
 

 
Datum: 29-06-21 Blad: 1 
 

Aanwezig: 
 

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

Commissieleden  
 

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

 

 Fractie Dorpsbelangen Huizen: 
J.B.R. Driessen, mw. B.J. Okkema (tot 22.32 uur) 
  

 CDA-fractie: 
Mw. D.C. van Deutekom, R. Rebel (tot 21.55 uur) 

 

 D66-fractie:  
Mw. K. van Werven, P. Lekkerkerker 

 

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

 

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

 

 

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

 ChristenUnie-fractie: 
Mw. M. Terlouw 
 

 SGP-fractie: 
R.J.C. Bource, G.J. Bosch 
 

 Transparant Huizen 
L. Schaap 

 

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

College 
M.W. Hoelscher, G. Rebel 

 
 

Afwezig: 
 

N.v.t. 
 
 
 

 

Notulen van de openbare commissievergadering Sociaal Domein 
 
Datum:  22 juni 2021 
Aanvangstijd:  20.10 uur 
Eindtijd: 23.29 uur 
Locatie:  Raadszaal gemeentehuis van Huizen 
 

 



 

 
Datum: 29-06-21 Blad: 2 
 

1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur en heet alle aanwezigen welkom. 
  
2. Mededelingen 
 De voorzitter deelt mee dat er geen afwezigen zijn en er geen raadsleden zijn die digitaal deelnemen. 
  
3. Vaststellen vergaderorde 

 
De voorzitter doet het voorstel om bij agendapunt 5.3 de vragen van de SGP als tweede te behandelen, 
direct gevolgd door de insprekers over het onderwerp 5G. Er zijn een aantal mededelingen aan de agenda 
toegevoegd. Dat zijn de mededelingen 3, 4 en 7 van wethouder Hoelscher, de gezamenlijke mededeling 
nummer 6 van wethouders Hoelscher en Rebel en mededeling nummer 5 van wethouder Rebel. Deze zijn 
toegevoegd aan de agenda onder punten 7.4 tot en met 7.9. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) zegt dat zij 7.4 heeft geagendeerd maar de wethouder heeft hier al een 
duidelijke mededeling over gedaan. Dit punt mag wat haar betreft meegenomen worden bij 7.2 en hoeft dus 
niet apart behandeld te worden. De wethouder heeft aangegeven dat men hier in september nog uitgebreid 
op terugkomt. 
 
Met deze wijziging gaat de commissie akkoord met de agenda. 

 
4. Vaststellen resumé(s) 
  
4.1 Resumé van de openbare vergadering d.d. 18 mei 2021 

Het resumé wordt ongewijzigd vastgesteld. 
  
4.2 Notulen van de openbare vergadering d.d. 18 mei 2021 
 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.  
 
 De voorzitter geeft aan dat de vragen over de mededelingen die de vorige keer door tijdgebrek niet in de 

vergadering zelf konden worden gesteld, schriftelijk zijn afgehandeld. De antwoorden zijn toegevoegd aan de 
agenda van 18 mei 2021. 

   
5. Informatie van het college 
  
5.1 Mededelingen van het college en/of portefeuillehouder(s) 
 De voorzitter geeft aan dat een aantal mededelingen zijn geagendeerd. Twee mededelingen zijn daarmee ter 

kennisgeving aangenomen. Dat is de mededeling van wethouder Hoelscher over het uitgesproken 
faillissement van Briedis en de mededeling van wethouder Hoelscher over de begrotingsfout voor de 
regionale BV Vervoer. 

  
5.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen 
 Er zijn geen mondelinge mededelingen vanuit het college.  
 
5.3 Vragen aan het college 
 
 De heer Rebel (CDA) heeft ook enige reflectie ten aanzien van de mededeling over de btw 

doelgroepenvervoer waarvan de voorzitter aangeeft dat deze ter kennisgeving zijn aangenomen. Bij het 
lezen van de conceptbegroting van de regio gingen zijn haren omhoog door de btw-fout. Hij vraagt zich af 
hoe dit kon gebeuren. Mevrouw Van Deutekom vroeg in een commissievergadering al naar de oorzaak. De 
portefeuillehouder antwoordde dat het gaat om een structureel probleem en dat het een menselijke fout is, 
maar geen verklaring. Vervolgens werd er door de CDA-fractie een motie opgesteld om de oorzaak van de 
fout via een andere weg boven tafel te krijgen. Om de motie te voorkomen werd nog snel een mededeling 
door de wethouder de deur uit gedaan vlak voor de raadsvergadering van 3 juni. Deze mededeling leverde 
echter meer vragen op. De mededelingen en de toelichting in de raad zijn een aaneenschakeling van 
onachtzaamheden en onjuistheden. Voor de oorzaak van de fout kreeg de regio snel de zwarte piet. Normaal 
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gesproken sturen ze alles met btw en nu even niet. De redenering was dat het een menselijke fout was. Als 
dit bij de gemeente Huizen het geval is dan zal dit waarschijnlijk ook bij de andere gemeenten het geval zijn. 
Daarom is het CDA gaan grasduinen in de stukken van de regiogemeenten, maar in de raadsvoorstellen over 
de regiobegroting kon hij niets over deze btw-fout vinden. Dus sloeg hij de raadsvoorstellen over het 
doelgroepenvervoer uit 2020 erop na. In ieder raadsvoorstel van alle gemeenten stond keurig in dezelfde 
teksten aangegeven dat de bedragen exclusief btw waren, behalve in het stuk van de gemeente Huizen. Het 
is de vraag hoe uit het stuk tekst dat wordt aangeleverd door de regio het stukje ‘exclusief btw’ geschrapt 
wordt in het raadsvoorstel voor de gemeente Huizen. Volgens de wethouder komt dit omdat uit bijlage 4 de 
verwachting kan worden gewekt dat de bedragen inclusief btw waren. Als aan de ene kant boven alle 
bedragen over drie tabellen exclusief btw staat en men aan de andere kant uit bijlage 4 denkt op te maken 
dat de bedragen inclusief btw zijn, dan wordt de tekst ‘exclusief btw’ blijkbaar geschrapt en is het probleem 
opgelost. Hij noemt dit gemakzucht. Als er tegenstrijdige informatie is, dan moet worden nagevraagd wat de 
juiste bedragen zijn. Men kan geen teksten schrappen en dan denken dat het wel goed zit. Hij vraagt de 
wethouder hierop te reageren.  
Hij heeft nog een vraag aan het college. Het college verwacht dat de btw-kwestie ook bij andere gemeenten 
gaat spelen. Hij vraagt waar deze verwachting op is gebaseerd. 
Hij vraagt wanneer de fout is ontdekt en hoe snel de wethouder heeft gehandeld. De heer Lekkerkerker vroeg 
dit tijdens de laatste raadsvergadering. De reactie van de wethouder was dat het vooral daadkracht uit moest 
stralen. Toen de conceptbegroting binnen was, had de portefeuillehouder de fout ontdekt en direct actie 
ondernomen. Zo spoedig als mogelijk zou de raad worden geïnformeerd. Toen hij de regiobegroting er op 
nasloeg, kon hij helaas geen aanleiding vinden voor een btw-correctie. Alle bedragen waren exact hetzelfde 
als in het raadsvoorstel voor het doelgroepenvervoer. Daarom stelde hij de vraag wat nu de aanleiding was. 
Het antwoord was niet de conceptregiobegroting maar de voorschotfactuur van de regio. De vraag staat nog 
steeds open wanneer de wethouder werd geïnformeerd over de btw-kwestie en of de voorschotfactuur echt 
de eerste keer was dat hij werd geïnformeerd. 
Het derde punt is de hoogte van het bedrag. De Huizer bijdrage is 1,2 miljoen euro. Een btw-correctie van 
9% kan dan geen 166.000 euro zijn. Hij vraagt hoe het met dit bedrag zit. Dat was zijn vierde vraag. Dan 
leest hij het antwoord en is het weer tobben. 106.000 euro btw en 60.000 euro nog wat anders, maar het zou 
de btw zijn. De verklaring voor de 60.000 euro is onbegrijpelijk. Hij citeert: ‘In het bedrag zit tevens een 
correctie voor de vergoedingen van het eigen openbaar vervoer van kinderen waarvoor vergoedingen 
worden verstrekt en de indexatie.’ Hij snapt niet wat er staat. Hij snapt het ook niet vanuit 
begrotingsperspectief omdat de regio in de ontwerpbegroting niet meer geld vraagt, los van de btw-kwestie. 
Hij vraagt zich af waarom er dan 60.000 euro extra moet worden gereserveerd. Het laatste dat bij hem 
vragen oproept, is het volgende. In de stukken voor de ontwerpbegroting stond aangegeven dat de btw geen 
invloed had op de businesscase. Dat werd nog eens bevestigd in de raadsvergadering waarin de wethouder 
aangaf dat dit niets met de businesscase te maken had. Uit de beantwoording van zijn vragen blijkt dat de 
businesscase nu wel onderwerp van nader onderzoek is. Er zit dus waarschijnlijk wel een fout. Hij vraagt aan 
de wethouder of de btw wel meegenomen had moeten worden in de businesscase voor het leerlingenvervoer 
en zekerheidshalve ook voor het Wmo-vervoer. Hij vraagt of de CDA-fractie de conclusie kan trekken dat het 
raadsvoorstel voor het doelgroepenvervoer onvoldoende was uitgewerkt en ook in andere gemeenten toen 
het voorlag ter besluitvorming. Tot slot vraagt hij aan de wethouder wanneer de btw-kwestie opgelost is. Hij 
geeft mee dat, naast de inhoud, de gemakzucht waarmee de portefeuillehouder met deze kwestie omgaat, 
hem bijzonder stoort. Slordig en opportunistisch wordt de raad vooral niet adequaat van informatie voorzien. 
Veel excuses en snelle mededelingen maar uiteindelijk niet het juiste verhaal vertellen. Alleen bij doorvragen 
en zelf in de stukken duiken krijgt men stukje bij beetje het verhaal voorgeschoteld. 

 
 De heer Lekkerkerker (D66) vindt het een vreemde gang van zaken dat er ter elfder ure een mededeling 

komt om te voorkomen dat er een motie wordt ingediend om boven tafel te krijgen hoe het zit. Er werd tijdens 
de raadsvergadering gezegd dat er melding van is gedaan. Hij heeft de stukken nagekeken en gezocht. Hij 
vraagt de wethouder hem aan te wijzen waar de mededeling is gedaan. Hij stelt het op prijs als de notulen 
erbij gehaald kunnen worden. Hij is nieuwsgierig naar de beantwoording door de wethouder. 

 De heer Bartlema (VVD) is zeer benieuwd naar het antwoord van de wethouder. Ook hier is best wat geld 
mee gemoeid. De VVD heeft als enige partij destijds niet voor het voorstel gestemd om dit in de vorm van 
een bv neer te zetten. Dit probleem moet nu opgelost worden en kost geld. Het is de vraag waar dat geld 
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vandaan moet komen. Hij vraagt of dit in de tekorten van de begroting moet worden opgenomen of dat het 
dan maar binnen het sociaal domein opgelost moet worden. 

 
 Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) was ook niet blij met de gang van zaken. Haar fractie zette vorig 

jaar mei bij het eerste voorstel al veel vraagtekens. Uiteindelijk heeft zij de hele raad opgedragen om nog 
extra onderzoek te doen. Zij had de verwachting dat dit zorgvuldig was gedaan, maar dat is helaas niet 
gebleken. Zij is ook heel benieuwd naar de antwoorden en naar de manier waarop dit probleem zal worden 
opgelost. Nu wordt er weer achteraf aan de raad gevraagd om geld terwijl dat er niet is. Het is ook niet het 
eerste proces waar achteraf toch weer meer geld bij moet terwijl het al loopt. Zij is zeer benieuwd naar het 
antwoord op de vragen. 

 
 Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) heeft gelezen dat er onderzoek wordt gedaan naar het laten betalen van de 

kostprijs door medereizigers. Zij is benieuwd wanneer de uitslag van dat onderzoek gemeld wordt. 
 
 Wethouder Hoelscher geeft aan dat het voor hem geen fijn moment is om hier als verantwoordelijk 

wethouder te zitten. Het lijkt Murphy’s Law, als er iets mis gaat gaan er meerdere zaken mis. In de 
regiobegroting stond inderdaad een klein stukje over de btw van het doelgroepenvervoer. Het is blijkbaar op 
de raadsleden overgekomen als dat hij vlak voor de vergadering nog snel een memo rondstuurt, maar hij 
heeft de dag na de betreffende vergadering contact opgenomen met het ambtelijk apparaat om aan te geven 
dat hij de verklaring die in de tekst stond, ver beneden de maat vond. Hij wilde een andere verklaring. 
Hij gaat de vragen van de heer Rebel af. Over het wegvallen van ‘exclusief btw’ in een deel van de Huizer 
voorstellen zegt hij dat, voor zover hij dat kan nagaan, er sprake is van een menselijke fout met knippen en 
plakken. De betrokken ambtenaar is momenteel met vakantie dus dat kan hij nu niet checken. Er is geen 
enkele aanwijzing om te veronderstellen dat dit opzettelijk is gebeurd. Er is uiteraard contact geweest met 
andere gemeenten en ook daar zal de btw-kwestie gaan spelen. Zodra dit duidelijk werd, is het met de 
gemeenteraad gecommuniceerd. Andere gemeenten gaan hier misschien anders mee om met bijvoorbeeld 
begrotingsactualisaties. Hij kan alleen spreken voor de gemeente Huizen. Hij werd voor het eerst met deze 
fout geconfronteerd bij de voorschotnota, vlak voor publicatie van de voorstellen die de raad heeft gekregen 
waarin melding werd gedaan van het begrotingstekort. Hij kan zich voorstellen dat de verklaring in de tekst 
wat onduidelijk is. 169.000 euro op ongeveer 1 miljoen is inderdaad niet 9%. Het bleek inderdaad dat daar 
nog een fout in zat. Er zat ook nog 60.000 euro in aan geld dat ofwel in natura kan worden gegeven via de 
taxiritten en het leerlingenvervoer ofwel leerlingen krijgen zelf een budget om zelf met het openbaar vervoer 
te gaan of zich te laten vervoeren door bijvoorbeeld hun ouders. Hij denkt niet dat de businesscase 
onvoldoende was uitgewerkt, maar uiteindelijk zal de praktijk het moeten bewijzen. Hij wijst erop dat de start 
van de BV Vervoer in de regio een goede was met een goede aanbesteding. Meer dan 80% is 
geëlektrificeerd. Uiteindelijk zal niet het bedrag zoals voorligt, worden betaald, maar er vindt een afrekening 
plaats op basis van P maal Q. Er wordt dus betaald voor wat werkelijk is afgenomen. Daarnaast vindt er nog 
een fiscaal onderzoek plaats naar de verrekening van de btw. Voor het leerlingenvervoer is dat niet mogelijk. 
Daar hebben een aantal rechtszaken over plaatsgevonden. Voor het Wmo-vervoer ligt dat heel anders. Daar 
gaat het over heel specifieke kennis waarover de gemeente niet beschikt en de regio ook niet meer. Er zal 
extern advies worden gevraagd, uiteraard in overleg met de Belastingdienst, om ervoor te zorgen dat er later 
niet weer een onaangename verrassing zal zijn. Voor de begrotingsraad zullen de cijfers in volledigheid 
duidelijk moeten zijn en de impact hiervan op de begroting van Huizen en ook de btw-kwestie. Hij erkent 
nederig dat er fouten zijn gemaakt waarvoor hij verantwoordelijk is. Hij biedt nogmaals zijn 
verontschuldigingen aan. Hij complimenteert de heer Rebel voor zijn vragen. Dankzij zijn vasthoudendheid 
zijn zaken aan het licht gekomen die nu uitgezocht kunnen worden. 
Hij wil nog kort ingaan op de opmerking van Leefbaar Huizen over de tekorten. Hij hoopt dat het raadslid hem 
niet alle tekorten in het sociaal domein in de schoenen wil schuiven.  

 
 Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) doelt daar niet op. Haar fractie heeft destijds een motie ingediend 

over beter begroten omdat vaak trajecten toch weer extra kosten met zich meebrengen waar dan niet op 
gerekend is. Ook dit is weer een kwestie waar later weer geld bij moet. Men is met de BV al in zee gegaan 
dus de mogelijkheid om ermee te stoppen als er geen geld is, bestaat niet. 
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 Wethouder Hoelscher bevestigt dat dat niet kan en denkt dat dat ook niet verstandig zou zijn, financieel. De 
werkelijkheid zal het moeten uitwijzen. Hij schat in dat het met de tekorten mee zal vallen. Er komt nog wat 
terug door de btw-verrekening van het Wmo-vervoer. Hij heeft vandaag ook het raamwerk van de regio 
gezien van de voorstellen die worden uitgewerkt voor de gevraagde bezuinigingen. Op het moment dat die 
duidelijk worden en er overeenstemming is met de andere gemeenten, zal de raad worden geïnformeerd. Er 
wordt hard gewerkt om het lek boven te krijgen. In deze collegeperiode is het van de grond af aan 
opgebouwd. Hij is trots op de ambtenaren voor het werk. Het heeft ook allemaal plaatsgevonden tegen de 
achtergrond van corona met de effecten die dat heeft gehad voor de organisatie. Het is niet al morgen klaar 
maar er worden belangrijke stappen gezet die het beter begroten veel makkelijker zullen maken. 

 
 De heer Rebel (CDA) vindt het ongepast dat de wethouder een mededeling die onder zijn 

verantwoordelijkheid is verstuurd onder de maat noemt. De verantwoordelijkheid blijft bij de wethouder en in 
dit huis kunnen ambtenaren daar niet de schuld van krijgen. 

 
 Wethouder Hoelscher heeft dat niet gezegd. Hij vond de toelichting onder de maat. Hij loopt nooit weg van 

zijn verantwoordelijkheden en zal nooit een ambtenaar de schuld geven. Hij is verantwoordelijk en de enige 
die verantwoordelijk is.  

 
 Het gaat de heer Rebel (CDA) niet om de intentie waarmee de fout is gemaakt, maar iemand heeft wel de 

tekst ‘exclusief btw’ weggehaald. Er zijn hier twee verschillende bedragen en iemand heeft dit opgelost door 
de tekst dan maar te schrappen. Dat kan niet, er moet worden nagevraagd hoe het zit. Wat hem betreft 
schiet de verklaring van de wethouder waarbij het een fout met knippen en plakken is, niet echt op. 

 
 Wethouder Hoelscher geeft aan dat het voor hem gissen blijft. Hij weet alleen dat het een en ander aan het 

einde van het traject is gebeurd onder stoom en kokend water. Er waren redelijk wat ambtenaren vanuit 
Huizen betrokken. Bestuurders zoals hijzelf en wethouder Rebel maakten deel uit van de begeleidingsgroep. 
Er was vervolgens een financiële werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van alle gemeenten. Er is een 
juridische werkgroep geweest. Al die informatie moest samenkomen. Hij kan zich voorstellen dat er dan wat 
mis gaat. Het staat wel als een paal boven water dat er niet wat mis zou mogen gaan. Hij wil er niet aan 
denken dat het opzettelijk is gedaan om het traject te beïnvloeden. 

 
 De voorzitter stelt dat de bestuurders inderdaad verantwoordelijk zijn voor hetgeen ambtelijk wordt 

opgeleverd. 
 
 De heer Rebel (CDA) memoreert dat de wethouder voor het eerst met deze fout werd geconfronteerd bij de 

Voorschotnota 2021. Die was ongeveer gelijktijdig met de regiobegroting. 
 
 Wethouder Hoelscher zegt dat hij de exacte dag waarop hij de voorschotnota heeft ontvangen nog even na 

moet gaan. 
 
 Het gaat de heer Rebel (CDA) niet om de exacte dag. 
 
 Wethouder Hoelscher stelt dat dit het moment was waarop de gemeente achter deze informatie kwam. Hij is 

zelf pas op de hoogte gesteld bij het vaststellen van de teksten zoals die naar de raad zijn gestuurd. 
 
 De heer Rebel (CDA) memoreert dat de wethouder nog nader gaat kijken naar de businesscase. Toch denkt 

de wethouder dat deze intact blijft. Hij vraagt met welke bril de wethouder dan naar de businesscase gaat 
kijken. 

 
 Wethouder Hoelscher geeft aan dat de businesscase niet met terugwerkende kracht veranderd kan worden. 

Hij zal wel goed bekijken welke gevolgen er zijn voor de begroting, niet alleen in het lopende jaar maar ook in 
de komende jaren. Hij denkt dat dit voor meerdere gemeenten zal gelden. Er zal gezamenlijk lering uit 
getrokken moeten worden. De tabellen zullen in de toekomst beter gecheckt worden ten opzichte van de 
actuele begrotingswijziging die in een van de bijlagen staat. 
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 De heer Rebel (CDA) vraagt als laatste nogmaals naar het raadsvoorstel doelgroepenvervoer. Gelet op de 
discussie die er nog is over het btw-tarief Wmo en of dat wel of niet is terug te halen en het feit dat het 
leerlingenvervoer niet is meegenomen, vraagt hij zich af of destijds een onvoldragen voorstel aan de raad is 
voorgelegd om tot inbesteding van het doelgroepenvervoer over te gaan. 

 
 Wethouder Hoelscher bevestigt dit met de kennis van vandaag, maar met de kennis van toen niet. Het had 

absoluut moeten kloppen. 
 
 De heer Lekkerkerker (D66) zag in de regionale verantwoording van de begroting dat er een tekort was op de 

BV Vervoer. Gelet op alle discussies daarvoor ga je daar niet veel stampij over maken. Gelukkig zat de CDA-
fractie daar scherper op. Hij hoopt dat de wethouder begrijpt dat dit soort fouten die invloed hebben op de 
begroting niet in dit soort stukken behandeld dienen te worden. De raad moet budgetoverschrijdingen 
accorderen. Daarvoor dient een voorstel ingediend te worden dat de begrotingswijziging duidelijk maakt. Hij 
vraagt daarop reflectie van de wethouder. Tot slot vraagt hij wanneer, als de wethouder de eerdere 
mededeling kwalificeert als ondermaats, de mededeling komt waarin alles goed is verwoord zodat er lering 
uit getrokken kan worden. 

 
 Wethouder Hoelscher stelt dat de mededeling niet ondermaats was. Hij vond de toelichting in het 

raadsvoorstel ondermaats. Over het voorstel voor het opvangen van de tekorten zegt hij dat de 
begrotingswijziging nog komt. Het gaat hier nu om een vooraankondiging. De staat van de financiën zoals die 
nu is, was een te rooskleurige voorstelling ten opzichte van de situatie waarin de btw-kwestie van begin af 
aan goed in de voorstellen had gestaan. 

 
 De heer Rebel (CDA) snapt toch nog steeds niet goed hoe het met de 60.000 euro in elkaar zit. Hij begrijpt 

nog steeds niet waarom er 60.000 euro extra moet worden gereserveerd. In de ontwerpbegroting van de 
regio wordt exact hetzelfde bedrag gevraagd als de gemeente heeft gereserveerd in het raadsvoorstel over 
het doelgroepenvervoer. Als het te technisch is, vindt hij het prima als de wethouder het toelicht in een 
mededeling. 

 
 Wethouder Hoelscher zal er een memo over laten sturen zodat iedereen er kennis van kan nemen.  
 
 Wethouder Rebel (CDA) wil wel een poging wagen. Er is een totale correctie van 166.000 euro. Het btw-

effect bedraagt 106.000 euro. De 60.000 euro die overblijft, heeft niets met de btw te maken. Het heeft te 
maken met lokale vervoerskosten. Hij leest een stuk voor: ‘ Het heeft te maken met lokale vervoerskosten. 
Dat zijn vervoerskosten van leerlingen met een indicatie die geen gebruik maken van het busjesvervoer maar 
bijvoorbeeld van openbaar vervoer en eigen vervoer. Deze kosten zijn door ons meegenomen bij de raming 
voor de BV Vervoer maar horen daar niet thuis. Zodoende ontstaat er een tekort op de raming BV Vervoer. 
De lokale vervoerskosten ad 60.000 euro is een afgerond gemiddelde van de lokale vervoerskosten over 
2018 en 2019. 2020 geeft aan afwijkend beeld waarbij ervan uitgegaan mag worden dat deze nadelig 
beïnvloed zal worden door corona.’ Het gaat dus om een interne omissie waarbij onterecht de lokale 
vervoerskosten meegenomen zijn in de totale businesscase voor de inbesteding van het 
doelgroepenvervoer. 

 
 Dit is de heer Rebel (CDA) toch nog te technisch. Hij ziet de mededeling graag tegemoet. 
 
 De heer Bartlema (VVD) had eerder gezegd dat alleen zijn partij tegen de businesscase had gestemd, maar 

dit was ook het CDA. Hij denkt dat met de wetenschap van nu waarschijnlijk meerdere partijen toen niet 
ingestemd zouden hebben. 

 
 Wethouder Hoelscher zou hier geen uitspraken over durven doen. Hij denkt dat de BV Vervoer haar 

bestaansrecht zal bewijzen. 
 De voorzitter rondt de behandeling van dit onderwerp af en gaat verder op de beantwoording van de vragen 

van de SGP over 5G.  
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 De heer Bource (SGP) geeft aan dat hij per mail vanmiddag de beantwoording kreeg en hij heeft nog niet de 
tijd gehad om het helemaal te lezen. De gemeente heeft zich uitgelaten over 5G en een kritische brief 
gestuurd. Hij heeft een aantal zaken in zijn vragen genoemd zoals dat de invloed van de frequenties op de 
gezondheid deels nog niet is onderzocht en dat de daadwerkelijke gezondheidsrisico’s nog niet bekend zijn. 
De samenhang met de gezondheid is nog niet bekend maar met een aantal ziektes niet uit te sluiten. Er 
wordt geadviseerd om voor, tijdens en na de uitrol te monitoren. Hij heeft zelf wat onderzoek gedaan en daar 
wordt hij wat zenuwachtig van. De masten duiken op allerlei plaatsen op zoals bij een verzorgingshuis of een 
school. Een aantal van de antwoorden zijn technisch en die zal hij rustig bestuderen. Tegelijkertijd stelt het 
hem teleur dat de gemeente niet ook wat zenuwachtig wordt en zich niet afvraagt of het consequenties heeft 
voor de inwoners. 3 tot 5% van de bevolking heeft er last van. Als die mensen ergens anders gaan wonen, 
hebben ze opeens geen last meer. Hij zou graag een lokaal advies- en informatiepunt willen. In de 
antwoorden wordt verwezen naar de GGD maar hij ziet graag een onafhankelijk informatiepunt zodat 
mensen hun verhaal kwijt kunnen en informatie kunnen krijgen. Er zijn privacybeperkingen maar het is 
belangrijk dat mensen gehoord worden. Er lijkt sinds 2015 een ongebreidelde groei aan masten te zijn en er 
is nog niet veel zicht op wat de risico’s daarvan zijn. Meten is weten. 

 
 De voorzitter geeft aan dat er over hetzelfde onderwerp insprekers zijn. Hij geeft het woord aan de insprekers 

voordat het college een reactie kan geven. 
 
 De heer Maandag woont sinds 2014 in Huizen. Daarvoor heeft hij lange tijd gewerkt voor Nokia. Hij is op dit 

moment zelfstandig merkadviseur en werkt voornamelijk met technologiebedrijven. 5G is een verzamelnaam 
en waar de zorgen over zijn, moet nog komen in fase 2. In die fase komt er gerichte straling naar individuele 
personen en hun mobiele devices. Small cells zullen in het straatbeeld verschijnen. En de frequenties gaan 
omhoog naar frequenties waarvoor nog geen onderzoek is gedaan. Het is er nog niet dus er is nog een kans 
om er iets aan te doen. Er is nu een aanpak waarin eerst wordt geplaatst, dan wordt gepraat en daarna pas 
wordt onderzocht. De WHO publiceert pas in 2022 een rapport over de veiligheid van 5G. Tot die tijd zijn 
mensen proefkonijnen om data te verzamelen voor het rapport. De Gezondheidsraad heeft een rapport 
uitgebracht en hij noemt de drie paragraaftitels: invloed 5G-frequenties op gezondheid deels nog niet 
onderzocht, daadwerkelijke gezondheidsrisico’s niet bekend, samenhang tussen 5G-frequenties en 
gezondheidsschade niet aangetoond maar voor een aantal ziekten niet uit te sluiten. De reactie van het 
kabinet daarop was dat er niets aan de hand is en dat uitgerold kan worden. Met de adviezen van de 
Gezondheidsraad wordt niets gedaan. Het advies om de 26 GHz-band niet te plaatsen wordt in de wind 
geslagen omdat deze nodig is voor de tweede fase. Het verbaast hem dat hij ook bij de gemeente wordt 
doorverwezen naar instanties zoals het RIVM en de GGD. Hij vraagt welke persoon bij de gemeente de 
opstellocaties en bijbehorende antennes accordeert en waarom het stapeleffect niet is gemeten. Er zijn 
momenteel veertien opstelpunten in Huizen. Daarvan is er bij een gemeten in 2015. Veel van deze punten 
zijn in de buurt van scholen of verzorgingshuizen. Hij wil weten hoe dit tot stand komt. Hij heeft zelf 
amateurmetingen verricht rondom de Wijngaard en de Springplank. Daar zit men ver boven de adviesnorm 
van de Raad van State en ver boven wat een bestuursrechter als veilig ervaart. Hij suggereert voor de 
gemeente om een plan op te stellen met daarin een antennebeleid waardoor antennes niet geplaatst worden 
bij scholen en verzorgingshuizen. Daarnaast stelt hij voor dat burgers een geïnformeerde toestemming geven 
zolang de gezondheidsrisico’s nog niet bekend zijn. Wellicht kon ook worden besloten om fase 2 niet in te 
laten gaan in Huizen. Hij stelt voor dat de gemeente de adviezen van de Gezondheidsraad wel opvolgt. Hij 
wil meten op de locaties, onderzoek doen bij huisartsen om te zien wat de effecten werkelijk zijn, geen 26 
GHz in de gemeente en lokaal kiezen voor een lagere stralingsnorm. Hij hoopt op beleid dat de gezondheid 
van de burgers op de eerste plaats zet. 

 
 Mevrouw Leeuwin (PvdA) vraagt wat er gebeurt als de adviezen van de inspreker worden opgevolgd. Ze 

vraagt of de gemeente dan op 4G blijft. 
 
 De heer Maandag geeft aan dat 5G reeds is uitgerold op een aantal banden. Mensen denken dat 5G beter is 

dan 4G. Dat klopt, maar bij 5G worden veel zaken toegevoegd die nog gaan komen. Een telefoon werkt nu 
op 5G zoals men gewend is van 4G. Het gaat erom dat de extra zaken niet worden uitgerold, dus niet nog 
meer zendmasten met hogere frequenties die niet onderzocht zijn. 
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 Mevrouw Leeuwin (PvdA) vraagt of dat dus geen gevolgen heeft voor gebruikers van data en telefoons. 
 
 De heer Maandag bevestigt dit. De Gezondheidsraad is een gerenommeerde instantie en iedereen die de 

paragraaftitels uit het rapport leest kan niet concluderen dat er niets aan de hand is. 
 
 Mevrouw Van der Berge (GroenLinks) informeert naar de verschillen tussen 4G en 5G. 
 
 De heer Maandag vertelt dat de eerste frequenties van 5G dezelfde technologie gebruiken als 4G. Het gaat 

alleen wat sneller. Het gaat om de frequenties die nog niet zijn onderzocht. De WHO komt pas in 2022 met 
een rapport. Daarbij gaat het om small cells en meer masten omdat de reikwijdte wordt teruggebracht. De 
Gezondheidsraad doet heel reële suggesties met monitoren voor, tijdens en na. Er is een meting pre-5G uit 
2015, verder is er niets bekend. 

 
 Mevrouw Van Werven (D66) vraagt of zij mag concluderen dat fase 1 van 5G prima is maar dat met fase 2 

nog voorzichtig moet worden gedaan. 
 
 De heer Maandag geeft aan dat fase 1 nu eenmaal al uitgerold is. Er wordt eerst geplaatst, dan gepraat en 

dan onderzocht. De gemeente kan dus waarschijnlijk niet veel meer doen aan fase 1. Maar voor fase 2 kan 
de gemeente besluiten om de adviezen van de Gezondheidsraad op te volgen in tegenstelling tot het kabinet. 

 
 Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) vraagt of er problemen ontstaan als Huizen dit inderdaad besluit terwijl de 

omliggende gemeenten wel verder gaan. Ze vraagt zich af of de regio dit wel lokaal kan beslissen. 
 
 De heer Maandag denkt dat dit lokaal besloten kan worden. Hij is actief geworden omdat zijn dochter op 

school zit en hij de lijst van de locaties van de masten ziet. Hij wil dit niet bij de school van zijn dochter 
hebben staan. Hij geeft aan dat het in andere gemeenten al gebeurt. 

 
 De heer Van Klink vraagt de wethouder straks te reflecteren op de vraag hoeveel invloed de gemeente heeft. 

Hij hoort de inspreker voorstellen om de huisartsen effecten te laten registreren maar tegelijkertijd is er nog 
veel onduidelijk. Klachten zoals oorsuizen en hoofdpijn horen ook bij andere aandoeningen. Hij vraagt hoe de 
huisartsen geholpen kunnen worden om het onderscheid te kunnen maken, zodat de data die van de 
huisartsen zou komen dus gestaafd is.  

 
 Wat de heer Maandag betreft is dat een vervolgstap. Er kan een korte sessie met huisartsen worden belegd 

om dat te onderzoeken. Er is wel genoeg data beschikbaar. De Gezondheidsraad stelt dit soort zaken niet 
voor niets voor. 

 
 De voorzitter geeft de volgende inspreker het woord. 
 
 Mevrouw Slegers wil dit keer de stem zijn van andere inwoners die zich zorgen maken over straling en 5G. 

Door het Kennisplatform Elektromagnetische Velden werd in 2016 een percentage van 3% genoemd van 
mensen die klachten hebben. Twee jaar later sprak de GGD over 5%. Deze toename is logisch gezien de 
toename van straling en sterkte. Omgerekend naar de gemeente Huizen gaat het om 1.200 tot 2.100 
mensen. Zij leest van enkele van hen citaten voor: “Ik was niet bezig met straling of 5G totdat er een antenne 
op 50 meter van mijn woning kwam. Mijn baby met als bijnaam Doornroosje lag sindsdien hele nachten te 
huilen in haar bedje. We hebben andere oorzaken uitgesloten en haar kamertje afgeschermd. De rust is 
terug en ik ben overtuigd. Straling doet iets met ons.” Een andere persoon zegt: “Ik ben arts en ik maak me 
zorgen over straling en 5G. Ik zie mensen in mijn praktijk die er last van hebben en ik heb er zelf ook last 
van.” Iemand anders zegt: “Ik ben vijftien jaar geleden gevlucht naar Huizen juist omdat ik in Amsterdam 
ernstige gezondheidsklachten had van de antennes op mijn flat. Sinds enkele jaren ervaar ik ook hier helaas 
continue hoofdpijn, hartkloppingen, vermoeidheid en duizeligheid. Ik maak me ongerust over onze kinderen 
die op de Wijngaard zitten waar een zendmast pal naast staat.” Weer iemand anders zegt: “Ik woon sinds 
1967 in Huizen. Het was altijd een hele fijne en rustige gemeente. De laatste jaren is de straling echter 
dusdanig toegenomen dat ik er ziek van word. Als 5G verder uitgerold wordt kan ik hier niet meer wonen.” 
Weer iemand anders zegt: “Ik heb Huizen moeten verlaten en ben verhuisd naar een buitengebied in 
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Nederland. Niet vrijwillig maar ik zag geen andere optie. De straling verziekte mijn leven.” Nog iemand 
anders zegt: “Ik ben in Huizen geboren en woon er met mijn moeder in de Phohi-flat. Door straling werd ik 
erg ziek maar ik kreeg nergens gehoor. Daarom ben ik gevlucht naar Frankrijk. Alles heb ik achter mij 
gelaten. Ook mijn moeder is inmiddels ziek geworden van de zendmasten maar zij wil hier niet weg.” Ook 
mensen die niet ziek worden van straling maken zich zorgen. Iemand zei: “Ik woon aan de Blaricummerstraat 
met een 5G-mast op 500 meter afstand. Ik maak me veel zorgen over mijn gezondheid. 5G komt in mijn 
omgeving steeds vaker ter sprake. Er is mij veel niet duidelijk en ik zou meer in de materie willen duiken.” 
Iemand anders zei: “Men doet alsof er geen effecten zijn, behalve voor een zeer klein uitzonderlijk groepje 
mensen. Maar dat hele uitgangspunt is verkeerd. De vraagstukken zijn veel breder en ingrijpender dan hoe 
er mee omgegaan wordt. We moeten open in debat gaan waarbij alle standpunten gehoord worden. Op basis 
daarvan moeten in het algemeen belang duurzame keuzes gemaakt worden.” Zij vraagt waar al deze 
mensen gehoor vinden. Sinds 2019 hebben driehonderd mensen bij haar aangeklopt. Zij kan niet meer doen 
dan aanhoudend bij de gemeente aan de bel trekken. Ze sluit af met twee suggesties van het Platform 
Draadloze Connectiviteit. Dit platform is opgericht door en voor gemeenteraadsleden met als doel de 
communicatie en uitwisseling met collega’s en burgers te bevorderen. Het platform suggereert een lokaal 
antennebeleid op basis van voorzorg bestaande uit zes onderdelen zoals het vaststellen van no-go-areas 
zoals scholen, zorginstellingen en natuurgebieden. Verder inspraak van burgers bij antenneplaatsing, 
geïnformeerde toestemming en een lokaal verlaagde blootstellingslimiet zoals Brussel en diverse Italiaanse 
steden laten zien. Het inrichten van een stralingsarme zone voor mensen die last hebben van straling 
behoort ook tot de mogelijkheden. Verder het oprichten van een lokaal advies- en informatiepunt voor 
burgers met vragen en zorgen. Dit is in Zeist inmiddels gerealiseerd. De tweede suggestie van het platform 
gaat over het meten en monitoren van de volksgezondheid. Er kan in kaart worden gebracht hoeveel mensen 
zich bij de huisarts melden met stralingsklachten. Er kan worden onderzocht of er bij de veertien 
opstelpunten zich andere en/of meer klachten voordoen dan op andere plekken. Zij hoopt dat de raad deze 
suggesties ter harte zal nemen. 

 
 De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Kelder van het Burgerinitiatief Stralingsbewust Zeist.  
 
 Mevrouw Kelder is in de herfst van 2019 onderdeel geworden van een actieve groep die snel groeide. Deze 

groep kreeg uiteindelijk de naam Stralingsbewust Zeist in verband met last van een zendmast. Die last was 
er al eerder. Er is gemeten waar de mensen last van hadden en hoe ver ze in Utrecht van een zendmast 
woonden. Dat is bij de gemeente ingediend. Stralingsbewust Zeist is belangrijk omdat actie tegen 5G vaak 
een negatieve connotatie heeft, maar er was al last bij 3G en 4G. Het wordt alleen maar sterker door de 
plaatsing van meerdere masten en antennes en in de toekomst de tweede fase van 5G. Stralingsbewust 
Zeist is van begin af aan geholpen doordat bepaalde raadsleden uit Zeist samengewerkt hebben aan een 
initiatiefvoorstel voor een meldpunt voor stralingsklachten. Stralingsbewust Zeist heeft dit ondersteund met 
ludieke acties. In januari is het initiatiefvoorstel opnieuw ingediend in samenwerking met de 
burgerinitiatiefgroep. Zij heeft gepleit voor een informatie- en adviescentrum. Niet alleen raadsleden moeten 
geïnformeerd worden over de gevolgen van straling en de verhoging daarvan, maar ook de burgers. Het 
informatiecentrum kan de mensen inlichten. Er zijn veel mensen met klachten die zich afvragen waar ze last 
van hebben. Iemand komt nu al zonder het informatiecentrum thuis meten. Dan zie ze bijvoorbeeld dat het 
modem en de DECT-telefoon veel straling geeft. Het afschermen van deze apparaten is al een geweldige 
hulp. Met eenvoudige middelen is dus al wat te doen. Het aangenomen initiatiefvoorstel is begeleid met een 
meetactie van Schooneveld Advies waar een heleboel ervaring is met stralingsgevoeligen. Op verschillende 
plaatsen in Zeist was een veel hogere straling dan gezond wordt geacht, maar altijd nog onder de ICNIRP-
norm die in Nederland als hoogste wordt gehanteerd. Er wordt nu een stichting opgericht om 15.000 euro 
subsidie voor een jaar van de raad te kunnen ontvangen om een informatiecentrum in te richten. Eerst 
telefonisch en hopelijk later ook in de wijkcentra. Er is nu ook steun van pers, huisartsen en hopelijk ook van 
de GGD. 

 
 De heer Van Klink (VVD) heeft een van de eerdere insprekers horen zeggen dat er nog weinig bekend is. Er 

is al veel geplaatst maar de onderzoeken moeten nog plaatsvinden. Hij vraagt wat de bron is van de 
informatie die het centrum zal verstrekken. 
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 Mevrouw Kelder zegt dat er onderzoek gedaan zou worden, volgens het aanvankelijke initiatiefvoorstel ook in 
de natuur. Maar er is gekozen voor een landelijk onderzoek, uitgevoerd door Saskia Bosman op de Veluwe. 
Dat wordt door een wetenschappelijk platform verzorgd. Er zijn ook mensen die heel veel ervaring hebben 
met stralingsgevoeligheden bij mensen. Men is ook bezig om een scholing in te richten voor de mensen 
zodat ze informatie kunnen krijgen over de verschillende stralingssterktes en zodat ze weten dat ze bij een 
zendmast wonen en hoe ze zich daar eventueel tegen kunnen beschermen. Mensen kunnen telefonisch 
ontdekken of hun klachten ook echt samenhangen met straling. 

 
 De heer Bource (SGP) geeft aan dat hij vooral vragen heeft over wat het doet met mensen om in de buurt 

van een zendmast te wonen. Hij vraagt of de inspreker daar nog wat meer over kan zeggen. Hij vindt een 
informatiepunt ook belangrijk omdat er veel mensen zijn met vragen die niet weten waar ze naartoe moeten. 
Hij vraagt naar de meerwaarde van het informatiepunt ten opzichte van de GGD.  

 
 Mevrouw Kelder zegt dat uit contacten blijkt dat de GGD hier niet op ingericht is en meestal de mensen 

wegstuurt onder het motto van een onverklaarbare ziekte of dat ze zich moeten melden bij een landelijk punt. 
Het informatiecentrum wil juist de burgers van dichtbij ontvangen en informatie geven. De stralingsklachten 
hangen samen met zendmasten. Deze staan vaak op hoge flatgebouwen, hebben een werking in de huizen 
of tuinen en worden daar weerspiegeld door het glas. Het gaat om het uitzoeken van de situaties in Zeist. 
Veel mensen weten niet hoeveel straling zij binnen in hun eigen huis hebben. Meer mensen zullen klachten 
hebben naarmate er meer geplaatst wordt zoals de small cells. 

 
 Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) vraagt of Zeist de enige gemeente in Nederland is waar dit gebeurt en of er 

meer van dergelijke initiatieven zijn. 
 
 Mevrouw Kelder stelt dat het wel als een doorbraak werd gezien, voorbereid door een ronde tafel met goede 

insprekers en daarna de discussie en stemming in de raad. In eerste instantie werd het oorspronkelijke 
voorstel voor een meldpunt en een coördinator ingedamd, maar het geeft het burgerinitiatief wel de vrijheid 
om het in te richten. Ze heeft begrepen dat er in een andere plaats iets dergelijks is geweest, maar het is wel 
een doorbraak. Zij hoopt in een jaar iets op te bouwen waar later op voortgebouwd kan worden. 

 
 De voorzitter memoreert dat er ook een vraag aan het college is gesteld. 
 
 De heer Van Klink herhaalt zijn vraag wat de lokale overheid kan doen. 
 
 Wethouder Hoelscher geeft aan dat het college 5G, juist omdat gezondheidsaspecten belangrijk zijn, op zal 

nemen in de portefeuille van de wethouder Gezondheidszorg. Dat is hijzelf, maar collega Boom is 
verantwoordelijk voor het deel ruimtelijke ordening. De gemeente kan heel weinig doen. Veel zaken zijn 
vergunningsvrij. Hij vindt een antenne op een school of ziekenhuis ook niet de meest voor de hand liggende 
plek. Het brengt echter inkomsten met zich mee voor ziekenhuizen, scholen en verzorgingstehuizen. En 
mensen willen de telecommunicatie allemaal snel, sneller, snelst. Er zijn hoogwaardige technieken die alleen 
gebruik kunnen maken van 5G zoals de zelfrijdende auto. Aan de ene kant is er de Europese Commissie die 
het snelste breedband verplicht stelt voor alle Europese lidstaten. Er zijn ook afspraken gemaakt in het 
nationale convenant die juridisch standhouden. De gemeente staat dus met de rug tegen de muur maar zal 
het wel volgen. Het gaat in de toekomst allemaal sneller met juist de hoge frequenties waarover bij veel 
mensen vragen zijn. Hij kan zich goed voorstellen dat mensen zich zorgen maken. Hij kan niet in de lichamen 
van mensen kijken of de huisartsen zijn vaak ook niet genegen om informatie te delen met de gemeente. 
Statistische informatie valt onder privacy en de relatie tussen arts en cliënt. Het enige wat de gemeente kan 
doen is monitoren. De GGD is onafhankelijk en de mensen daar kunnen vanuit hun vakmedische 
achtergrond een oordeel vellen. De GGD heeft wel degelijk mensen in dienst die op dit vlak meer dan 
onderlegd zijn. 

 
 De heer Bource (SGP) wilde niet suggereren dat de GGD niet onafhankelijk is maar er zijn ook andere 

instanties waar kennis is opgebouwd die gedeeld kan worden. Het helpt als er aan de andere kant van de lijn 
iemand zit die het probleem kan plaatsen. 
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 Wethouder Hoelscher kan zich bij dat laatste iets voorstellen, maar hij denkt dat meerdere loketten alleen 
maar leiden tot verwarring. Als mensen vragen hebben over volksgezondheid, kunnen ze bij de GGD terecht. 

 
 De heer Vreedeveld (PvdA) vraagt of de monitoring van 5G door de gemeente ook inhoudt dat er een beeld 

gevormd wordt van de gezondheidsrisico’s. Hij is benieuwd welke bronnen de wethouder daarvoor denkt aan 
te boren. 

 
 Wethouder Hoelscher verwijst voor het antwoord op deze vraag naar de brief zoals die is uitgegaan. Het gaat 

onder andere om het RIVM. 
 
 Mevrouw Van Werven (D66) leest in de brief dat metingen niet door de gemeente Huizen zelf worden 

gedaan, maar door het Agentschap Telecom. Zij vraagt om er bij het agentschap op aan te dringen wat 
frequentere metingen te doen. 

 
 Wethouder Hoelscher denkt dat er een mogelijkheid zal zijn om dat aan te geven. Het is wel de vraag of dat 

gedaan wordt. Het wordt steekproefsgewijs gemeten. Voor zover hem bekend zijn er geen overschrijdingen. 
 
6. Spreekrecht voor burgers. 
 
 De voorzitter geeft het woord aan de inspreker, de heer Vermaat. 
 
 De heer Vermaat spreekt nogmaals in namens de werkgroep TijdvoorMeedoen. Uit naam van transparantie 

heeft de werkgroep een aantal vragen opgesteld waar hij nu of schriftelijk antwoord op zou willen krijgen. Ten 
eerste moeten de leden op 5 juli 2021 beslissen over opheffing en het elders onderbrengen van de 
activiteiten. De leden moeten weten bij welke andere organisatie de activiteiten ondergebracht zullen worden 
voordat zij een besluit kunnen nemen. Hij vraagt met welke organisaties de wethouder in gesprek is. Ten 
tweede zegt de wethouder toe dat de activiteiten doorgaan in de geest van TijdvoorMeedoen. Dit kan wat 
hem betreft echter niet zonder mevrouw Veerman. De kwetsbare mensen hebben behoefte aan haar 
aanwezigheid. Hij vraagt waarom de wethouder geen aandacht heeft voor mevrouw Veerman om haar 
samen met de activiteiten elders onder te brengen en zo fatsoenlijk met personeel om te gaan. Ten derde 
geeft wethouder Hoelscher aan het als een probleem van TijdvoorMeedoen te zien en dat de gemeente 
daarin geen partij is. Hij vraagt of de wethouder nog steeds achter dit standpunt staat. Ten vierde vraagt hij 
hoe TijdvoorMeedoen het dan moet zien dat de gemeente twee tijdelijke coördinatoren of 
interventiemedewerkers inzet. Daarmee neemt de gemeente wat hem betreft de dagelijkse leiding over en 
maakt zich wel degelijk tot partij. De wethouder heeft gezegd dat het belang van de leden voorop staat. Met 
medeweten gaan de activiteiten dus gewoon door. Hij vraagt hoe hij het moet plaatsen dat onder leiding van 
deze coördinatoren of interventiemedewerkers van de gemeente deelnemers worden aangeschreven dat hun 
stemrecht zal worden ontnomen. Ten vijfde is aangegeven dat de subsidie is ingetrokken wegens het niet 
voldoen aan de prestatie-eisen. Hij vraagt wat deze eisen waren, aan welke daarvan niet is voldaan en in 
welke mate niet. Hij nodigt de commissie uit om met de werkgroep op een constructieve manier van 
gedachten te wisselen. 

 
 De voorzitter dankt de insprekers. Hij geeft aan dat de inspreker niet direct vragen kan stellen aan het 

college. Het college is dus niet verplicht om te antwoorden. 
 
 Mevrouw Van Werven (D66) heeft begrepen dat de inspreker de vragen ook als brief aan de gemeente en 

het college stuurt. Zij gaat ervan uit dat de wethouder de vragen zal beantwoorden als hij de brief krijgt. Zij 
gaat er ook van uit dat de commissie de antwoorden zal zien. 

 
 Mevrouw Leeuwin (PvdA) sluit zich hierbij aan. Zij wil daarnaast weten namens wie de inspreker spreekt. Er 

zijn ook andere geluiden. 
 
 De heer Vermaat geeft aan dat de werkgroep TijdvoorMeedoen bestaat uit vijftien tot twintig personen die er 

vast aan meewerken plus nog wat losse mensen. Namens hen spreekt hij. Vijftien tot twintig personen zijn de 
mensen die actief meewerken. Er staan nog meer mensen achter. 
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 Mevrouw Leeuwin (PvdA) geeft aan dat er 120 deelnemers zijn. 
 
 De heer Vermaat weet niet hoeveel deelnemers er exact zijn. 
 
 De heer Bource (SGP) geeft aan dat TijdvoorMeedoen een vereniging is die zelf over de oprichting en 

opheffing gaat. Dat is een zaak die de ledenvergadering aangaat en niet de gemeente. De inspreker maakte 
een opmerking over de interventiemedewerkers. Daarop wil hij graag een reactie van de wethouder. 

 
 Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) vindt het duidelijk dat het proces nog niet naar behoefte verloopt en 

dat er behoefte is om het verder met elkaar uit te praten. Zij vraagt het college de vragen van de inspreker te 
beantwoorden en dit dossier op een nette manier af te ronden.  

 
 De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) ziet het anders. Volgens hem lopen de processen prima. Het is 

nog een weekje aftellen en dan is men van TijdvoorMeedoen af. 
 
 De voorzitter geeft het woord aan wethouder Hoelscher. 
 
 Wethouder Hoelscher geeft aan dat dit dossier vanaf dag een tot vandaag zijn wethouderschap heeft 

getekend. De gesprekken die hij de afgelopen weken met deelnemers heeft gevoerd, hebben ervoor gezorgd 
dat hij het niet droog kon houden. Hij heeft over allerlei zaken gehoord. Er lopen mensen rond met 
psychiatrische problematiek zonder enige vorm van begeleiding. TijdvoorMeedoen is een tijd dicht geweest, 
dat is een van de punten in het niet nakomen van de prestatieafspraken. Het college heeft de subsidie 
stopgezet, maar niet na zeer goed overleg met het bestuur van TijdvoorMeedoen. Mevrouw Veerman is in 
dienst via een construct bij de vereniging. Zij is geen werknemer van de gemeente. In de subsidieverordening 
staat dat de gemeente op geen enkele wijze aansprakelijk is voor personele gevolgen vanwege het 
stopzetten van subsidie. De gebruikersovereenkomst van TijdvoorMeedoen met Versa is opgezegd door het 
bestuur van TijdvoorMeedoen. In overeenstemming met het bestuur van TijdvoorMeedoen zijn twee 
coördinatoren aangesteld. De rust en de sfeer zijn nu weergekeerd binnen de muren van het buurthuis. Zo 
moet het zijn in het welzijnswerk. Voor alle kwetsbare deelnemers komt een goede oplossing binnen een 
nieuw buurthuis. Met de herschikking van de welzijnslocaties wordt bekeken welke instantie op welke plek 
komt. Er zal ook een plek zijn voor de gemeente met Zicht op Werk.  

 
7.1 Verbonden partijen, waaronder regio Gooi en Vechtstreek en MRA 
 
 Mevrouw Leeuwin (PvdA) zegt dat er zoveel positieve berichten kwamen tot de regioambassadeurs dat zij 

die de commissie niet wilde onthouden. Dat is in een mededeling meegegeven. 
 
 Mevrouw Veer (Leefbaar Huizen) heeft een vraag over het conceptresumé pagina 2. Zij wil graag een uitleg 

over het voorstel Tomin-groep. Zij vraagt wat de memo inhoudt en wat de vijf maatregelen zijn. Daarnaast is 
ze benieuwd of hier financiële consequenties aan zitten. 

 
 Wethouder Rebel zegt dat er op dit moment gekeken wordt naar de toekomst van Tomin. Het algemeen 

bestuur heeft halverwege mei een keuze gemaakt uit een aantal toekomstscenario’s. Het is de bedoeling dat 
Tomin zich gaat ontwikkelen tot een leer-werkbedrijf, dat de governance verder niet ter discussie komt te 
staan en dat er niet meer bijdragen van de gemeenten richting Tomin zullen worden verstrekt. Er zal 
uiteindelijk een bedrijfsplan worden opgesteld. Dit zal niet voor de vakantie tot een afronding komen, maar 
wel snel daarna. Het college zal de raad meenemen in het hele proces van de keuzes en wat er nog moet 
gebeuren. Hij hoopt dat de mededeling hierover nog wel voor het reces naar de raad komt. Hij denkt dat het 
gekozen scenario Tomin toekomstbestendig zal maken. 

 
 Mevrouw Veer (Leefbaar Huizen) vraagt of het eventuele uittreden van Almere wordt meegenomen in de 

besprekingen.  
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 Wethouder Rebel zegt dat het uittreden van Almere absoluut niet wordt besproken. De regio vormt samen 
het bestuur van Tomin. Almere wil haar plek binnen Tomin blijven innemen. Weesp zal wel uittreden op 1 
januari 2022. De gesprekken over de financiële voorwaarden hiervoor lopen. 

 
 De heer Bartlema (VVD) informeert naar de stand van zaken cultuur en recreatie. De gebouwde website is 

fantastisch. Er is wel een link vanaf de gemeentesite naar deze website maar dan moet je wel goed zoeken. 
Bij het wandelnetwerk Gooi en Vechtstreek is op bepaalde locaties sprake van vandalisme en het 
verwijderen van route-aanwijzingen. De gemeenten en beheerders kijken samen hoe dit kan worden opgelost 
en voorkomen. Hij vraagt hoe het daarmee staat. Bij de verantwoording subsidie kunsteducatie met kwaliteit 
leest hij dat dit is gestopt, maar dat een aantal gemeenten dit wel voortzetten met andere projectleiders. Hij 
vraagt naar de reden dat Huizen daar niet bij staat. 

 
 Wethouder Hoelscher zal aan wethouder Verbeek vragen of zij de vraag schriftelijk kan beantwoorden. 
 
 Mevrouw Van Deutekom (CDA) wil ook aandacht vragen voor de website die in de stand van zaken is 

vermeld. In de regio vinden veel mooie activiteiten plaats ondanks corona. Ze wil daar complimenten voor 
geven. 

 
7.2 Sociaal Domein Management Dashboard 
& 7.4 Versa verantwoordt 2020 Huizen 
  
 Bij aanvang van de vergadering is besloten beide agendapunten tegelijk te behandelen. 
 
 Mevrouw Hooft van Huysduynen geeft aan dat de presentatie over het dashboard deze keer is gecombineerd 

met de bestuursrapportage. De bestuursrapportage is nog in concept en komt snel naar de raad. Bij de 
Participatiewet is het binnen de prognoses gebleven en binnen de begroting. Bij de Wmo is meer uitgegeven 
dan geprognotiseerd en begroot. Dat heeft met name te maken met RTC. En hulpmiddelen. Ook voor jeugd 
is wat meer uitgegeven dan verwacht en begroot. Dat komt meer vanuit jeugdbegeleiding, ambulante 
jeugdhulp en verblijf. Voor leerlingenvervoer is iets meer uitgegeven dan begroot, maar wel een stuk meer 
dan volgens de prognose. Dit heeft ermee te maken dat er een continuïteitsbijdrage is betaald voor 
leerlingenvervoer en deze was halverwege het jaar nog niet in beeld. De prognose was gebaseerd op het 
werkelijke gebruik op dat moment. 
De prognose voor de Participatiewet is fors hoger dan de jaarrekening. Het verschil komt voornamelijk 
doordat er veel meer rijksbijdrage BUIG is ontvangen. Er is ongeveer 8 ton meer ontvangen. Ook het BUIG-
budget is ruim dekkend voor de uitgave uitkeringen. Het aantal uitkeringen is ook wat afgenomen waardoor 
de kosten wat zijn afgenomen. Zelfs dit jaar daalt dit nog, tegen de landelijke trend in. Er is wel iets meer 
instroom en wat minder uitstroom, maar alsnog is er een daling van de omvang. 

 
 Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) vraagt of daar een verklaring voor is. 
 
 Mevrouw Hooft van Huysduynen geeft aan dat ernaar gekeken is maar het is lastig te benoemen. Het gaat 

om mensen die niet bij de gemeente aankloppen voor een uitkering en dus blijkbaar zelf voldoende financiële 
middelen hebben. Het is lastig er de vinger achter te leggen omdat het gaat om mensen die nog niet bij de 
gemeente aankloppen. 
Inzoomend op uitstroom. Op autonome uitstroom heeft de gemeente geen invloed. Het gaat om mensen die 
bijvoorbeeld verhuizen, met pensioen gaan of vanwege een andere reden geen recht meer hebben op 
bijstand. De autonome uitstroom is vorig jaar toegenomen. Uitstroom naar werk is wel wat afgenomen. Het is 
moeilijker om mensen naar werk te bemiddelen. De populatie neemt ook af en de mensen die nog een 
uitkering ontvangen, zijn steeds moeilijker bemiddelbaar naar werk. Vorig jaar hebben de coronamaatregelen 
heel veel invloed gehad op de beschikbaarheid van vacatures. Ongeveer de helft van de kosten zijn voor het 
programma Zicht op Werk en de andere helft voor bijvoorbeeld het werkgeversservicepunt en diverse andere 
projecten. 
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 De heer Van der Klink (VVD) vraagt of de investering van 50% ook het meeste bijdraagt aan daadwerkelijk 
mensen van een uitkering naar werk helpen. Hij vraagt of het effect overeenkomt met de verhouding van de 
investeringen. 

 
 Mevrouw Hooft van Huysduynen kan geen concreet antwoord geven. Er is een uitgebreide rapportage die 

wel specifiek ingaat op Zicht op Werk. Zij denkt dat dit meer de plek is om daar op in te zoomen. 
Bijzondere bijstand bestaat in de cijfers uit twee onderdelen, dat is de bijzondere bijstand zelf en het 
kindarrangement. Het totaal daalt, maar het aantal toegekende aanvragen kindarrangement is vorig jaar sterk 
toegenomen en de bijstand juist wat afgenomen. Dit komt onder andere doordat een aantal producten vanuit 
de bijzondere bijstand naar het kindarrangement zijn gegaan. Er is sterk ingezet op het kindarrangement en 
het online platform. Hiervoor zijn Klijnsma-gelden ontvangen. Ten opzichte van 2019 is wat meer uitgegeven, 
maar wel binnen de prognose. 

 
 Mevrouw Van Werven (D66) geeft aan dat de Klijnsma-gelden geoormerkt zijn. Het is dus de vraag of er 

binnen het geoormerkte geld wordt gebleven of dat dit wordt overschreden. 
 
 Mevrouw Hooft van Huysduynen heeft in de presentatie de bedragen samengenomen. Ze heeft de 

gevraagde gegevens nu niet bij de hand. 
 
 Mevrouw Van Werven (D66) vindt dit wel interessant. 
 
 Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) memoreert aan het nieuws dat het een derde van de huishoudens die 

er recht op heeft, niet lukt de uitkering aan te vragen en dat gemeenten er geen zicht op hebben. Ze vraagt 
hoe dit in Huizen staat. 

 
 Mevrouw Hooft van Huysduynen kan op een dergelijke specifiek inhoudelijke vraag geen antwoord geven. 
 
 Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) gaat haar vraag ergens anders neerleggen. 
 
 Mevrouw Leeuwin (PvdA) vraagt of er nog steeds een onderbenutting is van het kinderarrangement. 
 
 De voorzitter constateert dat deze vraag nu ook niet beantwoord kan worden. 
 
 Mevrouw Hooft van Huysduynen stelt dat de prognose voor de Wmo lager blijkt dan de daadwerkelijke 

realisatie. Dat komt door de RTC-regeling en de hulpmiddelen. Wmo-breed blijft het stijgen. De oorzaken 
liggen in de vergrijzing en ook de ambulantisering van de GGZ. Er is meer behoefte aan de intramurale 
plekken maar er zijn de komende jaren juist minder plekken beschikbaar. Ook is de toelating tot de Wlz veel 
strenger. Als laatste is het abonnementstarief in 2020 ingevoerd. In 2019 was er al een voorloper op het 
abonnementstarief. Dit is voor mensen een prikkel om eerder hulp bij de gemeente te vragen en soms ook 
meer. Vorig jaar heeft men tijdens corona zo veel mogelijk geprobeerd de zorg te continueren. Vaak zijn 
collectieve voorzieningen omgezet naar individuele voorzieningen. Dat heeft invloed op gebruik en de kosten. 
Er was het voornemen om de RTC in 2020 te versoberen en dat is uiteindelijk gebeurd. Dit heeft geleid tot 
een mindere bezuiniging dan was verwacht op basis van de prognose. Veel mensen zijn aangeschreven 
maar nog niet alle verwachte aanvragen zijn binnengekregen. Er zullen daarvoor niet heel veel extra kosten 
komen. Vanaf 2021 gaat de RTC-regeling in de bijzondere bijstand en zal deze niet meer onder Wmo 
opgenomen worden. Vandaar dat de begroting op 0 staat. 
Bij huishoudelijke hulp is het goed om te zien dat er steeds meer grip op komt. Vorig jaar is er een heel 
betrouwbare prognose afgegeven. Dit is in lijn met de begroting die is geactualiseerd naar aanleiding van de 
prognose. Huishoudelijke hulp stijgt nog wel steeds. Het lijkt wel dat de stijging sinds januari 2021 afvlakt. 
Voor huishoudelijke hulp is men in 2021 aan de slag gegaan met een nieuw normenkader met daarin nog 
een overgangsfase. Sommige mensen krijgen nog een beschikking van drie tot zes maanden met de oude 
indicatie voordat ze overgaan naar de nieuwe indicatie. 
Bij begeleiding is het aantal voorzieningen vorig jaar weer gestegen. Dat komt gedeeltelijk door de 
ambulantisering en vergrijzing, maar er is ook een toename van de wachtlijst voor beschermd wonen. Op het 
moment dat de mensen op de wachtlijst staan, ontvangen zij individuele begeleiding. Daarnaast is er een 



 

 
Datum: 29-06-21 Blad: 15 
 

verschuiving geweest van collectieve begeleiding naar individuele begeleiding. Er is sinds halverwege vorig 
jaar een afvlakking van de stijging te zien. De ambulante begeleidingsteams zijn in juni gestart. Het duurt nog 
even voordat daar resultaten van zichtbaar worden. Daarnaast wordt er een algemene voorziening voor 
dagbesteding georganiseerd en is er een onderzoek naar lumpsumfinanciering voor specialistische 
begeleiding. 
Hulpmiddelen bestaan aan de ene kant uit rolstoelen en aan de andere kant uit woonvoorzieningen. De 
prognoses zijn hier veel lager dan de jaarrekening. Het blijkt lastig om goed te prognosticeren omdat er met 
name in de woonvoorzieningen veel fluctuaties zijn. Voor rolstoelen is het vorig jaar afgenomen. Dat was de 
verwachting omdat rolstoelen van Wlz-instellingen voorheen via de Wmo werden gefinancierd, maar dat is in 
2020 veranderd. Dat loopt nu via de Wlz. De afname wordt ook deels veroorzaakt door de 
coronamaatregelen. Rolstoelen worden vaak buiten de deur gebruikt. Doordat mensen minder buiten de deur 
gaan, hebben zij minder behoefte gehad aan een rolstoel. De kosten van de stijging hulpmiddelen past bij de 
stijging woningaanpassingen. Daarnaast zijn er vorig jaar drie dure woningaanpassingen geweest van samen 
1 ton. 
Wmo-vervoer bestaat aan de ene kant uit de Wmo-taxi en aan de andere kant uit individuele 
vervoersvoorzieningen zoals een scootmobiel. Op basis van de vergrijzing was verwacht dat hier meer 
behoefte aan zou zijn, maar het neemt ten opzichte van vorig jaar af. Dat heeft er vermoedelijk mee te maken 
dat mensen minder de deur zijn uitgegaan. Bij de Wmo-taxi zaten mensen in het begin nog wel eens met 
meerdere mensen in een busje maar mensen hebben zich daar waarschijnlijk toch minder prettig bij gevoeld. 
De prognose is iets lager dan de uiteindelijke jaarrekening omdat er een continuïteitsbijdrage is betaald aan 
de Wmo-vervoerder. 

 
 Mevrouw Van Werven (D66) had het er in november tijdens de behandeling van de begroting al met de 

wethouder over dat er door de jaren heen steeds te optimistisch begroot lijkt te worden. Dat lijkt ook nu weer 
het geval, ook al zijn er wat afvlakkingen in de prognoses. Op hulpmiddelen is in 2020 toch behoorlijk wat 
meer uitgegeven, maar voor 2021 staat het toch weer lager in de begroting. Ze vraagt zich af hoe realistisch 
het is. Ze heeft liever dat er realistischer wordt begroot. 

 
 De voorzitter denkt dat dit een politieke vraag voor de wethouder is. 
 
 Mevrouw Hooft van Huysduynen zegt dat de prognoses bij jeugd 5 tot 6 ton lager waren dan de uiteindelijke 

jaarrekening. Dat heeft te maken met de onderdelen jeugdbegeleiding, ambulante jeugdhulp en verblijf. Bij 
jeugdverblijf neemt het aantal jongeren met een voorziening toe. Vorig jaar is de vraag naar ondersteuning 
op school gericht op gedrag en houding duidelijk toegenomen. Het vermoeden is dat de wisselingen tussen 
open scholen, deeltijd naar school en thuis veel invloed heeft op leerlingen waardoor ze meer ondersteuning 
nodig hebben. Daarnaast bleek regionaal ingekochte zorg niet altijd passend. De toename van de kosten 
komt wel overeen met de toename van het aantal voorzieningen. Voor EED is er een toename. Er zijn geen 
beleidswijzigingen geweest sinds 2015 dus de reden voor toename is nog onduidelijk. Het zou kunnen zijn 
dat de ondersteuning zichtbaarder is en dat scholen beter de weg weten te vinden. Ondanks toename van de 
aantallen dalen de kosten. Dat heeft te maken met het vrijvallen van de balanspost onderhanden werk 2019 
met een voordeel in 2020. Na een correctie van de balanspost is er wel een stijging die ongeveer 
overeenkomt met de stijging van het aantal jongeren. Bij het gedwongen kader zijn de kosten redelijk stabiel 
en de begroting en prognose adequaat. Er is een toename van het aantal jongeren in het gedwongen kader, 
met name door meer problematiek rond echtscheidingen en meer problematiek die niet in het vrijwillig kader 
opgepakt kan worden. Ondanks de toename blijven de kosten stabiel. Ook hier is een balanspost vrijgevallen 
in 2020 waar niet volledige kosten tegenover stonden. Bij jeugdhulp is er een lichte daling van het aantal 
voorzieningen en het aantal jongeren. Het blijft redelijk constant sinds januari 2019. Het aantal voorzieningen 
daalt iets meer dan het aantal jongeren. Er is dus wat minder stapeling van producten. Toch stijgen de kosten 
van jeugdhulp en dat heeft te maken met achterstallige declaraties. Ook worden er wat zwaardere pakketten 
ingezet. Bij het landelijk transitiearrangement is een stijging van het aantal jongeren dat er gebruik van 
maakt. Ook hier dalen de kosten doordat een balanspost is vrijgevallen. Daarnaast is minder zware zorg 
ingezet. De beschikte bedragen zijn lager dan in het jaar daarvoor. Bij jeugdverblijf is een afname in het 
aantal plekken zichtbaar, maar dit betreffen de plekken van de regio. Er zal steeds meer ingezet worden op 
ambulante ondersteuning zodat jongeren eerder worden ondersteund met als doel om verblijf te voorkomen. 
Ondanks dat is er wel een toename van de kosten veroorzaakt door zwaardere pakketten en ook het 
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uitnuttingspercentage neemt toe. Daarnaast stonden er veel jongeren op de wachtlijst. Vorig jaar is voor 
zeven jongeren lokaal zorg ingezet, samen voor al 320.000 euro.  

 
 Mevrouw Van Werven (D66) vraagt of bekend is waarom het uitnuttingspercentage toeneemt. 
 Een collega van mevrouw Hooft van Huysduynen antwoordt. Het lijkt erop dat er meer wordt gedeclareerd op 

de verblijfsplekken en dat de bezetting van de verblijfsplekken toeneemt. 
 
 Mevrouw Van Werven (D66) vraagt of alle indicatoren waarmee de kosten kunnen worden voorspeld, in 

beeld zijn. 
 
 Mevrouw Hooft van Huysduynen zegt dat bijvoorbeeld de indicator echtscheidingen nog niet wordt 

meegenomen. Er wordt wel gewerkt aan een prognosetool jeugd. Er zitten nog wel wat problemen in de data 
van de regio waardoor de tool wat langer op zich laat wachten. Met die tool kunnen voorspellingen worden 
gedaan voor het gebruik van de jeugdhulp. 

 
 Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) vraagt zich af of de vraag naar begeleiding op school echt sinds 

corona is toegenomen. Zij denkt dat, als er alleen uit wordt gegaan van deze oorzaak, de gemeente zich in 
de vingers zal snijden bij volgende begrotingen. Het is al langer de trend dat het voor meer kinderen lastig is 
om mee te komen in regulier onderwijs gezien de grote klassen. De draagkracht van docenten wordt ook 
steeds lager. De zwaardere pakketten bij jeugdhulp hebben volgens haar ook te maken met de lange 
wachtlijsten en de ervaren werkdruk bij de jeugdzorgmedewerkers. Het kan betekenen dat gezinnen en 
kinderen te laat worden geholpen of niet adequaat worden geholpen waardoor de kosten alleen maar 
oplopen. Zij vraagt of deze indicatoren ook worden meegenomen. 

 
 Mevrouw Hooft van Huysduynen stelt dat dat gaat over contractbeheer en dat ligt bij de regio. Zij kan niet 

zeggen hoe het gevoel is bij de aanbieders. 
 
 Wethouder Hoelscher reageert op een aantal vragen. Hij vraagt een herhaling van de vragen. 
 
 Mevrouw Van Werven (D66) vraagt nogmaals of niet over de jaren heen te optimistisch is begroot. Misschien 

is het verstandig om iets meer te begroten omdat zij liever een meevaller dan een tegenvaller heeft. 
 
 Wethouder Hoelscher stelt dat mevrouw Van Werven daar een punt heeft. Er wordt nu gewerkt met 

driejaarsgemiddelden. Het is de systematiek die het college heeft aangetroffen. Men is nu juist bezig om aan 
de hand van het dashboard en managementinformatie getallen te krijgen die voorspelbaar neergezet kunnen 
worden. Tergooi gaat ook nog naar een 30% beddenreductie waardoor mensen eerder een beroep zullen 
doen op hulpmiddelen vanuit de Wmo. Er wordt met verzekeraars over gesproken omdat er geen 
waterbedeffect mag ontstaan waarbij de kosten naar de gemeente gaan. Wmo en participatie is redelijk in de 
klauwen, maar vooral jeugd is lastig. Een groot deel van de indicaties worden niet door de gemeente zelf 
gedaan maar door de gecertificeerde instellingen of huisartsen. Er is een belangrijke stap gezet met de 
praktijkondersteuner huisartsen die in den lande financieel zijn nut heeft bewezen. Zo probeert men steeds 
dichter bij de werkelijkheid van de getallen te komen. Elke dag komt men een stap dichterbij.  

 
 Mevrouw Van Werven (D66) hoort net wel dat het langer duurt om mensen bij de Wet langdurige zorg onder 

te brengen. Zij vraagt of er zicht is op verbetering. 
 
 Wethouder Hoelscher geeft aan dat er nu een aantal gescheiden wetten zijn. Er wordt met regioaanbieders 

bekeken of schotloos gewerkt kan worden als proeftuin. Hij heeft Huizen daar enthousiast voor aangemeld 
en hij hoopt dat dat gaat lukken. Binnen de gemeente wordt al volledig ontschot gewerkt. Het zou mooi zijn 
als dat binnenkort ook landelijk kan. Het heeft in ieder geval wel zin om de Wlz-aanvragen te doen. Het 
krijgen van een Wlz-beschikking scheelt de gemeente wel veel geld. 

 
 Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) vraagt zich af of er voldoende informatie is om beter te kunnen 

begroten. Het dashboard geeft goede cijfers maar ze mist informatie over wat de oorzaak van de stijging van 
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kosten is. Zij denkt dat de toename van begeleiding op school niet alleen veroorzaakt wordt door corona. Als 
er niet voldoende informatie is dan wordt het steeds moeilijker om goed te begroten. 

 
 Wethouder Hoelscher bevestigt dit, maar aan de andere kant is proactief Villa Pinedo gezet op de 

problematiek van echtscheidingen. Hij hoopt straks in de cijfers te zien dat de duurdere zorg zal afnemen. 
Hetzelfde wordt gedaan op scholen. Het is nog steeds wel zo dat in eerste instantie ouders verantwoordelijk 
zijn voor de eigen kinderen. Niet voor alles moet de oplossing worden gezocht bij de overheid. Helaas heeft 
de gemeente geen afdeling die uitgebreid onderzoek doet zoals bij de gemeente Amsterdam. Daarom moet 
scherp worden vastgesteld welke kpi’s je wilt terugzien in de begroting. 

 
 Mevrouw Van Werven (D66) zegt dat de wethouder aangeeft bij echtscheidingen in te zetten op het voorveld 

en te hopen dat er uiteindelijk minder hoge kosten gemaakt zullen worden. Ze heeft begrepen dat er in 
september verder over gesproken zal worden. Niet op alles kan worden gemeten maar ze wil wel kijken 
waarop in wordt gezet, wat de doelen zijn en de beoogde resultaten. 

 
 Wethouder Hoelscher zegt dat op scholen wordt gemonitord door diverse instanties. De coronaperiode is 

voor jongeren in het bijzonder een vervelende periode geweest. Hun leven is on hold gezet om kwetsbaren in 
de samenleving te beschermen. Het heeft gevolgen voor de mentale weerbaarheid van jongeren en daarom 
zal daar in het lokaal preventieakkoord extra aandacht aan worden besteed. Voor zover mogelijk wordt het 
ook tijdens het schoolbestuurlijk overleg besproken. Hij wil toe naar resultaatafspraken die veel meer uitgaan 
van een bijdrage aan de programmabegroting van de gemeente. Uiteraard staan daarin doelen die Versa ook 
heeft ten opzichte van mensen. Maar niet alles in het sociaal domein is uit te drukken in geld. Er is een 
plafond aan wat je kan meten. 

 
 De heer Van Klink (VVD) vraagt of er wel een beeld is van het resultaat van de investeringen. Er wordt veel 

geïnvesteerd in het voorveld. Hij vraagt of via het dashboard gevalideerd kan worden dat dit leidt tot 
besparingen op de zwaardere zorg verderop in het traject. 

 
 Wethouder Hoelscher is hier zelf wel tevreden over. Het college is vanaf nul begonnen en er kwamen nog 

wat financiële lijken uit de kast rollen. Er was totaal geen overleg met de zorgaanbieders op bestuurlijk 
niveau. Alle puzzelstukjes beginnen langzaam in elkaar te vallen. Er is ook een analyse van de duurste 
casussen gedaan door de mensen van maatschappelijke zaken. Deze wordt nog met de raad gedeeld. 
Daaruit blijkt dat niet alles is te beïnvloeden, maar door actief samen te werken en te overleggen kunnen 
zaken worden opgelost. 

 
 De heer Schaap (Transparant Huizen) vraagt of de gemeente een databank heeft met daarin de 

zorgaanbieders voor de jeugdzorg. Hij heeft de indruk dat er een groot kwaliteits- en prijsverschil is. 
 
 Wethouder Hoelscher zegt dat er sociale kaarten zijn op alle onderwerpen. Er zijn gecontracteerde 

aanbieders die voor dezelfde zorg hetzelfde betaald krijgen. Maar niet alle aanbieders leveren dezelfde zorg. 
Een klein verschil in zorg kan een groot verschil in prijs opleveren. Hij probeert juist minder aanbieders te 
krijgen. 

 
 De voorzitter sluit het punt en stelt voor ondanks het tijdstip de vergadering wel af te werken. 
 
 De heer Van Klink (VVD) stelt voor zijn vragen over het lokaal preventieakkoord met agendapunt 7.5 te 

stellen bij agendapunt 7.3. 
 
7.3 Preventie- en Handhavingsplan alcohol en drugs 2021 - 2024 (jeugd Gooi en Vechtstreek) 

 
 
De commissie besluit tijdens de vergadering beide agendapunten tegelijk te behandelen. 
 
De heer Van Klink (VVD) vraagt of de gemeente het met het verzekerde uitvoeringsbudget van 30.000 euro 
relatief goed heeft gedaan. Het is aan de gemeente zelf welke problematiek centraal staat in het lokale 
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akkoord. Hij vraagt of de gemaakte keuze wordt ondersteund door data, bijvoorbeeld uit het dashboard, om 
een keuze te maken voor de problematiek die in de gemeente het grootst is. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) vraagt hoe de keuzes voor het lokaal preventieakkoord zijn gemaakt. In 
september volgt nog een presentatie waar vragen kunnen worden gesteld. Ze vraagt of dan nog input kan 
worden gegeven of dat hier op een andere wijze in is voorzien. In het preventie- en handhavingsplan ziet ze 
dezelfde uitgangspunten als in het vorige plan dat goede resultaten heeft opgeleverd. Ze leest een helder 
rapport met complete en meetbare doelen. Ze leest over een aantal manieren om alcoholmisbruik terug te 
dringen, maar niets over toezicht en handhaving bij hangplekken. Ze vraagt naar de visie daarop. Haar 
tweede punt betreft de groep ouderen die wordt toegevoegd aan het plan. Er worden twee 
publiekscampagnes ingezet. Ze vraagt of die algemeen is of heel gericht ingezet gaat worden via 
ouderenorganisaties of specifieke plekken waar de mensen goed bereikt kunnen worden. Tot slot begrijpt ze 
de toelichting bij evenementsubsidies niet. In het raadsvoorstel staat dat er een nuancering wordt gemaakt 
voor het stellen van voorwaarden aan het verstrekken van evenementsubsidies. Over het algemeen zijn deze 
subsidies van ondersteunende aard en moeten de organisatoren nog zelf inkomsten binnenhalen om uit de 
kosten te komen. Zij vond de toelichting op de evenementsubsidies vrij helder, namelijk als het een jongere 
doelgroep betreft waaraan geen alcohol mag worden geschonken dan wordt dat niet gedaan. Zij vraagt 
waarom dit opgeschreven staat. 
 
Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) vindt het goed dat er een gedegen plan ligt. Er wordt in dergelijke 
plannen vaak geschreven dat er over het algemeen in Gooi en Vechtstreek meer wordt gedronken dan in 
andere regio’s. Zij vraagt of hiervan een oorzaak bekend is. Daarnaast vraagt ze wie er handhaaft en op 
welke manier er wordt gehandhaafd op online verkoop. 
 
De heer Bource (SGP) vindt het belangrijk dat er aandacht voor is. Hij constateert dat het een weerbarstig 
dossier is. Als jongeren zelf niet aan de drank komen dan worden ze eraan geholpen door vrienden en 
vriendinnen die wat ouder zijn. Het heeft veel te maken met bewustwording en zelfstandig maken van 
keuzes. Goed dat er aandacht is voor bepaalde verkoopkanalen maar hij vraagt zich af hoe het aangescherpt 
kan worden en wat men er precies aan kan doen. Het is goed om meer in te zetten op de mystery shopper. 
Hetzelfde geldt voor een lokale hotspotlijst. Hij vond de IJslandse methode origineel. Hij heeft daar wel wat 
nuanceringen over gelezen omdat IJsland heel breed heeft ingezet van wetgeving tot aan jongeren. Dat is 
dus niet zomaar gerealiseerd. Tegelijkertijd hebben een aantal Nederlandse gemeenten al positieve 
ervaringen met deze methode. 
 
De heer Schaap (Transparant Huizen) zegt dat het grootste probleem de jeugd is. Ouders moeten de jeugd 
erop wijzen dat ze er niet op jonge leeftijd aan moeten beginnen. Ouderen zullen in de spiegel moeten kijken 
om voor zichzelf en hun naasten te gaan zorgen. 
 
De heer Vreedeveld (PvdA) vindt het een goed plan met mooie doelstellingen. Het lijkt er wel op dat het 
gebruik van zwaardere middelen onderbelicht blijft in dit plan. Hij vraagt of hiernaar onderzoek wordt gedaan 
voor het complete plaatje. Daarnaast zijn geen cijfers bekend van middelengebruik onder studenten. Ook hier 
vraagt hij of daar onderzoek naar wordt verricht. 
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) vindt het een goed plan waarin bijna alle leeftijden voorkomen. Hij 
heeft een vraag over de inkooplijst. De uurtarieven zijn overal hetzelfde. Dat vindt hij een vreemde zaak. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) vraagt aanvullend of er nog aandacht is voor de wodkadealers. 
 
Mevrouw Van Deutekom (CDA) had de cijfers over het gebruik van lachgas hoger verwacht. Dit moet 
landelijk worden aangepakt. Ze vraagt of de koeriers voor lachgas ook worden aangepakt. 
 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) vindt het een mooi en uitgebreid plan. Het is goed dat het gedragen 
wordt door een breed scala aan partners. Ze is benieuwd naar de preventieve middelen en of de 30.000 euro 
wel voldoende is. Ze kijkt uit naar de presentatie op 7 september. Ze vraagt of er aansluitend nog 
aanpassingen kunnen komen door de inbreng van de raad. 
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Wethouder Hoelscher geeft aan dat het lokaal preventieakkoord voortvloeit uit het nationaal 
preventieakkoord. De gemeente Huizen krijgt drie keer 30.000 euro en dat heeft te maken met het 
inwonertal. En nog eens 9.000 euro voor een formateur. Dat is de formateur die ook het lokale sportakkoord 
heeft gedaan. Daar gaat het op 7 september over. Daarop kan de raad nog input geven. Het geld is niet van 
de gemeente maar zal gebruikt worden door verschillende partners.  
Het preventieplan is een voortzetting van het vorige plan met een aantal punten op de i en een aantal 
uitzonderingen. Huizen vindt het bijvoorbeeld niet zinvol om pas met ouders te gaan praten over alcohol als 
de kinderen 12 jaar zijn. Goed voorbeeldgedrag moeten de ouders neerzetten vanaf de geboorte van de 
kinderen. Tegen de heer Vreedeveld zegt hij dat dit plan softdrugs betreft en niet harddrugs. Die laatste 
vallen onder het strafrecht dat valt onder verantwoordelijkheid van de burgemeester. Lachgas is niet 
verboden dus wordt niet aangepakt. Er komt wel landelijke wetgeving aan en het is goed dat dat zo wordt 
aangepakt. Over de wodkadealers zegt hij dat het verkopen van alcohol aan minderjarigen verboden is. De 
raadsleden zullen weten dat dit niet de hoogst mogelijke prioriteit heeft bij de politie, maar uiteraard wordt er 
zo nu en dan wel handhavend opgetreden. Over hangjongeren zegt hij dat er vooral na sluitingstijd van de 
horeca plekken zijn waar jongeren te vinden zijn. Daar gaat de politie langs en dat heeft een preventieve 
werking. Voor de ouderencampagnes moeten de uitvoeringsprogramma’s nog worden gemaakt. De 
campagnes zullen zo breed mogelijk zijn en gericht op de taak die ouderen hebben als het goede voorbeeld 
voor jongeren. Toch gaan mensen er zelf over en moet het geen heksenjacht worden. Daarom vond hij het 
ten aanzien van evenementen een betuttelend plan. Het is een open deur dat evenementen gericht op 
jongeren geen alcohol schenken. Er zijn in Huizen wel veel evenementen die toegankelijk zijn voor ouderen 
en jongeren. De gemeente zou meer subsidie moeten geven aan evenementen omdat bedrijven minder doen 
aan sponsoring omdat zij hun drankjes niet kunnen verkopen. Ook op de recepties in het gemeentehuis zal 
een drankje blijven. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) vraagt of de wethouder bedoelt dat bij een gecombineerd evenement met 
meerdere doelgroepen niet een geheel alcoholverbod meegenomen wordt bij de verstrekking van de 
vergunning. 
 
Wethouder Hoelscher bevestigt dat. Er zijn veel festivals waar minderjarigen naartoe kunnen en die werken 
met polsbandjes. Daarnaast blijft er ook de verantwoordelijkheid van ouders om daar op een goede manier 
met hun kinderen over te spreken. Uit analyses van de GGD blijkt dat in deze regio meer gedronken wordt. 
Het heeft ongetwijfeld te maken met sociale achtergronden. Het hogere aantal echtscheidingen zal ook niet 
helpen. Wie meer wil weten, kan zeker contact opnemen met de GGD. 
 
De heer Vreedeveld (PvdA) herhaalt zijn vraag over de studenten over wie geen cijfers bekend zijn. 
 
Wethouder Hoelscher stelt dat dat alleen interessant is voor zover studenten nog thuis wonen. Huizen is 
geen studentenstad. Er zijn ook weinig gelegenheden die geschikt zijn voor jongeren om uit te gaan 
 
De heer Vreedeveld (PvdA) zegt dat het gebruik van softdrugs onder studenten vaak voorbode is voor wat 
zwaarder gebruik. 
 
Wethouder Hoelscher zegt dat het gebruik van softdrugs niet verboden is. Er is in Nederland het hypocriete 
beleid dat je het mag gebruiken maar niet mag aankopen als verkoper. Jongeren worden er wel op gewezen 
dat het heel ongezond is, maar het is niet een automatisme dat gebruikers van softdrugs vaker aan de 
harddrugs gaan. Nederland is een topproductieland van synthetische drugs. Er wordt veel geld aan verdiend. 
Dat valt onder verantwoordelijkheid van het openbaar ministerie en de burgemeester. 
 
Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) herhaalt de vraag door wie en op welke manier er wordt 
gehandhaafd op online verkoop. 
 
Wethouder Hoelscher neemt aan dat dit gemonitord wordt in Hilversum. Hij gaat dit nog na. Anders zal het 
ongetwijfeld ook een taak zijn van de politie. Hij waagt te betwijfelen of dit de hoogste prioriteit heeft van het 
openbaar ministerie.  
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De voorzitter opent de tweede ronde met daarbij de vraag of de leden voldoende informatie hebben en een 
advies kunnen geven over dit voorstel. 
 
De heer Van Klink (VVD) neemt het met een positieve grondhouding terug naar de fractie. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) stemt in. 
 
Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) neemt het mee terug naar de fractie. 
 
De heer Bource (SGP) is akkoord. 
 
De heer Schaap (Transparant Huizen) kan ermee instemmen. 
 
De heer Vreedeveld (PvdA) stemt in. 
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) stemt in. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) stemt ook in. 
 
Mevrouw Van Deutekom (CDA) stemt ook in.  
 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) stemt in. 
 
De voorzitter concludeert dat het voorstel als behandelpunt naar de raadsvergadering van 8 juli gaat. 

 
7.6  Mededeling wethouder Hoelscher over brief aan inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
 
 De heer Bartlema (VVD) leest dat er door personeelskrapte een andere werkwijze wordt gehanteerd. Hij 

vraagt wat er gebeurt als blijkt dat deze werkwijze goed werkt. Er wordt van uitgegaan dat op termijn men 
weer teruggaat naar de oude werkwijze. Het verschil is eigenlijk dat er in plaats van een jeugdarts een 
jeugdverpleegkundige wordt ingezet. Het gaat om goed gekwalificeerde mensen die het werk prima kunnen 
doen. Het zou werkscopeverlichting kunnen zijn voor de jeugdarts. Alleen wordt nergens gesproken over een 
evaluatie van de werkwijze. Als blijkt dat het goed werkt, kan het worden gehandhaafd. Hij vraagt of de 
wethouder dit bij Jeugd en Gezin kan aankaarten.  

 
 Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) zegt dat consult alleen nog op indicatie wordt uitgevoerd. Er vallen 

dus consulten uit. Zij informeert naar de risico’s daarvan voor vroegsignalering. Als vroegsignalering minder 
goed werkt, moet op termijn zwaardere zorg worden ingezet, wat weer zorgt voor hogere kosten. Ze vraagt 
op welke termijn een oplossing wordt verwacht en welke middelen er worden ingezet om tot een oplossing te 
komen. 

 
 Wethouder Hoelscher zegt dat Jeugd en Gezin een heel belangrijke factor is in het preventieve voorveld. 

Niets ten nadele van een verpleegkundige maar met een kwaal gaat hij liever naar een arts dan naar een 
verpleegkundige. Jeugdverpleegkundigen kunnen wel prima een triage doen. Maar het is wel zeer belangrijk 
dat klachten vroeg worden opgespoord. Daar heeft een arts een rol in. 

 
 De heer Bartlema (VVD) zegt dat er een goede rolverdeling moet zijn. Nederland kent een kwalitatief zeer 

goede zorg. De eisen die aan verpleegkundig personeel worden gesteld zijn niet mals. Zij zijn geschikt voor 
dit soort taken. Hij verbaast zich erover dat men per se terug wil naar de oude werkwijze. Men is nu 
gedwongen het zo te doen omdat de vacatures niet ingevuld kunnen worden. Maar het kan tot een heel 
goede werkwijze leiden. 
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 Wethouder Hoelscher zegt dat dit gemeld moet worden aan de inspectie. Die melding is gedaan en deze 
mededeling is niet meer dan afschrift van de brief aan de inspectie. Hij gaat ervan uit dat er afspraken 
worden gemaakt voor een optimale werkverdeling. Hij treedt niet in die bevoegdheden.  

 
 De heer Bartlema (VVD) vraagt de wethouder alleen om bij Jeugd en Gezin na te vragen of er een evaluatie 

van deze werkwijze plaatsvindt. 
 
 Mevrouw Van Werven (D66) weet dat de jeugdgezondheidsdienst wel vaker heeft moeten bezuinigen. Dat is 

geëvalueerd en er is geconcludeerd dat het juist voor de preventie heel belangrijk was om weer een 
onderzoek in te voeren op de scholen. In landen als Italië moet altijd een kinderarts worden geraadpleegd en 
dat is heel erg duur. Ze denkt dat het in Nederland al best efficiënt gaat door te werken met zowel artsen als 
verpleegkundigen. 

 
 Wethouder Hoelscher geeft aan dat het hier een afwijking betreft van het landelijk professioneel kader. Hij 

heeft niet de illusie dat Gooi en Vechtstreek dat landelijke professionele kader gaat herschrijven. Hij kan alle 
vragen stellen die het raadslid wil, maar het lijkt hem weinig zinvol. 

 
 Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) is blij dat de wethouder haar zorgen deelt. Ze heeft nog geen 

antwoord op haar vraag over de termijn en hoe de risico’s zo veel mogelijk worden verkleind. 
 
 Wethouder Hoelscher gaat ervan uit dat de maatregelen die door het management van Jeugd en Gezin 

getroffen zijn, afdoende zijn om dit tijdelijk zo te doen. Er zal alles op alles gezet worden om zo snel als 
mogelijk terug te keren naar het normale professionele kader. Over twee weken is er 
portefeuillehoudersoverleg en dan weet hij misschien meer, maar hij gaat ervan uit dat de vacatures worden 
opgevuld. 

 
 Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) wil het verzoek doen om dit goed te communiceren naar 

kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en basisscholen zodat zij die signalerende rol meer op zich nemen en 
kunnen indiceren dat er toch een consult nodig is. 

 
 Wethouder Hoelscher twijfelt daarover. Het gaat immers om een medisch oordeel. 
 
 Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) geeft aan dat het ook gaat om ontwikkelingsachterstanden. 
 
 Wethouder Hoelscher stelt dat dat soort meldingen sowieso al worden gedaan. 
 
 Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) heeft de ervaring dat kinderdagverblijven ervan uitgaan dat zaken 

worden gesignaleerd op het consultatiebureau.  
 
 Wethouder Hoelscher dankt het raadslid voor de tip. Hij gaat ervan uit dat de achterstanden ook in de 

tijdelijke maatregelen naar boven komen. Hij zal in het eerste schoolbestuurlijk overleg meenemen om te 
kijken of dit gedaan kan worden richting kinderdagverblijven. 

 
7.7  Mededelingen wethouder Hoelscher over diverse onderwerpen voor commissie Sociaal Domein 
 
 Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) heeft een vraag over de inkoop sociaal domein. Er worden punten voor de 

evaluatie aangedragen. De vragen zijn erg open en kwalitatief geformuleerd. Zij vraagt of er nog een 
vertaling naar SMART wordt gemaakt zodat in de toekomst vergelijkingen kunnen worden gemaakt. 

 
 Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) heeft een vraag over de stichting Join Us. Ze vraagt of dit alleen in 

Huizen minder loopt of dat het gaat om een landelijke trend. 
 
 Wethouder Hoelscher bevestigt dat de evaluatie SMART wordt ingevuld. Dit zijn de uitgangspunten die de 

portefeuillehouders hebben meegegeven aan de regio. Hij wil aan het begin zitten van het proces en 
uitgangspunten meegeven en aan het eind van het proces om te verifiëren dat het goed is gebeurd. Het 
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wordt zo SMART als mogelijk nader uitgewerkt.  
Over Join Us. Hij kan niet kijken wat er in Nederland is gebeurd. Hij weet wel wat er in Gooise Meren is 
gebeurd waarmee Huizen samen met Versa de overeenkomst met Join Us is begonnen. Er is onvoldoende 
aan acquisitie gedaan door nieuwe mensen die zich bezighielden met het jeugdwerk binnen Versa. Hij wil 
daar verder van wegblijven. Maar het is wel zo belangrijk dat het een nieuwe kans krijgt voor het nieuwe jaar. 

 
7.8  Mededeling van de wethouders Rebel en Hoelscher over toegezegde overzicht openeinderegelingen 

Sociaal Domein 
 
 De heer Bartlema (VVD) dankt voor het overzicht dat eerder in de commissie was gevraagd. Er was ook 

gevraagd of naast het weergeven van de regelingen zelf de risico’s ook gekwantificeerd konden worden met 
wat financiële gegevens. Hij ziet wel dat in de jaarrekeningcommissie de kwantificering van de risico’s aan de 
orde is geweest en besproken met de accountant. Hij vraagt toch of het mogelijk is om iets aan financiële 
gegevens bij de regelingen mee te geven.  

 
 Wethouder Rebel heeft eerder al aangegeven dat het geven van financiële gegevens best een uitdaging is. 

De accountant heeft in het kader van de bespreking van de risicoparagraaf daar ook aandacht voor 
gevraagd. In deze paragraaf staan nu veel posten waarvan niet goed kan worden ingeschat hoe groot het 
risico is. Dan worden deze meegenomen als een pm-post met een positief danwel een negatief signaal 
daaraan afgevend. In de jaarrekeningcommissie is besproken of daar meer kwantificering aan gegeven kan 
worden. Die handschoen gaat worden opgepakt. Dat is best lastig, zeker waar het gaat om 
openeinderegelingen in het sociaal domein. Er zijn veel factoren bepalend. Er wordt bekeken of tijdens de 
begrotingsraad in oktober bij een aantal posten wat meer kwantificering van de risico’s kan worden 
opgenomen. 

 
 De heer Bartlema (VVD) dankt de wethouder en ziet het tegemoet. 
 
7.9  Mededeling wethouder Rebel en Hoelscher over resultaten WoningNet 
 
 Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) leest dat in Huizen en ook andere gemeenten het percentage hoog 

is onder zoekenden voor betaalbaar wonen. Dit is hoger dan met een eenderde-eenderde-eenderde-regeling 
gerealiseerd kan worden. En dan wordt vaak nog niet eens eenderde gebouwd. Ze vraagt zich af hoe toch zo 
goed mogelijk aan de behoefte tegemoet kan worden gekomen en hoe groot het probleem wordt op de lange 
termijn. 

 
 Wethouder Rebel zegt dat het de grote vraag is hoe groot het probleem wordt. In de monitor 

woningzoekenden is een toename te zien. Het aantal woningzoekenden neemt toe. Men heeft zich een 
behoorlijke opgave aangemeten middels de woonagenda waar de handtekening van de gemeente Huizen 
onder gezet gaat worden. Er zijn ook afspraken gemaakt om de sociale sector zo veel mogelijk in stand te 
houden. Tot op heden is men daar redelijk in geslaagd maar er kan nog wel een tandje bij. Maar de invulling 
is van vele factoren afhankelijk. Hij weet niet precies hoe het in andere gemeenten loopt. Het staat wel buiten 
kijf dat het een problematiek is waar Huizen werk van moet maken. Het zal zeker worden opgepakt met alles 
wat omhanden is. 

 
8.1  Toezeggingenlijst bijgewerkt tot en met de laatste raadsvergadering 
 
 De voorzitter geeft aan dat de agendacommissie voorstelt nummer 29 van de lijst af te voeren omdat aan 

deze toezegging is voldaan. 
 
 De heer Bartlema (VVD) is akkoord en stelt voor om de tekst van nummer 28 aan te passen aan de hand van 

wat zojuist met de wethouder is besproken. 
 
 Wethouder Rebel wil de kwantificering in de risicoparagraaf laten plaatsvinden. Dat gaat verder dan alleen de 

commissie Sociaal Domein. 
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 De voorzitter geeft aan dat de agendacommissie het zal bekijken. Hij constateert dat toezegging 29 wordt 
afgevoerd en de lijst verder wordt vastgesteld.  

 
9.  Rondvraag en sluiting 
 De voorzitter concludeert dat er geen punten zijn voor de rondvraag. Hij sluit de vergadering om 23.29 uur. 
 
 
 
 
 Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 juni 2021. 
 
 De commissiegriffier,  De voorzitter, 


