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Aanwezig: 
 

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

Commissieleden  
 

 VVD-fractie:  
J. Bartlema, S.H. van Klink (vanaf 20:13 uur) 

 

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

 CDA-fractie: 
Mw. D.C. van Deutekom, R.A. Witte 

 

 D66-fractie:  
Mw. K. van Werven 

 

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

 

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

 

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

 ChristenUnie-fractie: 
Mw. M. Terlouw 
 

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

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

College 
M.W. Hoelscher 

 
 

Afwezig: 
 

 Mw. F. Fitskie-Aajoud (D66) 
 Mw. D. Doorn (ChristenUnie) 
 
 
 
 
 
 

 

Resumé van de openbare commissievergadering Sociaal Domein 
 
Datum:  16 april 2019 
Aanvangstijd:  20:02 uur 
Eindtijd: 22:31 uur 
Locatie:  Raadszaal gemeentehuis van Huizen 
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1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 20:02 en heet alle aanwezigen welkom. 
  
2. Mededelingen 
 De voorzitter meldt dat mw. Fitskie-Aajoud (D66) en mw. Doorn (ChristenUnie) zich hebben afgemeld. Dhr. 

van Klink (VVD) komt iets later. 
  
3. Vaststellen vergaderorde 

De voorzitter meldt dat de volgende mededelingen zijn aangemeld als behandelpunt: 
 Mededeling van wethouder Hoelscher van april 2019 is aangemeld door Leefbaar Huizen en 

ChristenUnie, en wordt onder agendapunt 7.3 toegevoegd. 
 Mededeling van wethouder Boom over fietsenstalling Regentesse is aangemeld door ChristenUnie 

en wordt onder agendapunt 7.4 toegevoegd. 
 Mededeling wethouder Hoelscher over doelgroepenvervoer is aangemeld door ChristenUnie en 

wordt onder agendapunt 7.5 toegevoegd. 
 Mededeling wethouder Hoelscher over stand van zaken Transformatieplan Jeugd is aangemeld door 

ChristenUnie en wordt onder agendapunt 7.6 toegevoegd.  
 Mededeling wethouder Boom over concept Sportnota is aangemeld door Dorpsbelangen Huizen en 

GroenLinks, en wordt onder agendapunt 7.7 toegevoegd.  
 

4. Vaststellen resumé(s) 
  
4.1 Resumé van de openbare vergadering d.d. 5 maart 2019 

De voorletters van wethouder Hoelscher zijn niet correct, deze worden aangepast. Verder wordt het resumé 
ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 

  
4.2 Notulen van de openbare vergadering d.d. 5 maart 2019 

De voorletters van wethouder Hoelscher zijn niet correct, deze worden aangepast. Verder wordt de notulen 
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 wethouders Hoelscher en Rebel over berichtgeving lokale monitor FNV 
 Mededeling wethouder Hoelscher over afhandeling aanvragen Regeling Tegemoetkoming Chronisch 

zieken en gehandicapten 
 Mededeling wethouder Rebel over Jeugdwerkloosheid 
 Mededeling wethouder Boom over Programma Sociale Infrastructuur 
 Mededeling wethouder Verbeek over Informatiebulletin Talent Primair 

  
5.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen 
 Er zijn geen mondelinge mededelingen. 
  
5.3 Vragen aan het college 
 Er zijn geen vragen aan het college. 
  
6. Spreekrecht voor burgers. 

 Er hebben zich geen insprekers gemeld. 
  

7. Behandelpunten. 
  
7.1  Presentatie Met Gezond Boerenverstand 
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 Meneer Winter geeft een informatieve presentatie over het digitaal platform dat Maatschappelijke Zaken gaat 
gebruiken voor de uitvoering van het kindarrangement.  

 Meneer Winter en wethouder Hoelscher beantwoorden de vragen van de fracties van CDA, Dorpsbelangen 
Huizen, GroenLinks, D66, PvdA, VVD, ChristenUnie en Leefbaar Huizen.  

 
 Toezegging: 

 Wethouder Hoelscher zegt toe het collegebesluit over Met Gezond Boerenverstand aan de commissie 
toe te sturen.  

   
7.2 Beleidsnota Sociaal Domein 2019-2022, gemeente Huizen 
 Wethouder Hoelscher beantwoordt vragen van de fracties van ChristenUnie, SGP, VVD, PvdA, GroenLinks, 

Dorpsbelangen Huizen en CDA.  
 
 Advies commissie:  

De meerderheid van de commissie, de vertegenwoordigingen van de fracties van SGP, GroenLinks, PvdA, 
Dorpsbelangen Huizen, D66, CDA en VVD, adviseert de raad in te stemmen met het voorstel. De 
vertegenwoordigingen van de fracties van ChristenUnie en Leefbaar Huizen behielden een standpunt voor en 
namen met het voorstel mee terug voor overleg met de fractie. 

  
7.3 Mededeling wethouder Hoelscher van april 2019 
 Wethouder Hoelscher beantwoordt de vragen van de fracties van Leefbaar Huizen en ChristenUnie. 
 
 Toezegging: 

 Wethouder Hoelscher zegt toe ervoor te zorgen dat de geleidelijnen vrijgehouden worden voor visueel 
beperkte mensen tijdens de markt in Huizen. 

   
7.4 Mededeling wethouder Boom over fietsenstalling Regentesse 
 Wethouder Hoelscher beantwoordt de vragen van de fractie van ChristenUnie.  
  
7.5 Mededeling wethouder Hoelscher over doelgroepenvervoer 
 Wethouder Hoelscher beantwoordt de vragen van de fractie van ChristenUnie. 
 
7.6 Mededeling wethouder Hoelscher over stand van zaken Transformatieplan Jeugd 
 Wethouder Hoelscher beantwoordt de vragen van de fracties van ChristenUnie en GroenLinks. 
 
7.7 Mededeling wethouder Boom over concept Sportnota 
 Wethouder Hoelscher beantwoordt de vragen van de fracties van Dorpsbelangen Huizen en GroenLinks. 
  
8. Vaststellen toezeggingenlijst 

De toezeggingenlijst wordt vastgesteld met inachtneming van de volgende wijzingen. 
 Toezegging nummer 29 wordt doorgeschoven naar het tweede kwartaal.  
 Toezegging nummers 23, 30, 32 en 33 worden afgevoerd.  

 
9. Rondvraag 

 Wethouder Hoelscher beantwoord vragen van de fractie van D66 over het actieplan jeugdwerkloosheid. 
 De fractie van PvdA doet een oproep aan de commissie om aanwezig te zijn bij het Regiopodium op 26 

april om 16:00 uur.  
 Mw. Tupang (Leefbaar Huizen) informeert de commissie dat zij door persoonlijke omstandigheden heeft 

besloten om haar werk binnen de commissie stil te leggen en zich terug te trekken uit de lokale politiek.  
 
 
 Toezegging: 

 Wethouder Hoelscher zegt toe in het actieplan jeugdwerkloosheid de rol van de vrijwilligerscentrale als 
maatschappelijk makelaar mee te nemen.  

 



 

 
Datum: 18-06-19 Blad: 4 
 

 Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 22:31. 

 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 21 mei 2019. 
 
De commissiegriffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
Aan de toezeggingenlijst toe te voegen toezeggingen 

 Wethouder Hoelscher zegt toe ervoor te zorgen dat de geleidelijnen vrijgehouden worden voor visueel 
beperkte mensen tijdens de markt in Huizen. 

 Wethouder Hoelscher zegt toe in het actieplan jeugdwerkloosheid de rol van de vrijwilligerscentrale als 
maatschappelijk makelaar mee te nemen.  

 


