
Besluitenlijst commissie Welzijn
overleg Commissie Welzijn (6539\1229)
datum overleg Dinsdag 17 maart 2009 Van 19.30 tot 21.50 uur
locatie Raadzaal
aanwezig De heer J. Andriesse, voorzitter
De heer J. Stern, burgercommissielid PvdA
Mevrouw I.H.C. Winsser, raadslid PvdA
Mevrouw W. Bambacht-de Jongh, raadslid CDA
De heer A. van Loopik, burgercommissielid CDA
De heer F.A. Beukers, raadslid lijst 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, burgercommissielid SGP
Mevrouw D.T. de Zeeuw, raadslid VVD
De heer P.R. Opsteeg, burgercommissielid 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 H. Mulder, raadslid SGP
1. Opening
2. Spreekrecht burgers:
- Er hebben zich voor deze commissievergadering geen sprekers aangemeld.
3. Vaststelling agenda
- De presentatie door Wethouder Van het Hoofd za) voorafgaand aan de behandeling van het
agendapunt over de Regionale samenwerking Centrum Jeugd en Gezin plaatsvinden.
- De agenda wordt aangevuld met het Voorstel tot benoeming van een plaatsvervangend
voorzitter raadsadviescommissie Welzijn, bij stukken ter advisering onder nummer 8c.
- De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
4. Presentaties
- Presentatie over de Regionale samenwerking Centrum Jeugd en Gezin voorafgaand aan
agendapunt 8b.
5. Besluitenlijst van de vergadering van 10 februari 2009, inclusief lijst met toezeggingen
- Wethouder Sí'b~ ers zegt dat wat staat vermeld bíj "medede(ingen, 3e bullít" niet he(emaal kfopt.
Het betreft hier niet de Ontwikkelingen professionalisering peuterspeelzalen, maar de
ontwikkelingen voor Peuterspeelzaal "de Rietpeuters in Opijnen". Dit staat ook verkeerd
opgenomen in de lijst toezeggingen, waarbij ook de verkeerde portefeuillehouder wordt
genoemd.
- Het gewíjzígde verslag wordt vastgesteld.
- Naar aanleiding van het verslag vraagt de heer Van Looaik (CDA) naar de beantwoording van
de toezegging over de verhouding van de € 750,00 speeltuinvereniging Hellouw ten opzichte
van andere speeltuinverenigingen.
- Toezeaainq_wethouder Van het Hoofd: bij de volgende cyclus dit beantwoord te hebben.
- Mevrouw Van Kuílenbura (GN) vraagt naar de beantwoording van de toezeggíng over de
respons op de enquéte regiotaxi vanuit Neerijnen.
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- De heer Van Veluw (ambtenaar Samenlevingszaken~ verwacht de beantwoording voor de
volgende commissievergadering te kunnen geven.
6. ingekomen stukken en mededelingen
a. Lijst ingekomen stukken (zie algemene lijst van ingekomen stukken raad)
- De heer Van Leeuwen (SGP2 zegt de toezending van de projectenlijst RSP te hebben
gekregen en vraagt naar de concrete activiteiten voor Neerijnen m.b.t. het ZAT-project.
- Wethouder Si'bi ers antwoordt dat i.h.k.v. "samen naar school" bij samenwerkingsverbanden
al sprake is van zorgadviesteams. Dit gaat verder naar ontwikkelingen die, vanuit het Rijk
mede in gang worden gezet. Wij kijken in de regio, ter voorbereiding hierop gezamenlijk de
krachten te bundelen, waarbij gekeken wordt naar de eigenheid van de individuele
gemeente. Deze t.a.v. de structuur in het onderwijs dat niet overal gelijk is.
b. Mededelingen:
· Portefeuillehouders:
· Wethouder Van het Hoofd meldt een te houden WMO-klanttevredenheidsonderzoek.
· Commissieleden: geen
· Vanuit de regio: geen
7. Stukken ter bespreking
- geen
8. Stukken ter advisering
a. Voorstel tot het instemmen met de aankoop en renovatie van de peuterspeelzaal te Opijnen
en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van €160.000,00. Tevens begrotingswijziging
5, behorende bij het raadsvoorstel, vaststellen (2009-02-8043)
Advies commissie: dit voorstel kan als hamerstuk voor de raad worden geagendeerd
b. Voorstel tot het onderschrijven van de door Regio Rivierenland vastgestelde Regionale Visie
Centrum Jeugd en Gezin (2009-02-6403)
· Voorafgaand aan de behandeling van dit Voorstel is een presentatie gehouden over dit
onderwerp door wethouder Van het Hoofd.
· De presentatie en het voorstel over de visie geven aanleiding tot veel vragen en discussie
over dit onderwerp.
· De heer Van Loopik (CDA) zegt het volgende gelezen te hebben in de tabel van de visie.
"Vanaf eind 2009 krijgt ieder kind dat in Nederland wordt geboren een elektronisch
kinddossier jeugdgezondheidszorg (EKD-JGZ)". Hoe werkt het met kinderen die al geboren
zijn? Er staat in Nederland, hoe werkt het dan t.a.v. allochtonen die vanuit het buitenland
naar hier zijn gekomen en niet in Nederland geboren zijn? Krijgen die dan geen dossier?
· Toezeaainc~wethouder Van het Hoofd : hij zoekt dit uit en zal het spoedig beantwoorden.
· De heer Opsteea (VVD) spreekt over de opvoedvisie in Hoofdstuk 5: is dít maakbaar. Wat
is onze invloed nog en wat is landelijk al bepaald. Er is een verschil tussen ondersteuning
en visie.
· ToezeaaincL,wethouder Van het Hoofd: zodra er meer informatie beschikbaar komt over de
opvoedvisie, deelt hij dat met commissie en/of raad. Het is een groeimodel wat regionaal is
ontstaan binnen wettelijke kaders.
· De heer Opsteea (VVD) verwijst naar pagina 2 van het voorstel punt 3 financiële
consequenties. Hier valt te lezen dat m.i.v. 2009 de prenatale zorg ook valt onder het
budget van de JGZ. Waarom valt dat hieronder?
· Toezeaainç~wethouder Van het Hoofd: moet nu even het antwoord schuldig blijven, maar
zal dit schriftelijk beantwoorden.
· Mevrouw Winsser (PvdA) stelt voor om het raadsvoorstel aan te passen, door er een
kanttekening bij te plaatsen dat de raad lokale invulling zelf kan bepalen.
· Wethouder Van het Hoofd antwoord dat de raad ook de regionale visie gewoon voor
kennisgeving kan aannemen als men dat wenst.
. Mevrouw De Zeeuw (VVD) stelt voor om gewoon een zin toe te voegen aan het
raadsvoorstel en in het raadsbesluit: "lokale invulling is autorisatie van de raad".
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· Toezeaaina wethouder Van het Hoofd: het raadsvoorstel en het raadsbesluit zal met deze
zin worden aangepast, terwijl tevens de raad de regionale visie voor kennisgeving kan
aannemen.
Advies commissie: dit voorstel kan als bespreekstuk voor de raad worden geagendeerd
c. Voorstel tot benoeming van een plaatsvervangend voorzitter raadsadviescommissie Welzijn
(2009-02-5645)
· Mevrouw W. Bambacht - de Jongh (CDA) zal in het voorstel worden voorgedragen als
plaatsvervangend voorzitter raadsadviescommissie Welzijn.
Advies commissie: dit voorstel kan als bespreekstuk voor de raad worden geagendeerd
Rondvraag
- De heer Van Leeuwen jSGP) bedankt de commissieleden voor de goede samenwerking in de
afgelopen jaren.
- Mevrouw Winsser (PvdA) vraagt naar de voortgang van de "Waalbakens", kunstobjecten
wedstrijd uit 2007.
- Toezeaaina wethouder Van het Hoofd: hij zal bij de provincie naar de stand van zaken
informeren en deze informatie aan de commissie beschikbaar stellen.
- Mevrouw Van Kuilenburd (GN) meldt een klacht van een burger over het gebruik van de
regiotaxi. De burger zal de klacht ook schriftelijk indienen. Tevens meld ze dat de
klachtencommissie van de regio ook niet goed werkt.
- Mevrouw Van Emmerik (GN) meldt de gevaarlijke situatie die is ontstaan door wateroverlast in
de gymzaal Haaften. De vloer is glad en ook de douches verdienen aandacht.
10. Sluiting
- De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur.
Vastgesteld in de vergadering van commissie Welzijn op 26 mei 2009
De plaatsvervangende voorzitter,
W. Bambacht - de Jo h
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