
Besluitenlijst commissie Welzijn
overleg Commissie Welzijn (8850~2991 )
datum overleg Dinsdag 20 oktober 2009 Van 19.30 tot 20.23 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 I.H.C. Winsser, raadslid PvdA
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
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 P.R. Opsteeg, burgercommissielid VVD
1. Opening
o Er is een bericht van verhindering ontvangen van de heer Opsteeg (VVD).
2. Spreekrecht burgers
- Er is voor deze commissievergadering geen spreekrecht aangevraagd.
3. Vaststelling agenda
- De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld
4. Presentaties
- Er is in deze commissievergadering geen presentatie gehouden.
5. Besluitenlijst van de vergadering van 15 september 2009, inclusief lijst met toezeggingen
o Wethouder Sijbers heeft op pagina 4 bij de rondvraag gemeld dat er een onderzoek bij de
school in Neerijnen was uitgevoerd m.b.t. de luchtkwaliteit. Vermeld staat dat het onderzoek is
uitgevoerd door de GGD, echter dat heeft ze zo niet gezegd. Het onderzoek is wel uitgevoerd,
maar ze weet niet zeker of dat door de GGD is gedaan, maar vindt dat ook minder relevant.
- De besluitenlijst is gewijzigd vastgesteld.
6. Ingekomen stukken en mededelingen
a. Lijst ingekomen stukken (zie algemene lijst van ingekomen stukken raad)
Advies commissie: de lijst ingekomen stukken, voor wat betreft de stukken bestemd voor de
raadsadviescommissie Vtielzijn kan als hamerstuk voor de raad worden geagendeerd.
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Mededelingen:
~ Portefeuillehouders:
· Wethouder Sübers doet de volgende mededelingen:
· Ondertekening convenant LEA
Toezeqging wethouder Si'b~ ers: een afschrift van het convenant zal aan alle raad-
en commissieleden worden verstrekt
· Opening vernieuwde school te Hellouw
· Stand van zaken m.b.t. school Tuil
· Wethouder Van het Hoofd deelt mede:
· Stand van zaken m.b.t. de regionale bibliotheek, waarbij de inzet van het college is en
blijft om de openstellinguren in Neerijnen te handhaven
~ 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 26 oktober 2009 voor
kennisgeving aan.
8. Stukken ter advisering
Voorstel tot vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening 2008 van Stichting Fluvium
(voor een toelichting op de financiële vergaderstukken is de heer R. Smit, concerncontroller
van Fluvium, aanwezig) (2009-07-9947)
o Commissiebreed is er waardering voor het op orde brengen van de financiële
administratie door Fluvium.
o Ook is men commissiebreed van mening dat de heer Smit nog slechts op afroep
beschikbaar hoeft te zijn in de commissie bij de behandeling van toekomstige financiële
beleidsstukken van Fluvium.
Advies commissie: dit voorstel kan als hamerstuk voor de raad worden geagendeerd.
b. Voorstel tot het vaststellen van de gewijzigde "Verordening reïntegratie en beleidsregels
reïntegratie Wwb gemeente Neerijnen" (2009-07-551)
Advies commissie: dit voorstel kan als hamerstuk voor de raad worden geagendeerd.
9. Rondvraag
- Mevrouw Van Emmerik (GN) heeft van een vereniging uit Haaften vernomen dat de
jongerenwerker, de heer Manders heeft gezegd dat de subsidie voor het BOS-project op is en
dat hij geen verzoeken heeft gehad. Dit is niet juist.
- Wethouder Van het Hoofd verzoekt om buiten de vergadering om deze vereniging met hem in
contact te brengen voor een afspraak.
- De heer Stern (PvdA) zegt in de "nieuwsbrief werk, inkomen en zorg" een artikel over
regionaal collectief afhankelijk vervoer gelezen te hebben. Bepaalde personen kunnen tegen
gereduceerd tarief van deze voorziening gebruik maken. Hierop is echter wel een bepaald
norminkomen van toepassing. Dat norminkomen geldt niet voor Neerijnen. Waarom gelden er
in Neerijnen andere maatstaven dan voor de rest van de regio.
- Wethouder Van het Hoofd antwoordt dat er inderdaad over is gesproken en dat daarbij ook de
advisering van de gehandicaptenraad en de uitvoeringsorganisatie Tiel is betrokken. Hij kan
er nu niet inhoudelijk op ingaan.
- Toezeq~qin_q wethouder Van het Hoofd: zal over de besluitvorming m.b.t. de zônes en prijzen
voor collectief afhankelijk vervoer en het daaraan ten grondslag liggende norminkomen voor
gereduceerd reizen de raad- en commissieleden op de hoogte brengen.
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De heer Mulder (SGP~ zegt te hebben vernomen dat het gemeentehuís waterschade heeft
opgelopen. Hij betreurt het dat de raad- en commissieleden hiervan niets van het college
hebben mogen vernemen.
Wethouder Sübers betreurt dit en beidt hierbij, namens het college van B&W haar excuses
aan. De waterschade, als gevolg van een lekkende slang van een koffiezetautomaat is bij de
verzekeringsmaatschappij gemeld en deze heeft het in behandeling genomen.
10. Sluiting
- De voorzitter sluit de vergadering om 20.23 uur.
Vastgesteld in de vergadering van commissie Welzijn op 1 december 2009
De raadsgriffier, De waarnemende voorzitter,
K.G. Steenbergen W. Bambacht - de Jongh
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