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Aanwezig: 
 

Voorzitter en commissiegriffier 
W. Doorn (voorzitter) 
P. Mol Lous (commissiegriffier) 
 
Commissieleden  
 

 VVD-fractie:  
S.H. van Klink, C. Loenen 

 Fractie Leefbaar Huizen: 
F.F.H. van de Kleij, L. Veer 

 Fractie Dorpsbelangen Huizen: 
B.J. Okkema, T.J.J. Erbé 

 CDA-fractie: 
D.C. van Deutekom, M. Vos 

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

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

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

 ChristenUnie-fractie: 
M. Terlouw 

 SGP-fractie: 
R.J.C. Bource, D. Hettema 

 Transparant Huizen-fractie: 
L. Schaap, L.D. ter Velde 
 

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

College 
G. Rebel (tot 21.05 uur), M.H. Hoelscher (tot 21.15 uur), M.L.C. Verbeek 
 

Afwezig: 
 

Er zijn geen afwezigen 
  

 

Resumé van de openbare commissievergadering Sociaal Domein 
 
Datum: 17 mei 2022 
Aanvangstijd:  20.00 uur 
Eindtijd: 22:18 uur 
Locatie:  Raadzaal gemeentehuis van Huizen 
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1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 20:00 en heet alle aanwezigen welkom in de 

nieuwe samenstelling van de commissie Sociaal Domein. De voorzitter noemt een 
aantal zaken betreffende de werking en omgang in de commissie.   

   
2. Mededelingen 
 Er zijn geen afmeldingen.  
 Er is ambtelijke ondersteuning aangemeld bij agendapunt 7.3. Mevr. Vos voor 

financiële vragen en mevr. Breugelmans voor overige vragen. 
  
3. Vaststellen vergaderorde 

Overeenkomstig het voorstel van de voorzitter besluit de commissie tot de volgende 
wijzigingen van de agenda: 

 Onder agendapunt 7.5 wordt als behandelpunt toegevoegd de mededeling van 
wethouder Hoelscher over evaluatie speerpunten LHBTI+ 2018 -2021. 

 Onder agendapunt 7.6 wordt als behandelpunt toegevoegd de mededeling van 
het  college van B&W over opvang vluchtelingen Oekraïne. 

 Deze punten te behandelen na agendapunt 7.2 vanwege aanwezigheid van 
wethouder Hoelscher voor deze punten. 

 
Dhr. Bource benoemt wederom dat er veel mededelingen van de wethouders 
geagendeerd worden. De afspraak is hier terughoudend in te zijn en mededelingen die 
ter kennisname zijn in principe niet te agenderen. Afgesproken wordt hier in de 
agendacommissie opnieuw aandacht voor te hebben. 

  
4. Vaststellen resumé(s) en notulen 
4.1 Resumé van de openbare vergadering d.d. 15 februari 2022 

Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 
  
4.2 Notulen van de openbare vergadering d.d. 15 februari 2022 

Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 
  
5. Informatie van het college. 
5.1 Mededelingen van het college en/of portefeuillehouder(s) 
 De volgende mededelingen van het college en/of de portefeuillehouders zijn door de 

commissie voor kennisgeving aangenomen. 
 Mededeling van wethouder Hoelscher over Oekraïense vluchtelingen. 
 Mededeling van wethouder Verbeek over informatiebulletin Talent Primair. 
 Mededeling van wethouder Verbeek over nieuw regionaal convenant eerste opvang 

onderwijs. 
 Mededeling van wethouder Hoelscher over gebruik van het voormalig hotel Newport 

voor de opvang van vluchtelingen. 
 Mededeling van wethouder Hoelscher over specialistische Jeugdhulp. 
 Mededeling van wethouder Hoelscher over diverse onderwerpen. 
 Mededeling van wethouder Hoelscher over opvang vluchtelingen uit Oekraïne. 
 Mededeling van wethouder Hoelscher over uitloop tijdelijke noodopvang in de 

Werkhaven. 
 Mededeling van wethouder Hoelscher over Jaarverslag Wmo toezicht 2021. 
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 Mededeling van burgemeester Meijer en wethouder Hoelscher over gemaakte 
kosten en uren voor opvang Oekraïense vluchtelingen. 

 Mededeling van wethouder Hoelscher over voortgang project nieuwbouw 
wijkcentrum Bovenmaat-West. 

 Mededeling van wethouder Rebel over jeugdwerkloosheid. 
 Mededeling van wethouder Hoelscher over diverse onderwerpen voor commissie 

Sociaal Domein.  
 Mededeling van wethouder Hoelscher over informatie management dashboard. 

  
5.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen 

Er zijn geen mondelinge mededelingen van het college.  
  
5.3 Vragen aan het college  

 Wethouder Hoelscher beantwoordt de vragen van mevr. Loenen van de VVD fractie 
en de aanvullende vragen van mevr. Van Deutekom van de CDA fractie over 
activiteiten en een feest voor jeugdigen in Huizen.   

 Wethouder Hoelscher beantwoordt de vragen van mevr. Terlouw van de 
ChristenUnie en de aanvullende vraag van dhr. Vreedeveld van de PvdA over  
uithuisgeplaatste kinderen ten gevolge van de toeslagenaffaire.   

  
6. Spreekrecht voor burgers. 

Er hebben zich geen insprekers gemeld. 
 
7. Behandelpunten. 
 
7.1 Verbonden partijen, waaronder regio Gooi en Vechtstreek en MRA 
 Wethouder Hoelscher beantwoordt vragen van de fracties van VVD, Dorpsbelangen 

Huizen, D66 en GroenLinks over de resumés van het portefeuillehoudersoverleg 
sociaal domein van regio Gooi en Vechtstreek. Het valt wethouder Hoelscher op dat er 
veel vragen zijn over de resumés en hij vraagt zich af of het verstrekken van informatie 
in deze vorm de juiste is. Dit is voor de agendacommissie om te bespreken.   

 
  Toezegging 

 Wethouder Hoelscher zegt toe informatie over inburgering te delen wanneer er 
nieuwe ontwikkelingen zijn.  

   
7.2 Conceptbegroting 2023 en jaarrekening 2021 Werkvoorzieningsschap 

Tomingroep 
 Wethouder Rebel waardeert dat er een warm hart is vanuit de commissie voor de 

Tomingroep en beantwoordt vragen van de verschillende fracties. 
   
 Advies commissie:  

De meerderheid van de commissie, de vertegenwoordigingen van de fracties van VVD, 
CDA, D66, Dorpsbelangen Huizen, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en Transparant 
Huizen, adviseert de raad in te stemmen met het voorstel.  
De vertegenwoordigingen van de fracties van Leefbaar Huizen en SGP behielden een 
standpunt voor en namen het voorstel mee terug voor overleg met de fractie. 
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7.5 Mededeling wethouder Hoelscher over evaluatie speerpunten LHBTI+ 2018 -2021 
 Wethouder Hoelscher gaat in op de zorgen van de fractie van GroenLinks.  
   
 Toezegging 

 Wethouder Hoelscher zegt toe mee te nemen in de actieagenda van LHBTI+  
aandacht voor terughoudendheid van ouderen om te spreken over hun seksuele 
geaardheid. 

 
7.6 Mededeling van het  college van B&W over opvang vluchtelingen Oekraïne 
 Wethouder Hoelscher beantwoordt vragen van de fractie van GroenLinks. 
 Wethouder Hoelscher vraagt mevr. van den Berge Takecarebnb te verzoeken contact 

op te nemen met het gemeentebestuur over een mogelijke werkplek voor medewerkers 
in het gemeentehuis.  

 
7.3 Deelverordening ‘subsidie ondersteuning lokale culturele infrastructuur Huizen II’ 
 Wethouder Verbeek beantwoordt vragen van de verschillende fracties. 
 Mevr. Vos beantwoordt financiële vragen van de verschillende fracties.  
 
 Advies commissie:  

De vertegenwoordigingen van de fracties van VVD, CDA, D66, Dorpsbelangen Huizen, 
PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, Leefbaar Huizen, SGP en Transparant Huizen 
behielden een standpunt voor en namen met het voorstel mee terug voor overleg met 
de fractie. 

 
 Toezegging 

 Wethouder Verbeek zegt toe een overzicht van aanvragers van de subsidie voor 
cultuur aan de commissie Sociaal Domein te sturen. 

  
7.4 Huisvesting Kamperfoelieschool (Talent Primair) 
 Wethouder Verbeek beantwoordt vragen van de fracties van ChristenUnie, GroenLinks 

en Dorpsbelangen Huizen.  
  
8. Vaststellen toezeggingenlijst 

Op de lijst van toezeggingen hebben de nummers 24 t/m 33 betrekking op het sociaal 
domein.  
De toezeggingenlijst wordt vastgesteld met inachtneming van de volgende wijzingen: 
 Toezeggingen 28 en 32 samen te voegen vanwege de samenhang in onderwerp. 

Beide betreffen het dashboard sociaal domein.  
 Toezegging 27 aan te passen naar 2e kwartaal 2022 vanwege de inhoud in de 

beschrijvende tekst. 
 
Wethouder Verbeek en de voorzitter beantwoorden vragen van dhr. Erbé van de fractie 
van Dorpsbelangen Huizen over de toezeggingenlijst.  
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Toezeggingen 

 Wethouder Verbeek zegt toe wethouder Hoelscher te vragen wat bij toezegging 
24 over de ontwikkelingen rondom het zorg- en veiligheidshuis Gooi en 
Vechtstreek verstaan moet worden onder het op gezette tijden informeren van 
de commissie. 

 Wethouder Verbeek zegt toe wethouder Hoelscher te vragen wanneer de 
commissie geïnformeerd wordt over toezegging 29 betreffende de invulling van 
de bezuiniging in 2023 bij Versa Welzijn. Dit vanwege het belang van in 
standhouden van de BoodschappenPlusBus.  

 
9. Rondvraag 

 Wethouder Verbeek beantwoordt de vraag van mevr. Veer van de fractie van 
Leefbaar Huizen, welke ondersteunt wordt door dhr. Erbé van Dorpsbelangen 
Huizen, over het niet bezorgen van het Nieuwsblad voor Huizen. Inwoners hebben 
deze informatie nodig, vanwege informatie van de gemeente die hierin staat 
(Omrooper).  

 
 Toezegging 

 Wethouder Verbeek vraagt postcodes van gebieden door te geven waar de 
krant niet of nauwelijks wordt bezorgd en zegt toe de afdeling Communicatie 
van de gemeente Huizen te vragen hierover contact opnemen met het 
Nieuwsblad voor Huizen.   

  
 Sluiting 

Vanwege afscheid van de commissiegriffier mevr. Mol Lous bedankt de voorzitter de 
commissiegriffier voor haar werkzaamheden.  
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 22:18 uur. 

 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 21 juni 2022 
 
De commissiegriffier, De voorzitter, 
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Aan de toezeggingenlijst toe te voegen toezeggingen 

 Wethouder Hoelscher zegt toe informatie over inburgering te delen wanneer er 
nieuwe ontwikkelingen zijn. 

 Wethouder Hoelscher zegt toe mee te nemen in de actieagenda van LHBTI+  
aandacht voor terughoudendheid van ouderen om te spreken over hun seksuele 
geaardheid. 

 Wethouder Verbeek zegt toe een overzicht van aanvragers van de subsidie voor 
cultuur aan de commissie sociaal domein te sturen. 

 Wethouder Verbeek zegt toe wethouder Hoelscher te vragen wat bij toezegging 24 
over de ontwikkelingen rondom het zorg- en veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek 
verstaan moet worden onder het op gezette tijden informeren van de commissie. 

 Wethouder Verbeek zegt toe wethouder Hoelscher te vragen wanneer de 
commissie geïnformeerd wordt over toezegging 29 betreffende de invulling van de 
bezuiniging in 2023 bij Versa Welzijn. Dit vanwege het belang van in standhouden 
van de BoodschappenPlusBus.  

 Wethouder Verbeek vraagt postcodes van gebieden door te geven waar de krant 
niet of nauwelijks wordt bezorgd en zegt toe de afdeling Communicatie van de 
gemeente Huizen te vragen hierover contact opnemen met het Nieuwsblad voor 
Huizen.   


