
Besluitenlijst commissie Welzijn
overleg	Commissie Welzijn (8850\2251 )
datum overleg	Dinsdag 30 juni 2009 Van 19.30 tot 20.05 uur
locatie	Raadzaal
aanwezig	De heer J. Andriesse, commissievoorzitter (raadslid PvdA)
	Mevrouw W. Bambacht-de Jongh, raadslid 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 T. Kool, raadslid SGP
	De heer P. R. Opsteeg, burgercommissielid VVD
	De heer L.D. van Lith, 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 A. van Loopik, burgercommissielid CDA
	Mevrouw I.H.C. Winsser, raadslid PvdA
	Mevrouw D.T. de Zeeuw-Wielders, raadslid WD
	De heer H. Mulder, raadslid SGP
1. Opening
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 26 mei 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 Kuilenbur-1c (GN) verzoekt om de ingekomen stukken B1 (notitie vrijwilligers
en mantelzorgers in Neerijnen) en BZ (evaluatie -tussenbalans- WMO gemeente Neerijnen
per 1 mei 2009) in de volgende raadcyclus als bespreekstuk op de agenda te plaatsen.
o De overige leden van de raadsadviescommissie ondersteunen dit verzoek. Aldus besloten.
Advies commissie: de lijst ingekomen stukken, voor wat betreft de stukken bestemd voor de
raadsadviescommissie Welzijn kan als hamerstuk voor de raad worden geagendeerd.
Mededelingen:
· Portefeuillehouders:
· Wethouder Van het Hoofd deeft mede dat het coflege van B&W heeft besloten om de
Wijnperleprijs en de Sportprijs te vervangen door de Vrijwilligersprijs. Deze zal ook eens
per jaar worden uitgereikt.
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· Wethouder Van het Hoofd geeft aan dat er een Vrijwilligersverzekering wordt afgesloten
voor alle vrijwilligers uit de gemeente Neerijnen. De kosten, € 3.000,=, worden via een
Rijksvergoeding betaald, dus budgettair neutraal.
o Over deze Vrijwilligersverzekering worden nogal wat vragen gesteld aan de
wethouder. In het bijzonder de graad van dekkíng is een punt van zorg voor de
commissieleden, dit omdat veel verenigingen nu zelf ook een verzekering
hiervoor hebben lopen die wellicht veel meer dekking biedt dan de nu
aangeboden Vrijwi4ligersverzekering. Maar ook WELKE vrijwilligers vallen
allemaal onder deze verzekering, ook vrijwilligers die niet woonachtig zijn in onze
dorpen maar hier wel vrijwilligerswerk verrichten?
o De inhoud van de Vrijwilligersverzekering wordt met alle betrokken partijen, die
er gebruik van gaan maken vooraf gecommuniceerd.
o Toezegaina wethouder Van het Hoofd: voordat deze Vrijwilligersverzekering
wordt afges4oten, zal het de overeenkomst in de raadsadviescommissie Welzijn
worden geagendeerd.
Commissieleden:
· geen
Vanuit de regio:
· De heer Van Lith (VVD) meldt dat er weer een bestuursvergadering van Lander is
geweest. De begroting zag er goed uit en de jaarrekening is positief afgesfoten. Wel baart
de economische crisis zorgen over het aantal clíënten (kwetsbare groep), zij vallen
hierdoor vaak als eerste uit. Bestuur en directie van Lander is hier alert op. Ook is een
presentatie gehouden over Darius (longwaarden meting), een interessant verhaal. Via de
raadsgriffier zal hij de stukken en de presentatie onder de raad- en commissieleden ter
kennisname digitaal laten verspreiden.
7. Stukken ter bespreking
- geen
8. Stukken ter advisering
a. Voorstel tot het honoreren van de verzoeken van de verenigingen/instellingen uit Varik en
Heesselt om een bijdrage uit de baten van de Stichting Varik's Belang conform het overzicht
(2009-05-6420)
o Er ontstaan wat vragen over de jaarlijkse (voor-)financiering door de gemeente en de
daaruit voortvloeiende renteverrekening met de Stichting Varik's Belang.
o De raadsariffier zal het team PCF verzoeken om een jaaroverzicht hieromtrent te
verstrekken vóór de komende raadsvergadering.
Advies commissie: dit voorstel kan als hamerstuk voor de raad worden geagendeerd.
9. Rondvraag
- Mevrouw Van Emmerik (GN) is blij dat er aan de dakiekkage van de gymzaal in Haaften
aandacht wordt besteed. Ook is ze verheugd dat de douchekoppen zijn vervangen. Daarnaast
vraagt ze aan de wethouder naar de bevindingen uit het rapport van Jansen & Fritsen m.b.t.
de materialenkeuring. Het schijnt dat er toestellen zijn afgekeurd, worden die dan vervangen,
- Toezeggingwethouder Van het Hoofd: hij is hiervan niet op de hoogte, maar zoekt dít uit en
rapporteert terug aan de raadsadviescommissie Welzijn.
- De heer Stern~PvdA) zegt van burgers te horen hebben gekregen dat ze geen
subsidieverzoek meer hoeven in te dienen t.b.v. de Speeltuin Opijnen, omdat de pot leeg is.
- Wethouder Van het Hoofd verzoekt de heer Stern om deze burgers te vragen alsnog even een
brief aan de gemeente te schrijven met een dergelijk verzoek. Dan krijgen ze een juist
antwoord.
- De heer Stern (PvdA) zegt te hebben vernomen dat de draaiende loopton in de
speelvoorziening nabij bejaardencentrum te Opijnen beschadigd is. Dit levert een gevaar op
voor de spelende kinderen.
- Wethouder Van het Hoofd geeft dit door en zal ernaar laten kijken.
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10. Sluiting
- De voorzitter sluit de vergadering om 20. 05 uur.
Vastgesteld in de vergadering van commissie Welzijn op 15 september 2009
De raadsgriffier
Steenbergen
De voorzitter,
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