
 

 
Datum: 17-09-18 Blad: 1 
 

 

Aanwezig: 
 

Voorzitter en commissiegriffier 
W. Doorn (voorzitter) 
Mw. D. Willems (commissiegriffier) 
 

Commissieleden  
 

 VVD-fractie:  
J. Bartlema, S.H. van Klink (v.a. 20:10 uur) 

 

 Fractie Dorpsbelangen Huizen: 
J.B.R. Driessen, B. Schaap 

 

 CDA-fractie: 
R.H. Rebel, M. Dirksen 

 

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

 

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

 

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

 

 Fractie Leefbaar Huizen: 
mw. C. Tupang, F.E.R. Koning 

 

 ChristenUnie-fractie: 
Mw. M. Terlouw, mw. D.I. Doorn 
 

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

Griffie/raadsadviseur 
Mw. K. de Rooij (raadsadviseur) 
 

College 
Mw. M.L.C. Verbeek, M.H. Hoelscher 

 

Afwezig: 
 

Mw. D.C. van Deutekom - CDA 
Mw. F.F.H. van de Kleij – Leefbaar Huizen 
J. Veenstra (raadsgriffier) 
G. Klompenmaker (plv raadsgriffier) 
 
 
 
 
 

 

Resumé van de openbare commissievergadering Sociaal Domein 
 
Datum:  dinsdag 11 september 2018 
Aanvangstijd:  20:00 uur 
Eindtijd: 22:24 uur 
Locatie:  Raadszaal gemeentehuis van Huizen 
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1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 20:00 en heet alle aanwezigen welkom. 
  
2. Mededelingen 

 De voorzitter meldt dat bericht van verhindering is ontvangen van: 
o Mw. D.C. Deutekom van de fractie van CDA 
o Mw. F.F.H. van de Kleij van de fractie van Leefbaar Huizen  

 De Voorzitter meldt dat voor ambtelijke ondersteuning is aangemeld: 
o Mevrouw Mieke van Dijk bij agendapunt 7.7. Mededeling wethouder Verbeek over Visio en 

Elan/Breeduit 
 De heer Vreedeveld van de fractie van PvdA constateert dat een aantal stukken voor de commissie pas 

op de maandagmiddag voor de commissie worden aangeleverd en vraagt of dit niet op vrijdag al kan 
gebeuren. 
o Toezegging: De voorzitter zegt toe dit probleem te zullen bespreken in de agendacommissie. 

  
3. Vaststellen vergaderorde 

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

 door de fractie PvdA 
De mededeling van wethouder Hoelscher over proces beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022. Deze 
mededeling is aan de agenda toegevoegd onder agendapunt 7.3. 

 
 door de fracties van D66 En ChristenUnie 
De mededeling van wethouder Hoelscher over inkoop Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. Deze  
mededeling is aan de agenda toegevoegd onder agendapunt 7.4. 

 
 de fractie van ChristenUnie 
De mededeling van wethouder Hoelscher over inkoop Jeugdbescherming en Jeugdreclassering in combinatie 
met de mededeling van wethouder Hoelscher voor commissie Sociaal Domein. Deze mededelingen zijn aan 
de agenda toegevoegd onder agendapunt 7.5.  

 
 door de fractie D66 
De mededeling van wethouder Hoelscher over bovenregionale inkoop jeugd. Deze mededeling is aan de 
agenda toegevoegd onder agendapunt 7.6 
 
Mevrouw Leeuwin van de fractie van PvdA stelt voor om de agendapunten 7.4, 7.5 en 7.6 gezamenlijk te 
behandelen omdat alle drie de inkoop jeugdbescherming en jeugdreclassering betreffen.  
De voorzitter constateert dat agendapunt 7.5. tevens een mededeling van wethouder Hoelscher voor de 
commissie Sociaal Domein betreft. 
Overeenkomstig het voorstel van de voorzitter besluit de commissie tot de volgende wijziging(en) van de 
agenda: 
 De agendapunten 7.4. en 7.6. worden gezamenlijk met de vraag over de inkoop jeugdbescherming en 

jeugdreclassering behandeld. 
 De mededeling van wethouder Hoelscher voor de commissie Sociaal Domein wordt bij agendapunt 7.5 

behandeld. 
 
4. Vaststellen resumé(s) 
  
4.1 Resumé van de openbare vergadering d.d. 19-06-2018 

Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 
  
4.2 Notulen van de openbare vergadering d.d. 19-06-2018 

Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 
 

4.3 Resumé van de openbare gecombineerde vergadering d.d. 28-06-2018 



 

 
Datum: 17-09-18 Blad: 3 
 

Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 
 

4.4 Notulen van de openbare gecombineerde vergadering d.d. 28-06-2018 
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 Hoelscher over Wmo taxi 
 Mededeling van wethouder Hoelscher over voorgenomen demonstratie uithuisplaatsing gezin in Gooise 

Meren.  
 
5.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen 

 Wethouder Hoelscher informeert de commissie mondeling over de taskforce kindermishandeling. 
 Wethouder Hoelscher informeert de commissie mondeling over de voortgang van het 

Jeugdgezondheidsplan. 
 
5.3 Vragen aan het college 

 Wethouder Hoelscher beantwoordt de vragen van mevrouw Leeuwin van de fractie van PvdA over De 
korting op de RTC 

 Wethouder Hoelscher beantwoordt de vragen van mevrouw Leeuwin van de fractie van PvdA over het 
Regio Zorg Centrum en BNI-terrein. 

 De vragen van mevrouw Leeuwin over de aanbesteding jeugdzorg worden besproken bij de 
gezamenlijke behandeling van agendapunt 7.4, 7.6 en deze commissievragen. 

  
6. Spreekrecht voor burgers. 

 Er zijn geen insprekers. 
  
7. Behandelpunten. 
  
7.1 Presentatie interventieteam 
 Het interventieteam van de gemeente Huizen geeft een presentatie voor de commissie en beantwoord 

aanvullende vragen. Wethouder Hoelscher biedt de commissie aan om een aparte avond te organiseren om 
verder op het onderwerp interventie in te gaan. De commissieleden stemmen daarmee in. 

 
 Toezegging(en) 

 Wethouder Hoelscher zegt toe de presentatie via de griffie te zullen delen met de commissie. 
 Wethouder Hoelscher zegt n.a.v. de presentatie en de uitgesproken wens van de commissie toe een 

avond te organiseren over Wmo, participatie, jeugd, beleid en administratie.  
  
7.2 Advies Commissariaat voor de media inzake zendtijdtoewijzing lokale omroep 
 Advies commissie:  

De meerderheid van de commissie adviseert de raad in te stemmen met het voorstel.  
De vertegenwoordiging van de fractie van Leefbaar Huizen behield het standpunt voor en nam het voorstel 
met een positieve grondhouding mee terug naar de fractie. 

 
7.3 Mededeling wethouder Hoelscher over proces beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022 
 Wethouder Hoelscher beantwoordt vragen van de fractie van PvdA.  
 
7.4/7.6 Mededeling wethouder Hoelscher over inkoop Jeugdbescherming en Jeugdreclassering 
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De agendapunten 7.4, 7,6 en de commissievragen over dit onderwerp zijn gezamenlijk behandeld. 
Wethouder Hoelscher beantwoordt vragen van de fracties van PvdA, D66, ChristenUnie, Dorpsbelangen 
Huizen en CDA.  
 
Toezegging 
 Wethouder Hoelscher zegt toe de commissie in het vierde kwartaal van 2018 te informeren over de stand 

van zaken. 
 
7.5 Mededeling wethouder voor de commissie Sociaal domein 
 Wethouder Hoelscher beantwoordt vragen van de fractie van de ChristenUnie. 
 
 Toezegging 

 Wethouder Hoelscher geeft aan dat de levertijden standaard terugkomen in de overzichten die twee keer 
per jaar met de commissie gedeeld worden. Hij zegt toe dat als er ontwikkelingen zijn buiten die 
overzichten, de commissie hierover te informeren.  
 

7.6 Mededeling wethouder Hoelscher over bovenregionale inkoop jeugd 
 Zie agendapunt 7.4. 
  
7.7 Mededeling wethouder Verbeek over Visio en Elan/Breeduit 
 Wethouder Verbeek beantwoordt vragen van de fracties van D66, Groen Links, VVD en Leefbaar Huizen. 
  
 Toezegging(en) 

 Wethouder Verbeek zegt toe de commissie op de hoogte te zullen houden van de ontwikkelingen rondom 
de herbestemming van Visio. 

 
8. Vaststellen toezeggingenlijst 

De toezeggingenlijst wordt vastgesteld met inachtneming van de volgende wijzigingen. 
 De commissie stemt in met het afvoeren van de toezeggingen met de nummers 28, 29 en 33. 
 Toezegging nummer 27 blijft, ondanks het voorstel van het college om het af te voeren, gehandhaafd. 

De toegezegde datum gereed wordt gewijzigd van doorlopend in vierde kwartaal 2018 
 De fractie van VVD vraagt zich wat de stand van zaken is van toezegging 31. Wethouder Hoelscher licht 

toe dat dit een continue proces betreft en dat de commissie doorlopend op de hoogte wordt gehouden 
van vorderingen. Voor de lijst met toezeggingen kan hierbij uiterlijk 1e kwartaal 2019 genoteerd worden 
voor de afronding.  

 
9. Rondvraag 
 De heer Rebel van de fractie van CDA wenst wethouder Hoelscher succes met de stoptober actie. 
 
 Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 22:24. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 oktober 2018 
 
De commissiegriffier, De voorzitter, 
 
 
 
Aan de toezeggingenlijst toe te voegen toezeggingen 

 Toezegging van wethouder Hoelscher dat commissie uiterlijk in het vierde kwartaal 2018 geïnformeerd 
wordt over stand van zaken inkoop Jeugdbescherming en Reclassering.  

 


