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Resumé van de openbare commissievergadering Sociaal Domein 
 
Datum:  27 november 
Aanvangstijd:  20:03 uur 
Eindtijd: 22.23 uur 
Locatie:  Raadszaal gemeentehuis van Huizen 
 

 

Aanwezig: 
 

Voorzitter en commissiegriffier 
W. Doorn (voorzitter) 
Mw. S. Hooft van Huysduynen  (commissiegriffier) 
 

Commissieleden  
 

 VVD-fractie:  

J. Bartlema, S.H. van Klink  
 

 CDA-fractie: 
mw. D.C. van Deutekom, M. Vos – Breel (vanaf 20:45) 

 

 D66-fractie:  
mw. K. van Werven, mw. F. Fitskie- Aajoud 

 

 Fractie Dorpsbelangen Huizen: 
J.B.R. Driessen, G.J. Horst 
 

 PvdA-fractie:  
mw. M.N. Leeuwin, M. Vreedeveld 

 

 GroenLinks-fractie: 
M. Mdaghri, mw. M.J. van den Berge 

 

 ChristenUnie-fractie: 
mw. M. Terlouw 
 

 Fractie Leefbaar Huizen: 
mw. F.F.H van der Kleij, mw. C. Tupang 

 

 SGP-fractie: 
R.J.C. Bource, G.J. Bosch  
 

Griffie/raadsadviseur 
J. Veenstra (raadsgriffier) 
Mw. K. de Rooij (raadsadviseur) 
 

College 
M.W. Hoelscher 
G. Rebel 
R.G. Boom 
Mw. M.L.C. Verbeek 

 
Afwezig: 
R.H. Rebel (CDA), mw. D.I. Doorn (ChristenUnie), L. Schaap (Dorpsbelangen Huizen)  
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1. Opening 

 De voorzitter opent de vergadering om 20:03 en heet alle aanwezigen welkom. 

 

2. Mededelingen 

De voorzitter meldt dat bericht van verhindering is ontvangen van: de heer Rebel (CDA), hij wordt vervangen 

door mevrouw Vos (CDA).  

 

3. Vaststellen vergaderorde 

De voorzitter meldt dat de volgende mededelingen zijn aangemeld als behandelpunt: 
 

 Mededeling wethouder Boom en wethouder Hoelscher over OV-concessie 2021 is aangemeld door CDA 
en wordt toegevoegd aan agenda onder 7.3; 

 Mededeling wethouder Hoelscher over diverse onderwerpen voor commissie Sociaal Domein is 
aangemeld door CDA en ChristenUnie en wordt toegevoegd aan agenda onder 7.4; 

 Mededeling wethouder Boom over beheer sportcentrum De Meent is aangemeld door VVD, CDA en 
ChristenUnie en wordt toegevoegd aan agenda onder punt 7.5; 

 Mededeling wethouder Hoelscher over toegankelijkheid gemeentehuis is aangemeld door CDA en wordt 
toegevoegd aan agenda onder punt 7.6; 

 Mededeling wethouder Hoelscher t.b.v. commissie sociaal domein 27 november 2018 is aangemeld door 
CDA en ChristenUnie en wordt toegevoegd aan agenda onder punt 7.7. 

 
 De commissie stemt in met de voorgestelde vergaderorde en deze wordt als zodanig vastgesteld. 

 

4. Vaststellen resumé en notulen 

  

4.1 Resumé van de openbare vergadering d.d. 16 oktober 2018 

Ongewijzigd door de commissie vastgesteld.  

 

4.2 Notulen van de openbare vergadering d.d. 16 oktober 2018 

Een spelfout in een naam zal worden aangepast. De notulen zijn verder ongewijzigd door de commissie 

vastgesteld.  

 

5. Informatie van het college 

  

5.1 Mededelingen van het college en/of portefeuillehouder(s) 

 De volgende mededelingen van het college en/of de portefeuillehouders zijn door de commissie voor 

kennisgeving aangenomen. 

 Mededeling van wethouder Verbeek over toezegging aan commissie i.v.m. budgetsubsidie. 

 Mededeling van wethouder Rebel over het aantal startersleningen. 

 Mededeling van wethouder Verbeek over prestatieafspraken. 

 

5.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen 

 Wethouder Hoelscher informeert de commissie mondeling over de inzet van de Klijnsma gelden. 

 Wethouder Hoelscher informeert de commissie mondeling over de symbolische prijs van het Nibud die 

de HBEL-gemeenten afgelopen donderdag ontvangen hebben.  

 

Toezeggingen: 

 Wethouder Hoelscher zegt toe de commissie informatie toe te sturen over de cijfers rondom de 

Klijnsma gelden. 

 Wethouder Hoelscher zegt toe de commissie informatie toe te sturen over de symbolische prijs van 

het Nibud.  

 

5.3 Vragen aan het college 

 Wethouder Verbeek beantwoordt de vragen van mevrouw Lemmens (GroenLinks) over stichting 

Schooldakrevolutie. 
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 Wethouder Hoelscher en wethouder Rebel beantwoorden de vragen van de heer Koning (Leefbaar 

Huizen) over huisvesting van minderjarige statushouders.  

 Wethouder Rebel beantwoordt de vragen van mevrouw van den Berge (GroenLinks) over studiestoeslag 

gehandicapte studenten.  

 

6. Spreekrecht voor burgers. 

 Er hebben zich geen insprekers gemeld.  

 

7. Behandelpunten. 

  

7.1 Presentatie inkoop jeugdhulp 

Dhr. Kwakman en dhr. van den Broek van de Regio Gooi en Vechtstreek geven een informatieve presentatie 

over de inkoop van jeugdhulp in de regio Gooi en Vechtstreek. Wethouder Hoelscher licht de presentatie op 

onderdelen nader toe. 

 

 Dhr. Kwakman en dhr. van den Broek beantwoorden de vragen van de fracties van PvdA, CDA, D66 en VVD. 

 

7.2 Tussentijdse rapportage sociaal domein 1e helft 2018 

 Deze informatie wordt ter kennisname aangeboden.  

 

Wethouder Hoelscher beantwoordt de vragen van diverse fracties. 

 

7.3 Mededeling Wethouder Boom en wethouder Hoelscher over OV-concessie 2021 

 Wethouder Boom en wethouder Hoelscher beantwoorden de vragen van de fracties van CDA, GroenLinks en 

ChristenUnie.  

  

 Toezegging: 

 Wethouder Boom zegt toe de commissie het plan, over het proces en de betrokkenheid van de raad, toe 

te zenden.  

 

7.4  Mededeling wethouder Hoelscher over diverse onderwerpen voor commissie Sociaal Domein 

 Wethouder Hoelscher beantwoordt de vragen van de fractie van CDA. 

 

7.5 Mededeling wethouder Boom over beheer sportcentrum De Meent 

 Wethouder Boom beantwoordt de vragen van de fracties van VVD, CDA, ChristenUnie en D66. 

 

7.6 Mededeling wethouder Hoelscher over  toegankelijkheid gemeentehuis 

 Wethouder Hoelscher beantwoordt de vragen van de fractie van CDA. 

 

7.7 Mededeling wethouder Hoelscher t.b.v. commissie sociaal domein 27 november 2018 

 Wethouder Hoelscher beantwoordt de vragen van de fracties van ChristenUnie, CDA en GroenLinks. 

 

8. Vaststellen toezeggingenlijst 

 

8.1 Toezeggingenlijst bijgewerkt tot en met de laatste raadsvergadering 

 De commissie besluit om toezeggingen, 21,23,25 en 30 van de lijst af te voeren. 

 Toezegging 22: Wethouder Hoelscher beantwoord vragen van mevrouw Leeuwin (PvdA) over het 

klantvriendelijker inrichten van de spreekkamers van het gemeentehuis.  

 De toezeggingenlijst wordt met inachtneming van de afgevoerde punten vastgesteld.  

 

9. Rondvraag 

Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) vraagt wat de stand van zaken is ten aanzien van het budget en de 

ambities voor de nieuwbouw van het Erfgooierscollege.  
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 Toezegging:  

 Wethouder Verbeek zegt toe de commissie hierover nog dit jaar te zullen informeren.  

 

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.26 uur 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 januari 2019. 

 

De commissiegriffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de toezeggingenlijst toe te voegen toezeggingen 

 Toezegging van wethouder Verbeek dat de commissie in het vierde kwartaal van 2018 wordt 

geïnformeerd over de stand van zaken rondom de nieuwbouw van het Erfgooierscollege. 


