
 

1 
 

Aanwezig: 
 

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

• VVD-fractie:  
J. Bartlema, S.H. van Klink 

• Fractie Leefbaar Huizen: 
L. Veer, R.W. de Bruijn 

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

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

• D66-fractie:  
F. Fitskie 

• GroenLinks-fractie: 
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, I.I. Kruimer 
 

Griffie 
K. de Rooij (raadsadviseur) 
J. Veenstra (raadsgriffier)  
 
College 
K. van Werven 
F. van der Kleij 
R. Boom 
 
 

Afwezig: 
 

M. Amessas (GroenLinks), C.G. de Kok (ChristenUnie)  

 

Resumé van de openbare commissievergadering Sociaal Domein 
 
Datum: 29 november 2022 
Aanvangstijd:  20.04 uur 
Eindtijd: 23:10 uur 
Locatie:  Raadzaal gemeentehuis van Huizen 
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1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 20:04 uur en heet alle aanwezigen welkom.  
   
2. Mededelingen 

• De heer M. Amessas (GroenLinks) heeft zich afgemeld. 
• De heer C.G. de Kok (ChristenUnie) heeft zich afgemeld. 
• Bij agendapunt 7.5 Doorwerkingsonderzoek rekenkamer schuldhulpverlening neemt 

mevrouw R. Quapp, voorzitter van de rekenkamer, digitaal deel aan de vergadering. 
 

3. Vaststellen van de agenda 
 Overeenkomstig het voorstel van de voorzitter, besluit de commissie tot de volgende     
 wijzigingen van de agenda: 
 
• Voorgesteld wordt om de agendapunten wat in volgorde te wijzigen, zodat 

agendapunten die een relatie hebben met elkaar direct na elkaar behandeld worden. 
De voorgestelde volgorde voor behandeling is: 7.1, 7.3, 7.2, 7.5 en vervolgens de 
agenda vervolgen zoals op de agenda staat.  
 

De voorzitter meldt dat de volgende mededelingen zijn aangemeld voor behandeling: 

• Mededeling (1) wethouder Van der Kleij over correctie mededeling (7) prognose 
sociaal domein + mededeling wethouders Van der Kleij en Van Werven over 
prognose sociaal domein Q4. 
Beiden Aangemeld door de PvdA - toegevoegd als agendapunt 7.6. 

• Mededeling (2) wethouder Van der Kleij over jeugdbescherming en jeugdreclassering 
Aangemeld door PvdA - toegevoegd als agendapunt 7.7. 

4. Vaststellen resumé(s) 
  
4.1 Resumé commissie Sociaal Domein 11 oktober 2022 

Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 
  
4.2 Resumé openbaar gecombineerde commissie d.d. 19 oktober 2022 

Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 
  
4.3 Resumé niet openbaar gecombineerde commissie d.d. 19 oktober 2022 

Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 
 
5. Informatie van het college 
 
5.1 Mededelingen van het college en/of portefeuillehouder(s) 
        De mededelingen 3, 4, 5 en 6 worden voor kennisgeving aangenomen. 
  
5.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen 

• Wethouder Van der Kleij deelt mee dat de definitieve vaststelling van de landelijke 
hervormingsagenda is uitgesteld naar begin 2023. 
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5.3 Behandeling schriftelijke of mondelinge beantwoording van commissievragen 

• Wethouder Van Werven beantwoordt vragen van mevrouw Leeuwin (PvdA) over 
inkomenstoets huishoudelijke hulp.  
Naar verwachting zal in de raadsvergadering van 9 februari 2023 een voorstel tot 
invoering van de inkomenstoets huishoudelijke hulp worden gedaan. 

• Wethouder Van Werven beantwoordt vragen van mevrouw Terlouw (ChristenUnie), 
mevrouw Leeuwin (PvdA), mevrouw Rienstra (GroenLinks) en de heer Bource 
(SGP) over de stand van zaken met betrekking tot het Huizer Museum. 

• Wethouder Boom beantwoordt vragen van mevrouw Van Deutekom (CDA) over de 
Rehobothschool.  
Een voorstel aan de raad over de plannen van een nieuwe Rehobothschool volgt in 
de eerste cyclus na de jaarwisseling.   

• Wethouder Van Werven beantwoordt vragen van mevrouw Van Deutekom (CDA) 
over de kindervakantieweek. 

 
9. Rondvraag 
 Op verzoek van wethouder Boom, is de rondvraag van de heer Vreedeveld (PvdA) na 

agendapunt 5.3. behandeld. 
• De heer Vreedeveld  merkt op dat de lokale woonvisie Huizen dit jaar afloopt en 

vraagt of er al een nieuwe woonvisie in de maak is en of hierin ook een Woonzorg 
visie wordt opgenomen. 
 
Wethouder Boom ligt toe dat momenteel ambtelijk wordt gewerkt aan een nieuwe 
woonvisie en dat de Woonzorgvisie daarvan deel uit zal maken. De verwachting is 
dat de integratie van de complete woonvisie in het vierde kwartaal van 2023 gereed 
zal zijn. 

  
6. Spreekrecht voor burgers 

Er hebben zich geen insprekers gemeld. 
 
7. Behandelpunten 
 
7.1 Verbonden partijen, waaronder regio Gooi en Vechtstreek en MRA 
 Er zijn geen vragen.   
   
7.3 Zienswijze begrotingswijziging 2022-09 Bestuursrapportage 2022 Gooi en 

Vechtstreek 
 Wethouders Van Werven en Van der Kleij beantwoorden vragen van de verschillende 

fracties. 
   
 Advies commissie: 
         De vertegenwoordigers van de fracties van VVD, D66, Dorpsbelangen Huizen, 

GroenLinks, ChristenUnie, Leefbaar Huizen, SGP en Transparant Huizen adviseren de 
raad in te stemmen met het voorstel. De fractie van CDA doet dit onder voorbehoud 
van de ambtelijke beantwoording van de gestelde technische vragen over 
doelgroepenvervoer. De fractie van PvdA behoudt zijn standpunt voor en neemt het 
voorstel mee terug voor overleg met de fractie. 
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 Toezegging: 
 Wethouder Van Werven zegt toe contact op te nemen met de Regio om na te gaan of 

er een memo opgesteld kan worden waarin meer uitleg wordt gegeven over het feit dat  
het omzetverlies bij doelgroepenvervoerder Vervoer Gooi en Vechtstreek BV. door de 
Coronacrisis, geen financiële gevolgen heeft voor de regiogemeenten. 

 
7.2 Presentatie Jaarverslag 2021 SchuldHulpMaatje Huizen 

• De heer Barmentlo van SchuldHulpMaatje geeft een presentatie over de activiteiten 
en het jaarverslag 2021 van SchuldHulpMaatje. 

• De heer Barmentlo beantwoordt vragen van de verschillende fracties. 
   
7.5 Doorwerkingsonderzoek rekenkamer schuldhulpverlening 

• Voorzitter van de Rekenkamer, mevrouw R. Quapp, geeft een korte introductie bij  
     dit agendapunt. 
• Mevrouw Quapp beantwoordt vragen van de verschillende fracties. 
• Wethouder Van Werven beantwoordt vragen van de verschillende fracties.  

Het nieuwe beleidsplan schuldhulpverlening zal naar verwachting in de tweede helft 
van 2023 aan de raad ter vaststelling worden aangeboden. 

      
 Advies commissie: 
         De commissie adviseert de raad in zijn vergadering van 15 december 2022 bij het 

agendapunt “Hamerstukken” in te stemmen met het voorstel. 
 
 Toezegging: 
        Wethouder Van Werven zegt toe bij het nog te realiseren beleidsplan 

schuldhulpverlening een oplegger te voegen met een planning voor de implementatie 
van de aanbevelingen van de Rekenkamer. 

 
7.4 Klachtenbrief bewoners appartementencomplex Oostermeent 
 Wethouder Van Werven beantwoordt vragen van de verschillende fracties.  
 
7.6  Mededeling wethouder Van der Kleij over correctie mededeling prognose sociaal 

domein + Mededeling wethouders Van der Kleij en Van Werven over prognoses 
Sociaal Domein Q4  
• Wethouder Van der Kleij beantwoordt de vragen van de verschillende fracties. 
• Wethouder Van Werven beantwoordt de vragen van de verschillende fracties. 

 
• Op verzoek van mevrouw Vos (CDA) wordt de commissie via de griffie nog 

geïnformeerd over wat, met betrekking tot de lokale raamwerkovereenkomsten, 
wordt bedoeld met de specifieke zorg voor vrouwen die maar door enkele 
aanbieders kan worden geleverd. 

• Op verzoek van mevrouw Vos (CDA) wordt de commissie via de griffie nog 
geïnformeerd over waarom er met betrekking tot hulp bij huishouden in de begroting 
voor 2022 geen rekening wordt gehouden met een autonome toename terwijl dit in 
de prognose wel het geval is. 
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7.7   Mededeling wethouder Van der Kleij over jeugdbescherming en jeugdreclassering  
•    Wethouder Van der Kleij beantwoordt de vragen van de verschillende fracties. 

 
 
 
8. Vaststellen toezeggingenlijst 

Op de lijst van toezeggingen hebben de nummers 27 t/m 35 betrekking op het sociaal 
domein.  
•    De heer Erbé stelt voor om toezegging 33, in tegenstelling tot het voorstel van de  

 voorzitter, niet af te voeren van de lijst van toezeggingen omdat hij graag met enige 
regelmaat de stand van zaken met betrekking tot de wens voor het plaatsen van 
extra bankjes, met name in het oude dorp, zou willen bespreken in de commissie. 
Wethouder Van Werven ligt toe dat niet is toegezegd dat er extra bankjes komen in 
het oude dorp maar dat wanneer er in de toekomst plannen zijn om bankjes te 
plaatsen, deze wens zal worden meegenomen. Door een meerderheid van de 
commissie wordt alsnog ingestemd met het afvoeren van toezegging 33 van de lijst 
van toezeggingen. 

• Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) vraagt zich met betrekking tot toezegging 30 af of 
de doorgang van netwerkbijeenkomsten van het cultuurplatform afhankelijk zijn van 
de verdeling/besteding van de coronamiddelen. Wethouder Van Werven ligt toe dat 
dit niet het geval is en de netwerkbijeenkomsten gewoon plaatsvinden en er 
afgelopen november nog een is gehouden.  

• Mevrouw Veer (LeefbaarHuizen) merkt op dat op de lijst van toezeggingen, na 
toezegging 26, twee lege vlakken staan en er niet is doorgenummerd. Dit zal 
administratief worden gecorrigeerd. 

 
De toezeggingenlijst wordt vastgesteld met inachtneming van de volgende wijzingen: 
• De commissie besluit in meerderheid dat de toezeggingen nummers 28, 29, 32 en 

33 worden afgevoerd. 
 
9.   Rondvraag 

• De heer Bource (SGP) nodigt wethouder Van Werven namens het hospice in 
Huizen uit om na te denken over hoe het contact met de gemeente kan worden 
geoptimaliseerd. 
Wethouder Van Werven gaat graag op deze uitnodiging in. 

 
 Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 23:10 uur. 
 

 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 januari 2023. 
 
De commissiegriffier, De voorzitter, 
 
 
 

 
  
  


