
 

Datum: 21 februari 2023 Blad: 1 

 

Aanwezig: 
 

Voorzitter en commissiegriffier 
W. Doorn (voorzitter) 
A.E. Helmig (commissiegriffier) 
 

Commissieleden  

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

• 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.J. van den Berge, M. Mdaghri 

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

• ChristenUnie-fractie: 
M. Terlouw, C.G. de Kok 

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

• Transparant Huizen-fractie: 
L. Schaap, I.I. Kruimer  

 

Griffie 
• J. Veenstra (raadsgriffier)  

 

College 
• F.F.H. van der Kleij  
• N. Meijer 
• K. van Werven  
 
 

Afwezig: 

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

  

 

Resumé van de openbare commissievergadering Sociaal Domein 
 
Datum: 21 februari 2023 
Aanvangstijd:  20.00 uur 
Eindtijd: 23.15 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. 
  
2. Mededelingen 
 Geen mededelingen. 
  
3. Vaststellen vergaderorde 

Overeenkomstig het voorstel van de voorzitter besluit de commissie tot de volgende 
wijziging(en) van de agenda. 
• Commissievraag 5.3 van dhr. Bource wordt besproken bij agendapunt 7.2.   
• Mededeling (2) wethouder Van der Kleij over “Beëindigen toezicht jeugd-

bescherming” is aangemeld voor bespreken onder agendapunt 7.5. 
• Mededeling (3) van de burgemeester en wethouder Van Werven over “Oekraïense 

vluchtelingen, verlenging huur, continuering zorg en onderzoek naar alternatieve 
locatie” is aangemerkt voor bespreken agendapunt 7.4.  

• Na de rondvraag is er een besloten deel van de vergadering, zodat wethouder Van 
der Kleij vertrouwelijke informatie als onderdeel van agendapunt 5.2 met de 
commissie kan delen. 

• De commissie stemt tevens in met het voorstel van wethouder Van der Kleij, om 
agendapunt 7.3. aan te houden in afwachting van een binnenkort te verschijnen 
mededeling van haar over de Kinderombudsman, die tevens antwoord zal geven op 
de vragen die nu zijn gesteld. 

 
4. Vaststellen resumé(s) 
4.1 Resumé van de openbare vergadering d.d. 24 januari 2023 

Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 
 

4.2 Resumé van de besloten vergadering d.d. 24 januari 2023 
Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 

 
5. Informatie van het college. 
5.1 Mededelingen van het college en/of portefeuillehouder(s) 

• De mededelingen 2 en 3 worden besproken bij agendapunten 7.5 respectievelijk 7.2 
 

5.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen 
 Wethouder Van der Kleij deelt vertrouwelijke informatie in het besloten deel van de 

vergadering. 
 
5.3 Vragen aan het college 

Commissievragen van de heer Bource (SGP) over vluchtelingenopvang hotelschip, 
worden door wethouder Van Werven beantwoord bij agendapunt 7.2. 

 
6. Spreekrecht voor burgers. 

Er hebben zich geen insprekers aangemeld.  
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7. Behandelpunten. 
7.1 Verbonden partijen, waaronder Regio Gooi en Vechtstreek en MRA  
 Wethouder Van Werven beantwoord de vragen.  
 
Toezegging:  
 Wethouder van Werven zal zorg dragen voor een presentatie zodra er meer 

duidelijkheid is over het programma Gezondheid & Ondersteuning, zodat de 
commissie in de gelegenheid wordt gesteld mee te denken.  

 
7.2  Vluchtelingenopvang hotelschip  
 Wethouder Van Werven beantwoordt de commissievragen van de heer Bource. Tevens 

worden de gestelde vragen n.a.v. de mededeling en het raadsvoorstel beantwoord. 
De vertegenwoordigingen van de fracties van ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, 
Dorpsbelangen Huizen nemen het voorstel mee terug voor overleg met de fractie.  
De vertegenwoordigingen van de fracties Transparant Huizen, PvdA, GroenLinks, D66,                         
stemmen in met het voorstel. 

 
Toezegging 
 Wethouder Van Werven zegt toe de evaluatie (in ieder geval de 1e en zodra 

beschikbaar ook de 2e ), alsmede het oude raadsvoorstel waarin de kaders vermeld 
staan, toe te voegen aan het agendapunt voor de raadsvergadering van 9 maart 
aanstaande. 

 Wethouder Van Werven zegt toe bij continuering van het hotelschip periodiek te 
blijven evalueren. 

 Wethouder Van Werven zegt toe binnenkort zorg te dragen voor een presentatie  
over zowel noodopvang, asielzoekers als mensen uit Oekraïne in de regio en op 
welke wijze daar dan regionaal mee om te gaan. 

 
7.3 Rapport Kinderombudsman 

 Agendapunt is aangehouden, dus niet behandeld, in afwachting van een binnenkort te 
 verschijnen mededeling van wethouder Van der Kleij over dit onderwerp. 

 
7.4  Mededeling burgemeester Meijer en wethouder Van Werven over 

 Oekraïnse vluchtelingen, verlenging huur, continuering zorg en onderzoek naar 
 alternatieve locatie 

 Na beantwoording van de vragen door burgemeester Meijer voor kennisgeving 
aangenomen. 

 
7.5  Mededeling wethouder Van der Kleij over beëindigen toezicht  
 jeugdbescherming. 
 Na beantwoording van vragen door wethouder Van der Kleij voor kennisgeving 
 aangenomen.  
 
Toezegging 
 Wethouder Van der Kleij zegt toe, dat zij de commissie over de ontwikkelingen bij 

jeugdzorg mondeling en/of schriftelijk via mededelingen zal blijven informeren. 
 

8. Vaststellen toezeggingenlijst 
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De toezeggingenlijst wordt voor kennisgeving aangenomen met inachtneming van de 
volgende wijziging.  
• Toezegging 30 en 31 mogen samengevoegd worden tot één toezegging. 

 
Toezegging 
 Naar aanleiding van toezegging nr. 33 zegt wethouder Van Werven toe, dat uiterlijk 

eind maart 2023 een mededeling tegemoet gezien kan worden met het antwoord op 
de vraag waarom JoinUs In Huizen niet goed loopt. 

   
9. Rondvraag  

• Wethouder Van der Kleij beantwoordt de vragen van de heer Vreedeveld (PvdA)  
over de gewijzigde buslijnen.  

• Wethouder van Werven beantwoordt de vragen van mevrouw Leeuwin (PvdA) over 
een extra bedrag van 500 euro door het Rijk beschikbaar is gesteld voor 2022 voor 
de minima-huishoudens als compensatie voor de hoge energieprijzen. 

• Tevens beantwoordt wethouder Van Werven de vragen van mevrouw Leeuwin 
(PvdA) over het Tijdelijk Noodfonds Energie, die een deel van de energierekening 
kan betalen als dat mensen zelf niet lukt. 

 
Toezegging 
 Wethouder Van Werven zegt toe zodra de regeling over aanvullende financiële steun 

m.b.t. de hogere energieprijzen duidelijk is dit te zullen publiceren op de website. 
 
•  Wethouder Van Werven beantwoordt de vragen van mw. Vos (CDA) over het    

 afsluiten van het project Jobmaatjes. 
•  Wethouder van Werven beantwoordt de vraag van dhr. Erbé (Dorpsbelangen  
    Huizen) over een eventuele nieuwe prikpost.  

 
Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 23.15 uur.  
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 maart 2023 
 
De commissiegriffier, De voorzitter, 
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Aan de toezeggingenlijst toe te voegen toezeggingen 
 Wethouder  van Werven zal een presentatie geven zodra er meer duidelijkheid is 

over het programma Gezondheid & Ondersteuning, zodat de commissie in de 
gelegenheid wordt gesteld mee te denken.  

 Wethouder Van Werven zegt toe de evaluatie (in ieder geval de 1e en zodra 
beschikbaar ook de 2e ), alsmede het oude raadsvoorstel waarin de kaders vermeld 
staan, toe te voegen aan het agendapunt voor de raadsvergadering van 9 maart 
aanstaande. 

 Wethouder Van Werven zegt toe zegt toe bij continuering van het hotelschip 
periodiek te blijven evalueren. 

 Wethouder Van Werven zegt toe binnenkort zorg te dragen voor een presentatie  
over zowel noodopvang, asielzoekers als mensen uit Oekraïne in de regio en op 
welke wijze daar dan regionaal mee om te gaan. 

 Wethouder Van der Kleij zegt toe, dat zij de commissie over de ontwikkelingen bij 
jeugdzorg mondeling en/of schriftelijk via mededelingen zal blijven informeren. 

 Naar aanleiding van toezegging nr. 33 zegt wethouder Van Werven toe, dat uiterlijk 
eind maart 2023 een mededeling over dit onderwerp tegemoet gezien kan worden 
met het antwoord op de vraag waarom JoinUs In Huizen niet goed loopt. 

 Wethouder Van Werven zegt toe zodra de regeling over aanvullende financiële steun 
m.b.t. de hogere energieprijzen duidelijk is dit te zullen publiceren op de website. 

 


