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1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 20.01 uur en heet alle aanwezigen welkom. 
  
2. Mededelingen 
 De voorzitter deelt mede dat mevrouw Vos later komt. Daarnaast is de heer Van Klink jarig. 

Daarnaast neemt de commissie afscheid van mevrouw Hooft van Huysduynen als commissiegriffier. Haar 
opvolger, mevrouw Mol Lous, volgt de vergadering online. Mevrouw Hooft van Huysduynen was sinds 27 
november 2018 commissiegriffier. Hij dankt haar voor de samenwerking. Vragen van de agendacommissie 
werden altijd snel en goed opgevolgd. Hij kreeg van haar voor de vergadering altijd een uitgebreide briefing 
over bespreekpunten, insprekers en een eventuele voorkeursvolgorde. Tijdens de vergadering was er het 
bijhouden van toezeggingen en eventuele technische ondersteuning. Het conceptresumé lag altijd de 
volgende ochtend bij hem in de digitale postbus met het verzoek om zo snel mogelijk te reageren zodat het 
nog meekon met de raadsinformatie voor vrijdag. Ze is nu senior adviseur bedrijfsvoering sociaal domein. De 
commissie zal haar regelmatig terugzien voor een presentatie van het dashboard sociaal domein. 

  
3. Vaststellen vergaderorde 

De voorzitter meldt dat de volgende mededelingen zijn aangemeld als behandelpunt: 
 Mededeling wethouder Verbeek (2) over update traject Kerkenvisie is aangemeld door GroenLinks en 

wordt toegevoegd aan de agenda als behandelpunt 7.9. 
 Mededeling wethouder Verbeek (6) over meerjarenonderhoudsplan kunstwerken openbare ruimte is 

aangemeld door CDA, D66, ChristenUnie en wordt toegevoegd aan de agenda als behandelpunt 7.10. 
 Mededeling wethouder Rebel (5) over jeugdwerkloosheid is aangemeld door GroenLinks en wordt 

toegevoegd aan de agenda als behandelpunt 7.11. 
 Mededeling wethouder Hoelscher (1) inzake dienstverlening Briedis is aangemeld door CDA, D66, 

GroenLinks en wordt toegevoegd aan de agenda als behandelpunt 7.12. 
 Mededeling wethouder Hoelscher (3) over traject waardengericht werken is aangemeld door GroenLinks, 

ChristenUnie en wordt toegevoegd aan de agenda als behandelpunt 7.13. 
 
De voorzitter geeft aan dat vanwege praktische redenen er een voorstel is om de vergadervolgorde aan te 
passen. Het voorstel is om te beginnen met punt 7.3. Ter ondersteuning is daarvoor de heer Ivo Korte 
aanwezig. Er is een inspreker bij punt 7.8 over TijdvoorMeedoen dus ook dit punt wordt naar voren 
gehaald. Daarna wordt de volgorde van behandeling als volgt: het voorstel verbonden partijen, daarna een 
cluster onderwerpen met wethouder Verbeek, vervolgens een cluster met onderwerpen van wethouder 
Rebel en ten slotte een cluster met de punten van wethouder Hoelscher. 
 
De voorzitter constateert dat de agenda vol is. Het is toch zijn streven om geen uitloopavond te gebruiken 
omdat op 25 mei een bot-sessie is gepland. 

 
4. Vaststellen resumé(s) 
  
4.1 Resumé van de openbare vergadering d.d. 6 april 2021 

Het resumé wordt ongewijzigd vastgesteld. 
  
4.2 Notulen van de openbare vergadering d.d. 6 april 2021 
 De notulen worden ongewijzigd 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 (4) van wethouder Hoelscher over informatie regionale inkoop sociaal domein. 
 Mededeling (7) van wethouder Hoelscher over diverse mededelingen van wethouder Hoelscher voor 

commissie sociaal domein van 18 mei. 
 Mededeling (8) van wethouder Rebel over stand van zaken Werken aan Werk en Perspectief op Werk.  
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5.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen 
 Er zijn geen mondelingen mededelingen vanuit het college.  
 
5.3 Vragen aan het college 
 Mevrouw Veer (Leefbaar Huizen) geeft aan dat er een rapport ligt van de accountant naar aanleiding van de 

jaarrekening die aangeeft dat aanbestedingen niet volgens de regels zijn gegaan of waarbij afwijkingen 
hebben plaatsgevonden die niet wenselijk zijn. Zij heeft  vier vragen. 
- Waarom wordt er hier afgeweken van aanbesteding? 
- Om welk bedrag qua aanbesteding gaat het? 
- Is het bedrag onder 214.000 euro? 
- Zo ja, welke post in de begroting behelst dit? 

 
 Wethouder Verbeek zegt dat op het moment dat de aanbesteding busvervoer schoolzwemmen voor het 
schooljaar 2020-2021 plaats moest vinden nog niet bekend was of de gemeente het vervoer zou blijven 
uitvoeren of dat het beheer door SRO zou worden overgenomen. Daarom is vorig jaar besloten een 
uitzondering te maken op het inkoopbeleid en om slechts één jaar een contract af te sluiten met Eemland 
Reizen. Twee jaar daarvoor had nog wel een aanbesteding plaatsgevonden zodat concurrentiestelling recent 
genoeg had plaatsgevonden. Ook voor het komend schooljaar heeft het college besloten een uitzondering te 
maken op het inkoopbeleid en de opdracht nogmaals een–op-een te gunnen aan Eemland Reizen. In 
verband met de coronacrisis is de markt voor touringcarbedrijven erg instabiel. 40% van de 
touringcarbedrijven staat aan de rand van het faillissement. De coronacrisis heeft de branche dusdanig hard 
geraakt dat het risico groot is dat de continuïteit in gevaar komt bij het afsluiten van een langjarig contract via 
een Europese aanbestedingsprocedure. Eemland Reizen heeft aangegeven het busvervoer nog een jaar te 
willen uitvoeren onder dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde prijs als dit schooljaar. Daarmee is het risico 
dat de continuïteit in gevaar komt minimaal en worden kostenstijgingen om risico’s af te dekken voorkomen. 
Uitgaande van het zwemrooster en veertig schoolweken per jaar bedragen de kosten voor het zwemvervoer 
48.092 euro exclusief btw per jaar. Voor jaarlijks terugkerende opdrachten zoals het zwemvervoer stelt de 
aanbestedingswet dat de opdrachtwaarde over 48 maanden berekend moet worden. Het gaat in dit geval om 
een totaalbedrag van 232.368 euro voor vier jaar. Dit bedrag is niet onder de 214.000 euro. Het bedrag voor 
vier jaar ligt boven het drempelbedrag voor het Europees aanbesteden en leveren van diensten. Daarom was 
besluitvorming door het college nodig om af te kunnen wijken van het inkoopbeleid. De kosten voor 
schoolzwemvervoer worden verantwoord op de kostenplaats schoolzwemmen binnen het programma sociale 
infrastructuur. Deze post is toereikend voor zowel de jaarlijkse kosten van het schoolzwemmen als die van 
het busvervoer. 
 
Mevrouw Veer (Leefbaar Huizen) vraagt of er repercussies zijn nu het bedrag uitkomt boven de grens voor 
aanbesteding. 
 
Wethouder Verbeek geeft aan dat de mogelijke juridische implicaties zijn bekeken. Die zijn er niet omdat het 
ook het jaar ervoor zo is geregeld en er geen andere mogelijkheden zijn om het vervoer te regelen. Het 
busvervoer kan ook niet uitgevoerd worden door SRO Huizen. De risico’s zijn dus zeer gering of niet 
aanwezig. 
 
Mevrouw Van de Kleij (Leefbaar Huizen) stelt vragen over de aanpassing zorgcontinuïteit Wmo-dagbesteding 
voor dementerende ouderen. Met twee aanbieders van de Wmo-dagbesteding zijn regionale transitie-
afspraken gemaakt. Dit heeft geen invloed op de regiobegroting, zo blijkt uit de stukken, 
collegevergaderingen openbaar, echter wel op de Huizer begroting. De vragen: 
1. Om welk bedrag gaat het hier?  
2. Hoeveel cliënten betreft het?  
3. Waarom is uitgegaan van tarieven 2020 terwijl volgens afspraak 2021 zou worden gehanteerd?  
4. Bij welke post in de begroting is dit terug te vinden?  
5. Waarom zijn de meerkosten niet opgenomen in de begroting?  
6. Waarop gaat het college bezuinigen om de meerkosten te compenseren? 
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Wethouder Hoelscher excuseert zich voor het feit dat hij de vragen vanavond niet volledig kan beantwoorden 
vanwege vakanties binnen het ambtelijk apparaat. Er is een nieuwe aanbesteding geweest en een aantal 
aanbieders heeft besloten om zich niet meer toe te leggen op de Wmo-dagbesteding. Deze instellingen 
hebben er ook voor gekozen om geen uitloopovereenkomst te tekenen. Er is in overleg met aanbieders naar 
oplossingen gezocht en dat heeft uiteindelijk geleid tot een overeenkomst. Er wordt gesproken met een 
andere partij die de Wmo-dagbesteding zou willen overnemen zodat er zorgcontinuïteit is. De meerkosten 
zijn niet opgenomen in de begroting omdat de aanbieders hebben besloten zich niet in te schrijven en het 
college dat niet heeft kunnen voorzien. Het zijn openeinderegelingen wat betekent dat de gemeente de 
kosten moet betalen. Helaas vinden er op meerdere posten overschrijdingen plaats. Bezuinigingen zijn 
vooralsnog niet aan de orde, zeker niet om de meerkosten te compenseren. Mocht het zo zijn dat de 
bezuinigingen niet leiden tot een sluitende begroting dan is het nodig om maatregelen te treffen. In dat geval 
zal het college hiervoor voorstellen doen bij de voorjaarsnota of bij de begroting 2022. De technische vragen 
zullen zo snel als mogelijk worden beantwoord. 
 
Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) dankt de wethouder voor de antwoorden en wacht de rest van de 
antwoorden schriftelijk af. 
 
De heer Schaap (Transparant Huizen) stelt vragen over de zorg voor dementerende alleenwonenden. Hij 
heeft al een uitgebreide beantwoording gekregen. Vorige week is een alleenwonende om het leven gekomen 
tijdens een brand. Dementie dreigt volksziekte nummer 1 te worden. Hij vraagt of de wethouder er bekend 
mee is dat omwonenden vaker bij de gemeente en Alliantie aan de bel hebben getrokken en hebben gemeld 
dat het niet langer verantwoord is dat de dementerende vrouw alleen woont. Zijn tweede vraag was wat er 
naar aanleiding daarvan is ondernomen. Ook vroeg hij wat de gemeente kan doen als zij signalen ontvangt 
dat het niet langer verantwoord is als dementerende mensen alleen blijven wonen. Ten vierde vroeg hij of er 
gemeentelijk beleid is over hoe om te gaan met dit soort signalen en zo niet, of de wethouder het van belang 
vindt dat er beleid voor komt. Hij heeft duidelijke antwoorden gekregen. Zeker in coronatijd moeten mensen 
soms een jaar wachten om ergens ondergebracht te worden. Hij vraagt zich af of dergelijke wachttijden voor 
dementerende ouderen wel verantwoord zijn en of de gemeente dwang kan uitoefenen zodat er snellere 
opname volgt. 
 
Wethouder Hoelscher is al een tijd met de wijkbrandweer in gesprek om brandveiligheid terug te laten komen 
in alle gesprekken die worden gevoerd met inwoners en hun vertegenwoordigers in het kader van de Wmo. 
Mensen worden gelukkig ouder en wonen langer thuis, maar dat brengt risico’s met zich mee. In dit geval 
waren de signalen bekend en is actie ondernomen. Dat heeft geleid tot een Wlz-indicatie, maar de gemeente 
kan mensen niet dwingen tenzij er sprake is van een gevaarsituatie voor de persoon zelf of de omgeving. Het 
aantal beschikbare plekken is wel schaars omdat men mensen niet te snel  wil institutionaliseren. 
 
De heer Schaap (Transparant Huizen) vraagt of het niet verstandig is om met de regio een extra voorziening 
te bouwen waardoor mensen eerder opgenomen kunnen worden. Hij voorziet grote problemen voor de 
toekomst.  
 
Wethouder Hoelscher stelt dat het aantal woningen beperkt is. Er zijn meerdere doelgroepen die vragen om 
oplossingen en die zullen gevonden worden. Hij is zeer betrokken bij het onderwerp dementie. Het is een 
speerpunt van het college voor deze periode dat wordt geïnvesteerd in de sociale basis. Het is een 
gemeenteverantwoordelijkheid, maar hij hoopt dat inwoners ook alert blijven en voor elkaar zorgen. Alleen 
als inwoners melden wat ze zien, kan de gemeente er wat aan doen. In dit geval is wethouder Verbeek in de 
nacht uit haar bed gebeld als locoburgemeester. Zij heeft met de buurtbewoners gesproken. Alle zorgen zijn 
genoteerd. Hij hoopt morgenochtend om 11 uur concrete afspraken te maken met de brandweer. De raad zal 
dit uiteraard horen. 
 
De heer Vreedeveld (PvdA) vraagt zich af of er bij huisaanpassingen voor mensen die dementeren dan wel 
slecht ter been zijn mogelijkheden zijn om tijdens de huisaanpassing ook brandveiligheidsmaatregelen te 
kunnen nemen. Ouderen zijn over het algemeen te langzaam om van het bed tot aan de deur te komen als 
reguliere vluchtweg. 
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Wethouder Hoelscher geeft aan dat het helemaal van de omstandigheden afhangt. Normaal gesproken is het 
ook de verantwoordelijkheid van mensen zelf. Het wordt in de toekomst ook nog eens onder de aandacht 
gebracht middels een gesprek. Dat is in het verleden ook gedaan. Op het moment dat er problemen zijn, gaat 
de gemeente het gesprek aan en wordt er gezocht naar een passende maatwerkoplossing. 
 

6. Spreekrecht voor burgers 
De heer T. Vermaat spreekt in bij agendapunt 7.8 ‘Luiden noodklok over het voortbestaan van 
TijdvoorMeedoen (werkgroep TijdvoorMeedoen)’. 
 

7. Behandelpunten 
  
7.3 Conceptbegroting 2022 en conceptjaarstukken 2020 van het Werkvoorzieningschap Tomingroep 
 

Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) maakt uit de jaarrekening 2020 op dat het nettoresultaat van de 
Tomingroep 1.565.000 euro bedraagt. Dat komt door een compensatiebijdrage van het Rijk van ruim 1,6 
miljoen euro. Zonder deze bijdrage zou er sprake zijn van een negatief resultaat van rond de 100.000 euro. 
Dat past in de lijn van de resultaten van de jaren daarvoor. Voor zover haar bekend zijn de regelingen in het 
kader van corona bedoeld voor het compenseren van het verlies aan inkomsten of extra kosten die verband 
houden met corona. Zij concludeert dat deze niet zijn opgetreden want anders kan er geen sprake zijn van 
een dergelijk netto resultaat. Zij vraagt of de compensatiebijdrage dan ten onrechte is ontvangen en het risico 
bestaat dat het Rijk deze bijdrage terugvordert. 

 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) informeert naar de NOW. Ook daarvan blijkt niet uit de stukken of deze 
terecht is aangevraagd. Ze vraagt om welk bedrag het gaat als dat zou moeten worden terugbetaald. 
Daarnaast stelt ze dat Weesp nog steeds verbonden is aan Tomin. De gemeente Weesp gaat fuseren met 
Amsterdam. Ze vraagt of Weesp dan wel verbonden blijft aan Tomin en zo niet, wat dan de gevolgen en 
termijnen zijn. Daarnaast was in de gemeentelijke begroting sprake van mogelijke bezuinigingen op Tomin. In 
de voorliggende zienswijze wordt er niet over gesproken dat er stappen worden ondernomen of wordt 
verzocht een bezuiniging toe te passen. Ze is benieuwd of dit voorstel van de baan is. 

 
Mevrouw Leeuwin (PvdA) heeft kennisgenomen van de stukken en is akkoord met de zienswijze. Voor de 
toekomst wordt ingezet op een leerwerkbedrijf voor inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. 
Hiervoor zijn meerdere wegen. Ze vraagt hoe Tomin in dit geheel past. Ze vraagt de wethouder te schetsen 
welke voorzieningen er op dit gebied zijn en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Ze vraagt wie bepaalt voor 
welk traject iemand in aanmerking komt of dat dit een vrije keuze is. Ze is waar nodig akkoord met een 
schriftelijke beantwoording. 

 
De heer Van Klink (VVD) vraagt aan de wethouder wat specifieker te zijn over de zorgen over de financiële 
situatie van de Tomingroep. Hij hoort graag meer over scenario’s, risico’s en financiële consequenties voor 
de gemeente. 

 
De heer Bource (SGP) maakt zich zorgen over de toekomst. Het eigen vermogen van de bv is een 
belangrijke buffer maar deze wordt wel uitgehold. Het gaat erom of werkt wat wordt voorgesteld. Hij kan 
instemmen met de zienswijze, maar het is van belang om het lek boven water te hebben zodat weer 
gebouwd kan worden aan de mooie voorziening die Tomin was en is voor de mensen uit de doelgroep. 

 
Wethouder Rebel begint bij de vragen van mevrouw Van den Berge. De meeste kosten voor corona zijn 
binnen de bv gemaakt. De coronacompensatie is echter binnengekomen bij het schap. Hij heeft niet de 
indruk dat dat ten onrechte is. Deze is op de juiste wijze binnengekomen en zal verder verantwoord worden. 
Er is het voornemen om hiervoor een bestemmingsreserve te vormen zodat de gelden daarvoor kunnen 
worden gebruikt. De gelden komen in ieder geval ten goede aan de Tomingroep. Daarmee is het om het 
even waar het verantwoord wordt. Hij denkt dat het goed is verantwoord en dat er geen risico is dat het 
teruggevorderd wordt. 
Mevrouw Terlouw vroeg of de NOW-compensatie terecht is ontvangen. Ook daarvan heeft hij niet de indruk 
dat deze ten onrechte is ontvangen. Hij vraagt de heer Korte daar een nadere toelichting op de geven. Op 1 
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januari aanstaande zal Weesp een bestuurlijke fusie aangaan met de gemeente Amsterdam. Zij zullen uit 
Tomin stappen. Er loopt momenteel een onderzoek naar de consequenties, zowel financieel als voor de 
mensen uit Weesp die er gebruik van maken. Hij denkt dat de uitkomst kan zijn dat deze mensen bij Tomin 
kunnen blijven. Hierover worden gesprekken gevoerd met Amsterdam. Het is van belang om juridisch de 
juiste stappen te zetten. Maar Weesp blijft dus niet binnen Tomin. 
Hij zegt tegen mevrouw Leeuwin dat er stappen worden gezet voor een leerwerkbedrijf. Daar passen alle 
lokale instrumenten goed in. Het toekomstscenario wordt momenteel besproken. Dit zijn pittige gesprekken 
maar tijdens de extra algemene bestuursvergadering van Tomin is men tot een besluit gekomen over een 
toekomstscenario. Dit zal verder worden uitgewerkt in een collegevoorstel. De raden zullen daarin worden 
betrokken. Het kan per gemeente verschillen of er raadsbesluiten moeten worden genomen. Er zullen 
informatiebijeenkomsten komen waarin raden worden bijgepraat over Tomin en de positie van de gemeente. 
Er zijn terecht zorgen over de financiële situatie. Er moeten maatregelen worden genomen. Daarom zijn de 
toekomstscenario’s in beeld gebracht. Gisteren is het eerste besluit genomen. Dit moet nog worden 
uitgewerkt in bedrijfsplannen en dergelijke. De bv Tomin heeft gelukkig een fors eigen vermogen. Als het op 
deze manier doorgaat is daar inderdaad binnen een paar jaar niet veel meer van over. Dat is de reden om 
met kracht maatregelen te treffen. De goede buffer geeft langs de andere kant mogelijkheden om niet 
overhaast maatregelen te treffen en een deel van de buffer in te zetten om vorm te geven aan het nieuwe 
leerwerkbedrijf. Er is dus wel een zorgelijke ontwikkeling bij de financiële resultaten, maar niet zodanig dat er 
veel risico’s ontstaan voor Huizen als deelnemende gemeente.  

 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) herhaalt de vraag hoe het staat met de voorgestelde bezuinigingen van 
afgelopen najaar. 

 
Wethouder Rebel zegt dat men daar nog niet aan toe is. Het zal een behoorlijke uitdaging worden om te 
bereiken dat de deelnemende gemeenten met een lagere bijdrage aan Tomin kunnen volstaan. Het zal 
eerder meer gaan kosten, maar wel zodanig dat er niet een verhoogde bijdrage van de gemeenten wordt 
gevraagd, 

 
Mevrouw Leeuwin (PvdA) had de wethouder gevraagd om een overzicht van alle maatregelen, de volgorde 
en de routes. Zij ziet door de bomen het bos niet meer. 

 
Wethouder Rebel doet het voorstel om, wanneer het nieuwgekozen scenario verder is uitgewerkt in een 
bedrijfsplan en meerjarenplannen, dan een presentatie te geven om in kaart te brengen welke maatregelen 
er allemaal zijn. De opzet is dat deze maatregelen elkaar versterken. Het is de vraag wanneer dit het beste 
kan worden besproken. Hij geeft er de voorkeur aan om te wachten totdat er een verder uitgewerkt 
bedrijfsplan is voor de toekomstige vormgeving van Tomin en hoe de lokale maatregelen zoals ‘zicht op werk’ 
daar het beste inpassen. 

 
De heer Korte (Tomin) heeft een vraag gekregen over de NOW en de speciale compensatie voor SW-
bedrijven als het gaat om corona. Vorig jaar is voor beide een aanvraag gedaan. Het UWV gaf aan dat het, 
vanwege de bijzondere situatie van Tomin dat deels een SW-bedrijf is en dat deels mensen regulier in dienst 
heeft, logisch was om zowel gebruik te maken van de speciale regeling voor SW-bedrijven als van de 
algemene NOW-regeling. Er is dan niet te veel compensatie omdat datgene dat is aangevraagd in het kader 
van de NOW-regeling en de compensatie voor SW-bedrijven, samen onvoldoende is voor compensatie van 
de in 2020 geleden schade vanwege corona. Om technische redenen is de compensatie voor de SW in de 
gemeenschappelijke regeling gevallen en loopt de aanvraag van de NOW via de bv. De NOW-aanvraag is in 
zoverre onzeker dat het gaat om een percentage van het tekort aan omzet dat is gerealiseerd. Als dit minder 
is dan 20%, dan is de compensatie meteen 0. De schade voor Tomin bedraagt ongeveer 20%. Er is een 
uitgebreid accountantsonderzoek nodig om vast te stellen of Tomin er terecht een beroep op heeft gedaan. 
Omdat accountants dit nu bij veel bedrijven moeten doen, kan dit pas later in het jaar gebeuren. Dat is ook de 
reden dat de jaarrekening van de bv pas later in het jaar kan worden vastgesteld. Het is dus terecht dat het is 
aangevraagd maar er is een risico dat Tomin deze 1 miljoen niet krijgt. Deze onzekerheid zit in de bv en niet 
in het schap. 
In de uitwerking van het plan zal worden bekeken welke instrumenten goed op elkaar aansluiten. Het 
bijzondere van de Tomingroep is dat werkplekken worden geboden aan mensen van wie van werkgevers niet 
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mag worden verwacht dat diegenen een plek krijgen omdat de afstand tot de arbeidsmarkt nog te groot is. 
Dat is een instrumentarium dat verder nog niet aanwezig is en waarom Tomin een mooie aanvulling kan zijn 
op het instrumentarium van de HBEL-gemeenten. Het instrument dat het best past bij de cliënt moet worden 
ingezet binnen de financiële kaders die er zijn. 

 
De voorzitter constateert dat de vragen zijn beantwoord en dat in de loop van het jaar verder wordt 
besproken hoe het verder gaat met de arbeidsparticipatie. Hij vraagt de raadsleden een advies te geven voor 
de behandeling van het stuk op de raadsvergadering van 3 juni 2021. 

 
 Mevrouw Van Werven (D66) deelt de zienswijze van het college, maar het gaat op de goede weg verder. 
 

Mevrouw Vos (CDA) is blij dat er met voortvarendheid gewerkt wordt aan een nieuwe toekomst voor de 
Tomingroep en aan mensen die begeleiding nodig hebben om te kunnen meedraaien in de maatschappij. 
Het CDA stemt in met de zienswijze. 

 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) stemt in met de zienswijze. Haar fractie ondersteunt de werkwijze van 
de Tomingroep van harte. 

 
 De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) stemt in met de zienswijze. 
 
 Mevrouw Leeuwin (PvdA) kan eveneens instemmen. 
 

De heer Van Klink (VVD) geeft aan dat de proactieve houding en resolute beantwoording veel vertrouwen 
geven. Met dat vertrouwen neemt hij het graag mee naar de fractie. 

 
 Mevrouw Veer (Leefbaar Huizen) stemt in met alledrie de punten. 
 

De heer Schaap (Transparant Huizen) heeft vertrouwen in de toekomst en dat, als er tekorten zijn, men die 
tijdig weet aan te vullen met een zakelijk beleid. Hij stemt in. 

 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) is blij te horen dat het eerdere voorstel tot bezuiniging geen opvolging vindt 
en om te horen hoe wordt omgegaan met Weesp. Zij wordt graag op de hoogte gehouden van verdere 
ontwikkelingen. Zij stemt in met wat voorligt. 

 
De heer Bource (SGP) stemt in met het voorstel. Hij heeft zijn zorgen geformuleerd. Hij is blij dat er gewerkt 
wordt aan oplossingen en hij kijkt uit naar de toekomst.  

 
De voorzitter constateert dat de fractie van de VVD het voorstel mee terugneemt voor verdere bespreking. 
Het stuk gaat als behandelpunt naar de raadsvergadering van 3 juni. 

 
7.8 Luiden noodklok over het voortbestaan van TijdvoorMeedoen (werkgroep TijdvoorMeedoen) 
 De voorzitter geeft aan dat het een stuk uit categorie A betreft, dus het wordt voor kennisgeving 

aangenomen. Op verzoek van de fracties van CDA, D66 en Leefbaar Huizen is het geagendeerd voor de 
commissie. Er zit een stuk bij waarop het college geheimhouding heeft gelegd. Hij vraagt of er leden 
aanwezig zijn die hierover een besloten bespreking willen. 

 
 Mevrouw Van de Kleij (Leefbaar Huizen) vraagt of de geheimhouding er niet af kan. 
 
 De heer Van de Klink (VVD) sluit zich daarbij aan. Hij stelt voor in de vertrouwelijkheid de wethouder te laten 

beargumenteren waarom hij het geheim wil houden. 
 
 De voorzitter hoort van de wethouder dat hij in de openbaarheid kan aangeven waarom er geheimhouding op 

het stuk is opgelegd. De voorzitter vraagt daarnaast om terughoudend te zijn waar het over personen gaat. 
De heer Vermaat zal een presentatie geven. Er is ondersteuning van de heren Blankevoort en Harsevoort. 
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 De heer Vermaat is lid en deelnemer bij TijdvoorMeedoen. Hij spreekt namens de werkgroep. Gisteren heeft 
bij TijdvoorMeedoen een algemene ledenvergadering plaatsgevonden waarbij met alle partijen is 
afgesproken om samen te zitten om te kijken naar constructieve oplossingen voor de problemen. 
De werkgroep vraagt zich af of de huidige bezuinigingsplannen binnen het sociaal domein wel zo rendabel 
zijn. De VNG zegt dat met de Wet Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet de gemeenten een grote 
rol spelen in de ondersteuning aan mensen die het tijdelijk niet redden. Decentralisatie vraagt hierbij een 
andere manier van denken en handelen met als uitgangspunt wat de burger zelf kan. TijdvoorMeedoen sluit 
hier naadloos bij aan. Het is een innovatieve vereniging met gelijkwaardige leden die elk een unieke bijdrage 
leveren vanuit hun persoonlijke talenten. De wijsheid van de groep wordt gebruikt om de organisatie aan te 
sturen. Deze baanbrekende houding botste met de cultuur van Versa waar TijdvoorMeedoen als project is 
begonnen. De gemeente heeft in 2018 besloten TijdvoorMeedoen als onafhankelijke vereniging de ruimte te 
geven om zich verder te ontwikkelen. Het huidige voorstel is om de vereniging op te heffen en weer onder te 
brengen bij een andere grote organisatie met de bedoeling de geest ervan voort te laten bestaan. De geest 
bestaat eruit dat de capaciteiten van deelnemers gezien worden en dat zij het bijbehorende vertrouwen 
ontvangen. Door het huidige voorstel zal de geest van TijdvoorMeedoen verloren gaan. De vernieuwende 
cultuur is de motor van de levensvatbaarheid van TijdvoorMeedoen. Als TijdvoorMeedoen wordt 
ondergebracht in een grotere organisatie met een minder baanbrekende cultuur, gaat de motor van de 
organisatie verloren. Hiermee zullen ook potentiële inkomsten en besparingen verloren gaan. Hij stelt dat 
deze verandering uiteindelijk alleen maar geld zal kosten. Bovendien komt het op hem over als dweilen met 
de kraan open indien er niet kritisch gekeken wordt naar snijden in organisaties die niet meer van deze tijd 
zijn en daardoor minder rendabel. Het rapport waarop het voorstel mede is gebaseerd, is wat hem betreft op 
een oneigenlijke manier tot stand gekomen. Het is onvermijdelijk dat de geest van TijdvoorMeedoen verloren 
zal gaan bij de voorliggende bezuinigingsmaatregelen. De maatregelen treffen geen doel aangezien 
TijdvoorMeedoen zichzelf ziet als een potentieel zeer rendabele organisatie. In een logge organisatie zal 
TijdvoorMeedoen verdorren. Al met al een onrendabele transitie waarbij de tot nu toe geïnvesteerde gelden 
niet kunnen renderen. Er zijn veel getuigenissen van mensen die pas uit de verf konden komen door het in 
hen gestelde vertrouwen. Hiermee is het voor de samenleving een zeer waardevolle organisatie. Hij verzoekt 
de raad de plannen nog eens te overwegen en grondig te onderzoeken met welke bezuinigingsmaatregelen 
de samenleving het meest gediend zou zijn. Tot slot is er ook contact geweest met medewerkers van 
Movisie. Zij hebben interesse getoond in de huidige problemen en zijn bereid om met hun kennis bij te 
dragen aan een constructieve oplossing. 

 
 De heer Bource (SGP) heeft altijd met plezier rondgekeken bij TijdvoorMeedoen. De aanloop naar de 

algemene ledenvergadering was gericht op opheffing. Hij vraagt of de omslag van opheffing naar de wens 
om toch door te gaan is gedragen door alle partijen waaronder het bestuur. De inspreker spreekt namens de 
werkgroep en dat zijn mensen met veel hart voor TijdvoorMeedoen. Voor hem is belangrijk dat de continuïteit 
gewaarborgd wordt zodat de vereniging doet waar het goed in is. Hij vraagt of de spirit terug is en of de 
vereniging doorgaan waar kan maken. 

 
 De heer Vermaat zegt dat de spirit terug is.  
 
 De heer Harsevoort geeft aan dat de werkgroep is ontstaan uit een aantal leden omwille van het feit dat er 

veel vragen aan het bestuur zijn gesteld waar nooit antwoord op is gekomen. Het bestuur is gevraagd om 
een algemene ledenvergadering uit te schrijven. Daar is niet op gereageerd. De werkgroep heeft de statuten 
gevolgd en was daardoor gemachtigd zelf een ledenvergadering uit te schrijven. Nadat een datum was 
vastgesteld heeft het bestuur alsnog zelf een ledenvergadering uitgeschreven. Op die agenda stond 
opheffing van de vereniging. Dat was wat hem betreft zeer onverwacht. Gisteravond is de algemene 
ledenvergadering geweest waar men uiteindelijk tot de slotsom is gekomen dat lang niet alles is besproken 
en niet alle feiten bij iedereen bekend zijn om goed te kunnen beoordelen of het opheffen van de vereniging 
het enige juiste is. 

 
 De heer Bource (SGP) snapt dat er niet helemaal een antwoord gegeven kan worden na de hectiek van 

gisteren en dat het nu moeilijk is om de continuïteit terug te krijgen. Hij waardeert het gegeven antwoord. 
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 Mevrouw Van Werven (D66) vraagt of de vereniging op termijn nog wel met dit bestuur verder kan. Het is 
belangrijk dat de vereniging wel bestuurbaar blijft. Ze begrijpt de zorgen en dat het lastig is om de identiteit in 
een grotere organisatie te behouden, maar het moet wel bestuurbaar blijven. 

 
 De heer Harsevoort zegt dat het bestuur gisteren heeft aangeboden om gezamenlijk de problematiek op te 

pakken. De werkgroep heeft dit omarmd. Hij neemt aan dat de gemeente door het bestuur geïnformeerd zal 
worden over de nieuwe constructie. Men wil met elkaar aan tafel om de angel van de problematiek te vinden 
en die er uit te halen zodat TijdvoorMeedoen innovatief door kan gaan. 

 
 Mevrouw Van Deutekom (CDA) vraagt of de eventuele beslissing om te stoppen met TijdvoorMeedoen komt 

vanwege het besluit van de gemeente tot bezuinigingen. Zij vraagt daarnaast wat Movisie voor de organisatie 
kan betekenen. 

 
 De heer Vermaat zegt dat Movisie een groot kenniscentrum is op het gebied sociaal domein. Het kan zeker 

bijdragen aan het vervolg.  
 
 De heer Harsevoort zegt dat het voornemen tot opheffing hem volstrekt onbekend was. Het bestuur heeft 

gisteravond aangegeven dat de gemeente wil stoppen met het beschikbaar stellen van geld voor 
TijdvoorMeedoen. Hij kan daar zelf niet echt het antwoord op geven. 

 
 Mevrouw Leeuwin (PvdA) vraagt of de insprekers namens alle deelnemers spreken. 
 
 De heer Harsevoort spreekt niet namens alle deelnemers, wel namens een groot aantal deelnemers. Die 

wisten tot tien dagen geleden niet wat er achter de schermen aan de hand was. Gisteravond was er een 
vergadering via Zoom, wat voor sommigen lastig was en niet iedereen die lid is heeft een uitnodiging 
ontvangen. 

 
 Mevrouw Leeuwin (PvdA) zegt dat de heer Vermaat sprak over een oneigenlijk rapport. Zij vraagt waar hij 

dan op doelt. Hij had het ook over een plan van de gemeente maar dat is haar nog niet bekend. 
 
 De heer Vermaat geeft aan dat het plan van de gemeente is het stopzetten van de gelden waardoor het 

bestuur de vereniging wilde opheffen. Het rapport is het stuk waarop de geheimhouding rust. 
 
 De heer Harsevoort noemt het ook een oneigenlijk rapport vanwege de totstandkoming van het rapport. De 

opsteller van het rapport heeft zich uitgegeven als bestuurder van TijdvoorMeedoen, wat hij niet is. Hij is 
nooit geaccordeerd door de algemene ledenvergadering. Er is een kennismaking geweest. De opsteller heeft 
zich voorgesteld als burger van Huizen en wilde kennismaken met TijdvoorMeedoen. Een aantal dagen later 
is er een rapportage van het gesprek verschenen. Dat heeft de directeur tot zich gekregen en een uur later 
kreeg ze de mededeling dat ze het rapport niet mag delen omdat het een ambtelijk stuk is. Toen bleek dat 
het rapport is opgesteld op advies van de gemeente. Hij vindt dat van tevoren niet transparant is gezegd wat 
het doel van het kennismakingsgesprek was. De directeur is het ook niet eens met grote delen van de 
rapportage en zij is daar verder niet in gekend. 

 
 Wethouder Hoelscher maakt hiertegen grote bezwaren dat de integriteit van de heer Van Nunspeet te 

grabbel wordt gegooid. Het verhaal dat wordt verteld is volgens hem bezijden de waarheid. 
 
 Mevrouw Leeuwin (PvdA) vraagt de bevestiging dat men samen met het bestuur en betrokkenen om de tafel 

gaat zitten om tot een goede oplossing te komen. Ze vraagt of daarvoor al een datum is geprikt en of daarvan 
verslag zal worden uitgebracht. 

 
 De heer Vermaat geeft aan dat de datum nog niet is geprikt. Een verslag konden worden gemaakt en 

aangeleverd. 
 
 De heer Harsevoort zegt dat is afgesproken om een stappenplan te maken voor de gesprekken die moeten 

plaatsvinden en met welke partijen. Met de informatie van gisteren heeft hij vertrouwen in een goede afloop. 
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Als blijkt dat het beter is om TijdvoorMeedoen op te heffen dan zij dat zo, maar dan is wel voor de 
besluitvorming alle informatie op tafel geweest die er nu niet lag. 

 
 Mevrouw Leeuwin (PvdA) kan het zich bijna niet voorstellen dat er tien dagen geleden nog niets aan de hand 

was. Zij heeft diverse artikelen in de kranten gelezen en brieven gekregen van werkgroepen. De 
problematiek speelt al een hele tijd. 

 
 De heer Harsevoort excuseert zich. De eerste brief is op 12 april de wereld ingegaan om de zorg uit te 

spreken. 
 
 Mevrouw Van de Kleij (Leefbaar Huizen) stelt dat er in de tijd van Versa al problemen waren. Er was een 

reden om de organisatie autonoom te maken. Zij kent niet alle details van die problematiek maar het lijkt 
vergelijkbaar met de huidige problemen. Ze vraagt of daarvan een goede analyse is gemaakt en wat er nodig 
is om met elkaar verder te gaan. Zij vraagt of alles is uitgesproken en waaraan behoefte is om verder te 
kunnen. 

 
 De heer Harsevoort stelt dat de problematiek van het verleden heel anders was. Het schuurde met Versa 

omdat TijdvoorMeedoen heel innovatief is en op een hele andere manier de persoon benadert. Elke persoon 
is uniek en krijgt een persoonlijke invulling die hem helpt met zijn problematiek. Toenmalig wethouder Bakker 
vond het beter om TijdvoorMeedoen door te laten groeien los van Versa. Nu dreigt het succes van 
TijdvoorMeedoen de eigen ondergang te worden. Door de grote toestroom van mensen is de werkdruk 
dermate groot dat het bij de betreffende persoon op een gegeven moment geknakt is. Daardoor is de 
organisatie in oktober vorig jaar stil komen te liggen. Om de taken goed behapbaar te houden zijn minimaal 3 
fte nodig waar dat nu 1,3 fte is. 

 
 De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) zegt dat er de afgelopen tijd heel wat bijeenkomsten al dan niet in 

beslotenheid zijn geweest waarbij het beeld was dat het bij TijdvoorMeedoen niet heel soepel loopt. Het is in 
het belang van de mensen die hulp nodig hebben dat de stekker eruit getrokken wordt. De cliënten kunnen 
dan op een andere plek ondergebracht worden. 

 
 Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) vraagt zich af of er toekomst in zit. In de presentatie wordt gesproken 

van botsende culturen dus het is iets dat al langer speelt. Ze vraagt of er een overdracht mogelijk is van de 
mooie ideeën die zij omarmt. 

 
 De heer Vermaat geeft aan dat bij TijdvoorMeedoen op een wat vrijere manier met de deelnemers wordt 

omgegaan. Hij denkt dat het lastig is om dit met andere organisaties hetzelfde te krijgen en te behouden. 
 
 Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) stelt dat het toch ergens wringt omdat de presentatie spreekt van 

botsende culturen. Dat is ook al heel lang zo. 
 
 Mevrouw Van Werven (D66) denkt dat het bedoeld werd dat het weer gaat botsen als het onder een grotere 

organisatie gebracht wordt.  
 
 Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) zou het mooi vinden als het overgedragen kan worden. Binnen een 

grotere organisatie kunnen er zijtakken zijn. 
 
 De heer Vermaat denkt dat dat heel lastig is. 
 
 De heer Harsevoort denkt dat dit vraagstuk meegenomen moet worden in het overleg tussen de partijen. 
 
 De heer Van Klink (VVD) stelt dat er veel speelt binnen de organisatie. Hij vraagt of er überhaupt gesproken 

kan worden van één cultuur binnen TijdvoorMeedoen en of dat een cultuur is die men moet willen behouden. 
 
 De heer Vermaat antwoordt op beide vragen ja. 
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 Mevrouw Leeuwin (PvdA) hoorde de heer Harsevoort zeggen dat TijdvoorMeedoen sinds oktober stil ligt. Dat 
heeft zij tot nu toe anders begrepen door antwoorden van de wethouder en door de nieuwsbrief die 
TijdvoorMeedoen uitgeeft. Alles kan op afspraak zelfs met de beperkende coronamaatregelen doorgaan. 

 
 De heer Harsevoort zegt dat alles beperkt is door corona. TijdvoorMeedoen is ook een tijdje dicht geweest. 

De nieuwsbrief kwam voorheen elke week uit met gemiddeld zes pagina’s. Het is nu gereduceerd tot eens in 
de veertien dagen met drie pagina’s. De activiteiten liggen nagenoeg stil omdat er weinig kan. Dat komt niet 
alleen door de bezetting sinds oktober maar ook door corona.  

 
 De voorzitter dankt de insprekers. Hij vraagt wethouder Hoelscher om een reactie te geven op de noodzaak 

tot geheimhouding van een deel van de stukken. 
 
 Wethouder Hoelscher geeft aan dat het college heeft besloten om de geheimhouding op te leggen. Het 

college is vervolgens de enige partij die de geheimhouding eraf kan halen. Er is geheimhouding omdat het 
belang van heel kwetsbare mensen in het geding is. TijdvoorMeedoen is voortgekomen uit Versa Welzijn. Hij 
wil de suggestie van de inspreker dat dat een logge organisatie is ver van zich werpen. TijdvoorMeedoen is 
voortgekomen uit Versa Welzijn en het project Meedoen van de gemeente Huizen. Daarnaast gaat het over 
personen en dan moet je terughoudend zijn. Hij wees eerder wel op de heer Van Nunspeet omdat dat geen 
geheim is. In de stukken is een korte samenvatting gegeven van het rapport waarbij de namen zijn verwijderd 
zodat in de openbaarheid geen beschadiging kan plaatsvinden. Hij staat nog steeds achter het opleggen van 
de geheimhouding. 

 
 Mevrouw Van de Kleij (Leefbaar Huizen) is van mening dat de geheimhouding eraf kan wanneer ook in dit 

stuk de namen worden weggelaten. Ze ziet niet in waarom er wel een korte samenvatting van een rapport 
gedeeld kan worden, maar niet het rapport waarop het is gebaseerd. Het helpt in dit geval als er 
transparantie en openheid is. Zij stelt voor om het openbaar te maken en namen van mensen die kwetsbaar 
zijn eruit te halen. 

 
 Wethouder Hoelscher zegt dat het zonder namen ook te herleiden is naar personen. Het gaat hier om een 

interne kwestie en sinds het begin van zijn wethouderschap voert hij al gesprekken met het bestuur van 
Versa en TijdvoorMeedoen. Men is vier voorzitters verder en het bestuur bestaat nog uit één actief lid. 
Vervolgens ligt de vereniging intern overhoop. Een deelnemers zijn teruggetrokken omdat er sprake is van 
een onveilige situatie. Er liggen aangiftes bij de politie van bedreiging. Hij kan zo nog wel even doorgaan. Dit 
college heeft vele gesprekken gevoerd met het bestuur van TijdvoorMeedoen. Het bestuur is de 
rechtsgeldige vertegenwoordiging van de vereniging 

 
 Mevrouw Van de Kleij (Leefbaar Huizen) kent deze informatie. Ze vindt alleen dat de geheimhouding nu van 

het stuk af kan. 
 
 Wethouder Hoelscher deelt daarom de informatie die hij kan geven in het openbaar. Het stuk is geschreven 

in opdracht van de gemeente en het bestuur samen. Het bestuur is van tevoren geconsulteerd en 
meegenomen in de keuze ten aanzien van de opsteller van het rapport. Het is absoluut niet waar dat de heer 
Van Nunspeet zich heeft gepresenteerd als bestuurslid. Er is overal aangegeven waarom de heer Van 
Nunspeet daar rondliep. Hij heeft vele gesprekken gevoerd waaronder met de werknemers van de 
vereniging, maar vooral ook met heel veel deelnemers. Het belang van de deelnemers en de doelmatigheid 
van de besteding van de subsidie staat altijd voorop. Er is ook geen sprake van een bezuiniging. De 
gemeente heeft juist meegewerkt aan een construct waardoor TijdvoorMeedoen meer geld kon krijgen om 
daarmee meer mensen in te zetten om zo te zorgen voor werkdrukverlaging. Binnen drie maanden heeft 
degene die het project leidde, gillend het pand verlaten. Op een gegeven moment houdt het dan op. Het 
belang van kwetsbare mensen staat voorop.  

 
 De voorzitter geeft aan dat de geheimhouding op het stuk blijft liggen. Het is aan het college om de 

geheimhouding eraf te halen. De voorzitter opent de eerste termijn. 
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 Mevrouw Van Werven (D66) wilde het op de agenda hebben omdat ze zich zorgen maakte over het 
gerommel. Het loopt al een tijdje niet lekker. Tegelijkertijd is het nog niet heel lang zelfstandig en 
verzelfstandiging loopt in het begin nooit helemaal lekker. De gemeente is subsidieverlener dus het is ook 
aan de raad om hier wat van te vinden. Ze wilde van de wethouder weten wat er gedaan kan worden. Aan de 
andere kant is het hoopgevend dat het bestuur en de leden wel weer met elkaar om de tafel kunnen zitten en 
naar een oplossing zoeken. Tegelijkertijd ziet ze mensen op de tribune nee schudden dus ze weet niet wat 
klopt. Zij vindt het van belang er zo uit te komen dat de identiteit van TijdvoorMeedoen blijft bestaan. Ze kan 
zich wel voorstellen dat een vrije organisatie als TijdvoorMeedoen zich niet heel erg thuis voelt bij een 
overkoepelende organisatie die een andere leer voorstaat. 

 
 De heer Van Klink (VVD) zegt tegen mevrouw Van Werven dat het niet gaat om het type organisatie maar 

om de vraag of de organisatie goed genoeg bestuurd wordt. 
 
 Mevrouw Van Werven (D66) is dat met hem eens. Het zoeken naar een goed bestuur is een ding, maar de 

identiteit behouden is wel een tweede. 
 
 De heer Van Klink (VVD) vraagt haar of het behouden van de identiteit niet de verantwoordelijkheid is van het 

bestuur en of de afgelopen tijd niet is gebleken dat dat niet gelukt is. 
 
 Mevrouw Van Werven (D66) denkt dat dit niet per se het geval is. 
 
 De heer Van Klink (VVD) is benieuwd naar de reactie van de wethouder op deze vraag. 
 
 Wethouder Hoelscher zegt dat de identiteit van TijdvoorMeedoen de afgelopen tijd er niet goed uitzag. Het 

gaat om deelnemers die op zondag worden gebeld en worden geïntimideerd om naar de ledenvergadering te 
komen. Hij heeft mails gekregen van mensen die een totaal andere opvatting hebben dan de insprekers. 
Maar de identiteit van de vereniging is aan de vereniging zelf. Toen TijdvoorMeedoen werd opgericht door 
Versa Welzijn was het vernieuwend, maar inmiddels is het concept in Nederland vele malen gekopieerd. Hij 
heeft er alle vertrouwen in dat een andere organisatie in de geest van de activiteiten datgene kan doen wat in 
het belang is van de deelnemers. Het vehikel TijdvoorMeedoen is uiteindelijk belangrijker gebleken dan de 
doelstelling. Dan kan je door blijven modderen of ervoor zorgen dat je weer dat doet waar het om is 
begonnen. 

 
 Mevrouw Van Deutekom (CDA) zegt dat haar fractie enthousiast werd over de wijze waarop 

TijdvoorMeedoen werd opgericht. Juist de deelnemers waren heel erg tevreden. Juist voor deze mensen 
betreurt zij deze situatie. Er lijkt sprake te zijn van een verstoorde verhouding binnen de organisatie. Het lijkt 
erop dat de deelnemers hier de dupe van zijn. Ze vraagt aan de wethouder waarom het college heeft 
besloten een onderzoek te doen aangezien de gemeente niet medebestuurder is. En ze vraagt wat de 
wethouder denkt dat de organisatie nodig heeft om verder te kunnen. De werkgroep en bestuur lijken toch 
samen weer te kijken naar oplossingen. Ze snapt de zorg voor het verdwijnen van de geest van 
TijdvoorMeedoen als het opgaat in een grotere organisatie. Ze vraagt een toelichting van de wethouder. Het 
is voor haar nieuwe informatie dat TijdvoorMeedoen opgeheven wordt vanwege bezuinigingen. Daar wil ze 
ook graag een reactie op.  

 
 Mevrouw Van de Kleij (Leefbaar Huizen) vraagt of de subsidiestroom overgaat naar een andere organisatie 

als het daarin wordt ondergebracht.  
 
 Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) heeft vertrouwen in het traject dat al is afgelegd door de wethouder. 

Ze betreurt de situatie maar gaat ervan uit dat de wethouder zorgvuldig handelt in het belang van alle 
betrokkenen.  

 
 De heer Bource (SGP) vraagt of het vernieuwde elan dat uit de algemene ledenvergadering lijkt te zijn 

gekomen voor de wethouder aanleiding is om opnieuw in gesprek te gaan en of hij een pad vooruit ziet. 
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 Wethouder Hoelscher zegt op de vraag naar het waarom van een onderzoek dat hij heel veel geluiden heeft 
ontvangen van deelnemers en bestuurders. De ene na de andere voorzitter volgden elkaar op en een 
welzijnswerker stopte al snel de werkzaamheden. Hij vindt dat het college dan actie moet ondernemen om zo 
objectief mogelijke informatie te verzamelen. Er is gekozen voor iemand die de politiek kent, die bestuurlijke 
ervaring heeft en met affiniteit voor de welzijnssector. Op basis van gesprekken heeft hij een aantal concrete 
aanbevelingen gedaan. Om TijdvoorMeedoen echt goed neer te zetten moet er fors geld bij. De raad kent de 
financiële positie van de gemeente. Er moeten miljoenen worden bezuinigd. Hij vindt het dan niet 
verantwoord om veel geld bij een vereniging te doen om die draaiende te houden. Er is wel meegedacht over 
manieren waarop het wel kan. Als TijdvoorMeedoen heel goede resultaten zou boeken die de gemeente geld 
zouden besparen in de participatie dan was bereid geweest dat terug te sluizen naar TijdvoorMeedoen. Hij 
heeft met het bestuur afgesproken om de dag na de ledenvergadering contact te hebben. Wat hem betreft is 
de deur niet helemaal gesloten, maar hij staat op een piepklein kiertje. Hij wil eerst van alle omstandigheden 
weten voordat hij het college gaat adviseren over de vervolgactie. Het college ziet het bestuur als de enige 
rechtmatige vertegenwoordiger. Het is geen bezuiniging want er is extra geld in gestoken. Er is alles gedaan 
om ervoor te zorgen dat de vereniging verder kon. Het is een jonge vereniging en hij geeft complimenten 
voor wat de vereniging wel heeft bereikt. Het is een van de eerste vraaggestuurde welzijnsinitiatieven van 
Nederland. Maar er is ook een schaduwkant en dat moet men niet willen in het belang van de deelnemers. Er 
is een kleine kans maar met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid ziet hij geen toekomst. Maar hij 
heeft niet het voorstel aan de leden voorgelegd om de vereniging op te heffen, dat was het bestuur. De 
subsidie gaat uiteraard mee naar een andere organisatie. Het is geen bezuiniging en de goede activiteiten 
moeten behouden blijven. Groepsactiviteiten waren beperkt door corona maar individuele activiteiten hadden 
wel gekund. Maar zonder met de gemeente te overleggen is aan de leden gecommuniceerd dat de 
begeleiders een time-out nodig hadden. Daarom was TijdvoorMeedoen tot nader order gesloten. Het bestuur 
zou de time-out gebruiken om op korte termijn in gesprek te gaan met een aantal partijen. Hij leest nergens 
wat er met de deelnemers gebeurt. Daarom heeft hij de bestuurders voor volgende week uitgenodigd. In die 
situatie kan hij niet anders dan handelen. Deelbelangen lijken belangrijker geworden dan het grotere geheel 
en dat kan hij niet toestaan. 

 
 Mevrouw Van de Kleij (Leefbaar Huizen) vraagt wanneer de raad het conceptcollegevoorstel kan 

verwachten. 
 
 Wethouder Hoelscher zegt dat er juridisch naar moet worden gekeken maar hij denkt dat het college heel 

snel een besluit zal nemen. Tussen concept en uiteindelijk besluit zal niet veel tijd zitten. 
 
 Mevrouw Van Deutekom (CDA) neemt aan dat de raad een terugkoppeling krijgt van het gesprek van 

aanstaande donderdag.  
 
 Wethouder Hoelscher zal inderdaad de raad op de hoogte houden. 
 
 De voorzitter concludeert dat er een collegevoorstel in voorbereiding is. Hij vraagt of er nog behoefte is om 

het stuk waarop geheimhouding ligt in beslotenheid te bespreken. Hij concludeert dat dat niet het geval is. 
 
 De voorzitter heeft overlegd met een aantal leden van het college gezien de tijd. Hij stelt voor de 

behandelpunten wel te behandelen en dat de aangemelde mededelingen alleen in de commissie worden 
behandeld als er tijd over is.  

 
7.1 Verbonden partijen, waaronder regio Gooi en Vechtstreek en MRA 
 In verband met de tijd is dit agendapunt niet behandeld 
 
7.2 Afgeven verklaring van geen bezwaar nevenvestiging Elan Primair 
 Mevrouw Van Werven (D66) vindt het een prachtig voorstel. Zij kan instemmen. 
 
 Mevrouw Van Deutekom (CDA) is zeer blij met deze oplossing. Het onderwijs voor hoogbegaafden moet weg 

uit Blaricum. Daar zijn veel leerlingen uit Huizen bij. Wellicht kan het onderwijs voor hoogbegaafden hier ook 
worden gehuisvest. 
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 De heer Mdaghri (GroenLinks) is blij met de oplossing en het waarborgen van het onderwijs voor de 

kwetsbare leerlingen. Hij vraagt of in de onderhandelingen is meegenomen dat er een andere plek voor 
thuiszitters gevonden moet worden. 

 
 De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) is nieuwsgierig naar de beantwoording van de schriftelijke vragen 

van de ChristenUnie. 
 
 Mevrouw Leeuwin (PvdA) heeft geen vragen en geen bezwaren. Ze is blij dat deze school voor bijzondere 

kinderen een plek krijgt in Huizen.  
 
 De heer Bartlema (VVD) heeft geen aanvullende vragen. Hij kan instemmen.  
 
 Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) is blij dat er voor dit belangrijke onderwijs goede huisvesting is. Ze 

vraagt zich wel af hoe toekomstbestendig deze huisvesting is. 
 
 De heer Schaap (Transparant Huizen) is blij dat Huizen onderdak kan bieden aan dit soort kinderen, ook voor 

de regio. Hij is er trots op en kan instemmen. 
 
 Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) is benieuwd naar het antwoord op haar vragen. Ze vraagt zich wel af of er 

geen locatie beschikbaar was in Gooise Meren en of daar het gesprek over is gevoerd. De school is officieel 
gevestigd in Gooise Meren. Ze vraagt of er afstemming is over de eenmalige kosten en of de gemeente 
Gooise Meren daaraan bijdraagt. Ze vraagt of de overeenkomst met Visio onderdeel is van een grotere 
overeenkomst. Ze heeft graag inzage in deze overeenkomst als deze er is. 

 
 De heer Bource (SGP) is blij dat het gebouw gebruikt blijft worden. Er moet ook aandacht zijn voor 

thuiszitters om die te motiveren weer naar school te gaan. Hij stemt van harte in met het voorstel. 
 
 Wethouder Verbeek is ook blij met deze oplossing en de inzet van maatschappelijk vastgoed voor een heel 

kwetsbare doelgroep. Er is in een eerder stadium inderdaad bekeken of de hoogbegaafde leerlingen vanuit 
Blaricum naar Huizen kunnen komen, dat in een ruil met Gooise Meren dus de locatie Breeduit in Gooise 
Meren. Dat was op dat moment geen optie omdat Bussum de locatie hard nodig had. Maar het CDA vraagt of 
op deze locatie hoogbegaafde leerlingen gehuisvest kunnen worden. Daar heeft ze nu geen antwoord op. De 
leerlingen komen via Elan, ook de thuiszitters worden hier gehuisvest. Er is ruimte genoeg voor leerlingen. Ze 
moet verder onderzoek doen naar het hoogbegaafdenonderwijs in samenspraak met de wethouders van de 
andere gemeenten. 
Thuiszitters is mogelijk op deze locatie. Er is voldoende ruimte. Dit is een prachtige locatie om deze jongeren 
een oplossing te bieden. 

 De locatie is zeker toekomstbestendig. Elan zal ook het juridisch eigendom overnemen zodat het er in de 
toekomst ook gebruik van kan maken. 
Ze geeft aan dat er met Gooise Meren ambtelijke en bestuurlijke gesprekken hebben plaatsgevonden. Zij 
ondersteunen dit volledig omdat er in Gooise Meren en Bussum een groot gebrek is aan schoolruimte. De 
kosten uit het raadsvoorstel zijn voor de gemeente Huizen. Elan gaat in het pand vanaf augustus. 
Ze vraagt op welke overeenkomst mevrouw Terlouw doelt. 

 
 Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) zegt dat in het voorstel wordt gesproken over een overeenkomst met Visio. 

Ze vraagt of dit deel uitmaakt van een grotere overeenkomst met Visio of alleen gaat over dit onderdeel. 
 
 Wethouder Verbeek geeft aan dat het hier gaat om een overeenkomst voor alleen de school. Ze neemt aan 

dat wethouder  Boom morgen terug zal komen op vragen over het terrein. In dit dossier is een duidelijke knip 
gemaakt tussen het onderwijs en de verdere ontwikkeling van het terrein. 

 
 De voorzitter concludeert dat de fracties van D66, CDA, GroenLinks, PvdA, VVD, Transparant Huizen en de 

SGP hebben aangegeven in te stemmen met het voorstel. Hij geeft het woord aan de overige fracties. 
 



 

 
Datum: 02-06-21 Blad: 15 
 

 Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) wacht de antwoorden die morgen komen af. 
 
 Mevrouw Van de Kleij (Leefbaar Huizen) neemt het terug naar de fractie. 
 
 De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) stemt in met het voorstel. 
 
 Conclusie: het stuk zal als behandelpunt op de agenda van de raadsvergadering van 3 juni staan. 
 
7.4 Zienswijzen Jaarrekening 2020, Begrotingswijzigingen 2021 en Begroting 2022 regio Gooi en 

Vechtstreek 
 Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) stelt dat het voorstel ook inhoudt de bezuiniging door te voeren op de 

regioconservator en het CERT . Ook al kon er afgelopen maar mondjesmaat iets, wat haar betreft heeft 
cultuur een enorme bijdrage geleverd aan de communicatie over de coronacrisis. Cultuur werkt verbindend. 
Zij betwijfelt of het goed is om te bezuinigen op wat nog resteert. De regionale instellingen hebben weer een 
grote bijdrage geleverd aan de regio. Ze hebben ook weer heel wat fondsen weten te krijgen van de diverse 
organisaties. De regioconservator en de samenwerking in de regio is heel belangrijk en betaalt zich uit. Het 
valt haar op dat het juist de gemeente Huizen is die uitspreekt dat het stopgezet kan worden. Zij hoort graag 
een toelichting van de wethouder. 

 
 De heer Schaap (Transparant Huizen) sluit zich aan bij mevrouw Terlouw. Hij is erg bezorgd over de 

bezuinigingen op cultuur. 
 
 De heer Van Klink (VVD) heeft ook vragen over de regioconservator. Er zijn in een brede werkgroep 

inspanningen geweest voor het behoud van kunst en cultuur in de gemeente. Hij vraagt of er overleg is 
geweest met andere gemeenten in de regio en wat hun standpunt is Ten tweede vraagt hij waarom de 
wethouder niet een standpunt heeft ingenomen tegen het schrappen van de regioconservator. 

 
 Mevrouw Leeuwin (PvdA) heeft dezelfde vragen als mevrouw Terlouw en de heer Van Klink.  
 
 De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) vraagt voor de zekerheid of het GAD  morgenavond wordt 

besproken bij fysiek. 
 
 De voorzitter geeft aan dat dit het geval is. 
 
 Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) vindt dat kunst en cultuur verrijkt en dat het belangrijk is om de 

regioconservator te behouden. 
 
 Mevrouw Van Deutekom (CDA) zegt dat de hele raad zich heeft ingezet voor een cultuurnota. Nu ziet ze toch 

weer heel wat bezuinigingen op cultuur ondanks dat de nota aangenomen is door het college. Ze vindt dat 
Huizen niet als enige gemeente van het Gooi kan bezuinigen op de regioconservator. Ze heeft verder een 
opmerking over de BV Vervoer en de vraag of zij wel of niet btw-drachtig is. Ze vraagt hoe een dergelijke 
slordige fout kan ontstaan. Ze vraagt of dit een structureel bedrag is en hoe het college dit denkt op te lossen. 
Ze vraagt of dit verhaald gaat worden op de gebruikers. 

 
 Mevrouw Van Werven (D66) vindt dat bezuinigen op de regioconservator een stap te ver gaat. De 

regioconservator is heel belangrijk voor de verbinding tussen alle regionale musea. Daarnaast kan ze het 
museum in Huizen op een hoger plan trekken. In november heeft Huizen spijtig genoeg al moeten besluiten 
tot een bezuiniging op de gemeentelijke bijdrage voor de regioconservator. Ondertussen zijn de regionale 
musea niet stil blijven zitten en hebben ze met elkaar besloten om de handen ineen te slaan en dat gedeelte 
dat de gemeenten moeten bezuinigen, zelf te gaan financieren. Dat betekent dat ze een heel grote 
aanspraak op de eigen reserves moeten doen en dat ze veel externe financiers moeten vinden. Maar ze 
wilden die uitdaging aan. Ze hebben aan alle wethouders een brief gestuurd. Blijkbaar hebben bijna alle 
regiowethouders gezegd dat zij snappen dat het stoppen van de regioconservator betekent dat er geen 
ondersteuning meer is voor musea, dat de professionaliseringsslag van de musea vermindert, dat er geen 
cement meer is tussen de verschillende instellingen en grote verbindende evenementen zullen vervallen. En 



 

 
Datum: 02-06-21 Blad: 16 
 

de fondsenwerving valt weg. De regioconservator heeft veel fondsen binnen weten te halen en verdient haar 
eigen geld daarmee feitelijk terug. Alle andere portefeuillehouders hebben gezegd dat ze de regioconservator 
wilden behouden en wilden verder met het plan van de musea. Zij snapt niet dat Huizen dit als enige niet wil 
doen. Wat haar betreft wordt de zienswijze aangepast. 

 
 Wethouder Rebel constateert dat er vragen zijn gesteld over de regioconservator en over de BV Vervoer. Dit 

zijn niet zijn portefeuilles. De vakwethouders zullen reageren. Hij wil wel aandacht vragen voor een omissie in 
het raadsvoorstel. Het betreft de Begrotingswijziging 2021-04 perspectief op werk en werken aan werk. Het 
gaat over een totaalbedrag van 1,245 miljoen euro incidenteel. Dit heeft te maken met eerdere terugstorting 
van bedragen die gereserveerd zijn in diverse gemeenten. In Huizen heeft dit een plek gekregen in de 
reserve sociaal domein. Er zijn echter nieuwe plannen voor perspectief op werk en werken aan werk. Hij 
vraagt om de gelden die in 2017 en 2018 gereserveerd zijn weer ter beschikking te stellen om met die 
plannen aan de slag te gaan. In de stukken leest men dat er een Huizer bijdrage is opgenomen van 198.213 
euro. Hij heeft inmiddels vernomen dat een onjuiste verdeelsleutel is toegepast. De omissie zal door de regio 
worden hersteld na het doorlopen van de zienswijzeprocedure van de raden. Hij vraagt of in het definitieve 
raadsvoorstel dat over twee weken behandeld wordt, deze omissie al hersteld mag worden. In plaats van het 
eerder genoemde bedrag wordt dan een Huizer bijdrage opgenomen van 195.400 euro.  

 
 Wethouder Verbeek kan zich het gevoel van de leden over het verdwijnen van de regioconservator goed 

indenken. Helaas is het college gedwongen om bezuinigingsmaatregelen te nemen. Dat was in november al 
zo en die lijn heeft zij door moeten trekken naar de regio. Om een dekkende begroting te hebben in 2024 kan 
Huizen dit niet meer ondersteunen. Zij vindt het zelf ook jammer. De regioconservator vervult absoluut een 
verbindende rol. Maar het college heeft het besluit moeten nemen omwille van de kas van de gemeente. 

 
 De heer Van Klink (VVD) mist nog het antwoord op de vraag wat het standpunt van de andere gemeenten is. 
 
 Mevrouw van Werven (D66) stelt dat er hier sprake is van de regiobegroting. Ze begrijpt dat er bij de regio 

ook bezuinigd moet worden, maar dit is een andere orde van grootte. 
 
 Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) vraagt of zij kennis heeft genomen van de brief waar eerder naar 

verwezen werd en of zij alle argumenten tot zich heeft genomen. Zij vindt de keuze van de wethouder 
kortetermijnpolitiek. Huizen wordt dan verliezer op gebied kunst en cultuur.  

 
 Wethouder Verbeek kent de brief en de argumenten. Het is een heel goed initiatief van de gezamenlijke 

musea en organisaties. Er is inderdaad overleg geweest met de regioportefeuillehouders. Ze was echter 
genoodzaakt om in een vroeg stadium al dit standpunt van de gemeente Huizen naar voren te brengen. Het 
gaat inderdaad over de regiobegroting. 

 
 Wethouder Rebel zegt dat de wethouders Financiën een forse bezuinigingsopgave neer hebben gelegd op 

het bord van de regio. Dat heeft te maken met de slechte financiële situatie van alle gemeenten in de regio. 
De regio heeft dit zeer serieus opgepakt. De gemeente ging uit van een lagere bijdrage ten opzichte van het 
vorig jaar van 3%. Dat hebben ze niet geleverd maar ze hebben wel een majeure prestatie verricht. Het is 
vervolgens aan de gemeenten om te bepalen wat zij daarvan vinden. De regio wil zich focussen op die 
punten die deel uitmaken van de regionale samenwerkingsagenda. Men moet dan de zaken die die focus 
niet hebben, ter discussie durven stellen. Het zijn geen leuke maatregelen omdat ze pijn en zorg geven, maar 
cultuur heeft niet de focus gekregen binnen de regionale samenwerkingsagenda en dat zou dus ter discussie 
kunnen worden gesteld. Het ligt dus voor de hand dat het college van de gemeente Huizen zich achter dit 
bezuinigingsvoorstel kan scharen. 

 
 Wethouder Hoelscher bevestigt dat het structureel is. Het is een dure fout. Hij biedt de commissie en de raad 

daar zijn verontschuldigingen voor aan. In de businesscase stond het gelukkig correct dus de opbrengsten 
blijven gelijk. De correctie zal bij de eerstkomende begrotingsactualisatie aan de raad worden voorgelegd. 

 
 De voorzitter geeft aan dat de commissie nu geen standpunt hoeft te bepalen. Dat komt in de andere 

commissievergaderingen ook nog aan de orde. 



 

 
Datum: 02-06-21 Blad: 17 
 

 
 Wethouder Rebel memoreert dat hij de commissie had gevraagd om ruimte om een omissie te herstellen. 
 
 De voorzitter constateert dat de commissie unaniem in kan stemmen met het voorstel om het college deze 

ruimte te geven. 
 
 Mevrouw Van Werven (D66) laat weten dat ze met een voorstel voor aanpassing van de zienswijze zal 

komen. 
 
 Mevrouw Leeuwin (PvdA) vraagt of de laatste commissie het standpunt weer moet geven. 
 
 De voorzitter denkt dat er een raadsbehandeling uit zal voortvloeien. 
 
7.5 Beschikbaar stellen budget startersleningen 
 Mevrouw Van Werven (D66) stemt hier van harte mee in. Ze dankt voor de praktische oplossing die is 

gevonden. 
 
 Mevrouw Vos (CDA) hoort regelmatig positieve geluiden over de mogelijkheden die de gemeente biedt tot 

startersleningen. Zij kan hier van harte mee instemmen. Ze is ook blij dat er een aanzienlijk bedrag 
beschikbaar blijft voor de verzilver- en blijversleningen gezien de toenemende vergrijzing. 

 
 De heer Mdaghri (GroenLinks) is blij met het doorgaan van deze leningen. Het budget is wel in 2017 

vastgesteld en er is maar één keer gebruik van gemaakt. Hij vraagt om een uitleg. Het is zonde van de 
inspanning op deze manier. 

 
 De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) noemt het schuiven van het ene naar het andere potje. In dit 

geval kan hij zich daar goed in vinden. 
 
 De heer Vreedeveld (PvdA) vindt de starterslening een goede regeling. Toch heeft hij vragen over twee 

zaken in de verordening. Er staat in de verordening dat van jongeren wordt verwacht dat zij zelfstandig een 
huurwoning bewonen. Hiermee lijken jongeren te worden uitgesloten die vanuit het ouderlijk huis een woning 
willen kopen. Ten tweede worden voor de verwerving van een koopwoning de woningen uitgesloten die 
worden verkocht door een woningcorporatie. Hij denkt dat er jongeren zijn die woningen die worden verkocht 
door de woningcorporatie, nog kunnen kopen gezien de prijs. Hij vraagt of deze passage kan worden 
geschrapt. 

 
 De heer Bartlema (VVD) vindt het een prima voorstel. Hij heeft wel vragen over de twee andere regelingen. 

De bedragen worden teruggeschroefd van 3 ton per regeling naar 1 ton. Sinds 2017 is van beide regelingen 
waar 6 ton voor beschikbaar was van een regeling één keer gebruikgemaakt voor een bedrag van 5.000 
euro. Hij wil een evaluatie van waar het mis gaat. En als het om aanvragen met dergelijke kleine bedragen 
gaat dan is 1 ton voor beide regelingen nog steeds veel. Hij denkt dat het ook met 50.000 euro per regeling 
kan. De rest kan dan worden gestoken in de succesvolle startersregeling. 

 
 Mevrouw Veer (Leefbaar Huizen) is benieuwd naar het antwoord van de wethouder op de al gestelde vragen. 
 
 De heer Schaap (Transparant Huizen) stelt zich achter de vragen van de heer Bartlema. 
 
 Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) vraagt waarop het bedrag voor de verzilverleningen en blijversleningen is 

ingegeven waarop het nu wordt teruggebracht. Het voelt als willekeurig of een bedrag dat mooi uitkomt zodat 
er budget beschikbaar is voor de startersleningen. Zij vraagt zich af of het gereserveerde juist niet hoger 
moet zijn gezien de vergrijzing. In ieder geval ontbreekt nu het inzicht waarom men tot 1 ton per lening komt. 

 
 De heer Bource (SGP) vindt 3 ton voor de startersleningen een logisch vervolg op een succesvolle regeling. 

Hij vraagt zich ook af waarom regelingen waarnaar de raad heel vaak heeft gevraagd, helemaal niet blijken te 
werken. Hij heeft ook behoefte aan een analyse waar het mis is gegaan. Het lijkt onbekend te zijn. Het was 
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logisch geweest dat dit een succes zou zijn omdat veel mensen hun woning levensloopbestendig willen 
maken. Hij is er echter niet voor om nog verder te beknibbelen op het bedrag waarvoor nu is gekozen. 

 
 Wethouder Rebel geeft aan dat ook het college teleurgesteld is over het lage gebruik van de blijversregeling 

en de verzilverregeling. De starterslening was succesvol. Het probleem met het levensloopbestendig maken 
van woningen was vaak dat ouderen te weinig vermogen hebben om geld te kunnen lenen. Met de 
regelingen zou dat ondervangen kunnen worden. Helaas slaat de regeling niet aan. Het ligt in ieder geval niet 
aan de bekendheid die de gemeente aan de regelingen heeft gegeven en nog steeds geeft. De respons erop 
is er gewoon niet. Een reden kan zijn dat de commerciële banken dit product ook hebben overgenomen. 
Ouderen zijn dus niet zozeer aangewezen op de regelingen vanuit de overheid. Hij denkt dat de regelingen 
daarom niet aanslaan. Het gaat uiteindelijk om het doel. Als mensen op een andere manier kunnen voorzien 
in het aanbrengen van voorzieningen waarbij ze gebruikmaken van leningen, dan is het niet van belang wie 
uiteindelijk de lening verstrekt. Het is dus niet nodig om hiervoor als gemeente tweemaal 3 ton te blijven 
reserveren. De starterslening is wel succesvol en als je tweemaal 3 ton blijft investeren voor de andere 
regelingen dan is er geen ruimte meer om een nieuwe tranche beschikbaar te stellen voor de 
startersleningen anders dan dat er vanuit de algemene reserve een bedrag wordt overgeheveld naar de 
reserve stedelijke vernieuwing. Maar dan zou iets worden overgeheveld naar een pot waar eigenlijk al 
voldoende in zit maar waarvan een gedeelte niet wordt gebruikt. Mocht uiteindelijk blijken dat de 
verzilverleningen en de blijversleningen wel gaat lopen en dat het dus te weinig is, dan zal er zeker een 
voorstel komen om een bedrag uit de algemene reserve over te hevelen naar de reserve stedelijke 
vernieuwing. De bedragen voor de twee regelingen die niet lopen zou nog verder naar beneden gebracht 
kunnen worden, maar daar is momenteel geen aanleiding voor. 
Hij geeft aan dat jongeren die vanuit het ouderlijk huis een huis willen kopen niet worden uitgesloten. In 
artikel 2, lid 2 onder b is opgenomen dat het gaat om in de gemeente Huizen woonachtige en 
verblijfgerechtigde personen die op het moment van de aanvraag minimaal zelfstandig een jaar een 
huurwoning of wooneenheid bewonen dan wel minimaal een jaar inwonend zijn en maximaal 35 jaar oud. 
Ook jongeren die bij hun ouders wonen kunnen dus in aanmerking komen voor een starterslening. Het 
college vindt verder niet dat woningen die door de corporatie worden verkocht in aanmerking moeten komen. 
De gemeente zou dan met het verstrekken van startersleningen een bijdrage leveren aan de verkoop van 
woningen van de Alliantie. Hij heeft begrip voor de wens van de Alliantie om woningen te verkopen, maar hij 
wil niet met de leningen er een actieve bijdrage aan te leveren. Bovendien heeft de Alliantie een aantal jaar 
geleden zelf besloten om geen startersleningen meer te verstrekken. Daarom is het niet passend om deze 
passage te schrappen. 

 
 De heer Vreedeveld (PvdA) wist niet dat de Alliantie ooit startersleningen verstrekte. Hij denkt wel dat de 

jonge koper eerder het slachtoffer is van deze passage dan de Alliantie. De Alliantie zal toch wel verkopen. 
 
 Wethouder Rebel kan zich dit goed indenken, maar hij vindt dat er dan een lobby moet zijn naar de Alliantie 

dat zij de leningen in ere herstelt en niet op het bord van de gemeente legt. 
 
 De heer Bartlema (VVD) vraagt of er een maximum per aanvraag is bij de regelingen. Als het maximum 

5.000 euro is dan kunnen er nu nog twintig deelnemers per regeling deelnemen. Hij vindt het prima dat het 
nu op basis van het gebruik is teruggedraaid. Hij vraagt wel om te bekijken of die ton in de toekomst nodig is 
en blijft. 

  
 Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) is blij te horen dat er de bereidheid is om weer budget aan te vullen als er 

toch meer vraag komt naar de blijvers- en verzilverleningen. Ze vraagt zich wel af welke kanalen de 
gemeente heeft behalve de  Omrooper om de leningen onder de aandacht te brengen. Er is ook contact met 
ouderen in allerlei vormen. 

  
 Wethouder Rebel zegt dat de vraag of de communicatie voldoende is als de regelingen niet worden 

opgepakt, terecht is. Hij neemt aan dat consulenten, als woonproblematiek en het levensloopbestendig 
maken van woningen aan de orde komt, wijzen op deze twee regelingen. Als dat niet zo is dan zal het 
college zorgen dat dit meegaat in het ‘mandje’ van de consulenten. Mocht het nodig zijn dan zal het budget 
inderdaad weer opgehoogd worden, maar dat ligt nu niet in de lijn van de verwachtingen. En als er over een 
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paar jaar nog niet meer gebruik van wordt gemaakt dan kan men zich afvragen of het bedrag er überhaupt 
wel voor beschikbaar gesteld moet worden. Hij weet het maximumbedrag voor een aanvraag bij deze 
regelingen nu niet. Het staat in de verordening. Voor startersleningen is het maximaal 30.000 euro. Als blijkt 
dat met twee à drie aanvragen de bodem van de pot in zicht is, dan komt hij graag bij de raad terug. 

 
 De voorzitter vraagt of de commissie een advies kan geven voor de raadsvergadering van 3 juni.  
 
 Mevrouw Van Werven (D66) is het er van harte mee eens. 
 
 Mevrouw Vos (CDA) stemt ook van harte in. 
 
 De heer Mdaghri (GroenLinks) stemt in. 
 
 De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) kan ook instemmen. Hij heeft nog de maximumbedragen 

opgezocht. Bij de ene regeling is het 10.000 euro en de andere 50.000 euro. 
 
 De heer Vreedeveld (PvdA) neemt het mee terug naar de fractie. 
 
 De heer Bartlema (VVD) kan instemmen met het voorstel. 
 
 Mevrouw Veer (Leefbaar Huizen) stemt ook in. 
 
 Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) kan ook instemmen. 
 
 De heer Schaap (Transparant Huizen) zal instemmen. 
 
 De heer Bource (SGP) stemt in met het voorstel. Hij is blij met de reactie van de wethouder. Het is goed om 

de beide andere regelingen onder de aandacht te blijven brengen. 
 
 Conclusie: behandelpunt voor de raadsvergadering van 3 juni 2021. 
 
 De voorzitter stelt vast dat het na 23.00 uur is. Hij stelt voor de stukken die op de raadsvergadering van 3 juni 

worden behandeld, vanavond nog te bespreken en de vragen over de mededelingen van de wethouders 
schriftelijk te laten beantwoorden. Het alternatief is om toch een uitloopavond te plannen. 

 
 Mevrouw Leeuwin (PvdA) wil wel recht doen aan de onderwerpen. 
 
 De heer Bource (SGP) wil een uitloopavond. 
 
 Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) is gezien de onderwerpen voor een uitloopavond. 
 
 De heer Schaap (Transparant Huizen) is voor een uitloopavond. 
 
 Mevrouw Van de Kleij (Leefbaar Huizen) wil nu doorgaan. 
 
 De heer Van Klink (VVD) gaat graag door. 
 
 De heer Vreedeveld (PvdA) gaat graag door met een eindtijd. 
 
 Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) gaat ook graag door. 
 
 De voorzitter constateert dat het CDA graag doorgaat. 
 
 Mevrouw Van Werven (D66) gaat ook graag door. 
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 De voorzitter constateert dat een ruime meerderheid voorstander is van nu doorgaan. 
 
7.6 Beleidsplan Schuldhulpverlening en aanpassing verordening sociaal domein 
 Mevrouw Leeuwin (PvdA) geeft complimenten voor een goed en compleet plan. Ze vraagt hoe jongeren meer 

betrokken kunnen worden bij het beleid om schulden te voorkomen. Zij denkt dat dit misschien kan via de 
Alliantie die jonge starters kan wijzen op de mogelijkheden voor budgetbeheer en schuldhulpverlening. Ten 
tweede stipt ze informatieverbetering aan. Steeds weer blijkt dat inwoners bestaande regelingen niet weten 
te vinden. Ze vraagt wat er concreet gaat gebeuren behalve de vernieuwing van de website. Daarnaast 
vraagt ze of er afspraken zijn met de voedselbank over het doorverwijzen van mensen met schulden. 
Vervolgens een suggestie in verband met de bewindvoerders. Zij weet dat veel gemeenten een convenant 
sluiten met bonafide bewindvoerders in de regio en met hen goede afspraken maken over nazorg om 
terugval te voorkomen. Ze vraagt of de wethouder bereid is dit ook te gaan doen. Ten slotte vraagt ze 
aandacht voor informele schulden, oftewel schulden bij familie, vrienden of kennissen. Het is belangrijk om in 
gesprekken met cliënten ook hier aandacht aan te besteden. 

 
 De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) heeft geen vragen. 
 
 Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) maakt complimenten voor het mooie beleidsplan. Een integrale 

aanpak is van groot belang. In de vroegsignalering is er extra aandacht voor de zorgmijders en wordt 
meegeschakeld met andere hulpverleners. Bij beslispunten 2 en 3 wordt gesproken over privacy. Zij vraagt of 
het mogelijk is om informatie uit te wisselen en tegelijkertijd de privacy te waarborgen. Ze vraagt of er gedaan 
wordt aan online monitoring van burgers en of de gegevens in de gemeente Huizen beschermd zijn. 

 
 Mevrouw Vos (CDA) constateert dat er wederom een wettelijke taak wordt neergelegd bij de gemeente 

zonder dat er middelen vanuit het Rijk tegenover staan. Vroegsignalering kan wel bijdragen aan het oplossen 
van schuldenproblematiek. Er wordt voorgesteld om een beslistermijn van zes weken toe te voegen aan de 
Verordening sociaal domein. Zij vraagt waarom wordt afgeweken van de wettelijke termijn van acht weken.  

 Mevrouw Van Werven (D66) vindt het verwarrend dat de waardering voor de mantelzorgers in aanpassing 
sociaal domein wordt gewijzigd. Het was handiger geweest om dat separaat nog te vermelden. Over het 
beleidsplan schuldhulpverlening vraagt zij zich af of wordt gemeten hoe effectief het is om bij kleinere 
schulden brieven te sturen. Mensen met schulden kunnen juist geneigd zijn om brieven niet meer open te 
maken. En ze vraagt welke mogelijkheden er zijn als mensen geen hulp meer willen. Daarnaast is de 
kostendelersnorm regelmatig in het nieuws. De gemeente mag niet veel, maar ze vraagt wat nog wel. 

 
 De heer Bource (SGP) heeft een aantal jaar geleden al gepleit voor preventie en vroegsignalering. Het is ook 

belangrijk om taboes te doorbreken. Alleen dan kan het beheersbaar worden gemaakt. Hij heeft veel 
waardering voor vrijwilligers die betrokken zijn bij dit proces. Communicatie met de doelgroep is ook van 
groot belang. 

 
 Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) verbaast het dat hier ook de aanpassing van de Verordening sociaal 

domein staat op het punt van de mantelzorg. Ze vraagt wat de relatie is met de andere punten in dit voorstel. 
Over de schuldhulpverlening leest ze dat er gewerkt wordt met lokale partners. Zij vraagt wat hun bijdrage 
was aan de totstandkoming van dit beleidsdocument en of er verbeterpunten waren. Bijvoorbeeld in het 
aankomende plan over bescherming en opvang is een heel duidelijke uitleg opgenomen waarom bepaalde 
keuzes worden gemaakt. Ze vraagt zich af of het beleid dat voor alle HBEL-gemeenten wordt beschreven wel 
past voor Huizen omdat daar ernstigere problematiek aan de orde is. Daarnaast heeft ze geluiden gehoord 
dat de bewindvoering van mensen die in de schulden zitten, niet altijd goede kwaliteit levert. Het kan in het 
belang van de bewindvoering zijn om mensen juist zo lang mogelijk in de schulden te houden. Ze vraagt 
welke mogelijkheden de gemeente heeft om in te grijpen als het fout gaat bij de bewindvoering en er 
afspraken over te maken. 

 
 De heer Schaap (Transparant Huizen) hoopt dat de gemeente goed toezicht houdt. Vaak lopen de schulden 

van de mensen alleen maar op door bewindvoerders die er een potje van maken. 
 



 

 
Datum: 02-06-21 Blad: 21 
 

 Mevrouw Van de Kleij (Leefbaar Huizen) vindt het een goed plan. Zij vraagt of het nog vaak voorkomt dat 
mensen geen bemoeienis of hulp willen en of er concrete handvatten zijn om deze mensen toch 
ondersteuning te bieden. Daarnaast vraagt ze zich af of bewindvoering zware kosten met zich meebrengt 
voor de gemeente. 

 
 De heer Bartlema (VVD) vindt het ook een goed plan. Hij sluit zich aan bij de opmerking van mevrouw Vos 

van het CDA. Het is hem ook opgevallen dat er vanuit de centrale overheid weer een taak bij de gemeente 
wordt gelegd zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. De staatssecretaris heeft al aangegeven nog 
eens een kosten-batenanalyse te maken. Nu boekt de gemeente structureel in omdat het een wettelijke taak 
is. Hij vraagt welke signalen er aan Den Haag worden afgegeven en of er via de VNG een vinger aan de pols 
is. 

 
 Wethouder Hoelscher zegt dat lobby van de VNG geen garantie geeft op een goede uitkomst. Hij vindt het 

ook niet bemoedigend dat de staatssecretaris er nog naar gaat kijken want dat zou ook gebeuren bij de 
jeugdzorg. Een aantal fracties heeft goede connecties met het zittende kabinet en hij raadt aan daar gebruik 
van te maken zodat de taken die over de schutting worden gegooid in elk geval met voldoende middelen 
gepaard gaan. 
Hij gaat geen uitspraken doen over de kwaliteit van bewindvoering. Hij wil niet een hele beroepsgroep over 
een kam scheren. Hij is wel met een aantal bewindvoerders in gesprek om te komen tot een convenant. Het 
is van belang dat mensen zo snel mogelijk worden geholpen en eigen verantwoordelijkheid staat altijd 
voorop. 

 Vanaf 2021 geldt het adviesrecht wat betekent dat de gemeente kan aangeven voor de rechtbank dat er ook 
andere mogelijkheden zijn dan bewindvoering. 
In de kadernota staan uitgangspunten. Het college en de ambtenaren zullen dat uitwerken. De invulling kan 
per gemeente verschillen. Als iemand niet geholpen wil worden dan is er het instrument om iemand onder 
bewind of curatele te stellen. Dat zijn verregaande maatregelen die gelukkig alleen door de rechter kunnen 
worden doorgevoerd. 
Humanitas is momenteel in gesprek met de voedselbank om te kijken of er mooie afspraken gemaakt kunnen 
worden. Goede samenwerking met het maatschappelijk middenveld is van belang om problemen structureel 
op te lossen. 

 De gemeente is zeker privacybewust. Privacy staat altijd voorop maar soms is het in het belang van mensen 
om daar een inbreuk op te maken. De grondslag is altijd in de wet bepaald.  
Het is een wettelijke taak en in die zin een technische vertaling van nationale wetgeving naar de lokale 
regelgeving. Hij snapt dat er verwarring is over het verband met het mantelzorgcompliment. Inhoudelijk is dat 
besluit al genomen door de raad en dit is niet meer dan een technische vertaling naar de lokale verordening. 
Hij heeft met mevrouw Terlouw een plezierig gesprek gehad over andere mogelijkheden om mantelzorgers te 
ondersteunen. Daaruit zijn concrete ideeën naar voren gekomen. Er zijn ook gesprekken gevoerd met 
mantelzorgers zelf. Er wordt gekeken naar manieren zonder dat het de gemeente heel veel geld kost. 
Waarom van acht naar zes weken? Dit wordt gedaan op verzoek van de adviesraad sociaal domein. Omdat 
eerder ingrijpen beter is, vond hij dit een goede suggestie. 
In het kader van vroegsignalering wordt altijd een brief gestuurd om een afspraak te maken en dan gaat men 
langs. 

 
 Mevrouw Van Werven (D66) vraagt zich af of het niet effectiever is om direct de telefoon te pakken. 
 
 Wethouder Hoelscher is het daarmee eens. Als er geen reactie komt op de brief, dan wordt er zeker actie 

ondernomen. Schuldhulpmaatjes vinden soms inderdaad zakken met ongeopende post. 
 Een stok achter de deur ligt heel moeilijk. Per geval moet worden bekeken wat het beste is. Medewerking 

van de persoon is nodig en anders moet nog naar bewindvoering worden gegrepen. 
De gemeente heeft geen invloed op de Participatiewet. Die schrijft bijna letterlijk voor wat de gemeente moet 
doen. Dat geldt ook voor de kostendelersnorm. Bijvoorbeeld in de zaak in Wijdemeren heeft de gemeente 
wel gedaan wat de nationale overheid voorschrijft. 

 
 Mevrouw Leeuwin (PvdA) herhaalt haar vragen over het betrekken van jongeren bij vroegsignalering en het 

hebben van informele schulden. 
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 Mevrouw Van de Kleij (Leefbaar Huizen) vraagt nogmaals hoe vaak het voorkomt dat mensen geen 

bemoeienis willen en hoe daarmee om wordt gegaan. 
 
 Wethouder Hoelscher stelt voor deze laatste vraag technisch aan de ambtenaren te stellen. Ingrijpen gaat 

naar bevind van zaken omdat elke situatie anders is. Opvoeden van kinderen ligt nog wel bij de ouders en 
het begint bij voorbeelden van goede financiën. Er is dus ook voorlichting voor ouders en er zijn twee 
budgetcoaches aangesteld die het gesprek met jongeren aangaan. Er zijn allerlei maatregelen en in de 
uitwerking zal hij zorgen dat daarvan voorbeelden terug te vinden zijn. 

 
 Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) had een vraag gesteld over de lokale partners en de betrokkenheid bij de 

totstandkoming van dit voorstel. Ze vraagt ook af er accenten zijn gegeven die anders zijn dan voor de 
andere HBEL-gemeenten. 

 
 Wethouder Hoelscher geeft aan dat dit een kadernota is die uitgewerkt zal worden aan de hand van de 

plaatselijke behoefte. Er was geen beleidsplan dus er valt weinig te evalueren. Uiteraard is het tot stand 
gekomen in onderling overleg. Hij denkt in maatschappelijke opgaven die samen met verschillende betrokken 
partijen aangepakt kunnen worden.  

 
 Mevrouw Leeuwin (PvdA) vraagt nogmaals aandacht voor de informele schulden. Misschien kunnen 

consulenten dat vragen omdat mensen er niet zelf over gaan beginnen. 
 
 Wethouder Hoelscher geeft aan dat de consulenten verstand van zaken hebben. Alle punten die naar voren 

worden gebracht, worden zo veel als mogelijk meegenomen in de uitwerking. Juist informele schulden laten 
mensen achterwege. Ernaar vragen zullen de consulenten zeker doen, maar het is niet helemaal op te halen.  

 
 Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) snapt dat er geen evaluatie is omdat het een nieuwe kadernota is. Maar dit 

is geen start van schuldhulpverlening uit het niets. Ze vraagt of er dan niets is opgehaald bij partijen die al 
bezig zijn. 

 
 Wethouder Hoelscher zegt dat er nooit eerder meetbare doelen zijn neergezet. In het nieuwe beleid zullen 

die wel staan en die kunnen worden geëvalueerd. 
 
 De voorzitter opent de ronde standpuntbepaling. 
 
 Mevrouw Leeuwin (PvdA) stemt van harte in. 
 
 De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) stemt ook in. 
 
 Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) stemt ook graag in. 
 
 Mevrouw Vos  (CDA) heeft voldoende informatie en kan instemmen. 
 
 Mevrouw Van Werven (D66) heeft ook voldoende informatie. Ze kan van harte instemmen. 
 
 De heer Bource (SGP) stemt in en kijkt uit naar de lokale invulling. 
 
 Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) neemt het nog mee terug. 
 
 De heer Schaap (Transparant Huizen) kan ermee instemmen. 
 
 Mevrouw Van de Kleij (Leefbaar Huizen) stemt ermee in. 
 
 De heer Bartlema (VVD) stemt ermee in. 
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 Conclusie: behandelpunt voor de raadsvergadering van 3 juni 2021. 
 
7.7 Zienswijze concept Beleidsplan Bescherming en Opvang 2021-2024 
 De heer Van Klink (VVD) schat in dat de doelen en focus aansluiten op de doelen die de gemeente Huizen 

voor het sociaal domein heeft gesteld. Dat is om zo effectief mogelijk investeringen te doen en met een zo 
groot mogelijke impact en een zo kwalitatief hoog mogelijk resultaat voor de inwoners. Hij vraagt of de 
wethouder dit hetzelfde ziet. 

 
 Mevrouw Van de Kleij (Leefbaar Huizen) heeft geen vragen. 
 
 De heer Schaap (Transparant Huizen) heeft ook geen vragen. 
 
 Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) zegt dit in een eerder document over hetzelfde onderwerp het belangrijkste 

punt het aantal beschikbare plekken was. Zij vraagt of er nu voldoende plekken zijn om deze kwetsbare 
mensen op te vangen. 

 
 De heer Bource (SGP) vindt dat het voorstel belangrijke punten aansnijdt. Het gaat om een kwetsbare 

doelgroep en het is van belang dat hiervoor zaken geregeld worden. Het is essentieel om te weten of dak- en 
thuisloosheid kan worden voorkomen en in welke mate. Hij heeft nog een zorg of er voldoende middelen zijn 
om de punten waar te maken. 

 
 Mevrouw Van Werven (D66) vindt het goed dat veel suggesties van de adviesraden zijn meegenomen. Zij 

deelt van harte de zienswijze. 
 
 Mevrouw Van Deutekom (CDA) sluit zich aan bij de vragen van de voorgangers. Het CDA ondersteunt het 

stuk. 
 
 Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) ondersteunt het en is benieuwd hoe het er in de praktijk uit gaat zien. 
 
 De heer Vreedeveld (PvdA) heeft een setje vragen die hij omwille van de tijd schriftelijk kan stellen. In de 

basis is het een prima plan. 
 
 De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) heeft verder geen vragen. 
 
 Wethouder Hoelscher zegt dat dit zeker aansluit op de ambities. Het gaat om voorkomen en ook mensen 

perspectief bieden. Hij wil oproepen om niet te veel vragen te stellen maar vooral wensen en bedenkingen 
mee te geven. Men kan nog zulke mooie ambities en woorden hebben, maar het gaat om de uitvoering. Er 
kunnen niet steeds plaatsen bij komen dus er moet sprake zijn van doorstroming. Bij de toewijzing van 
huizen moet daarom misschien voorrang worden gegeven aan bepaalde doelgroepen zoals deze. Het gaat 
om schaarste en hoe je die verdeelt. Soms moeten er politieke keuzes worden gemaakt. 

 
 De voorzitter maakt een rondje standpuntbepaling. 
 
 De heer Van Klink (VVD) kan instemmen met het voorstel. 
 
 Mevrouw Van de Kleij (Leefbaar Huizen) vindt het een mooi plan en kan instemmen. 
 
 De heer Schaap (Transparant Huizen ) stemt in. 
 
 Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) stemt ook in. 
 
 De heer Bource (SGP) stemt in. 
 
 Mevrouw Van Werven (D66) stemt in en is heel blij met de zienswijze. 
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 Mevrouw Van Deutekom (CDA) stemt eveneens in. 
 
 Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) stemt in. 
 
 De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) stemt in. 
 
 De heer Vreedeveld (PvdA) stemt ook in. 
 
 Conclusie: hamerstuk voor de raadsvergadering van 3 juni 2021. 
 
 De voorzitter geeft nogmaals aan dat de vragen over de mededelingen schriftelijk zullen worden beantwoord. 

De lijst van toezeggingen wordt eveneens schriftelijk afgehandeld.  
 
 
 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.57 uur. 
 
 
 
 Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 juni 2021. 
 
 De commissiegriffier,  De voorzitter, 
   


