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1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 20.02 uur en heet alle aanwezigen welkom. In verband 
met de verzwaarde coronamaatregelen vindt de vergadering digitaal plaats. De voorzitter licht 
vervolgens de spelregels met betrekking tot de TEAMS-vergadering toe. 

 
2. Mededelingen 

De voorzitter meldt dat bij agendapunten 7.2 en 7.3 mevrouw Van Neer aanwezig is voor 
ambtelijke ondersteuning. Zij is hoofd inkoop en contractbeheer van de Regio Gooi & 
Vechtstreek. 
 

3. Vaststellen vergaderorde 
De voorzitter stelt voor om agendapunt 7.2 naar voren te halen in verband met een inspreker en 
gevoegd te behandelen met agendapunt 7.8. 
Voor behandeling zijn verder aangemeld de mededelingen 7.5, 7.6 en 7.7. 
 
Mevrouw Leeuwin (PvdA) heeft onder agendapunt 7.3 een aantal stukken laten samenvoegen 
die de regionale inkoop betreffen. Het idee was dat de wethouder de commissie nog een keer 
kan meenemen in dit proces. Wellicht moet dit punt ook bij de agendapunten 7.2 en 7.8 worden 
gevoegd, omdat dit allemaal over de regionale inkoop gaat. 
 
De commissie is akkoord met dit voorstel en stelt de agenda aldus vast. 
 

4. Vaststellen resumés en notulen 
 
4.1 Resumé van de commissie Sociaal Domein d.d. 24 november 2020 
 Het resumé wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
4.2 Notulen van de commissie Sociaal Domein d.d. 24 november 2020 
 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
5. Informatie van het college 
 
5.1 Mededelingen van het college en/of portefeuillehouder(s) 

 De mededelingen van wethouder Rebel over werkgelegenheid in coronatijd en over het 
visitatierapport met betrekking tot De Alliantie zijn voor kennisgeving aangenomen.  

 
5.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen 
 Er zijn geen mondelingen mededelingen. 
 
5.3 Vragen aan het college 

Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) leest haar vraag voor: 
Deze gaat over de grote gevolgen van de coronamaatregelen voor de mensen. Wat we horen is 
dat steeds meer mensen coronamoe zijn of worden. Niet uit protest tegen de maatregelen, maar 
door het effect dat de maatregelen hebben op de levens van mensen. Stress neemt toe, 
eenzaamheid, uitputting, depressie, mensen die met zelfmoordgedachten rondlopen, angst, 
armoede etc. En wat eerst nog ongemak was, begint problematisch te worden. Wat doen we nu 
we zien dat er een zorgvraag op ons afkomt, zowel op het sociale vlak als bij de geestelijke 
gezondheidszorg, om hierop te anticiperen? Waar houden we rekening mee? Wat betekent dat 
voor onze gemeente? Zijn er al plannen in de maak? Zijn we in overleg met zorgaanbieders? 
Voorzien we knelpunten? Kortom, waar zitten we in het proces om deze zorgvraag op te 
vangen? 
 
Wethouder Hoelscher zegt dat er op dit moment geen concrete aanwijzingen zijn dat de door 
mevrouw Terlouw genoemde problemen zich op grote schaal voordoen. Wel zijn 
voorbereidingen gestart om deze wanneer nodig, het hoofd te bieden: De uitvoeringscapaciteit is 
tijdelijk uitgebreid, er zijn regionale gesprekken met aanbieders die hun dienstverlening hebben 
aangepast, er is regelmatig contact met de lokale partners, er worden belrondes gehouden met 
verzorgingshuizen en onderwijs en jeugdwerk is veel aanwezig op straat. Verder wordt 
voorbereid op een toename van het aantal ondernemers die afhankelijk zullen worden van 
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ondersteuning. Zoals gezegd, lijkt de toename van de problemen die mevrouw Terlouw schetst 
zich (nog) niet voor te doen en de wethouder hoopt van harte dat dit zo blijft. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) is blij dat het contact met verschillende organisaties 
plaatsvindt. Zij begrijpt dat het moeilijk is om in te schatten wat er op de gemeente afkomt, maar 
wellicht zal dit ook budgettaire gevolgen hebben. Kan de gemeente dit aan? 
 
Wethouder Hoelscher gaat ervan uit dat de extra kosten gerelateerd zijn aan corona en deze 
kunnen worden verhaald op het Rijk. 
 
Mevrouw Van Neer (ambtelijke ondersteuning) constateert dat veel medewerkers van 
aanbieders zijn getroffen door corona of in quarantaine zitten. Wel lopen zaken soepeler dan 
tijdens de eerste lockdown en de uitval wordt tot een minimum beperkt. 
 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) geeft aan dat de tweede coronagolf keihard aan komt. 
Voor jongeren tussen de 16 en 24 jaar komt hun leven in de pauze-stand te staan op een 
moment dat zij zichzelf en de wereld moeten ontdekken. Er is een aantal regionale activiteiten 
voor jongeren georganiseerd in de afgelopen periode. Was de animo hiervoor groot? Hoe 
werden de activiteiten onder de aandacht gebracht? Wat is uit de evaluatie gekomen die 
regionaal heeft plaatsgevonden? Wat zijn de plannen voor de komende maanden die gericht zijn 
op jongeren? De Stichting Joinus heeft een aantal initiatieven ontplooid om eenzaamheid tegen 
te gaan en terug te dringen in Huizen en de regio. Hoe verloopt dit? 
 
Wethouder Hoelscher gaat uitgebreid op deze materie in, omdat er zeer veel gebeurt op dit 
gebied. Versa organiseert tijdens deze lockdown nog steeds heel veel online activiteiten, er 
wordt nog steeds begeleiding op locatie aangeboden en de medewerkers zijn veel op straat. Op 
dinsdag, woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag zijn er online games. Voor de iets jongere 
doelgroep zijn de activiteiten aan het begin van de avond en sinds de avondklok is ingegaan, 
zijn deze voor de oudere jongeren verplaatst naar wat later op de avond, zodat zij na 21.00 uur 
nog iets te doen hebben. De animo onder de jongeren voor Versa is groot en er schijnt veel 
gebruik gemaakt te worden van de activiteiten. Versa trekt samen op met de buurtsportcoaches 
wat betreft de sportactiviteiten buiten. De animo voor deze doelgroep lijkt wat minder groot, 
maar er wordt wel geprobeerd om de jongeren te motiveren om aan deze buitensportactiviteiten 
deel te nemen. Via social media worden de activiteiten onder de aandacht gebracht en ook bij 
jongeren die de mensen op straat tegenkomen. De komende maanden zal Versa met de 
activiteiten doorgaan, maar de wens is wel om na de lockdown weer met groepsactiviteiten in 
het jongerencentrum te starten. De rellen hebben ook de jongeren in Huizen bereikt, maar 
volgens de jongerenwerkers  zijn er nog geen signalen dat de jongeren hieraan willen 
deelnemen. Na de bekendmaking van de harde lockdown zijn de buurtsportcoaches aan de slag 
gegaan met een programma voor de kerstvakantie en is aangesloten bij de “Wintergames” 
waarbij wordt gestreefd naar meer buitenactiviteiten voor jongeren. Jongeren van 13 tot en met 
17 jaar zijn meegenomen in het aanbod van de Huizen Wintergames. Gemiddeld waren bij de 
activiteiten ongeveer veertien jongeren aanwezig en ook na de kerstvakantie hebben de 
activiteiten een vervolg gekregen met drie tot vier activiteiten in de week voor deze doelgroep. 
Op dit moment loopt een programma tot en met 5 februari a.s. dat met name is gericht op 
zelfverdediging voor meisjes. Het aantal aanmeldingen hiervoor loopt nog geen storm en 
daarom wordt de activiteit extra gepromoot door gebruik te maken van een filmpje dat wordt 
verspreid op scholen, sportverenigingen, kerkgenootschappen en via social media. In 
november 2020 is een voortgangsgesprek gevoerd met Joinus over de behaalde resultaten. 
Activiteiten hebben vertraging opgelopen door de lockdown en dit geldt ook voor het opleiden 
van de jongerenwerkers die door de omstandigheden moeite hebben gehad om de doelgroep 
goed te bereiken. Uit de gesprekken is gebleken dat dit mede veroorzaakt is door de wijze van 
communicatie. De cijfers over het aantal deelnemers aan regionale activiteiten en het bereik van 
de digitale campagnes zijn nog niet bekend. De Veiligheidsregio’s zijn op dit moment alle 
informatie aan het verzamelen en de resultaten worden een dezer dagen verwacht. De raad zal 
hiervan op de hoogte worden gesteld. 
 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) dankt de wethouder voor het uitgebreide antwoord. Zij 
begrijpt dat de evaluatie van de regionale activiteiten nog gaande is. In dat geval doet zij de 



 

 
Datum: 26-01-2021 Blad: 4 
 

oproep om niet alleen over, maar ook met jongeren te spreken. Worden zij meegenomen in de 
plannen voor de komende tijd? 
 
Wethouder Hoelscher ziet met mevrouw Van den Berge het belang hiervan. Daarom heeft de 
gemeente de inzet van ervaringsdeskundigen hoog in het vaandel staan. Uiteraard worden zij 
betrokken, via de buurtsportcoaches, de jongerenwerkers, via scholen en ook via contacten die 
OOV heeft, de medewerkers van het sociaal domein en via de regio. De wethouder kijkt nog 
naar een vorm om een platform in te richten om de informatie te bundelen. Input van mevrouw 
Van den Berge die veel ervaring heeft met jongeren is zeer welkom. 
 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) is graag bereid om mee te denken over een 
jongerenpanel waarbij een representatieve groep kan meedenken, zodat niet steeds dezelfde 
kleine club jongeren deelneemt. 
 
Wethouder Hoelscher erkent dat het inderdaad vaak kleine groepjes jongeren zijn en hij gaat 
ervan uit dat het inderdaad over het algemeen vaak dezelfde mensen zijn. 
 
De heer Vreedeveld (PvdA) denkt bij het invullen aan een platform ook aan scholen en de 
jongerencentra. 
 
Wethouder Hoelscher stelt dat gezorgd moet worden voor een zo representatief mogelijk 
aanbod, dus hier zal zeker naar gekeken worden. 
 

6. Spreekrecht voor burgers 
 Mevrouw Keijser spreekt in namens de organisatie Forensische Zorgspecialisten/de Waag bij 
agendapunt 7.2. 
 

7. Behandelpunten 
 
7.2 Brief “Informatiebrief in het kader van kort geding Inkoop Jeugd” van De Forensische 

Zorgspecialisten, de Waag 
7.3 Brief “Zorgen over stoppen van begeleiding van kinderen met een sociale of psychische 

beperking per 1-1-2021” van M. Blijstra  
7.8  Mededeling wethouder Hoelscher over regionale inkoop 

Agendapunten 7.2, 7.3 en 7.8 worden gevoegd behandeld. 
Mevrouw Keijser spreekt in. 
 
Mevrouw Keijser is voorzitter van de Raad van Bestuur van de Forensische Zorgspecialisten. Zij 
licht de Informatiebrief toe. De Waag is onderdeel van de Forensische Zorgspecialisten en 
behandelt jeugd met grensoverschrijdend gedrag, een behandeling die meestal is opgelegd door 
de rechter. Het kort geding is aangespannen om bezwaar te maken tegen het tarief en de 
voorwaarden en het niet erkend worden als derdelijns specialistische zorg. Naar aanleiding van 
de uitspraak van de rechter heeft in november 2020 een gesprek plaatsgevonden met 
wethouder Hoelscher en met de wethouder van de Gooise Meren. In dit constructieve gesprek is 
afgesproken dat er een overbruggingsovereenkomst komt. In februari 2021 wordt bekeken hoe 
tot een nieuwe overeenkomst kan worden gekomen. Ook zijn er constructieve gesprekken 
gevoerd met Levvel en Youké en ook zij zijn hoopvol dat er overeenstemming wordt bereikt. 
 
De heer Mdaghri (GroenLinks) vraagt of de verwachting is dat de tarieven nog hersteld worden. 
 
Mevrouw Keijser antwoordt dat de tarieven zeker onderwerp van gesprek zullen zijn in februari. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) memoreert dat de tarieven volgens de rechter beter onderbouwd 
moesten worden. Uit het betoog van mevrouw Keijser begrijpt zij dat dit inmiddels is gedaan. 
 
Mevrouw Keijser zegt dat de gemeente de tijd heeft gekregen en genomen om de voorwaarden 
en de tarieven zorgvuldig te onderzoeken. In de tussentijd is er een overbruggingsovereenkomst 
gesloten. In februari zal over de voorwaarden en de tarieven worden gesproken. 
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De heer Van Klink (VVD) is blij dat de gesprekken constructief verlopen, maar hij constateert dat 
deze wel na het kort geding zijn gevoerd. Heeft mevrouw Keijser nog tips hoe de positieve toon 
de volgende keer direct kan worden bereikt? 
 
Mevrouw Keijser denkt dat voor de aanbesteding te weinig tijd is genomen om het gesprek aan 
te gaan. Tarieven worden uiteindelijk bepaald door de inhoud en door tijdgebrek is dit 
onvoldoende aan de orde gekomen. 
 
De heer Van Klink (VVD) is benieuwd hoe de wethouder ervoor wil zorgen dat de volgende keer 
deze tijd wel wordt genomen. 
 
De voorzitter gaat ervan uit dat de wethouder deze vraag in zijn reactie meeneemt. 
 
Mevrouw Leeuwin (PvdA) verzoekt de wethouder om de commissie mee te nemen in het proces 
en de laatste stand van zaken te delen. Er is een toezegging gedaan dat op 1 januari 2021 de 
tarievenopbouw duidelijker geformuleerd zou zijn en dat er voor ieder kind en iedere 
volwassenen met een hulpvraag een passend aanbod gerealiseerd zou zijn. Zijn beide zaken 
gelukt? De PvdA deelt de zorgen van mevrouw Blijstra, maar is ervan overtuigd dat de regio 
druk bezig is om een goede oplossing te zoeken en het gaat in dit stadium dan ook over het hele 
proces van regionale inkoop. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) heeft haar vraag over tariefonderbouwing al gesteld en zij heeft 
begrepen dat hierover in februari verder wordt gesproken. In mededeling 7.8 van wethouder 
Hoelscher staat dat voor ongeveer vijf kinderen uit de regio geen oplossing was gevonden voor 
de benodigde zorg. Is deze inmiddels wel gevonden en zijn de ouders en kinderen hier tevreden 
mee? Met betrekking tot mededeling 7.3 vraagt zij hoeveel ervaring er is met Vesper en is er 
een mogelijkheid dat ook personeel van Kwintes eventueel overgenomen kan worden door 
Vesper? 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) heeft bij 7.2 de vraag of de inhoudelijke punten uit de brief niet 
om een nadere analyse vragen. Naar aanleiding van 7.3 vraagt zij wat nu daadwerkelijk is 
geregeld. Is het uitgangspunt kinderopvang of dagbesteding? Uit 7.8 begrijpt ze dat er geen 
voorziening meer is voor dementerenden in Huizen en zij vraagt zich af of hier nog iets voor 
terugkomt. 
 
De heer Mdaghri (GroenLinks) leest dat een zorg van de ouders is dat Vesper geen ervaring 
heeft met opvang van leerlingen, met name als het gaat om SBOplus. Hij vraagt waarom de 
inkoop bij deze organisatie is gedaan. Naar aanleiding van het antwoord van de wethouder over 
een tussenoplossing vraagt hij een toelichting op de tussenoplossing. 
 
De heer Hoelscher dankt mevrouw Keijser voor de moeite die zij heeft genomen om vanavond 
te komen inspreken en het proces toe te lichten. Ook hij heeft het gesprek met De Waag als 
zeer constructief ervaren en hij heeft er alle vertrouwen in dat de gesprekken in februari op 
dezelfde wijze voortgezet zullen worden. 
Het is een lang en ingewikkeld traject geweest. Meer tijd nemen is inderdaad belangrijk. 
Bestuurlijk zouden meer gesprekken aan de voorkant moeten plaatsvinden, ook met 
bestuurders van aanbieders. Door daarnaast langere contracten te bieden, kan ook in elkaar 
worden geïnvesteerd als partners en dus in wederzijdse belangen. 
De contractbesprekingen hebben plaatsgevonden onder bijzondere financiële omstandigheden 
vanwege door het Rijk overgehevelde taken zonder bijbehorende vergoedingen. Toch ligt er 
uiteindelijk een goed resultaat waarbij nieuwe aanbieders met een andere kijk op zaken hun 
intrede in het bestel doen. Keuzevrijheid voor inwoners staat hoog in het vaandel, maar hierdoor 
ontstaat ook versnippering van het zorglandschap. Zorg wordt ingekocht voor de gemiddelde 
jeugdige met problemen, maar er zijn altijd kinderen die hier niet in passen en voor hen moet 
een oplossing worden gevonden. In antwoord op de vraag van mevrouw Leeuwin stelt de 
wethouder dat voor alle kinderen de zorg in januari 2021 is gecontinueerd; of door een 
overeenkomst met aanbieders of door een uitloopovereenkomst om uiteindelijk te komen tot een 
maatwerkoplossing. 
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De wethouder meent dat de kritiek van de ouders niet zozeer het gebrek aan ervaring van 
Vesper betrof, maar de eigenaar van Vesper. Uiteraard moet ook Vesper voldoen aan alle hoge 
kwaliteitseisen die de regio aan de zorg stelt en de medewerkers van Vesper moeten gewoon 
gediplomeerd zijn. 
Er zal een brede evaluatie worden opgezet waarbij naar het interne proces wordt gekeken, maar 
waar ook de aanbieders gehoord zullen worden. 
Het is jammer dat de oude pastorie stopt met Wmo dagbesteding. Het is een heel mooi, 
kleinschalig initiatief in het hart van de Huizer samenleving. De wethouder zal nog proberen om 
de oprichters ervan te overtuigen door te gaan. Het ligt aan particulieren of bedrijven of bij het 
wegvallen van dit initiatief er iets voor in de plaats komt. Het college zal altijd proberen dergelijke 
initiatieven te ondersteunen. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) heeft gevraagd of er een mogelijkheid is voor medewerkers van 
Kwintes om mee te gaan naar Vesper. 
 
Mevrouw Van Deutekom (CDA) memoreert dat de raad de afgelopen maanden kritisch is 
geweest over het inkoopbeleid. Afgelopen weken hoort zij echter ook positieve geluiden, mede 
over de inzet van de wethouder. Zij is blij dat het gelukt is om elke jongere de juiste zorg te 
bieden en zij dankt de wethouder voor zijn inspanningen. Het is goed dat er een evaluatie komt 
over het inkoopproces en deze ziet zij graag tegemoet. 
 
Wethouder Hoelscher neemt het compliment graag mee naar de betrokken ambtenaren. 
 
Mevrouw Van Neer (ambtelijke ondersteuning) geeft een technische toelichting op het 
inkoopproces. Voor 2020 zijn de eerste gesprekken al gestart. De cruciale fase van het overleg 
viel echter samen met de lockdown wat tot gevolg had dat veel gesprekken online zijn gevoerd. 
Dit was voor iedereen nieuw en had als grote voordeel dat veel aanbieders bereikt konden 
worden, maar het nadeel was dat de diepgang niet hetzelfde was als tijdens fysieke gesprekken. 
In de volgende trajecten moet er inderdaad meer tijd worden genomen voor overleg met alle 
betrokkenen. Om per 1 januari 2021 de zorg geregeld te hebben, was het nodig om voor 
1 juli 2020 de inkoopdocumenten te publiceren. Hierna volgt een periode waarin schriftelijk 
vragen gesteld kunnen worden tot begin september. Vervolgens is er een inschrijfperiode 
geweest van twee weken. Gedurende de hele periode kan niet individueel worden gesproken 
met aanbieders, omdat alle aanbieders gelijke kansen moeten hebben bij een aanbesteding. Op 
11 september is begonnen met het openen van alle inschrijvingen en met de beoordeling. 
Tijdens deze fase hebben aanbieders de keuze gemaakt om het kort geding te starten. Dit wordt 
betreurd en de hoop is dat dit in een volgend traject kan worden voorkomen. Na de uitspraak is 
de nadere onderbouwing van de tarieven aangeleverd aan alle betrokken aanbieders bij dit 
inkooptraject en deze is openbaar beschikbaar. In de tussentijd zijn, samen met wethouder 
Hoelscher, diverse gesprekken gevoerd. De knelpunten die in de brief zijn aangegeven, krijgen 
ook een plek in deze gesprekken. Op dit moment worden veel samenwerkingsafspraken 
uitgewerkt, omdat blijkt dat een aantal punten is op te lossen met weinig maatregelen. 
Het klopt dat er geen ervaring is met Vesper. Er zijn echter wel goede ervaringen met Groei & 
Glunder, de partij die is gecontracteerd voor de BSOplus. De procedure is dat Vesper het 
kinderopvanggedeelte levert en de zorg wordt door Groei & Glunder geleverd. De eigenaar van 
Vesper is hierbij de investeerder die zelf niets met de kinderen te maken heeft. In april a.s. wordt 
een nieuwe vestiging geopend en op dit moment wordt met alle ouders die te maken hebben 
met Kwintes bekeken of zij willen overstappen naar Groei & Glunder. Mevrouw Van Neer weet 
niet of medewerkers kunnen overstappen, maar als medewerkers hiervoor openstaan kunnen 
hier gesprekken over plaatsvinden. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) heeft gehoord dat veel van de knelpunten opgelost kunnen 
worden binnen de bestaande contracten. Kan mevrouw Van Neer dit toelichten? 
 
Mevrouw Van Neer (ambtelijke ondersteuning) zegt dat dit om administratieve afspraken gaat, 
bijvoorbeeld over wat wel en niet gedeclareerd kan worden. In de overeenkomsten staat een 
aantal kan-bepalingen en tijdens de rechtszaak is gebleken dat aanbieders dit vaak 
interpreteerden als een verplichting. In de overeenkomst zit echter ruimte om de wederzijdse 
verwachtingen te bespreken. 
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Mevrouw Leeuwin (PvdA) vraagt hoe het proces nu verder gaat en wanneer het proces is 
afgerond. Vinden ook evaluatiemomenten met de aanbieders plaats gedurende de looptijd van 
de contracten? 
 
Mevrouw Van Neer (ambtelijke ondersteuning) licht toe dat met de meeste aanbieders 
kwartaalgesprekken worden gevoerd met inkoop en contractbeheer waarbij beleidsmedewerkers 
ook vaak aansluiten. Hierbij wordt bekeken of een overeenkomst nog voldoet. Tussentijds 
worden waar nodig de samenwerkingsafspraken aangepast. Deze aanpassingen worden ruim 
van tevoren aangegeven en worden in overleg met aanbieders doorgevoerd. 
 
Wethouder Hoelscher vult aan dat een onderwerp als zorgfraude steeds meer in de publiciteit 
komt. Dit tegengaan is niet alleen in het belang van de gemeente, maar ook in het belang van 
bonafide aanbieders die hierdoor een deel van hun omzet missen en waardoor hun branche in 
een kwaad daglicht wordt gesteld. Binnen de veiligheidscoalitie Midden-Nederland wordt dit 
probleem aangepakt. De wethouder is liaison zorgfraude namens de veiligheidscoalitie. In april 
zal een webinar plaatsvinden waar alle betrokkenen worden geïnformeerd. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) dankt mevrouw Van Neer voor de zeer duidelijke beantwoording. 
Zij begrijpt dat het in de afgelopen periode een ingewikkeld proces is geweest en zij is blij dat er 
de komende tijd zorgvuldig geëvalueerd zal worden. Ook de wethouder wordt bedankt voor de 
uitgebreide toelichting op het proces. 
 
De voorzitter concludeert dat met betrekking tot agendapunt 7.2 de commissie besluit tot 
plaatsing van de brief van De Forensische Zorgspecialisten, de Waag “Informatiebrief in het 
kader van kort geding Inkoop Jeugd Regio Gooi en Vechtstreek" in rubriek A, voor kennisgeving 
aannemen, voor de raadsvergadering van 11 februari a.s.  
 
De voorzitter concludeert dat met betrekking tot agendapunt 7.3 de commissie besluit tot 
plaatsing van de brief “Zorgen over stoppen van begeleiding van kinderen met een sociale of 
psychische beperking per 1-1-2021” van M. Blijstra, in rubriek D, schriftelijke beantwoording van 
het college met een afschrift naar de raad voor de raadsvergadering van 11 februari a.s. 
 

7.1 SPUK-begroting 2021 vaststellen 
 Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) memoreert dat eerder twijfel bestond over het btw-tarief van 

SRO. Kan zij met betrekking tot de financiële paragraaf nu concluderen dat dit definitief is 
vastgesteld? 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) vraagt of SRO de salarissen van medewerkers 
van de Sijsjesberg heeft verlaagd. Hem hebben berichten bereikt dat zweminstructrices een 
lager salaris zullen ontvangen. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) constateert dat de SPUK-begroting er positief uitziet, maar ook 
blijken bepaalde zaken nog onzeker. Is het mogelijk dat uiteindelijk wordt uitgekomen op een 
negatief saldo? 
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) vindt het een goed voorstel. Geld moet pas worden 
afgeboekt als het definitief is. Dorpsbelangen Huizen kan instemmen met het voorstel. 
 
Wethouder Boom bevestigt dat de prestatie die SRO gaat leveren btw-belast is. De gemeente 
kan deze vervolgens weer terugvorderen. De Belastingdienst heeft een definitief oordeel 
gegeven. Het is niet honderd procent zeker dat de compensatie er zal komen, omdat het geld 
nog niet is ontvangen. Wel is de regeling bedacht, omdat op basis van deze regelgeving de btw-
belastbaarheid mogelijk was en de bedoeling hiervan is dat de centrale overheid compensatie 
biedt voor het nadeel dat door Europese regelgeving wordt ondervonden. Omdat het om een 
regeling met een vastgesteld budget gaat, zou het kunnen dat wordt overtekend en dat de 
inschatting van de rijksoverheid niet voldoende is geweest en dat niet voor de volle honderd 
procent wordt uitgekeerd. Dit scenario lijkt echter onwaarschijnlijk. De afspraak met SRO is dat 
de cao voor zwembaden wordt gevolgd. Dit zijn landelijke cao’s en dit betekent dat alle 
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medewerkers van de SRO conform de cao worden betaald. Met medewerkers die al in dienst 
waren bij de gemeente en zijn overgegaan, wordt gesprekken gevoerd. Ingeval van tijdelijke 
dienstverbanden geldt een salariëring conform de cao zwembaden. 
 
De voorzitter concludeert dat de commissie unaniem een positief advies afgeeft waarmee het 
als hamerstuk naar de raadsvergadering van 11 februari 2021 gaat. 
 

7.4  Brief “Onvrede over behandeling door zorginstelling en gemeente Blaricum” 
van een inwoner 
Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) heeft de brief geagendeerd vanwege de signalen die 
onder andere door deze brief naar voren komen. In de documentaire Hofbar wordt geschetst dat 
het een veel voorkomend probleem is dat niet aan waarheidsvinding wordt gedaan door 
gekwalificeerde instellingen en de Raad van Kinderbescherming terwijl dit wettelijk verplicht is. 
Mevrouw Van der Kleij heeft contact gehad met een gekwalificeerde instelling en deze heeft 
aangegeven de signalen deels te herkennen, maar dat het een complex proces is. De jeugd- en 
gezinswerkers zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind en moeten ingrijpen als 
deze in het gedrang komt. Maar zij zijn ook afhankelijk van de informatie van politie, huisarts en 
andere hulpverleners. Daarnaast is er een zware case load. Herkent het college deze signalen 
en is meer casuïstiek bekend in de gemeente die voor schrijnende situaties zorgt? Als dit het 
geval is, kan de gemeente iets doen aan dit beleid? 
 
Wethouder Hoelscher stelt dat hij niet kan ingaan op de geagendeerde brief, zowel vanwege de 
privacy als vanwege het feit dat de briefschrijver uit Blaricum komt en de consulenten binnen de 
uitvoeringsorganisatie HBEL opereren onder verantwoordelijkheid van het college van Blaricum. 
In zijn algemeenheid stelt hij dat de regie bij de gecertificeerde instelling ligt. Ook zijn er andere 
instellingen bij betrokken waarop de gemeente geen invloed heeft. Het niet hebben van de regie 
ontslaat de gemeente echter niet van de verantwoordelijkheid. Uiteindelijk gaat het om het 
belang van de inwoners en in dit geval ook om het belang van kwetsbare bewoners. Het 
systeem is zeer complex, maar wanneer signalen worden ontvangen, kan de 
uitvoeringsinstantie contact opnemen met een van de gecertificeerde instellingen. In het 
afgelopen jaar zijn er situaties geweest waarin de wethouder contact heeft opgenomen met de 
voorzitter van de raad van bestuur om aan te geven dat er zaken mis gaan en dat wanneer de 
organisatie niet zou ingrijpen, de gemeente dit zou doen. Klaarblijkelijk heeft dit zin gehad, want 
sindsdien hebben de wethouder dergelijke signalen niet meer bereikt. Op het moment dat dit 
soort zaken zich voordoen, zal diepgaand onderzoek plaatsvinden zodat de veiligheid en het 
welzijn van kinderen gewaarborgd zijn. 
De wethouder biedt aan om met de commissie een casus te bespreken met iemand van een 
gecertificeerde instelling. 
 
Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) dankt de wethouder voor het uitgebreide antwoord. 
Kan deze nog kort toelichten welke maatregelen er zijn genomen om de situatie te verbeteren? 
Graag gaat zij in op het aanbod om een dergelijke casus te bespreken. 
 
De heer Vreedeveld (PvdA) gaat ook graag in op het aanbod. Hem bereiken tegenstrijdige 
berichten van instellingen zelf. 
 
Mevrouw Vos (CDA) waardeert het aanbod en gaat hier ook graag op in om te zien welke 
afwegingen worden gemaakt en wat de rol van de gemeente kan en moet zijn. Zij is blij dat de 
wethouder zo goed acteert bij signalen dat er iets aan de hand is, omdat het inderdaad om zeer 
kwetsbare inwoners gaat en het aantal uithuisplaatsingen reden tot zorg is. 
 
Wethouder Hoelscher licht toe dat Briedis vorig jaar is gecontracteerd als extra partij. Tot voor 
kort was alle jeugdzorg provinciaal geregeld. Veel lichtere gevallen zijn naar de gemeente 
overgeheveld. De complexere casussen zitten allemaal bij de gecertificeerde instellingen en dit 
betekent dat de druk op de medewerkers flink is gestegen. Deze zijn inmiddels ontlast door 
extra capaciteit, maar ook door afspraken om elkaar te ontlasten: Beter in gesprek gaan over 
wat binnen de verschillende instellingen leeft en hoe kan worden voorkomen dat uiteindelijk een 
VOTS of een OTS moet worden uitgesproken. Er is ook overleg met de gecertificeerde 
instellingen in de Raad voor Kinderbescherming over de case load. Het college vindt het zeer 
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belangrijk om ook op bestuurlijk niveau de gesprekken te voeren, zodat de verwachtingen van 
iedereen duidelijk zijn. 
De wethouder zal in samenwerking met de griffie het casusoverleg organiseren. 
 
De voorzitter concludeert dat de commissie besluit om de brief bij de raadsvergadering op 
11 februari a.s. terug te plaatsen op de lijst van ingekomen stukken in rubriek A, voor 
kennisgeving aannemen. 

 
7.5  Mededeling wethouders Hoelscher, Rebel en Verbeek over regionaal actieplan 
 voor de aanpak van laaggeletterdheid 

Mevrouw Veer (Leefbaar Huizen) begrijpt dat het actieplan een uitbreiding is van het al in 2016 
opgestarte programma om mensen te helpen die een grote achterstand hebben op het gebied 
van taal en rekenen. In 2019 is er een taalakkoord gesloten met het samenwerkingsverband en 
de vraag is welke resultaten dit heeft opgeleverd en waarom het nodig is dat er een nieuw 
actieplan komt. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) ziet een actieplan met mooie ambities waarin zij echter mist 
hoe de ambities uiteindelijk worden vertaald naar meetbare doelen. Hoe wordt bepaald dat het 
budget in 2024 zijn doel heeft bereikt? Daarnaast is ChristenUnie benieuwd of het beschikbare 
budget of de ambities leidend zijn geweest. 
 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) spreekt haar waardering uit voor de samenwerking 
tussen alle partijen en doelgroepen. 
 
Wethouder Rebel stelt dat het een onderwerp is dat steeds evalueert en waarvoor steeds weer 
nieuwe ambities worden geformuleerd. Middels het voorliggende nieuwe plan is ervoor gekozen 
om deze kenbaar te maken en hiermee aan de slag te gaan. In het plan wordt niet alleen 
gekeken naar lezen en schrijven, maar ook naar digitale vaardigheden die van belang zijn om 
mensen klaar te stomen voor de huidige maatschappij. Hierbij is het belangrijk dat 
werkgelegenheid kan worden gegarandeerd en daarom is ook onderdeel van het plan dat 
werkgevers worden meegenomen. Het gaat in feite om een update van hetgeen in het verleden 
is gedaan met wat meer verscherpte ambities. Om het SMART te kunnen maken, moet bekend 
zijn welke problematiek precies speelt. Dit is lastig omdat de doelgroep steeds anders kan zijn. 
De ambitie is in ieder geval om 12.000 mensen in de regio beter toe te rusten voor de 
samenleving. Aan het eind van 2021 zullen tussenstanden worden gerapporteerd waarbij het 
belangrijk is om open te staan voor tussentijdse ontwikkelingen. De ambities zijn richtinggevend 
en deze blijken te passen in het beschikbare budget. 
 
Wethouder Verbeek verwijst naar pagina 6 van het rapport waar kort staat omschreven welke 
verwachtingen er zijn omtrent de ambities en wat de landelijke doelen zijn. 
 
Wethouder Hoelscher heeft vanmiddag contact gehad met de behandelend ambtenaar. Corona 
heeft wat vertraging opgeleverd voor de plannen. Het budget is beperkt, maar de ambities 
passen er wel in, mede omdat wordt geprobeerd om het in te voegen bij de prestatieafspraken 
met de bestaande partners. Op dit moment worden alle deelplannen voorbereid en deze zullen 
SMARTER zijn. Het algemene verhaal is ook een regionaal verhaal en er wordt geprobeerd om 
per gemeente zo veel mogelijk maatwerk te leveren. In het kader van de nieuwe Wet inburgering 
zullen nieuwkomers vanaf het begin worden onderwezen in de Nederlandse taal in woord en 
geschrift. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) is blij dat in het vervolg nog wat meer gestuurd zal worden op 
het SMART maken van de ambities. 
 
Mevrouw Veer (Leefbaar Huizen) dankt de wethouder voor de beantwoording. Het is goed om te 
horen dat er hard wordt gewerkt aan dit belangrijke onderdeel. 
 

7.6  Mededeling wethouder Boom over uitvoering Lokaal Sport Akkoord 2020 
Mevrouw Van Deutekom (CDA) heeft het voor de zomer afgesloten Nationaal Sport Akkoord 
nog niet gezien. In december 2020 is geld beschikbaar gesteld door het Rijk en de regio en de 
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vraag is of er veel aanvragen zijn gedaan door verenigingen. Het is goed dat het geld naar de 
verenigingen en de vrijwilligers gaat, maar wie heeft hiertoe besloten? 
 
Mevrouw Leeuwin (PvdA) verzoekt de wethouder om een update van de huidige stand van 
zaken met betrekking tot de beschikbare gelden. 
 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) vindt de titel ‘Let’s move together’ een mooie werktitel. 
Heeft zij goed begrepen dat de commerciële aanbieders niet hebben geprofiteerd van het 
uitvoeringsbudget? Verder vraagt zij zich af welke activiteiten zijn georganiseerd. Een verzoek is 
om een en ander volgend jaar wat eerder te structureren, zodat verenigingen hier eerder op 
kunnen inzetten. Is er al een plan van aanpak voor de komende tijd? 
 
Wethouder Boom zegt dat er een Nationaal Sport Akkoord is en het Lokaal Sport Akkoord is hier 
een uitvloeisel van. Op verzoek zendt hij het Nationaal Sport Akkoord graag toe. Jaarlijks is een 
budget beschikbaar voor activiteiten gericht op meer bewegen. Het geld voor december 2020 is 
gebruikt en dit moest ook op omdat het anders terug zou vloeien naar het Rijk. Voor 2021 is er 
weer een nieuw budget. Het is aan de gemeente om het geld te verdelen. Het Sport Akkoord 
gaat over de gezamenlijke afspraak dat bewegen wordt gestimuleerd. De gemeente beschikt 
over een professionele werkorganisatie die in kaart brengt waar behoefte aan is en het bestuur 
heeft ervoor gekozen om de vrijwilligers in december via de verenigingen de mogelijkheid te 
bieden om gebruik te maken van extra ondersteuning. Er is een overzicht van de totale invulling, 
maar deze heeft de wethouder op dit moment niet bij de hand. Het budget moest in twee weken 
worden verdeeld over enkele tientallen verenigingen. De bedoeling van het Sport Akkoord is dat 
verenigingen gebruik kunnen maken van de subsidie om bijvoorbeeld de commerciële 
aanbieders in te zetten voor het geven van trainingen en dergelijke. In 2021 zal wellicht een 
aantal commerciële aanbieders worden ingeschakeld voor separate onderdelen van de 
stimulans. Het geld is echter niet bedoeld om activiteiten te ondernemen zoals door bijvoorbeeld 
de buurtcoach worden ondernomen. Op dit moment wordt samen met een aantal 
vrijwilligersorganisaties en het Sportplatform gewerkt aan een plan van aanpak voor 2021. Dit 
zal in de komende weken concreet worden.  
 
Mevrouw Van Deutekom (CDA) wil graag het Nationaal Sport Akkoord ontvangen. Commerciële 
partijen hebben laten weten dat zij onderdeel zijn van het Nationaal Sport Akkoord en dat de 
gemeente niet mocht beslissen waarvoor het geld wordt gebruikt. Zij vindt het zelf fijn dat het 
naar de verenigingen en stichtingen is gegaan, omdat deze ook een heel zwaar jaar hebben en 
dat dankzij vrijwilligers nog heel veel verenigingen kunnen blijven bestaan. 
 
Mevrouw Leeuwin (PvdA) was vooral benieuwd of er voldoende aanvragen zijn geweest en of 
het budget is opgemaakt. Zij is blij dat er zoveel belangstelling voor was. Wordt er ook een 
Lokaal Preventieakkoord gesloten in relatie tot bewegen en gezondheid? 
 
Wethouder Hoelscher zegt dat momenteel een Lokaal Preventieakkoord wordt voorbereid. Van 
rijkswege is voor de komende drie jaar voor de gemeente Huizen € 30.000 per jaar beschikbaar 
gesteld evenals de kosten voor een preventieakkoord-makelaar. Dit is dezelfde persoon die ook 
het Lokaal Sportakkoord heeft begeleid. Er wordt nog gezocht naar een aantal aansprekende 
partners om samen te werken aan het Lokale Preventieakkoord dat zich richt op allerlei 
aspecten met betrekking tot over- en ondergewicht, roken, gebruik van alcohol et cetera. Zodra 
er concretere informatie beschikbaar is, zal de commissie worden geïnformeerd. 
 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) ziet uit naar dit Lokaal Preventieakkoord. Het is haar 
door de antwoorden van wethouder Boom veel duidelijker geworden hoe het proces met de 
aanvragen is verlopen. 
Wethouder Boom is blij dat het is gelukt om het geld bij de vrijwilligers te laten landen. Vanaf 
deze plaats wil hij de medewerkers die hier een forse inspanning voor hebben geleverd  
complimenteren, alsmede de vrijwilligers van het Sportplatform en andere betrokken vrijwilligers 
en organisaties die hun best hebben gedaan om het geld goed te besteden. 
In de gesprekken voor het Lokaal Sportakkoord zijn op enkele momenten commerciële partijen 
betrokken geweest. Het ging hier echter om voorlopige en verkennende gesprekken. Het college 
was bevoegd om het geld op deze manier te verdelen, maar de opzet van het Lokaal 
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Sportakkoord houdt in dat partijen die dit akkoord met elkaar sluiten ook in gezamenlijkheid bij 
de gemeente komen als het gaat om de wijze waarop zij dat geld zouden willen besteden. Wat 
in december is gebeurd, is toegestaan, maar dit is eigenlijk omgekeerd aan de gewenste 
procedure. Het is op deze manier gedaan om te voorkomen dat de gelden zouden terugvloeien 
naar het Rijk. Het is bedoeling dat voor 2021 de initiatieven vanuit de partijen van het akkoord 
ontstaan. 
 
Mevrouw Van Deutekom (CDA) spreekt ook haar complimenten en waardering uit voor het 
harde werken. 
 

7.7  Mededeling wethouder Hoelscher voor commissie Sociaal Domein 26 januari 2021 
De heer Vreedeveld (PvdA) stelt dat de PvdA heel blij is met de initiatieven die staan opgesomd 
bij de subsidie voor het terugdringen van dak- en thuisloosheid. Een zorg is nog wel dat voor de 
kleine categorie mensen die dak- en thuisloos zijn, geldt dat in wijken overlast op de loer kan 
liggen, hetgeen draagvlak onder bewoners kan ondermijnen. Wordt met de subsidiering ook 
ingezet op het draagvlak in wijken waar de mensen terechtkomen en wat wordt gedaan om 
eventuele overlast voor te zijn? 
 
Wethouder Hoelscher zegt dat er niet direct aandacht voor deze zaken is met deze subsidie. 
Wel blijkt uit de opsomming dat afspraken worden gemaakt met onder andere de 
woningcorporaties en de zorgaanbieders zodat dak- en thuislozen sneller en beter gehuisvest 
kunnen worden in de wijken. Met de begeleiding wordt hopelijk de overlast bij voorkeur 
voorkomen en anders zo veel mogelijk beperkt. Deze huisvesting blijft heel belangrijk, omdat er 
heel veel woningzoekenden zijn in de regio en de opvangplekken vol zitten. De druk op de 
wachtlijsten kan alleen worden opgelost door meer te gaan bouwen. Mocht er overlast ontstaan, 
dan wordt het interventieteam ingezet om de zorg zo veel mogelijk te coördineren, samen met 
de wijkagent, Versa Welzijn en andere maatschappelijke instellingen. Met de burgemeester is 
afgesproken om eenmaal per zes weken samen met het interventieteam, de afdeling Openbare 
Orde en Veiligheid en de wijkagent lopende casussen te bespreken en de voortgang te 
bewaken. Het beleidsplan beschermen en opvang wordt voorbereid en hierover zal nog 
uitgebreid met de raad worden gesproken. De vraag van de heer Vreedeveld hoort hierbij. 
 

8. Vaststellen toezeggingenlijst 
 

8.1 Toezeggingenlijst bijgewerkt tot en met de laatste raadsvergadering 
 

De toezeggingenlijst wordt vastgesteld met inachtneming van de volgende wijzigingen. 
  
Mevrouw Leeuwin (PvdA) informeert naar aanleiding van toezegging 36 naar de laatste stand 
van zaken met betrekking tot de verplaatsing van het Huizer Museum. 
 
Wethouder Verbeek zegt dat in overleg met het museum drie onderzoeksbureaus worden 
benaderd. Zij komt graag terug op de details met betrekking tot de bureaus nadat zij een 
terugkoppeling heeft ontvangen van de gesprekken die vanmiddag hebben plaatsgevonden. 
 
Mevrouw Van Deutekom (CDA) vraagt zich af of het in verband met de huidige lockdown niet 
verstandig is om toezegging 34 inzake de leerachterstanden bij de scholen als gevolg van de 
coronacrisis nog even aan te houden. 
 
Wethouder Verbeek wijst erop dat in de eerste periode van lockdown zowel schoolbesturen als 
het Bureau Leerlingenzaken hebben aangegeven dat er geen sprake is van leerachterstanden. 
Hoe de situatie op dit moment is, vindt zij moeilijk te beantwoorden omdat het lastig meetbaar is. 
 
Mevrouw Van Deutekom (CDA) heeft alleen gevraagd om de toezegging aan te houden om te 
bekijken hoe het ervoor staat als deze periode voorbij is. 
 
De voorzitter meent dat dit wellicht een herformulering van de toezegging vereist. 
 
Wethouder Verbeek bevestigt dit. 
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De voorzitter stelt voor om toezeggingen 31, 32, 34, 35, 37 en 38 af te voeren. Hij vraagt de 
commissie om te reageren op het voorstel van mevrouw Van Deutekom. 
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) pleit voor afvoeren. De vorige keer heeft geen enkel 
schoolbestuur hier gebruik van gemaakt en hij denkt dat dit ook deze periode niet zal gebeuren. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) vindt ook dat de toezegging kan worden 
afgevoerd. 
 
Mevrouw Van Berge (GroenLinks) sluit zich aan bij mevrouw Van Deutekom. 
 
De heer Bource (SGP) wil het punt ook laten staan. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) vindt dat het punt ook mag blijven staan. 
 
Mevrouw Leeuwin (PvdA) denkt dat mensen aan de bel trekken als er iets aan de hand is en zij 
stelt voor om het punt af te voeren. 
 
De heer Bartlema (VVD) sluit zich aan bij vorige spreekster. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) vindt het geen probleem om het punt in aangepaste vorm te 
laten staan. 
 
Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) sluit zich aan bij PvdA en VVD. 
 
De voorzitter concludeert dat de meerderheid voorstander is van het afvoeren van toezegging 
34. 
 
Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) vraagt naar aanleiding van toezegging 31 of de 
commissie de mededeling over de ontwikkelingen op het gebied van VVE en Versa Welzijn 
heeft ontvangen. 
 
Wethouder Hoelscher meent dat deze is verstuurd, maar hij zal dit nagaan. 
 
De voorzitter concludeert dat de voorgestelde toezeggingen worden afgevoerd. 
 

9. Rondvraag en sluiting 
Mevrouw Van Werven (D66) memoreert dat in de Rekeningencommissie vaak is gesproken over 
de kosten van het sociaal domein. Hierover is afgesproken dat er een dashboard komt en dat 
meer aandacht zal worden besteed aan het uitvoeringsprogramma met betrekking tot het 
voorveld. Vanuit de D66-fractie in Blaricum heeft zij vernomen dat de regio een rapport heeft 
opgesteld “Verkenningen naar een financieel en gezond sociaal domein”. Hierin wordt een groot 
aantal onderwerpen genoemd waarbij anders gewerkt zou kunnen worden waardoor kosten 
bespaard kunnen worden. Er wordt gevraagd dit rapport uiterlijk 18 februari voor te leggen aan 
de raden voor wensen, bedenkingen en zienswijzen. De volgende commissie is echter pas in 
maart en mevrouw Van Werven vraagt wat de reden is om dit rapport op een later tijdstip te 
bespreken en of het mogelijk is om alsnog voor 18 februari een zienswijze in te dienen als raad. 
 
Wethouder Hoelscher memoreert dat de motie van de raad oproept om uiterlijk in de commissie 
van april te informeren over de eerste resultaten van het dashboard en in februari een korte 
update van de stand van zaken te geven. De volgende commissie is pas op 2 maart, maar het 
idee is om dan het dashboard real time te presenteren. De indicatoren gaan verder dan de 
maatregelen, namelijk ook over volumeontwikkelingen, het voorveld en aantallen. Vlak voor de 
kerst is een akkoord bereikt over het regionaal besparingsprogramma in het 
portefeuillehoudersoverleg. Veel van deze maatregelen zijn door de raad al vastgesteld in de 
begroting voor 2021 tot en met 2024. Het college van Huizen zal daarom vragen om wensen en 
bedenkingen mee te geven van de niet in de begroting opgenomen maatregelen. Alleen de 
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gemeente Hilversum heeft hierover reeds een collegebesluit genomen. in het directieoverleg 
binnen de regio is afgesproken dat alle gemeenteraden in de maand maart een besluit nemen. 
 

 De voorzitter sluit de vergadering om 22.22 uur. 
 
 Aldus vastgesteld in de vergadering van 2 maart 2021. 
 
 
De commissiegriffier, De voorzitter, 
 
 


