geld.
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b. Memo Jaarverslag 2008 Wet Kinderopvang (2009-06-8348)
o Mevrouw Van Kuilenbura~GN) heeft bij de beantwoording van vraag A2 uit de enquête
gelezen dat er geen nieuw handhavingsbeleid is vastgesteld na 2008 en dat dit nog moet
worden ontwikkeld of nog in ontwikkeling is. Zij vraagt de wethouder hiernaar.
o Wethouder Van het Hoofd antwoordt dat dit juist is en dat hij niet kan aangeven wanneer
we dat nieuwe beleid tegemoet kunnen zien ter vaststelling.
Stukken ter bespreking
a. Notitie vrijwilligers en mantelzorgers in Neerijnen "met elkaar voor elkaar: de winst zit in het
meedoen"
o De notitie is uitgebreid besproken in de raadsadviescommissie.
o Opmerkingen zijn gemaakt m.b.t. de vrijwilligersverzekering i.c.m. cursusplicht voor
burenhulp (overdreven). Ook is in bijlage 3 te lezen dat mantelzorgers zijn uitgesloten van
deelname aan de vrijwilligersverzekering. Hierbij zetten commissieleden vraagtekens.
· Toezeaaina wethouder Van het Hoofd: hij zoekt dit nader uit en als het mogelijk is zal
hij het tekstueel wijzigen. Hij koppelt zijn bevindingen terug naar de commissieleden.
o De opgenomen tabel bij hoofdstuk 4 (financiën) geeft andere cijfers weer dan die
voorkomen in de notitie die voor de vakantieperiode aan de raad- en commissieleden is
gemaíld. Extra is de € 5.000,= die tussen haakjes staat vermeld. Voor dit bedrag is door
de raad nog geen budget beschikbaar gesteld, maar zal worden voorgelegd ter
goedkeuring bij de komende begrotingsbehandeling. Is nodig voor de uitbreiding van
beleidstaak realisatie informatiesteunpunt vrijwilligers in Neerijnen. Dit is een wettelijke
taak voortvloeiend uit de WMO. Gevraagd wordt om vooraf duidelijke toetsingscriteria op
te stellen om de toegevoegde waarde nadien te kunnen meten en aantonen.
o Tekstueel zal bij hoofdstuk 4 "begroting 2009/2010" worden aangepast in "voorjaarsnota
2009/begroting 2010".
o De vrijwilligersprijs wordt verwelkomd door de commissieleden. Sommigen vinden het wel
jammer dat hiervoor 2 andere prijzen worden ingeruild. Er wordt gevraagd om goede
communicatie van de wethouder in de richting van mevrouw Wijnperle m.b.t. het
verdwijnen van de destijds ingestelde cultuurprijs. Zelfs is de suggestie gedaan om de
nieuwe vrijwilligersprijs de naam van de cultuurprijs over te laten nemen. Dit wordt niet
door iedereen ondersteund. Ook wordt gevraagd om aan deze nieuwe vrijwilligersprijs
veel communicatieve aandacht te besteden, zowel in "het Kontakt" als op "de website van
de gemeente".
· Toezeaaina wethouder Van het Hoofd: hij neemt zeer spoedig contact op met
mevrouw Wijnperle om het verdwijnen van de Wijnperleprijs met haar te
communiceren. Ook zal hij ruim aandacht besteden aan de communicatie over de
nieuwe vrijwilligersprijs en vooral HOE je daarvoor in aanmerking kunt komen via de
bekende communicatiekanalen.
b. Evaluatie (tussenbalans) WMO gemeente Neerijnen
o Ook de Evaluatie is besproken in de raadadviescommissie. Dit leidt niet tot aanpassing
en/of nog te beantwoorden vragen.
c. WMO klanttevredenheidsonderzoek
o Op bladzijde 1 van de memo is te lezen dat we de uitkomst van het
klanttevredenheidsonderzoek moeten publiceren voor 1 juli, dus zijn we te laat. De
wethouder licht toe dat dit geen consequenties met zich meebrengt.
o Er wordt extra aandacht gevraagd om de vervanging van de vaste hulp bij vakantie en
ziekte beter te laten regelen door leveranciers van huishoudelijke hulp.
d. Nota volksgezondheid
o Er worden opmerkingen gemaakt over de passage over de ouderenadviesfunctie op
bladzijde 14. Er is nu geen ouderenadviseur beschikbaar, dus is de vraag HOE en door
WIE zal die intensivering van de ouderenbezoeken worden opgepakt.
o Ook wordt vrij breed gediscussieerd over de speerpunten van beleid. Vooral rookbeleid
en overmatig alcoholgebruik komen veelvuldig aan bod. Commissiebreed wordt
meegegeven dat afspraken met sportverenigingen gemaakt moeten worden over een
verbod op alcoholgebruik bij jeugdwedstrijden en een algemeen rookverbod in kantines.
o Over het speerpunt drugsgebruik is de commissie van mening dat hiervoor niet op
voorhand € 30.000,= (€ 10.000,= perjaar) beschikbaar hoeft te worden gesteld t.b.v.
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preventie. Eerst dient de nadruk te liggen op handhaving en het vergroten van de
pakkans van dealers. Anders is het dweilen met de kraam open.
o Er is nog gesproken over de stand van zaken m.b.t. de plaatsing van AED's in onze
gemeente. Daarbij aangevend dat naast sportverenigingen ook schoolgebouwen goede
en centrale plaatsen zijn in een dorp om een apparaat neer te hangen. Speciale aandacht
wordt gevraagd voor antidiefstal maatregelen.
o Ten aanzien van het vermelde bij punt 4 van de begeleidende memo kan worden gesteld,
dat dit stuk niet ter instemming en goedkeuring van de financiële consequenties in de
raadsadviescommissie kan liggen. Instemming wordt alleen in de raad verkregen.
o De raadsadviescommissie neemt op dit moment kennis van de inhoud van de nota
volksgezondheid.
· Toezeag!ina wethouder Van het Hoofd: deze nota Volksgezondheid wordt voor
inspraak eerst 6 weken ter inzage gelegd en zal daarna met de inspraakreacties in de
raadsadviescommissie en raadsvergadering ter vaststelling worden aangeboden.
e. Agenda Algemeen Bestuur Regio Rivierenland (m.b.t. stukken bestemd commissie Welzijn)
o De heer Mulder (SGP) verzoekt de raadsgriffier om een scheiding aan te brengen in de
AB-stukken voor de regio per raadsadviescommissie.
o Mevrouw De Zeeuw-Wielders (VVD) legt uit dat dit agendapunt terugkomt in alle
raadsadviescommissies, op speciaal verzoek van de 2 vertegenwoordigers vanuit de
gemeenteraad in het AB van de regio. Dit om het democratische gehalte van de
besluitvorming te verhogen en de vertegenwoordigers duidelijker de visie en mening van
de gemeenteraad uit Neerijnen mee te geven over de te nemen besluítvormíng bínnen het
AB van Regio Rivierenland.
o Mevrouw Bambacht-de Jongh (CDA) vult aan dat de raadsgriffier de agendapunten al in
de begeleidende e-mail voorgesorteerd naar raadsadviescommissie heeft voorgesteld en
dat dit wat haar betreft voldoende is.
Stukken ter advisering
a. Voorstel tot intrekken van de verordening tot regeling van het toekennen van de cultuurprijs
van de gemeente Neerijnen: "verordening op de Mr. S.J. Wijnperleprijs"uit 1988 (2009-06-774)
o Alle fracties kunnen zich hierin vinden, mits vooraf contact wordt gezocht met
mevrouw Wijnperle.
o Mevrouw Winsser (PvdA) zegt het te betreuren dat de cultuurprijs gaat verdwijnen en
is er tevens nog niet helemaal uit OF het verstandig is om de naam van Wijnperle te
koppelen aan de nieuwe vrijwilligersprijs.
o Er wordt nog nagedacht over een naam voor de in te stellen vrijwilligersprijs, daarom
zal het niet als hamerstuk worden geagendeerd.
Advies commissie: dit voorstel kan als bespreekstuk voor de raad worden geagendeerd.
10. Rondvraag
- Mevrouw Wínsser (PvdA) heeft ín de krant gelezen dat er subsidie te krijgen is voor
verbetering van de ventilatie in schoolgebouwen. In Tiel, waar ze werkzaam is binnen het
onderwijs, heeft de gemeente de GGD gevraagd bij alle scholen een onderzoek te doen en te
komen met verbetervoorstellen. Ze vraagt de wethouder of dit in Neerijnen ook gebeurt is.
- Wethouder Si~b~ ers zegt dat er inderdaad in de school van Neerijnen een onderzoek is
gehouden en dat daarvan ook een rapportage beschikbaar is. Doch ze heeft met alle
scholen, conform de richtlijnen van de VNG, afspraken gemaakt over de scheiding in de
onderhoudskosten voor binnen en buiten de school. De buitenkant is de zorg van de
gemeente en de binnenkant is de zorg van de schoolleiding, zij hebben daar budget voor
beschikbaar. VNG-advies: verantwoordelijkheid voor de luchtkwaliteit in scholen ligt primair bij
de schoólbesturen.
- Mevrouw Van Kuilenbura (GN) zegt een artikel uit VNG-magazine van augustus 2009 te
kennen, waarin schoolbesturen worden opgeroepen om in gesprek te gaan met
gemeentebesturen om de scholen op te knappen, waarbij ook iets aan die luchtkwaliteit
gedaan kan worden op basis van cofinanciering.
- Wethouder Sijbers zegt dat de VNG dat wel kan adviseren, maar dat schoolbesturen en
gemeentebesturen ieder een eigen verantwoordelijkheid kennen. Voor cofinanciering heb je
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ook altijd een partner nodig die bijbetaald. Daarbij hebben wij juist ons IHP vastgesteld die
voldoet aan de wettelijk gestelde eisen.
- Mevrouw Winsser (PvdA) deelt nog mede dat de luchtkwaliteit in scholen invloed heeft op de
kwaliteit van het onderwijs (concentratieverlies, leerproblemen, e.d.).
- Wethouder S~bers deelt de zorg voor de luchtkwaliteit en de invloed op de leerprestaties.
Houdt toch eerst vast aan de bestaande afspraken met de scholen, maar is natuurlijk best
bereid als onderwijswethouder om de luchtkwaliteit in de scholen te verbeteren. Ze heeft
echter daarvoor nu geen budget beschikbaar. Als de raad ook vindt dat dit een prioriteit
verdiend dan zal er eerst naar budget gezocht moeten worden.
- Mevrouw Van Kuilenbura (GN) vraagt of de verenigingen nog leges betalen bij een
vergunningaanvraag.
- Wethouder SiLers antwoordt dat dit sterk afhankelijk is waarvoor precies vergunning wordt
gevraagd. Het komt voor dat er voor vergunningaanvragen door verengingen soms geen
leges worden geheven. Voor een aantal vergunningen zijn de leges inderdaad aangepast. Als
u precies wilt weten welke leges dit betreft, dan dient u even contact op te nemen met de
afdeling PCF.
11. Sluiting
- De voorzitter sluit de vergadering om 22. 35 uur.
Vastgesteld in de vergadering van commissie Welzijn op 20 oktober 2009
De raadsgriffier,
De voorzitter,
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