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Aanwezig: 
 

Voorzitter en commissiegriffier 
Mw. D. van Deutekom (plaatsvervangend voorzitter) 
Mw. P. Mol Lous (commissiegriffier) 
 

Commissieleden  
 

 VVD-fractie:  
J. Bartlema, E.A. Rebel  

 

 Fractie Dorpsbelangen Huizen: 
J.B.R. Driessen, mw. B.J. Okkema (tot 22.10) 
  

 CDA-fractie: 
Mw. M. Vos 
 

 D66-fractie:  
Mw. K. van Werven 

 

 PvdA-fractie:  
Mw. M.N. Leeuwin, M. Vreedeveld (tot 23.07 uur) 

 

 GroenLinks-fractie: 
Mw. M.J. van den Berge, M. Mdaghri (tot 22.55 uur) 

 

 

 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 
Niet aanwezig 
 

 

Griffie/raadsadviseur 
Mw. K. de Rooij (raadsadviseur) 
 
 

College 
M.W. Hoelscher, mw. M.L.C. Verbeek. 

 
 

Afwezig: 
 

W. Doorn (voorzitter), J. Veenstra (raadsgriffier), S.H. van Klink, mw. F. Fitskie-Aajoud, L. Schaap.  
 
 
 

 

Notulen van de openbare commissievergadering Sociaal Domein 
 
Datum:  7 september 2021 
Aanvangstijd:  20.01 uur 
Eindtijd: 23.37 uur 
Locatie:  Raadszaal gemeentehuis van Huizen 
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1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 20.01 uur en heet alle aanwezigen welkom. 
  
2. Mededelingen 
 Mw. D. van Deutekom vervangt de voorzitter. 
 W. Doorn, J. Veenstra, S.H. van Klink, L. Schaap en mw. F. Fitskie-Aajoud zijn afwezig. 
 Er zijn geen raadsleden die digitaal deelnemen.  
 In tegenstelling tot eerder bericht is er vanavond wel videostreaming.  
  
3. Vaststellen vergaderorde 

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

 de inspreker mw. N. de Wit (directeur Huizer museum) niet bij agendapunt 6 ‘Spreekrecht voor 
burgers’ in te laten spreken, maar na agendapunt 7.1 en voor agendapunt 7.2 vanwege het onderwerp 
waarover wordt ingesproken;  

 agendapunt 7.9 en 7.10 samen te behandelen vanwege de overlap in het onderwerp;  
 overeenkomstig verzoek indiener wordt besloten agendapunt 7.6 niet meer te behandelen, omdat de 

vragen inmiddels zijn beantwoord en andere fracties geen vragen hebben.  
  
4. Vaststellen resumé(s) 
  
4.1 Resumé van de openbare vergadering gecombineerde commissie Sociaal Domein, Fysiek Domein en 

ABM d.d. 17 juni 2021 
Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 

 
4.2 Notulen van de openbare vergadering gecombineerde commissie Sociaal Domein, Fysiek Domein en 

ABM d.d. 17 juni 2021 
Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 

 
4.3  Resumé van de openbare vergadering d.d. 22 juni 2021 

Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 
   

4.2 Notulen van de openbare vergadering d.d. 22 juni 2021 
Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 

  
5. Informatie van het college. 
  
5.1 Mededelingen van het college en/of portefeuillehouder(s) 
 De voorzitter geeft aan dat een aantal mededelingen vandaag besproken zullen worden. Daarmee zijn een 

aantal andere mededelingen aangenomen. Mededeling nummer 2 is de mededeling van wethouder Verbeek 
over Talent Primair. Deze was aangemeld ter bespreking maar dit is teruggenomen door de partij die het 
graag wilde bespreken. De mededeling 2, 4, 5 en 7 zijn daarmee ter kennisgeving aangenomen. 

 
5.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen 
 Wethouder Hoelscher heeft een mondelinge mededeling. Het college heeft burgerparticipatie hoog in het 

vaandel staan. Het is een belangrijke pijler van het collegeakkoord. Het is leren door doen. Er is een boekje 
over uitgegeven en er is een avond over belegd voor raadsleden. Uiteindelijk moet dit leiden tot een korte 
notitie. Het zou vreemd zijn om dit te doen zonder hier burgers actief bij te betrekken. De afgelopen maanden 
is er overleg geweest met een aantal buurtbewoners van de Sijsjesberg over de oprichting van een 
buurtpanel/buurtvereniging 12-72. Zo ook met het buurtpanel 12-76 alsmede met enkele vertegenwoordigers 
van Bewoners maken het Gooi. Deze gesprekken hebben geleid tot een plan op hoofdlijnen. Er wordt een 
dorpscongres georganiseerd samen met de betrokken inwoners. Dit zal plaatsvinden op een vrijdagmiddag 
eind oktober of begin november. Het zal een digitaal congres zijn met break-out-rooms. De output van het 
congres wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit kan worden meegenomen bij het vaststellen van 
participatiebeleid. De heer Vink van Bewoners maken het Gooi komt graag bij de fracties langs voor een 
voorgesprek.  
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5.3 Vragen aan het college 

De heer Bartlema (VVD) heeft kennisgenomen van de beantwoording van commissievragen over geschil en 
huurovereenkomst bibliotheek. Hij benadrukt dat dit soort zaken in de toekomst niet zouden moeten 
plaatsvinden. Het gaat om het monitoren van een overeenkomst die de gemeente heeft afgesloten. Dat zou 
binnen de gemeente standaard goed bewaakt moeten worden. Hij wacht het uiteindelijke resultaat af. 
 
Wethouder Verbeek heeft niet de behoefte te reageren. De opmerking van de heer Bartlema is duidelijk. 

 
6. Spreekrecht voor burgers. 

Het inspreken komt aan de orde bij agendapunt 7.2. 
 

7. Behandelpunten. 
  
7.1 Verbonden partijen, waaronder regio Gooi en Vechtstreek en MRA 
 Er zijn geen vragen of opmerkingen vanuit de commissie bij dit agendapunt. 
   
7.2 Vervolg eerste fase haalbaarheidsonderzoek Huizer Museum 
 De voorzitter vraagt de inspreker naar voren. 
 

Mevrouw De Wit geeft aan dat men halverwege een belangrijk onderzoek is. Zij grijpt deze gelegenheid aan 
omdat het museum zich wat betreft het proces de afgelopen tijd rustig heeft gehouden. Dit lijkt haar een goed 
moment om dit naar voren te brengen. In de afgelopen periode heeft iedereen kunnen genieten van musea 
die weer open mochten. Ook het Huizer Museum kan na een lange weg weer open. Waarschijnlijk zijn de 
raadsleden in de zomer ook in diverse musea geweest. Wellicht hebben de raadsleden zich afgevraagd 
welke elementen uit die musea in Huizen zouden kunnen worden geïmplementeerd. Dat is wat haar betreft 
de primaire vraag. Zij kijkt ook naar de concepten die door de bureaus XPEX en TwynstraGudde zijn 
gepresenteerd. Een heldere uiteenzetting van potentie en ontwikkelkansen voor een toekomstig museum met 
ofwel lokaal, regionaal of een landelijk karakter. Er wordt duidelijk beschreven welke vragen beantwoord 
moeten gaan worden en welke musea belangrijk zijn in Huizen. Is het een museum met een lokale 
aantrekkingskracht waar de collectie bewaard moet blijven en men altijd binnen kan lopen voor een vraag 
over de Huizer historie of is het een plek die regionale aantrekkingskracht heeft met tentoonstellingen over 
regionale onderwerpen? Of trekt het museum landelijke bezoekers waardoor het een belangrijk onderdeel 
wordt van de toeristische aantrekkingskracht van het dorp en zijn economie? Dit zijn vragen over 
rentmeesterschap, vragen over verbindende economische en maatschappelijke waarden. Ze vraagt in welke 
vormen en maten dit terug te zien zal zijn in het Huizer Museum van de toekomst. Ze is blij met de 
samenwerking en deze tussentijdse rapportage. Ze ziet hierin een aantal van de eigen bevindingen bevestigd 
en wordt tegelijkertijd gewezen op nieuwe mogelijkheden. Deze mogelijkheden zijn besproken met ook 
andere experts en deskundigen van buiten het museum die ofwel een vergelijkbaar traject hebben 
meegemaakt ofwel vanuit de museale kant een kijk hebben op de vraagstukken waar men nu voor staat. Het 
museum geeft de voorkeur aan het uitwerken van alledrie de voorstellen, maar toch op zijn minst voorstel 2 
en 3. Er is al een aantal jaren veel interesse in tentoonstellingen die breder worden benaderd dan alleen 
vanuit het Huizer perspectief. Een voorbeeld is de tentoonstelling voor het Erfgoedfestival 2018 waarmee 
35% meer bezoekers werd getrokken dan gebruikelijk in die periode. De tentoonstelling Krakend Koud in de 
maanden januari en februari, vlak voor de lockdown, resulteerde in twee keer zo veel bezoekers. Ook de 
huidige tentoonstelling Gooise Grensverleggers, waarmee wordt aangesloten bij het Erfgoedfestival, wordt 
erg goed ontvangen. De tentoonstelling gaat over mensen uit Huizen en de omgeving die het Gooi hebben 
gemaakt zoals het nu is. Dit is een miniopzet van wat de tweede variant, DNA Gooi, zou kunnen zijn. Uit de 
peilingen van de activiteiten in het huidige Erfgoedfestival blijkt dat men zeer geïnteresseerd is in dit deel van 
de geschiedenis. De wandelingen over de kolonisten werd deze zomer het meest bezocht. Zij is ook blij 
verrast met scenario 3, klederdracht revisited, waar zij zelf in eerste instantie niet aan gedacht hadden. Zij is 
erg nieuwsgierig naar de uitwerking hiervan. Het museum kan niet putten uit eigen ervaring omdat de huidige 
presentatie van de klederdracht niet representatief is voor dit scenario. Ze is heel nieuwsgierig wat dit bij de 
bezoekers zal doen. Van de textieltentoonstelling die samen met de collega’s binnen het netwerk wordt 
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gemaakt weet ze dat die goed bezocht wordt. Ze weet ook dat het Klederdrachtmuseum in Amsterdam op 
veel bezoekers mocht rekenen en ook de presentaties in het Openluchtmuseum, het Zuiderzeemuseum en 
het Zeeuws Museum worden altijd hoog gewaardeerd. Zoals onderzoek aangeeft trekken grotere textiel- en 
kostuumtentoonstellingen veel bezoekers. Daarom is zij nieuwsgierig naar de uitwerking van dit scenario. 
Vanuit de ervaring van de afgelopen 25 jaar verwacht zij dat het vertellen van de geschiedenis vanuit het 
Huizer perspectief, scenario 1, slechts voor een beperkte groep bezoekers interessant is. Het genereren van 
grotere aantallen museumbezoekers is een belangrijke opdracht die is meegegeven aan het onderzoek. Zij 
denkt dat dit in optie 1 niet meer wordt gerealiseerd dan in de huidige opzet. Optie 1 dient vooral een 
maatschappelijke functie, een antwoord op een hele andere vraag. Al met al betreffen de concepten die nog 
verder gestalte moeten krijgen een uitdagende periode. Zij kijkt uit naar de verdere uitwerking van de 
scenario’s die bepalend zijn voor de toekomst van het Huizer Museum. 
 
Mevrouw Vos (CDA) had als belangrijke vraag hoe het Huizer Museum zelf naar de scenario’s kijkt. Zij ziet 
dat er nu een of-of-of-keuze wordt gemaakt. Zij vraagt of het een optie is om scenario 1, het Huizer Museum 
2.0, als uitgangspunt te nemen en dat uit te bouwen met een of beide andere opties. Op deze manier 
behoudt de geschiedenis van Huizen een plek in het museum. Zij hoorde de inspreekster ook al vragen of 
het een lokaal museum blijft waar je binnenloopt met vragen over de geschiedenis van Huizen of dat het een 
regionaal of zelfs landelijk museum wordt waarin Huizen geen centrale plek meer heeft. Daarnaast vraagt ze 
hoe de inspreker de rol ziet van het Huizer Museum in dit verdere traject, of ze het museum ziet als drager 
van het project of dat er andere partijen bij nodig zijn. 
 
Mevrouw De Wit denkt dat deze vragen gedeeltelijk beantwoord moeten worden in de volgende fase van het 
onderzoek. Zij ziet bij de eerste vraag verschillende mogelijkheden, maar direct ook een aantal knelpunten. 
De Huizer geschiedenis zal in elke variant altijd een onderdeel zijn. Sommige vragen kunnen pas beantwoord 
worden op het moment dat er een richting gekozen is. Bijvoorbeeld wat er gedaan zal worden om het 
bewaren van de geschiedenis te borgen. Zij durft daar nu nog geen antwoord op te geven. Men heeft de 
handen vol aan het runnen van het museum. Dit vraagt bij elke variant om een projectgroep die dit zal gaan 
trekken. Later zal duidelijk worden wie in de projectgroep plaats zal nemen. Dat hangt mede af van de 
beslissing van de gemeenteraad. 
 
Mevrouw Leeuwin (PvdA) vraagt iets meer te vertellen over de experts die zijn geraadpleegd. 
 
Mevrouw De Wit geeft aan dat het experts zijn uit Huizen en ook daarbuiten. Er wordt op dit moment een 
raad van advies samengesteld. Niet alleen hiervoor, maar ook voor andere zaken, is het nodig om zo nu en 
dan het licht op te steken. Met name ook over de positie van het museum ten aanzien van het traject. De 
mensen die nu zijn geraadpleegd kennen deze trajecten. Twee ervan zijn woonachtig in Huizen. Een aantal 
andere mensen komen van buiten. Het is belangrijk om de expertise van het museum uit te breiden zodat 
goede beslissingen kunnen worden genomen. 
 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) had dezelfde vraag als haar voorganger. Ze is blij dat er nog 
uitgebreid onderzoek gedaan is en dat de vergelijking is gemaakt met andere musea waar ook klederdracht 
getoond wordt. Ze is blij met de argumenten die haar keuze kunnen onderbouwen. 
 
De heer Bartlema (VVD) vraagt hoe het bestuur van het museum aankijkt tegen de taak als er dadelijk een 
keuze gemaakt zou gaan worden. Hij mist, dat komt ook in de eerste fase van het onderzoek onvoldoende 
naar voren, de visie van het huidige museum op wat zij graag zouden willen. De inspreker draait het nu om 
en laadt het afhangen van wat anderen als voorstel gaan doen. Wat hem betreft moet een dergelijk groot 
project een drager hebben. Er moet met een bepaalde passie en visie de schouders onder worden gezet. Hij 
mist deze visie. Als het museum er al mee bezig is dan zou hij dat graag willen horen en zien. Dan volgt voor 
hem een belangrijk onderdeel van de volgende fase.  
 
Mevrouw De Wit neemt de aanwezigen terug naar een jaar of vijf geleden. Toen zijn door het museum de 
verschillende partijen uitgenodigd om te praten over wat de rol van het museum moet worden in het dorp. Het 
museum ziet veel verschillende dingen op zich afkomen die in de huidige setting op geen enkele manier 
beantwoord kunnen worden. Het museum heeft aangegeven mogelijkheden te zien op andere locaties, maar 
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ook binnen de regio en binnen andere collecties in samenwerkingsverbanden. Het museum heeft 
aangegeven dat een museum met regionale component potentie heeft in Huizen. Men heeft afgewacht waar 
de experts mee zouden komen en ze is blij dat deze variant ertussen zit. Een gedeelte van het onderzoek 
bevestigt hetgeen het museum destijds heeft gezegd aan de hand van waar de bezoekers vandaan komen 
en waar het museum nog meer potentieel zag. Dat heeft de grote voorkeur. Het museum is echter ook 
verrast door twee andere opties, een lokale variant die iets anders is dan de opzet zoals het Huizer Museum 
altijd geweest is en een landelijke variant. Allebei moeten de mogelijkheid krijgen om verder uitgewerkt te 
worden. De visie van het museum wordt gezamenlijk ontwikkeld. Het heeft geen zin als het geen draagvlak 
heeft. Vijf jaar geleden is begonnen met de vraag wat het museum voor u moet doen. Is het een component 
die cultuur met elkaar verbindt? Is het een component die alleen een maatschappelijke functie heeft met een 
soort buurthuisfunctie en het beheren van de historie? Als het museum alleen een plan maakt dan komt het 
er niet. Men stond hier 14 jaar geleden ook al. Daarom is dit traject gestart met de bedoeling om in 
gezamenlijkheid een beeld te maken van wat het moet gaan worden. 
 
De heer Bartlema (VVD) denkt dat de gezamenlijkheid de start van de tweede fase zou kunnen zijn. Het 
museum kan zelf ook gaan nadenken hoe het de zaken voor zich ziet. De raad heeft de ambitie neergelegd 
meer met kunst en cultuur te willen doen. Het Huizer Museum is daar een onderdeel van. Maar voor dit 
project is draagvlak, daadkracht en een drager nodig. Hij denkt dat het een ingewikkeld verhaal wordt als dat 
er niet is. Hij vraagt daarom wat het bestuur van het Huizer Museum kan en wil gaan betekenen. Er liggen nu 
een aantal richtingen voor. Nu is wat hem betreft de fase aangebroken waarin met een bepaalde visie er 
nader aan wordt gewerkt. Dat mist hij in de presentatie van het museum tot dusver. 
 
Mevrouw De Wit denkt dat de heer Bartlema graag wil zien dat het museum op een punt is waarvan zij denkt 
dat het museum er zal zijn na de volgende fase. Het tweede deel van het onderzoek gaat richting geven aan 
organisatie, ruimte, locatie en haalbaarheid van de varianten. Daarom wil zij graag voort met de rest van het 
onderzoek. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) stelt dat het nog wel even duurt voordat het uiteindelijke museum er staat. 
De afgelopen twee jaar waren best zwaar voor het museum door corona. Ze vraagt hoe de inspreker de tijd 
tot aan het nieuwe museum ziet. Het huidige barst nu al uit zijn voegen. 
 
Mevrouw De Wit denkt dat de komende tijd moeizaam zal zijn. Het is nog niet duidelijk wat de bezoeker gaat 
doen vanwege de ontwikkeling van corona. Het is ook niet bekend wanneer de bezoeker terugkomt. Het 
museum is ongeveer een derde van de vrijwilligers kwijtgeraakt in het afgelopen anderhalf jaar. Dat betekent 
dat er binnenkort stevige keuzes gemaakt zullen moeten worden. Nu was de focus op korte termijn gericht op 
weer opengaan en ervoor zorgen dat er weer reuring in het gebouw komt. Zij weet niet hoe het de komende 
periode zal gaan. Het is wel belangrijk dat er een perspectief komt. Als het perspectief is dat dit het is dan 
zullen er andere beslissingen worden genomen dan wanneer het anders gaat worden. Het perspectief 
betekent ook iets voor het soort vrijwilliger dat mee gaat helpen om het hele traject door te gaan. 
 
Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) vraagt wat er volgens het museum nog mist in deze 
onderzoeksfase en wat er aanvullend nog nodig is om de onderzoeksfase 2 in te gaan. Het kan ook zijn dat 
de plannen voor nu compleet genoeg zijn en dat er vertrouwen is dat het voldoende handvatten gaat bieden. 

 
Mevrouw De Wit zegt dat dat het laatste het geval is. Gaandeweg de volgende stap zal ook pas duidelijk 
worden wat er misschien nog ontbreekt. Dan zal nog met de wethouder en ambtenaar worden besproken wat 
er mogelijk nog nodig is. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) zegt dat in de cultuurnota wat uitgebreider staat opgenomen dat onderzocht 
moet worden of er een mogelijkheid is tot een museum met een uitgebreide multifunctionele ruimte. In het 
eerste rapport is er wat makkelijk overheen gegaan. Zij vraagt hoe het museum tegenover een 
multifunctionele ruimte staat waarvan meer gebruik kan worden gemaakt, bijvoorbeeld door scholen om 
musicals te laten plaatsvinden of een kleine theatervoorstelling. Spant! heeft er nu geen behoefte aan om de 
boerderij af te stoten. Stel dat de raad het toch belangrijk vindt om dit allemaal in een gebouw te laten 
plaatsvinden, hoe staat het museum daar dan tegenover? 
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Mevrouw De Wit zegt dat het museum zo’n ruimte zeker nodig heeft. De vraag is tijdens de behandeling van 
het voorgaande voorstel ook aan de orde geweest. In haar optiek hebben alle opties de mogelijkheid om dit 
soort activiteiten onder te brengen, hetzij in een grotere zaal hetzij in een kleinere zaal die gebruikt kan 
worden door meerdere partijen. Voor het museum is het noodzakelijk om een plek te hebben en niet meer uit 
te hoeven wijken naar een andere locatie voor openingen of educatiedoeleinden en dergelijke. Voor dit 
gedeelte zijn er vormen van meer of mindere samenwerking. 
 
De voorzitter constateert dat er geen vragen meer zijn aan de inspreker. Voor dit punt is ambtelijke 
ondersteuning aanwezig. Die bestaat uit de heer Hardevelt (TwynstraGudde), de heer Van der Heijden 
(Xpex) en de heer Vriezen (Xpex). De voorzitter geeft aan dat de commissie op 22 juni een presentatie heeft 
gehad over de haalbaarheidsonderzoeken Huizer Museum. In het raadsvoorstel staan drie aandachtspunten 
om te bespreken. De voorzitter opent de eerste termijn van de commissie.  
 
De heer Bource (SGP) zegt dat er uit de presentatie mooie en creatieve dingen naar voren kwamen. Hij 
neemt graag kennis van de eerste fase. Daar liggen zeker kansen. Het is logisch dat er een vervolg 
plaatsvindt om het te verfijnen en aan te vullen. Hij worstelt met het verzoek om een of twee van de 
denkrichtingen te kiezen. Hij zou graag willen kijken naar het scenario DNA Gooi en scenario Klederdracht 
Revisited. Maar het Huizer Museum 2.0 is ook een interessante optie. Bij een vervolg hoort ook de plek die 
Huizer erfgoed krijgt. Het doet hem verdriet te lezen dat geen van de scenario’s uitgewerkt kan worden 
zonder een verdere belasting op de zondag. Het is verder goed voor het Huizer Museum om deze weg in te 
slaan. Hij vindt dat het museum zich sterk ingespannen heeft om steeds te zoeken naar nieuwe 
mogelijkheden met weinig middelen. Het is goed dat er dingen uitgewerkt worden en dat er gekeken wordt 
hoe het zal worden gerealiseerd. De vraag van de exploitatie is belangrijk. Daar hoort zeker ook een 
multifunctionele ruimte in. 
 
De heer Bartlema (VVD) denkt dat de heer Bource hem niet goed heeft begrepen. Het gaat hem niet om de 
inspanningen om het huidige museum in stand te houden, maar wel om hoe zij zelf de toekomst zien in het 
kader van de plannen die nu worden ontwikkeld. Hij heeft alle lof voor de inspanningen om het huidige 
museum draaiende te houden. 
 
De heer Bource (SGP) had de heer Bartlema helemaal goed begrepen. Hij snapt goed wat mevrouw De Wit 
zegt. Het is niet het vak van een klein museum om te bedenken hoe het een groot museum kan worden. Het 
is een klein museum dat met weinig middelen veel probeert te doen. Maar nadenken over een nieuw 
businessmodel en dat helemaal uitdenken, daar zijn deskundigen voor. Hij begrijpt wat de heer Bartlema zegt 
maar hij denkt dat het ontwikkelen van de visie in belangrijke mate afhangt van wat door externe derden 
wordt aangereikt. 
 
Mevrouw Vos (CDA) zegt dat het rapport een aantal mooie scenario’s schetst. Ze leest dat er gekozen is 
voor of Huizer Museum 2.0 of DNA Gooi of Klederdracht Revisited. Zij vraagt of inderdaad het ene scenario 
het andere uitsluit, dus dat het niet mogelijk is om een lokaal museum als basisscenario te nemen en dat 
verder uit te bouwen met DNA Gooi en als dat goed loopt eventueel met Klederdracht Revisited. Ze hoopt dat 
de Huizer geschiedenis een plek in het museum kan houden zodat er een goede verbinding is met de Huizer 
bevolking. De multifunctionele ruimte was een belangrijk punt voor de raad. Zij vraagt of dit inderdaad 
mogelijk is binnen deze scenario’s. Zij heeft in het rapport gelezen dat het eigenlijk niet haalbaar is omdat de 
boerderij voldoet aan de behoefte die er nu is. Ten slotte heeft ze nog een vraag voor de wethouder. Haar 
fractie zou graag meer informatie ter beschikking hebben voordat ze een keuze kan maken. Ze wil graag alle 
drie de scenario’s verder uit laten werken. Het is een keuze die bepalend wordt voor het museum en de 
uitstraling van Huizen. Zij hoort graag of het uitwerken van alle scenario’s meer kosten met zich meebrengt 
en welke dat zijn. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) zegt dat voor alle opties behoorlijke investeringsbedragen genoemd zijn. Het is 
een mooi rapport en er zijn veel mogelijkheden die het vragen om verder onderzocht te worden, maar zij wil 
geen valse verwachtingen wekken. De gemeente Huizen kan deze bedragen in de huidige tijd niet zomaar 
uitgeven. Ze vraagt welke waarde er gehecht moet worden aan de investeringsbedragen. Uit onderzoek zal 
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vast blijken dat de gemeente het niet allemaal zelf hoeft te betalen en dat er ook samenwerkingsverbanden 
gezocht gaan worden. Dat zou ze wel graag verder uitgezocht willen hebben. De multifunctionele ruimte is 
belangrijk omdat het goed is om verschillende culturele activiteiten aan elkaar te verbinden. Haar eerste 
voorkeur gaat uit naar optie 2. Ze kan zich bij de klederdrachtoptie nog niet zo veel voorstellen. Aan de 
andere kant is het dan misschien juist goed om dat uit te zoeken. Als de kosten meevallen zal zij een 
onderzoek naar optie 1 ook zeker niet blokkeren. Maar haar fractie ziet in eerste instantie optie 2 het liefst 
uitgezocht. 
 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) wil scenario 2 en 3 verder uit laten werken vanwege de landelijke 
betekenis en de bredere benadering. Ze wil beide laten onderzoeken in combinatie met de gevolgen voor 
parkeren, verkeer enzovoort. Ze is heel benieuwd naar de visie van het college. Ze hoort graag waar Huizen 
lokaal, nationaal en regionaal naartoe wil. 
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen) zegt dat het rapport duidelijk schetst wat de mogelijkheden zijn. Hij vraagt 
zich wel af hoe realistisch het is als hij kijkt naar de astronomische bedragen. Het vervolgonderzoek naar de 
exploitatie is belangrijk en naar wie er investeringen gaan doen. Als alle scenario’s worden uitgezocht worden 
er extra kosten gemaakt voordat het goed en wel begint. Daarnaast moeten valse verwachtingen worden 
voorkomen. 
 
Mevrouw Leeuwin (PvdA) wil graag wat groter denken en naar buiten kijken. Er is de opdracht gegeven een 
museumconcept neer te zetten voor 20.000 tot 40.000 bezoekers. Deze ambitie is meegegeven aan de beide 
bureaus. Er kan hier een grote economische trekker tot stand komen die Huizen op de toeristische kaart zal 
zetten. Andere ondernemers zullen er ook hun voordeel uit kunnen halen. Ze denkt ook aan meer 
werkgelegenheid en overloop van bezoekers naar de botterloods en de galeries. Zij is blij met het bericht dat 
er experts worden ingehuurd door het museum. Noch de raad, noch de wethouder, noch het museumbestuur 
of de directeur hebben voldoende kennis van zaken. Het vergt kennis om een nieuw museum neer te zetten 
in Nederland. Naar de kosten moet nog allerlei onderzoek gedaan worden. Ze wil zich niet blind staren op de 
voorlopige schattingen omdat dit nog alle kanten op kan en omdat er nog veel mogelijk is aan subsidies. De 
kost gaat voor de baat uit. In de cultuurnota staat dat Huizen meer cultuur en ambitie wil. Daar zullen ook 
kosten mee gemoeid zijn, maar dat gaat zichzelf terugverdienen. De PvdA kiest voorlopig voor optie 3, een 
museum met landelijke uitstraling. Zij ziet ook genoeg potentie in een museum met het verhaal van de regio. 
Beide varianten kunnen een enorme boost geven aan de economie van Huizen. Huizen heeft volgens een 
van de experts goud in handen. 
 
De heer Bartlema (VVD) sluit zich voor een deel aan bij de vorige spreker. Er moet ambitie worden getoond. 
Die ambitie is in deze raadsperiode ook al getoond. Kunst en cultuur verdienen een betere plek in Huizen. 
Een van de producten daarvan is de cultuurnota die door de raad in eendracht is gemaakt en aangenomen. 
Een van de stappen uit de cultuurnota is dit haalbaarheidsonderzoek naar het Huizer Museum. Het 
onderzoek geeft denkrichtingen maar het is wat hem betreft niet voldoende uitgewerkt. Het raadsvoorstel 
vraagt om een keuze te maken. Hij vindt dat deze keuze nog niet gemaakt kan worden. Er is nog veel 
onduidelijk en dat zou onderzocht moeten worden in de tweede fase. Ambitie tonen op kunst en cultuur 
betekent voor hem niet het neerzetten van losse elementen. Het moet verbonden zijn met elkaar in een 
integrale ambitie. Er moet ook worden gekeken wat een multifunctioneel gebouw oplevert. Het gaat niet 
alleen om een museumfunctie en daar richt dit onderzoek zich nu met name op. De historische kring heeft nu 
een plek in het museum. Die zou ook heel goed in het nieuwe concept kunnen, maar niet alleen de 
historische kring. Ook andere initiatieven die er in Huizen zijn zouden daarin verbonden kunnen worden. Hij 
wil fase 2 van het onderzoek daar meer op richten. Het is van belang dat de gemeente niet alleen geld heeft, 
maar er ook voor zorgt dat het initiatief gedragen wordt. Het moet wel als een businesscase worden 
neergezet, anders gaat het op een gegeven moment fout. Er zijn grote kosten mee genoemd. Hij zoekt naar 
een vervolg, niet zozeer op basis van een keuze die nu voorligt, maar meer op basis van een uitgewerkte 
visie. Hier komt misschien wel iets uit dat meer draagvlak heeft, reëler is en meer potentie heeft. Hij zoekt de 
verbindingen en niet alleen individuele projecten. Hij neemt kennis van een goed rapport. Het is ook goed om 
een tweede fase van het onderzoek in te gaan. Het moet wel verder gespecifieerd worden voordat hij een 
keuze kan maken. 
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Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) is blij verrast door het duidelijke verhaal dat uit het rapport naar voren komt. 
Het zijn drie verrassende opties. Het rapport is helder en daarmee een goed startpunt. Zij begrijpt dat er nu 
gestuurd wordt op een of twee opties vanwege de kosten van de tweede fase van het onderzoek. Ze heeft 
sympathie voor de eerste optie, maar dat is een klein museum waar 10.000 bezoekers zullen komen. Zij 
herinnert zich van de presentatie dat een voor de langere termijn levensvatbaar museum rond de 20.000 
bezoekers moet trekken. Dus is de vraag hoe haalbaar deze optie is voor de iets langere termijn. In optie 1 
wordt gewerkt met veel vrijwilligers en er is veel lokale binding. Dat zou zij graag zien in de uitwerking van 
welk museum er ook komt. Dit komt in optie 2 en 3 minder sterk naar voren. Zij ziet de kansen die opties 2 en 
3 voor Huizen met zich meebrengen. Ze heeft soms in de regio het gevoel, als het gaat om projecten, dat 
Huizen niet direct in beeld is. Huizen krijgt zeker met optie 3 kansen. Alleen is een haalbaarheidsonderzoek 
voor het museum natuurlijk niet een haalbaarheidsonderzoek van de kansen voor Huizen. Er zou nader 
gekeken moeten worden welke kansen het biedt als een dergelijk museum in Huizen wordt geplaatst. Het 
struikelblok zijn de kosten en de locatie. Ze hoopt dat hier in het vervolgonderzoek naar gekeken wordt. Ze 
gaat ervan uit dat de kosten niet alleen bij de gemeente komen te liggen, maar dat een deel van de 
financiering op een andere manier rond gekregen kan worden. Als het alleen op het bordje van Huizen komt 
dan moet misschien worden gekozen voor optie 1, hoe mooi optie 2 en 3 ook zijn. Het moet niet alleen gaan 
om de kosten maar ook om de visie. 
 
Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) stelt dat het onderzoek er valide uitziet en zeer waardevolle 
informatie bevat. Zij deelt het enthousiasme van mevrouw Leeuwin. Er moet meer verbinding zijn en er moet 
gekeken worden naar het grotere geheel. Er is qua kunst en cultuur veel te bieden in Huizen. Als dit wordt 
verbonden en groter wordt opgezet dan zal dat meerwaarde hebben voor alle faciliteiten en ondernemers. 
Daarmee wordt de kans van slagen van deze scenario’s groter. Zij vraagt zich af of er per scenario 
verschillende risicofactoren zijn en welke dat dan zijn. Ze vraagt daarnaast of er verschillende termijnen zijn 
om de scenario’s te realiseren. Het is van belang om af te wegen hoelang de huidige situatie door kan gaan 
en op welke termijn de verschillende scenario’s gerealiseerd kunnen worden. Ze vindt het lastig om een 
keuze te maken. Ze wil wel bekijken of een combinatie mogelijk is van scenario 1 met de andere scenario’s. 
Scenario 1 lijkt niet realistisch om het hoofd boven water te houden.  

 
Wethouder Verbeek stelt dat het huidige museum een mooie functie heeft maar te klein wordt. Ze heeft 
gehoord dat er groot gedacht moet worden en met een visie. Dit is haar ook vaak gezegd als ze bezoekers 
meeneemt naar Huizen of als er een regionale bijeenkomst is. Het Huizer Museum is een belangrijk deel van 
de maatschappelijke en culturele samenleving van Huizen. Ze is blij dat de raad destijds het college de 
opdracht heeft gegeven om een onderzoek te doen naar de haalbaarheid van de verplaatsing van het Huizer 
Museum. Er is flink vaart mee gemaakt. Er is prettig samengewerkt met de bureaus en met andere partners. 
Nu liggen er drie scenario’s voor aan de raad. Het college heeft geen waardeoordeel. Het rapport wordt 
waardevrij aan de raad voorgelegd. Natuurlijk is het een forse investering terwijl de gemeente met flink wat 
bezuinigingen te maken heeft. Het is aan de raad om de keuze te maken. Zij heeft ook raadsleden horen 
zeggen dat ze drie scenario’s uit zouden willen werken en meer achtergrondinformatie nodig hebben. Ze 
weet niet hoeveel het uitwerken van een derde scenario kost. Gelukkig zijn er drie specialisten aanwezig.  
 
Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) zegt dat de laatste opmerking haar geruststelt. Het verbaast haar 
wel dat niet bekend is wat de kosten zijn van het uitwerken van een derde scenario. De kosten voor het 
uitwerken van twee scenario’s zullen bekend zijn. Ze vraagt hoe het komt dat dit kostenplaatje niet bekend is. 
 
Wethouder Verbeek vindt het lastig om daar direct een antwoord op te geven. Ze kan wel een schatting 
geven en aangeven uit welk budget het zou kunnen, maar ze wil dit goed overleggen met het bureau. 
 
Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) vindt de kosten wel belangrijke informatie voor een raadsvoorstel. 
 
Wethouder Verbeek denkt dat de opstellers van het rapport meer informatie kunnen geven. 
 
De heer Hardevelt behandelt de vraag of er ingespeeld kan worden op verschillende scenario’s om ook de 
Huizer geschiedenis en herkenbaarheid terug te laten komen. Ten tweede is er de wens tot 
multifunctionaliteit in het gebouw. Hij geeft het woord aan de heer Van der Heijden. 
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De heer Van der Heijden zegt dat de drie scenario’s die stippen op de horizon zijn. Het gaat om drie 
verschillende identiteiten qua culturele voorziening. Het is altijd mogelijk om na te denken over hoe je daar 
naartoe groeit, maar voor het maken van een keuze leek het hen helder om een keuze te hebben tussen 1, 2 
en 3. Geen van de drie scenario’s gaan ervan uit dat de Huizer geschiedenis wordt genegeerd. Het idee voor 
klederdracht is er gekomen omdat Huizen een bijzonder type klederdracht vertegenwoordigt. De sense of 
place is belangrijk voor het stichten van een museum. Musea hebben meestal te maken met wat er op die 
plek gebeurd is. Het is een kwestie van het ontwikkelen van de story line. Daarnaast zijn er bijna geen musea 
meer zonder multifunctionele ruimtes. De kern van een museum zit tegenwoordig niet meer in de vaste 
collectie maar in de programmering. Daar zijn altijd ruimtes voor nodig die op verschillende manieren kunnen 
worden ingezet. Men heeft alleen niet veel aan multifunctionele ruimtes die de meeste tijd leeg staan. In de 
aanname voor de vierkante meters zit een multifunctionele ruimte, al naar gelang de ambitie kleiner of groter. 
Dit is gescheiden van de vraag of er met de boerderij te praten valt om te programmeren. Men is wel met het 
Spant! gaan praten. Zij zeggen geen ‘nee’ maar een grote urgentie wordt daar niet gevoeld. In het 
vervolgonderzoek wordt gekeken hoe een multifunctionele ruimte wordt ingekleed, wie er gaan mee-
programmeren en welke gremia uit de maatschappij faciliteiten geboden kunnen worden. 
 
De heer Hardevelt geeft aan dat het onderzoek in twee fasen is aangeboden. Het tweede deel gaat uit van 
twee onderzoeken. Het zal moeten worden bekeken wat het onderzoeken van drie scenario’s betekent voor 
de inzet en afstemming. Het vervolg van de tweede fase moet nog worden besproken met de gemeente. Hij 
stelt voor dit op korte termijn te doen zodat de informatie nog voor de raadsvergadering ter beschikking is. 
Over de investeringskosten zegt hij dat een onderdeel van de tweede fase is bekijken hoe dit kan worden 
gefinancierd en wat de effecten zijn op de jaarbegroting. Sommige concepten lenen zich beter voor 
participatie van andere instellingen of voor andere vormen van financiering of sponsoring. Bij de uitwerking 
van de varianten zal hierop ingegaan worden. Er wordt ook gekeken hoelang het duurt en hoe de risico’s er- 
uitzien. In de eerste fase is gekeken naar het meest haalbare concept in de kern. Op basis daarvan zal in 
een verdiepend onderzoek worden bekeken naar mogelijke partners en hoe het verder aangekleed kan 
worden. Dat wordt helaas pas onderdeel van het tweede deel van het onderzoek. Hij hoopt dat de heer 
Bartlema dan wel over voldoende informatie beschikt.  
 
De heer Van der Heijden bevestigt dat een museum eigenlijk alleen haalbaar is bij 20.000 bezoekers. Variant 
1 is toch opgenomen omdat het een ander type museum is. Deze variant vraagt eigenlijk om afscheid te 
nemen van de eis dat het een museum voor 20.000 mensen moet zijn. Hij beweert niet dat dat goed komt in 
die kleine context. Er zijn weinig succesvolle voorbeelden van dit type. Een dergelijk erfgoedcentrum vervult 
nog wel een belangrijke maatschappelijke rol. Het wordt dan alleen niet meer langs de meetlat van 
toeristische opbrengsten gelegd. Het krijgt dan een hele andere rol waarbij een van de belangrijkste eisen 
terzijde wordt geschoven. Het speelt wel maatschappelijk maar kan niet en komt dan misschien uit een ander 
potje. De vraag is dan niet hoeveel toerisme het oplevert. 
 
De voorzitter opent de tweede termijn. Zij vermoedt dat dit geen hamerstuk zal zijn. 
 
Mevrouw Vos (CDA) neemt het mee terug naar de fractie. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) neemt het ook mee terug naar de fractie. Het wordt ook moeilijk om er een 
hamerstuk van te maken als mensen spreken over verschillende scenario’s. Met de uitleg is zij er meer van 
overtuigd dat scenario 1 niet uitgewerkt hoeft te worden. In scenario 2 en 3 worden wel degelijk nog delen 
van de Huizer identiteit naar voren gebracht. Haar voorkeur gaat uit naar scenario 2 omdat zij niet zo veel 
heeft met de klederdracht. Zij daagt uit haar van het tegendeel te overtuigen. Haar fractie heeft ook de 
ambitie en wil groter denken. Het Huizer Museum is een belangrijk onderdeel ervan. Maar het is wel 
belangrijk om integraal te denken en een visie te hebben. Zaken moeten elkaar gaan versterken. Ze hoopt dit 
in de uitwerking te gaan zien. 

 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) heeft een sterke voorkeur voor het uitwerken van scenario’s 2 en 3. 
Ze neemt het nog wel graag mee terug naar de fractie. 
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De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) neemt het mee terug naar de fractie. 
 
Mevrouw Leeuwin (PvdA) heeft een voorkeur voor scenario 3 maar ze ziet ook graag scenario 2 uitgewerkt. 
Wat haar betreft hoeft scenario 1 niet uitgewerkt te worden.  
 
De heer Bartlema (VVD) neemt het mee terug om nog eens goed te reflecteren op wat er gezegd is. Hij is 
van mening dat er nog geen goede keuze gemaakt kan worden. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) zegt dat de verschillen tussen 2 en 3 voor haar de zaken duidelijker heeft 
gemaakt. Zij begrijpt dat er voor de raadsvergadering nog een toelichting komt van wat er mogelijk is in de 
verdere uitwerking en het vervolgonderzoek. Ze neemt het mee terug om nog eens goed te overdenken wat 
er allemaal gezegd is. In het raadsvoorstel staat nog ‘indien u kiest’. Ze vraagt hoe er gekozen gaat worden 
en hoe de keuze vastgesteld zal worden. 
 
Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) neemt het mee terug naar de fractie. 
 
De heer Bource (SGP) neemt het eveneens mee terug. 
 
De voorzitter heeft de toezegging genoteerd. De informatie zal voor de raadsvergadering van 23 september 
worden ontvangen. Het agendapunt is een behandelpunt tijdens deze raadsvergadering. Zij gaat overleggen 
hoe het tijdens de raad zal worden behandeld. Zij denkt dat men dan moet uitspreken voor welk scenario 
wordt gekozen. 

 
 7.3 Sociaal Domein Management Dashbord  
  

De voorzitter geeft aan dat mevrouw Hooft van Huysduynen een presentatie zal geven. De heer Buikema is 
aanwezig op de tribune voor eventuele vragen die hij als ambtenaar kan beantwoorden. 
 
Mevrouw Hooft van Huysduynen geeft aan dat er voor de volgende commissievergadering op 12 oktober een 
bijpraatsessie is. Inhoudelijke vragen ontvangt zij graag voor de bijpraatsessie. 
Zij begint bij de ontwikkeling van huishoudelijke hulp. Dit jaar is het nieuwe normenkader gestart. Dit jaar is er 
een afvlakking van de toename die er in de voorgaande jaren was. Het aantal inwoners met huishoudelijke 
hulp is wel gestegen, maar dit is een veel kleinere stijging dan in 2019 en 2020. Daarnaast is de intensiteit 
per week sterk afgenomen. Voorheen werd er ingezet op tussen de 165 en 170 minuten per week. Dit is 
gedaald naar 150 minuten per week. Er wordt gewerkt aan een uitgebreide rapportage over het nieuwe 
normenkader. Deze komt als een mededeling bij de begrotingsraad. Daarnaast wordt een extra pagina 
ontwikkeld met ook kpi’s voor het nieuwe normenkader zodat dit nog beter kan worden gemonitord. Deze zal 
worden getoond tijdens de volgende presentatie. 
Bij Wmo-begeleiding is het aantal inwoners met begeleiding dit jaar licht aan het afnemen. De opgestarte 
begeleidingsteams richten zich voornamelijk op reguliere begeleiding. Er is ook gewerkt met een extra filter 
zodat specifiek kan worden gekeken naar de maatwerkvoorziening reguliere begeleiding waar de ambulante 
teams voor ingezet worden. Met name de laatste twee maanden is er een afname van het aantal inwoners 
met reguliere begeleiding. Dat is een positief resultaat, maar het is afwachten hoe het zich verder gaat 
ontwikkelen. Het kost tijd voordat er harde conclusies kunnen worden getrokken over de opstart van de 
begeleidingsteams. Daarnaast is er de wens om meer inzicht te geven in de financiën. Er is gestart met de 
eigen financiële data. Deze werden echter in eerste instantie niet goed ingeladen in het dashboard. Er is 
daarom voor gekozen om eerst de data uit het regionale systeem inzichtelijk te maken. Daaruit blijkt duidelijk 
wat er wordt beschikt en wat er uiteindelijk is gedeclareerd. De data uit het eigen systeem zal nog worden 
ingeladen. Ze verwacht tijdens de volgende presentatie het overzicht te kunnen tonen van de begroting, de 
realisatie en de balans. Deze data uit het DLP gaat alleen over de regionaal ingekochte zorg. Er is 
aangegeven hoeveel procent van de gedeclareerde kosten per voorziening. Aan huishoudelijk hulp is zo’n 
25% uitgegeven, aan Wmo-begeleiding 23% en aan beschermd wonen 20%. Beschermd wonen drukt niet op 
de begroting van de gemeente Huizen maar wordt regionaal bekostigd.  
Ze heeft het al eerder gehad over het uitnuttingspercentage dat veranderlijk is. Deze is ook opgenomen om 
te kunnen monitoren hoe het daarmee staat. Over 2021 gaat dit nog stijgen omdat er nog veel kosten 
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gedeclareerd gaan worden. De facturen komen nooit real time binnen. Er kan hier ingezoomd worden op 
onderdelen, bijvoorbeeld op huishoudelijke hulp. 
Bij jeugd zoomt ze in op jeugdbegeleiding. De ambulante teams zijn ook gestart voor jeugdbegeleiding. Ook 
hier kan inzichtelijk worden gemaakt hoe het aantal cliënten is voor reguliere begeleiding bij jeugd. Er is een 
kleine afname te zien, maar bij jeugd is het wat lastiger omdat er ook andere verwijzers kunnen verwijzen 
naar jeugdbegeleiding. Soms kan het wat langer duren voordat het vanuit het regionale systeem naar het 
eigen systeem komt. Er is in ieder geval geen stijging van het aantal jongeren met reguliere begeleiding. Ook 
voor de Jeugdwet zijn de financiën in kaart gebracht aan de hand van het DLP. Er is gekozen om een extra 
visual op te nemen die de kosten per verwijzer laat zien. Zo is bijvoorbeeld te zien dat de gemeente 
uiteindelijk verantwoordelijk is voor de grootste kosten als verwijzer. Ook hier is het uitnuttingspercentage 
weergegeven. Met name bij jeugd wil dit nog wel eens toenemen. Dit heeft veel invloed op de uitgaven van 
de kosten. 
Ze zoomt in op de Participatiewet. Er zijn vorig jaar heel wat mensen hun baan verloren door corona. Tot op 
heden is echter in Huizen nog geen stijging zichtbaar van mensen met een uitkering. In 2021 is het zelfs 
weer licht gedaald. De oorzaak daarvan is moeilijk te duiden omdat deze mensen zich niet bij de gemeente 
melden of hebben geen bijstandsuitkering nodig. Dit is in andere gemeenten anders. In Eemnes stijgt het 
aantal inwoners met een uitkering. 
Daarnaast komen er veel vragen over het kindarrangement. Dit is ook toegevoegd aan het dashboard. Het 
gaat om het aantal gezinnen dat aanspraak maakt op het kindarrangement. In 2019 waren dat er 21, in 2020 
waren dat er 59 en in 2021 zijn het er 48 tot nu toe. In de laatste maanden van dit jaar kunnen gezinnen ook 
nog een beroep doen op het kindarrangement. 
Men is ook druk bezig met een minimadashboard. Dat wordt door een externe partij ontwikkeld. Naar 
verwachting zal dat op 30 november tijdens de commissie gepresenteerd worden. Dit dashboard gaat heel 
specifiek in op die doelgroep. 
Daarnaast waren er tijdens de vorige presentatie vragen over de effectiviteit van zicht op werk. Daarvoor is 
een nieuw los dashboard ontwikkeld. Dat zal ook apart aan de commissie gepresenteerd worden, naar 
verwachting nog dit jaar. 
Er is door wethouder Hoelscher de toezegging gedaan om in kaart te brengen wat de stapeling van de 
bezuinigingen zijn. Daar is aan gewerkt. Daarbij is gekeken of een cliënt te maken heeft met een of meerdere 
bezuinigingsmaatregelen. Als een cliënt te maken heeft met een bezuinigingsmaatregel wordt dit enkelvoudig 
genoemd. Dat is de grootste groep. Als een cliënt te maken heeft met meerdere bezuinigingsmaatregelen 
wordt dit meervoudig genoemd. Daar gaat het om een kleinere groep. 16% heeft te maken met twee 
bezuinigingsmaatregelen, 2% met drie bezuinigingsmaatregelen en 0,4% met vier bezuinigingsmaatregelen. 
Er is gekeken naar een top 5 van stapelingen. RtC in combinatie met huishoudelijke hulp is bijna 50%. 
Daarna is het mantelzorg met huishoudelijke hulp, huishoudelijke hulp met begeleiding, RtC met mantelzorg 
en RtC met begeleiding. Er is alleen gekeken of iemand te maken heeft met meerdere 
bezuinigingsmaatregelen. Dit is niet altijd negatief. Bij begeleiding is bijvoorbeeld gekeken of iemand wordt 
begeleid door het ambulante begeleidingsteam. Het betekent dus niet dat de zorg voor de inwoner slechter 
is. RtC is ondergebracht bij bijzondere bijstand. Dat is ook niet direct een nadeel.  
Tot slot zegt ze dat er een mededeling is gedaan over een onderzoek naar jeugd. Daarin wordt vooral 
ingegaan op stapeling. Dit is visueel in het dashboard weergegeven. Aan de ene kant is gekeken of een 
jongere zowel jeugdhulpverlening als leerlingenvervoer heeft. Aan de andere kant is gekeken naar de 
stapeling binnen de jeugdhulpverlening. De mededeling over het onderzoek gaat met name over de stapeling 
binnen jeugdhulpverlening. De top 5 stapeling is in kaart gebracht. Jeugdbegeleiding en jeugdhulp wordt het 
meest gestapeld. Het geeft geen oordeel over of het voordelig of nadelig is. Daarom is een 
onderzoeksrapport een verdiepende slag. 
Voor Wmo komt een soortgelijke pagina maar die is nog niet helemaal af. 

 
De voorzitter geeft aan dat er nog een sessie zal zijn tijdens de commissie Sociaal Domein van november. 
Op 12 oktober is er voor de commissievergadering een bijpraatsessie. 
 
Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) zoekt nog steeds naar de inhoud van de cijfers. Ze wil bij cijfers 
graag weten welke factoren ervoor zorgen dat iets afneemt of stijgt. Ze vraagt of dit 12 oktober aan de orde 
komt en in de onderzoeksrapportages. 
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Mevrouw Hooft van Huysduynen bevestigt dat er 12 oktober meer inhoudelijk op ingegaan kan worden. Zij 
ontvangt graag vooraf vragen die er al zijn. Zichtbare veranderingen in het dashboard vragen om afstemming 
en uitzoekwerk om te weten hoe het komt. 
 
De heer Bartlema (VVD) zegt dat het dashboard deels afhankelijk is van gegevens van de regio. Daar kan 
best een vertraging in zitten. Hij vraagt of al vorderingen worden gemaakt en of de gegevens al sneller 
worden aangeleverd. Ten tweede is het dashboard mooi om ontwikkelingen te kunnen zien. Dat moet 
uiteindelijk gebruikt worden om het beleid te kunnen bijsturen. Hij begrijpt dat dat in andere bijeenkomsten 
besproken zal worden. 
 
De voorzitter bevestigt dit nogmaals. Alle vragen die er al zijn kunnen naar de afdeling worden gemaild zodat 
zij zich goed kunnen voorbereiden. 
 
Mevrouw Hooft van Huysduynen zegt dat de gemeente nu zelf in staat is om uit het regionale systeem veel 
data te halen. Die staat in het dashboard. Ze merkt wel dat door zorgaanbieders indicaties er vaak later 
ingezet worden. Die zijn dan nog niet in beeld. Daarnaast merkt ze bij het onderhanden werk, dat ieder jaar 
wordt opgevraagd bij de zorgaanbieders, dat de manier van administreren daarvan belemmeringen oplevert. 
Bij de prognosetool jeugd loopt men daar tegenaan waardoor er geen goede prognose gemaakt kan worden. 
Er is overleg met de regio om te zorgen dat deze data goed is. 
 
De heer Bartlema (VVD) pleit ervoor om bij de regio continu de druk erop te blijven houden. Uiteindelijk 
hebben zij er ook veel baat bij. 
 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) dankt voor al het werk. Zij hoort dat de uitkeringen in Huizen dalen in 
tegenstelling tot de landelijke en regionale trend. Zij is nog steeds benieuwd hoe dit komt. Het lijkt dat veel 
groepen niet goed de toegang kunnen vinden om de uitkering aan te vragen. Ze vraagt dit nog uit te zoeken 
voor de volgende sessie. 
 
Mevrouw Hooft van Huysduynen zal de vraag bij collega’s uitzetten. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) is blij met de informatie en de uitgebreide sessie op 12 oktober. Zij vraagt of het 
wel mogelijk is om al wat gegevens te delen zodat aan de hand daarvan vragen kunnen worden gesteld. 
 
Mevrouw Hooft van Huysduynen denkt dat een aantal gegevens gedeeld kunnen worden. Die kunnen uit het 
dashboard worden gehaald. Het is wel belangrijk om er samen het gesprek over te voeren. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) vraagt of het mogelijk is om de sheets van vanavond te krijgen. Ze heeft 
ook een vraag voor de volgende bijeenkomst. Er is gekeken naar de stapeling van de 
bezuinigingsmaatregelen. Ze vraagt of er dan ingegaan kan worden op de effecten van de stapeling. 
 
Mevrouw Hooft van Huysduynen geeft aan dat op basis van cijfers niet inzichtelijk gemaakt kan worden wat 
het effect van de maatregelen is op de inwoners. Maar zij zal vragen of intern signalen zijn opgevangen van 
inwoners om zo een beeld te kunnen geven. 
 
Wethouder Hoelscher geeft aan dat hij geen voorstander is van het delen van sheets over het dashboard. De 
cijfers zeggen niet altijd iets. Hij is ook bang dat de cijfers een eigen leven gaan leiden. Aan de hand van de 
vraag van de heer Bartlema ging het al over achterstanden in de facturering door aanbieders in het DLP. Hij 
vraagt de raadsleden vooral aan te geven welke inhoudelijke informatie er nodig is. Het is interessanter wat 
ermee gedaan wordt en hoe de uitgaven binnen het sociaal domein binnen de door de raad gegeven kaders 
worden gehouden. Het dashboard laat aan de hand van trends wel zien of men op de goede weg is of niet. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) is het niet zozeer te doen om de cijfers. Maar vanaf haar plek zit ze te turen 
om te zien wat de categorieën op het scherm allemaal zijn. Dit maakt het lastig om het vertelde verhaal goed 
te volgen. En als er iets wordt verteld dan wil ze goed snappen wat er wordt verteld. 
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Wethouder Hoelscher stelt voor naar een manier te kijken zodat de raadsleden het beter kunnen volgen. Hij 
heeft de opdracht gegeven om vooral de highlights te benoemen. Het gaat erom dat de raad de informatie 
krijgt op basis waarvan het de kaderstellende en controlerende rol kan spelen. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) gaat het niet om de cijfers maar wel om het grote plaatje. Het is goed om dit te 
zien te krijgen zodat de raad kan zien wat de stand van zaken is. Maar door het van tevoren te kunnen 
bekijken is het makkelijker om aan te geven wat ze nog zou willen weten en waarop ze nog in zou willen 
zoomen. 
 
Wethouder Hoelscher zegt dat deze bijeenkomst daar juist voor is bedoeld. De trends worden meegegeven. 
De raadsleden kunnen hun gedachten daar dan over laten gaan. De inhoudelijke discussie wordt gevoerd op 
twee momenten per jaar. In november is er weer een sessie waarbij ook een inkijk wordt gegeven in de 
verwachtingen voor het hele boekjaar. 

 
Mevrouw Van Werven (D66) zegt dat het makkelijker is om gerichte vragen te stellen als het van tevoren te 
zien is. Zij belooft de wethouder dat de raad hem niet gaat afrekenen op cijfers. 
 
Wethouder Hoelscher vindt dit plezierig om te horen. Met vragen zoals van de fractie van D66 over stapeling 
van bezuinigingseffecten gaat men wel degelijk aan de slag.  
 
Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) vindt het fijn dat de cijfers van de bijstand dalen. Het is heel 
interessant om de redenen te weten. Het is vanuit het dashboard lastig inzichtelijk te krijgen, maar juist die 
informatie is belangrijk. Het is de vraag of het zakt omdat mensen het niet meer nodig hebben of omdat het 
mensen niet lukt om de voorziening aan te vragen en krijgen die alleen maar meer problemen. Er is een 
belangrijke opgave om de zorg goed te regelen en betaalbaar te houden, maar het moet ook kwaliteit voor de 
inwoners bieden. Daar mist ze heel erg informatie. Ze kan deze vraag per cijfer aan de afdeling mailen, maar 
ze vraagt om zo veel mogelijk van deze inhoudelijke gegevens te verzamelen uit signalen, bijvoorbeeld 
vanuit de consulenten, om de raad daarin mee te nemen. 
 
Wethouder Hoelscher zegt dat dit gebeurt in de voorjaarsnota en in de programmabegroting voor 2022. Men 
is dagelijks bezig om ontwikkelingen te monitoren ermee aan de slag te gaan. Men is intern bezig met het 
rapport over jeugdzorg en de stapelingen. Er is intern het gesprek met de aanbieders. De 
bezuinigingsmaatregelen leveren geld op, maar hij is ervan overtuigd dat de zorg ook beter wordt gemaakt. 
Het gaat om minder zorg en meer welzijn. Men zou bij het zakken van de bijstand ook kunnen zeggen dat de 
gemeente heel goed bezig is met zicht op werk en dat het zijn vruchten begint af te werpen. Er wordt door de 
mensen in de wijken en samen met maatschappelijke partners keihard gewerkt om mensen uit de bijstand te 
halen, niet alleen omdat het geld oplevert maar vooral omdat het beter is voor mensen. Men moet ook niet te 
druk bezig zijn met druk zetten op het aanleveren van cijfers. Het is het belangrijkste dat de geleverde zorg 
goed is. Er moet een sfeer zijn van vertrouwen dat aanbieders doen waarvoor ze zijn ingehuurd. 
 
Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) is zeer content als ze de informatie krijgt dat zicht op werk helpt. 
Alleen krijgt ze als antwoord dat er geen zicht op is. 
 
Wethouder Hoelscher zal vragen aan wethouder Rebel of hij daarop terug kan komen. De Participatiewet valt 
onder hem. Het is nodig om input te hebben om beleid op af te stemmen, maar dat moet geen doel op zich 
worden. Er zal nooit een volledig sluitend antwoord over de oorzaken komen. Er kan alleen op basis van 
ervaringen en bevindingen worden gezegd waar het waarschijnlijk aan ligt. 

 
De heer Bartlema (VVD) zegt dat het dashboard een instrument is. Dat moet goed gevuld zijn. Op basis 
hiervan moet wel een inhoudelijke discussie gevoerd kunnen worden. Over oorzaken moet in een 
inhoudelijke sessie worden gesproken. Het volgende agendapunt is de rapportage sociaal domein 2020. 
Misschien zitten daar elementen in die de raad naar de toekomst toe wil bespreken met het dashboard erbij 
met de actuele stand van zaken. Dan kan er sturing worden gegeven. 
 



 

 
Datum: 07-09-2021 Blad: 14 
 

Wethouder Hoelscher zegt dat uit de momentopname van het dashboard blijkt dat de bezuinigingen vruchten 
beginnen af te werpen. Het nieuwe normenkader levert structureel 900.000 euro op. Tegelijkertijd ziet hij ook 
de toegekende bezwaarschriften. Er was de verwachting dat dat er veel zouden zijn maar dat valt heel erg 
mee. Het grootste deel wordt afgewezen door een onafhankelijke commissie. 

  
7.4 Bestuursrapportage Sociaal Domein 2020  

De voorzitter geeft aan dat het stuk ter kennisname voorligt. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) zegt dat er wat haar betreft in de bestuursrapportage niet veel nieuws staat. Het 
was bekend dat het nog even minder goed zou gaan dan gehoopt qua financiën. Ze wil liever wat 
pessimistischer begroten dan optimistischer. Nu ziet ze voor 2020 toch weer dat niet was verwacht dat het zo 
veel meer zou zijn. Daarnaast kunnen infographics soms verwarring opleveren. Bij Wmo-huishoudelijke hulp 
staat 5,028 miljoen euro maar in de infographic staat 1,625 miljoen euro. Dan weet zij niet meer wat wat is. 
Het is belangrijk dat de cijfers in een oogopslag helder zijn. Ze weet dat er in de toekomst zaken anders 
worden gedaan, dus ze wil daar vooral op focussen. 
 
De heer Vreedeveld (PvdA) heeft een drietal vragen. Op pagina 6 leest hij dat de toegang tegenwoordig 
verloopt via rechtstreeks contact met de eigen consulent. Toch krijgt hij regelmatig signalen dat de 
consulenten niet bereikbaar zijn. Hij vraagt zich af of de telefoon bij onbereikbaarheid doorgeschakeld kan 
worden om de consulent of een plaatsvervanger wel bereikbaar te laten zijn. Het kan soms best dringend 
zijn. Ook op pagina 6 staat dat de robuuste organisatie wel tegen een stootje kan. Toch hoort hij dat de 
consulenten regelmatig met de handen in het haar zitten omdat ze acute opvangplekken tekort komen. 
Uithuisplaatsingen kunnen niet worden gerealiseerd en als er spoed is kan niet worden geholpen. Hij vraagt 
zich af hoe dit zich tot elkaar verhoudt. Tot slot vraagt hij zich af of het niet tijd wordt om aan de voorkant een 
beschikkingsadministratie te voeren zodat duidelijk is welke kosten op de gemeente afkomen. Misschien is 
het een idee om dit ook eens in het dashboard op te nemen. 
 
De heer Bource (SGP) vindt het goed nieuws dat men steeds dichter bij de werkelijkheid komt. Het is 
belangrijk om binnen de budgetten te blijven. Het is nog belangrijker om de menselijke maat in de gaten te 
houden en dat de zorg van voldoende kwaliteit blijft. 
 
Wethouder Hoelscher vindt de opmerking van de heer Bource dat men steeds dichterbij komt heel 
kernachtig. Het is spannend of het lukt. De gemeente probeert grip te krijgen op de kosten. Aan de andere 
kant staat de kwaliteit van de zorg voorop. Daarvoor is voldoende geld nodig. Op het gebied van de 
jeugdzorg is er al goed nieuws. Definitieve bedragen voor het komende jaar zijn toegezegd en voor de 
komende jaren mag op de begroting 75% van het toegezegde bedrag meegenomen worden. Gelet op de 
uitspraak van de arbitrage zal dat 100% worden. Het kabinet gaat dit alleen niet toezeggen omdat het dan 
over het graf regeert. Hij is voor conservatief begroten, maar hij is nog meer voor reëel begroten. Daarom 
wordt gewerkt aan de prognosetool voor de jeugd. Het wordt steeds belangrijker om te monitoren wat er 
verwacht kan worden. De administratie is er al. Mevrouw Hooft van Huysduynen heeft al laten zien hoeveel 
beschikkingen er zijn afgegeven voor hoeveel geld en wat het uitnuttingspercentage is. Alleen kan niet voor 
elk dossier worden voorspeld wat er gaat gebeuren. Er is alleen de ervaring van de afgelopen jaren. Er is de 
afgelopen jaren procentueel meer van de beschikking gebruikt dan in het verleden. Het is de vraag of, als 
signalen van potentiële patiënten eerder worden opgepakt, het uitnuttingspercentage verder teruggedrongen 
kan worden. Het gevaar van infographics en teksten is dat het niet altijd op elkaar aansluit. Dat zou het 
uiteraard wel moeten doen dus hij zal ervoor zorgen dat er de volgende keer nog beter naar wordt gekeken. 
Op de eerste vraag van de PvdA zegt hij dat dit al gebeurt op het moment dat, dat is op zich bijzonder, de 
inwoner beschikt over het 06-nummer van hun eigen consulent. Consulenten zijn ook in gesprek met 
inwoners. Dat is een situatie die niet te voorkomen is. Er wordt een terugbelnotitie gemaakt door de leden 
van het telefoonteam en dan wordt een inwoner zo snel als mogelijk teruggebeld. Hij weet uit ervaring van 
werken met klanten dat mensen altijd gisteren geholpen willen worden. Uiteraard vindt er een afweging 
plaats want ook consulenten hebben maar 24 uur in een dag. Er worden weleens fouten gemaakt, 
bijvoorbeeld dat men vergeet iemand terug te bellen. Maar er is altijd nog de mogelijkheid om te bellen en 
dan is hij ervan overtuigd dat het goed gaat komen. Er is inderdaad een tekort aan plekken. Dat is ook al 
voorzien. De gemeente wil minder mensen uit huis plaatsen. Er komt ambulantisering van de zorg. Hij wil dat 
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kinderen niet opgroeien in instituten maar zo veel mogelijk in een huiselijke omgeving. Er moet ook worden 
betaald voor alle plekken die open worden gehouden. Men kan niet aan de GGZ vragen om tien bedden te 
reserveren en alleen maar betalen als er iemand in ligt. Dat werd tot twee jaar geleden gedaan. Dat is niet 
reëel want GGZ houdt er wel rekening mee dat er iemand op die plek komt te liggen. Die plek kunnen ze niet 
aan een ander verkopen. Natuurlijk is er weleens stress om te zorgen dat iemand op een plek komt waar hij 
of zij thuishoort, maar hij weet niet van gevallen waarbij het niet is gelukt. Soms lukt het met kunst en 
vliegwerk en soms lukt het om mensen in de tussentijd ambulante begeleiding te geven. Als de heer 
Vreedeveld andere signalen heeft dan hoort hij graag naam en toenaam zodat hij het kan controleren. 
 
De heer Vreedeveld (PvdA) krijgt signalen. Het kan vergeten zijn, maar gezien de signalen vraagt hij toch 
daar wat aandacht aan te besteden. 

 
Wethouder Hoelscher stelt dat signalen niet altijd kloppen. Hij kan het controleren als de heer Vreedeveld 
concrete voorbeelden heeft. Bij algemene opmerkingen kan hij alleen een algemeen antwoord geven. 
 
De heer Vreedeveld (PvdA) neemt het mee en komt erop terug. Dat zal hij persoonlijk doen. Zijn vraag over 
de administratie was ingeven door de opmerking in het rapport dat factureringen zo laat binnenkomen. Hij 
vraagt zich af waarom niet aan zorginstellingen kan worden gevraagd om de facturatie op tijd in te leveren. 
 
Wethouder Hoelscher vroeg er ook al aandacht voor. De gemeente zet hele grote druk op de regio en op de 
aanbieders om ervoor te zorgen dat facturen op tijd worden ingediend. Het college van Huizen kan alleen niet 
het Burgerlijk Wetboek herschrijven waarin staat dat de vordering verjaart na vijf jaar. Uiteraard moet ervoor 
worden gezorgd dat op tijd betaald wordt. Ten tweede staat er veel druk op de mensen in de zorg en moeten 
zij vooral in staat gesteld worden om hun werk te blijven doen en niet bezig te zijn met administratie. Het 
vorige college zei tegen aanbieders dat ze 80% tijd moesten schrijven. Hij weet dat mensen veel tijd bezig 
waren met tijd schrijven. Dit college heeft liever dat de zorg bezig is met zorg. Er wordt keihard aan gewerkt 
om de facturering op tijd te laten zijn. 

    
7.5 Stand van zaken Cultuurnota 2020-2023  

Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) geeft dat aan dat deze stand van zaken er is naar aanleiding van een motie 
die haar fractie hiervoor heeft ingediend. Nadat de cultuurnota is opgesteld was men nog steeds zoekende 
naar wat er kan, wat er beschikbaar is en waar op het gebied van budget nog stappen waren te zetten. Zij 
denkt voor de stand van zaken die wat haar betreft een goed hulpmiddel is om verder te komen met de 
uitvoering van de cultuurnota. In het overzicht ziet zij dat er voor diverse punten budgetten zijn die niet 
worden uitgegeven en doorgeschoven. Ze vraagt zich af of men daar niet in actie moet komen. Het andere 
punt betreft vooral het onderhoud van de kunstwerken; daar is nog geen budget voor. De motie vroeg juist 
maatregelen voor te stellen voor de uitvoering. Ze mist een voorstel over hoe het alsnog kan worden 
uitgevoerd. Dit voorstel zou ze graag alsnog tegemoet zien. Bij de zaken waarvoor budget is dat niet 
uitgegeven wordt stelt ze voor er met elkaar over te spreken om vast te stellen wat er per jaar mee te doen. 
Zo kan echt gestalte worden gegeven aan de cultuurnota en de gestelde ambities. 
 
De heer Bartlema (VVD) sluit zich aan bij de vorige spreker. Het punt van het onderhoud van de kunstwerken 
en de monumenten viel hem ook op. Voor het uitvoeren van de ambities is eenmalig 25.000 euro 
beschikbaar en structureel nog 481 euro beschikbaar terwijl de jaarlijkse onderhoudskosten op 11.000 euro 
worden geschat. Hij vraagt of dan de zaak weer verslonsd wordt zoals al jaren gebeurt. Nu ziet hij een 
ambitie en dat komt er niet uit. Zijn tweede punt gaat over een passage in de aanhef van het stuk. Daar staat 
dat er afgerond vanuit het Rijk een bedrag van 150.000 euro beschikbaar komt voor de gemeente Huizen ter 
ondersteuning van culturele organisaties en makers. Zij kunnen van 1 juli tot 1 september 2021 een aanvraag 
doen voor steun. De datum van 1 september is inmiddels gepasseerd. Hij vraagt of er aanvragen zijn 
binnengekomen en zo ja, hoeveel. Hij vraagt hoeveel geld er inmiddels van het bedrag van 150.000 euro is 
uitgegeven aan aanvragen. 
 
Mevrouw Leeuwin (PvdA) sluit zich wat betreft het onderhoud van de kunstwerken aan bij de vragen van de 
vorige spreker. Ze wil dat er actiever hierover wordt gecommuniceerd met de cultuursector. Zeker voor wat 
betreft de jeugd blijven er gelden liggen waar veel moois mee gedaan zou kunnen worden. 
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Mevrouw Van Werven (D66) zegt dat het glas half vol is of half leeg. Er is ook al veel wel gedaan en in 
coronatijd konden sommige activiteiten echt niet plaatsvinden. Ze vindt het fijn dat cultuureducatie voor de 
jeugd nu goed ter hand is genomen en dat er creatief met de beschikbare middelen wordt omgegaan. Bij 
punt 5, in de cultuurnota staat nadrukkelijk dat de samenwerking en verbinding tussen de musea versterkt 
moet worden. Zij heeft het idee dat dit wordt opgehangen aan de regioconservator. Maar het gaat om meer 
dan de regioconservator. Het gaat om het besef dat Huizen geen eiland is, maar dat het belangrijk is dat er 
ook bestuurlijk meer samenwerking gaat plaatsvinden. Ze ziet dit niet terug in de beantwoording over wat er 
gebeurt. De regioconservator is er weer dus kan het zo worden gedaan, maar er is meer te doen. Over de 
kunstwerken en openbare ruimte is al wat gezegd. Ze voelt een motie aankomen voor de begrotingsraad. Zij 
vindt het ook interessant om te weten hoeveel er gebruik wordt gemaakt van de 150.000 euro ter 
ondersteuning van culturele organisaties, maar het is nog interessanter om te weten hoeveel er over is en 
wat daarmee gedaan kan worden. Zij begrijpt dat de gemeente het zelf mag besteden om culturele 
organisaties te ondersteunen omdat ze het zo moeilijk hebben gehad in coronatijd. 
 
Mevrouw Vos (CDA) sluit zich aan bij de vragen over kunstwerken in de openbare ruimte. Verder valt de 
melding op dat de buurtbieb is opgestart. Zij vraagt zich af of dit inderdaad een activiteit vanuit de gemeente 
is of is gefaciliteerd door de gemeente. Tot slot wordt onder punt 6 melding gemaakt van het schrijven van 
een collegevoorstel over incidentele subsidie voor de Kindertheaterroute 2021. Zij vraagt of het 
collegevoorstel al is opgesteld. Zij vraagt of het toegankelijk is voor alle scholen. Daar heeft ze graag meer 
informatie over.  
 
Wethouder Verbeek zegt over de kunstwerken dat zij er al blij mee is dat er nu een budget is. Vroeger was dit 
er niet. Het onderhoud is belangrijk maar verder dan dit bedrag strekken de financiën op dit moment niet. Zij 
is ook blij met rapport van Kunstwacht. Daarin worden prioriteiten aangegeven. Meer geld is er helaas niet 
voor het onderhoud van de kunstwerken. Over de coronagelden zegt ze dat de gemeente in de gelukkige 
omstandigheid is dat het Rijk een kleine 150.000 euro ter beschikking heeft gesteld voor culturele instellingen 
die te leiden hebben gehad onder corona. Er zijn 9 aanvragen gedaan voor ongeveer 40.000 euro. Er blijft 
dus nog een prachtig bedrag over dat nog bestemd moet worden. Mevrouw Leeuwin vroeg ook al of er meer 
publiciteit moet zijn over het feit dat er nog geld is. Er is veel publiciteit gegeven aan deze coronagelden. Alle 
instellingen zijn gemaild en nog eens gemaild. Ze is blij dat er al 9 instellingen zijn die er gebruik van kunnen 
maken. Maar zoals het zich nu laat aanzien blijft er een bedrag over. 
 
De heer Bartlema (VVD) memoreert de zin waarin staat dat er tussen 1 juli en 1 september aangevraagd kon 
worden. Deze periode is ten einde dus is het nu zoeken naar andere mogelijkheden om die gelden nog aan 
te wenden. 
 
Wethouder Verbeek bevestigt dat de periode voorbij is. Het kan wel dat er culturele instellingen zijn die 
alsnog door corona in de problemen komen. Dan is dit geld nog beschikbaar. Formeel is de door het Rijk 
bepaalde termijn afgelopen. Het resterende geld kan worden bewaard voor de instellingen die in de toekomst 
problemen krijgen door corona. Ze denkt ook aan andere coronagerelateerde schade die nu nog niet kan 
worden ingeschat. Het is mooi dat er 9 aanvragen zijn gedaan en dat de gemeente dit geld heeft gekregen. 
 
Mevrouw Leeuwin (PvdA) zegt dat er 110.000 euro over is. Zij vraagt of dit op enig moment terug moet of dat 
het ook aan andere culturele zaken mag worden besteed. 
 
Wethouder Verbeek stelt dat dit nog moet worden bekeken. Het is geld dat de gemeente heeft gekregen dus 
de gemeente kan erover beschikken. Men kan het bewaren om instellingen in nood te helpen. 
 
Mevrouw Leeuwin (PvdA) vraagt of het niet aan andere culturele zaken mag worden uitgegeven. 

 
Wethouder Verbeek stelt dat de voorwaarden daarvoor worden uitgezocht. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) zegt dat de subsidievoorwaarden strikt waren. Andere gemeenten die een 
dergelijke subsidie hebben gekregen hebben een ruimere interpretatie gegeven aan waarvoor het geld 
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ingezet mocht worden. Ze denkt dat hier nog eens naar gekeken kan worden, juist omdat er maar 9 
instellingen zijn die denken dat ze op grond van de subsidievoorwaarden hiervoor in aanmerking komen. Er 
zijn veel goede culturele instellingen in Huizen die allemaal weer op de rit geholpen moeten worden na 
corona. 
 
Wethouder Verbeek is het hiermee eens. Het wordt ambtelijk ook goed begeleid. De subsidieaanvragers 
worden door het hele traject heen geleid. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) zegt dat dat gaat over het subsidietraject. Zij stelt voor om het breder te trekken. 
Er zijn mensen die aantoonbaar financiële schade hebben geleden, maar er zijn ook mensen die in een 
opstartfase zitten en nog niet aan kunnen tonen wat ze aan schade hebben geleden. Het geld kan eeuwig op 
de plank blijven liggen maar het is ook goed om de culturele sector weer eens een boost te geven. 
 
Wethouder Verbeek heeft de oproep duidelijk verstaan. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) vraagt of er nog een plan komt over hoe het geld ingezet gaat worden. 
 
Wethouder Verbeek bevestigt dit. De mogelijkheden voor de besteding worden nu nog onderzocht. Zij kan 
zich goed voorstellen dat het plan hiervoor met de raad wordt gedeeld. 
 
De heer Bartlema (VVD) stelt dat de gelden aan de gemeente ter beschikking zijn gesteld. Hij vraagt 
bevestiging dat de gelden geoormerkt zijn voor kunst en cultuur. Er wordt nu een plan ontwikkeld voor 
besteding van het resterende bedrag. 
  
Wethouder Verbeek geeft aan dat het Rijk dit inderdaad als voorwaarde heeft gesteld. Het geld is bestemd 
voor kunst en cultuur. Ze vervolgt de beantwoording van de vragen. Om regionale samenwerking te 
illustreren heeft ze DOEmagazine Grensverleggers Gooi en Vechtstreek meegenomen. Dit is uitgegeven 
door alle gemeentes samen in het kader van het Erfgoedfestival. Natuurlijk vervult de regioconservator een 
belangrijke rol, maar de musea werken inderdaad samen. Daar hebben ze ook sterk behoefte aan. Bij de 
huidige tentoonstelling in het Huizer Museum wordt gebruikgemaakt van bruikleen en elkaars kennis. Ze 
bevestigt dat regionale samenwerking belangrijk is. Verder laat ze weten dat de gemeente geen subsidie 
geeft aan de buurtbieb. Het is een particulier initiatief. De gemeente heeft er wel aandacht aan besteed en 
blijft er aandacht aan besteden, juist omdat het een leuk initiatief is. Aan de Kindertheaterroute in het kader 
van het Theaterfestival is dit jaar inderdaad een subsidie gegeven van 4584 euro. Het collegevoorstel heeft 
het college recent gepasseerd. 
 
De heer Bartlema (VVD) geeft aan dat het volgende week plaatsvindt. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) vraagt maatregelen voor te stellen om de nota uit te voeren. Voor de 
kunstwerken is geen budget beschikbaar. Ze kan voor de begroting wel een motie maken maar die ligt er al. 
Ze vraagt een voorstel voor wat er aan maatregelen kan. Nu staat er 11.000 euro per jaar voor de 
kunstwerken, in het rapport zelf stond 10.000 euro per jaar. Als dat over een aantal jaren wordt uitgesmeerd, 
dan betekent 25.000 euro voor heel veel jaren geen onderhoud. Ze vraagt een voorstel te maken voor een 
bedrag waar wel financiering voor kan worden gevonden. 
 
Wethouder Verbeek is blij dat het geld er nu is, maar er is op dit moment geen geld op structurele basis om 
daarin te voorzien. Er kan nu niet ieder jaar 10.000 euro tot 20.000 euro worden uitgetrokken voor het 
onderhoud van de kunstwerken. Nu is het prettig dat er al iets meer ruimte komt door de coronagelden. Ze 
ziet het glas graag halfvol. Er is nu ook het rapport van Kunstwacht waarin duidelijk wordt aangegeven welke 
kunstwerken aandacht nodig hebben. 
 
De voorzitter denkt dat de raad deze informatie moet meenemen naar de begrotingsraad. Er is over dit stuk 
geen raadsbehandeling. Er zijn geen verdere vragen dus daarmee is het ter kennisgeving aangenomen. 
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7.6   Mededeling wethouder Verbeek over Informatiebulletin Talent Primair 
  Bij vaststelling van de vergaderorde heeft de commissie ingestemd dat behandeling van deze mededeling 

niet nodig was en hiermee is deze mededeling voor kennisgeving aangenomen.  
 
7.7 Mededeling wethouder Hoelscher over verdeling incidenteel middelen jeugd in 2022  

Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) vraagt of dit geld echt geoormerkt is voor specifiek incidentele 
middelen jeugdzorg en of verantwoord moet worden aan het Rijk waaraan het exact is besteed. 
 
Wethouder Hoelscher geeft aan dat het niet is geoormerkt. Het gaat in de algemene middelen. Het wordt 
toegevoegd aan het begrotingsresultaat. Conform afspraak wordt dit overgeheveld naar de algemene 
reserve. De wethouder vindt dit terecht want anders zou het betekenen dat bij afnemende zorgkosten toch 
meer geld uitgegeven moet worden aan zorg. Heel veel jaren is er veel geld gegaan naar zorg en dat is ten 
koste gegaan van andere zaken.  
 
Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) vraagt of het besteed moet worden en of het niet geoormerkt 
opgepot kan worden voor het sociaal domein en jeugdzorg. 
 
Wethouder Hoelscher stelt dat dit aan de raad is. Het zijn geen geoormerkte middelen. Hij geeft aan welke 
afspraken er met de raad zijn gemaakt. 

 
7.8 Mededeling wethouder Hoelscher over inspectierapport jeugdbescherming 

Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) vraagt naar de gevolgen voor de begroting nu de tarieven worden 
verhoogd en waarom deze worden verhoogd. 
 
Wethouder Hoelscher zegt dat gesproken wordt over een voornemen. Het verhogen van tarieven bij 
gelijkblijvende inkomsten heeft normaal gesproken een negatieve impact op het begrotingsresultaat. 
 
Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) vraagt nogmaals naar de gevolgen. Men was eerst van mening dat 
de tarieven conform waren. Ze vraagt wat maakt dat de tarieven worden verhoogd. 
 
Wethouder Hoelscher geeft aan dat er een onderzoek is uitgevoerd specifiek naar de tarieven. De gemeente 
wil reële tarieven geven voor de geboden zorg. Op basis van de uitkomst van het onderzoek is besloten om 
de tarieven te verhogen. 
 
Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) is hier blij mee. Er staat ook in het rapport dat er geen wachtlijsten 
zijn. Ze weet dat er personeelstekorten zijn. Dat betekent dat de case load voor het personeel hoger wordt. 
Zij maakt zich zorgen over de werkdruk en de kwaliteit van zorg. Ze vraagt of er goede kwaliteit zorg 
geboden kan worden binnen de case load van medewerkers. Ze vraagt of het mogelijk blijkt om zonder 
wachtlijsten te werken nu Briedis zijn cliëntenbestand moet afstaan waardoor het op een GI-organisatie 
terechtkomt. 
 
Wethouder Hoelscher geeft aan dat er twee organisaties zijn. Er is ook nog het Leger des Heils. Hij deelt de 
zorg. Daarom is de conclusie van het onderzoek dat de tarieven niet toereikend zijn belangrijk. Als een dienst 
te weinig geld krijgt dan is duidelijk ten koste van wie het gaat. Dat wil hij voorkomen. Sinds deze 
collegeperiode heeft het college goed contact met de bestuurders van aanbieders. En als er signalen zijn dat 
het mis gaat dan volgt daarover het gesprek. Die signalen zijn er nu nog niet. Door middel van het bieden van 
reële tarieven gaat hij ervan uit dat het werk behapbaar is. Hij vraagt de raadsleden eventuele signalen te 
delen. De wethouder vindt het jammer van Briedis, maar het is ook goed dat er is ingegrepen door de 
inspectie. Er zijn goede afspraken en hij heeft geen geluiden gehoord over individuele gevallen waarbij dit 
niet is gelukt. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) zegt dat er in de mededelingen een aantal aan de gemeente gerichte 
aanbevelingen staan. De daaropvolgende opsomming van wat Huizen heeft gedaan is geen volledige 
terugkoppeling op de aanbevelingen. Zij vraagt hoe de aanbevelingen door de gemeente worden opgepakt 
en uitgevoerd. 
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Wethouder Hoelscher geeft aan dat zijn mededeling dateert van 5 juli aan het begin van het reces. De 
aanbevelingen worden zeer serieus genomen omdat de gemeente niet onder verscherpt toezicht wil blijven 
staan. Dit betekent dat er kennelijk iets niet goed is geregeld en dat vindt hij op het vlak van de zorg voor 
kwetsbare kinderen onaanvaardbaar. Hij vraagt nog wat geduld. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) begrijpt dat er nog een vervolg komt en dat in de mededeling nog geen 
volledige terugkoppeling van de aanbevelingen staat. 
 
Wethouder Hoelscher bevestigt dit. Het zijn allemaal mededelingen ter kennisname. Hij ziet elke keer met 
verbazing hoeveel mededelingen er worden aangemeld ter behandeling. Op alles wat wordt medegedeeld 
volgen concrete acties. Er wordt hard gewerkt om de zorg te verbeteren. Belangrijke informatie zal zonder 
vertraging aan de raad worden gemeld. 
 
De heer Bartlema (VVD) vraagt of hij dit moet lezen als een mededeling over de regio of over de gemeente. 
 
Wethouder Hoelscher zegt dat het gaat over de instellingen in de negen jeugdhulp-zorgregio’s van Noord-
Holland. Het gaat niet over de regio Gooi en Vechtstreek of over de gemeente Huizen. De instellingen 
leveren de zorg en zijn er verantwoordelijk voor. De portefeuillehouders in de regio nemen dit zeer serieus. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) stelde haar vraag omdat in de mededeling staat dat de gemeente met de 
aanbevelingen van het rapport aan de slag gaat. Deze opsomming komt niet overeen met de eerdere 
opsomming. Met een zin zoals ‘er komt nog een vervolg’ had dit verhelderd kunnen worden. 
 
Wethouder Hoelscher zegt dat eraan wordt gewerkt. Dat neemt tijd in beslag al zou hij het liever gisteren 
geregeld hebben. 

  
7.9 Mededeling wethouder Hoelscher over huisvesting asielzoekers kleinschalige opvang 
 & 
7.10 Mededeling wethouder Hoelscher over diverse mededelingen voor de commissie Sociaal Domein 

Wethouder Hoelscher wil op voorhand een opmerking maken. Hij heeft zich er persoonlijk sterk voor gemaakt 
om dit met de raad te delen. Hij vraagt begrip voor de uiterste prudentie die nodig is. Daarom zal hij 
misschien niet alle vragen beantwoorden. De onderwerpen zijn zeer gevoelig en de communicatie moet zeer 
zorgvuldig. 

 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) stelt voor haar vragen schriftelijk te stellen zodat de zorgvuldigheid 
kan worden betracht. 
 
Wethouder Hoelscher zegt dat het ook geen onderwerp is waarover verstoppertje moet worden gespeeld. Hij 
waardeert het daarom als de vragen in de openbaarheid worden gesteld. Hij zal bekijken of hij er antwoord 
op kan geven. Er zal geen enkele richting van besluit worden genomen voordat er met de raad over van 
gedachten is gewisseld. 
 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) heeft begrepen dat er op dit moment geen concrete locaties voor 
noodopvang in beeld zijn. De commissaris van de Koning van Noord-Holland heeft gevraagd om 
opvangplaatsen voor Afghaanse vluchtelingen te realiseren. Haar fractie is van mening dat elke gemeente 
moet bekijken welke bijdrage geleverd kan worden. Zij vraagt ten eerste of de vraag van de commissaris het 
college heeft bereikt. Zij vraagt of het college al heeft nagedacht over mogelijke concrete opties over 
gemeenten of binnen de regio. Ze vraagt hoe het college dit gaat doen en de gemeenteraad hierbij gaat 
betrekken. 
 
Wethouder Hoelscher is bang dat er twee dingen door elkaar spelen: opvang en noodopvang. Noodopvang is 
nog niet aan de orde. Daarom moet er worden gezorgd dat er voldoende opvang is. Er is de collectieve 
verplichting om deze mensen op te vangen. De Gooise gemeenten moeten hier op een goede manier 
uitkomen. Er is de gemeente door de regietafel provinciaal gevraagd om zo’n 180 mensen op te vangen. De 
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gemeente heeft zo’n grote locatie niet voorhanden. Bovendien vindt hij dit te makkelijk. Het COA vraagt niet 
te zorgen voor onderwijs, maar hij vindt dat hier wel voor gezorgd moet worden. Opvang is wat hem betreft 
meer dan alleen een plek. De gemeente Huizen heeft geen grote locaties in eigendom beschikbaar. 
Uiteraard wordt verder gekeken omdat de gemeente de verantwoordelijkheid heel serieus neemt. 
 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) heeft begrepen dat naar kleinschalige locaties gezocht gaat worden. 
Zij wil er graag verder over met de wethouder van gedachten wisselen. Zij vindt het erg belangrijk en heeft 
nog geen antwoord gekregen op haar vraag.  
 
Wethouder Hoelscher vindt het ook zeer belangrijk. Hij is op zoek naar drie locaties voor ongeveer 60 
mensen binnen het verband van de veiligheidsregio. Hij wil voorkomen dat er mensen in noodlocaties 
opgevangen moeten worden, want daar kunnen mensen maar maximaal 7 dagen zijn. Sporthallen en 
tentenkampen zijn noodlocaties. Mensen die hier komen als vluchteling moeten op een goede manier worden 
ontvangen. Het onderwerp moet binnen het college goed worden besproken, binnen de regio en met de raad. 
Daarna moet er een besluit worden genomen. Alles wat hij hier op voorhand over zegt gaat een eigen leven 
leiden en maakt het nemen van een goed besluit onmogelijk. Hij gaat te allen tijde graag in gesprek. De 
beelden vanuit Afghanistan zijn vreselijk. 
 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) kent de zorgvuldigheid van de wethouder en dat hij dit belangrijk 
vindt. Zij gaat daarom graag hierover nog verder met hem in gesprek. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) kan zich vinden in de opvang in kleinere locaties. Dit is waarschijnlijk ook in 
het belang van de mensen. Het lijkt er nu wel op dat er een medium-size oplossing wordt gezocht. In het 
verleden zijn statushouders onderdak geboden. Ze vraagt of de evaluatie daarvan nog wordt meegenomen in 
de afweging.  
 
Wethouder Hoelscher zegt dat er nog steeds statushouders worden opgenomen. Er wordt een aantal door de 
Rijksoverheid opgelegd die door de gemeente moeten worden voorzien van een woning. Er staat overal dat 
Huizen daarin iets achterloopt, maar het gaat per half jaar en dus heeft het Huizen nog ongeveer vier 
maanden om de aantallen te halen. Er zijn hier niet de achterstanden zoals elders in het land. Los van de 
verplichting om statushouders te huisvesten zijn er ook mensen die hier al woonachtig zijn en een woning 
zoeken. Uiteindelijk is de enige oplossing bouwen. Daarnaast zijn er de mensen die nog in procedure zijn. 
Voor mensen die succesvol moeten worden geacht om een verblijfsstatus te krijgen is er de opvang van COA 
in centra waar tot 1000 mensen gehuisvest zijn. Hij ziet dat, gelet op het draagvlak onder de bevolking, niet 
zitten. Bovendien zijn er in Huizen niet dit soort grote locaties. Daarom wordt er gestreefd naar drie locaties 
voor rond de 60 mensen. Het gaat om mensen die voor de eigen veiligheid hun land ontvluchten. Dat heeft 
niets te maken met gelukszoekerij. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) zegt dat in 2015 statushouders samen in woningen zijn geplaatst, juist om 
goed om te gaan met de beschikbare locaties. Zij dacht dat het nu misschien op een vergelijkbare manier 
zou gaan. Ze wist nog niet dat er gezocht wordt naar locaties voor 60 personen. 
 
Wethouder Hoelscher geeft aan dat minderjarige asielzoekers zijn opgevangen. Nidos is door de 
Rijksoverheid aangewezen als voogd. Het is een vorm van begeleid wonen voor minderjarige asielzoekers. 
Deze samenwerking is gestopt omdat het systeem niet werkte. Statushouders dwingen om samen te wonen 
wordt niet meer gedaan. Het is de bedoeling om mensen van een zelfstandige woonruimte te voorzien. 
 
Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) snapt de voorzichtigheid van de wethouder vanwege het beladen 
karakter. Zij maakt zich wel grote zorgen. Er volgt nog uitwerking. Ze vraagt de toezegging dat de raad kan 
meepraten voordat de plannen rond zijn. Er moet een toekomstvisie zijn over wat er wordt gedaan na de 
termijnopvang, hoe niet alleen wordt gezorgd voor de mensen die worden opgevangen maar ook voor de 
huidige inwoners en hoe wordt gezorgd dat de kosten en de woningnood niet groter en ernstiger worden. 
 
Wethouder Hoelscher zegt dat hij ook naar de raad komt als er alleen nog maar een denkrichting is. Juist 
omdat het een explosief dossier is. 
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Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) vraagt hoe dit dan wordt besproken. 
 
Wethouder Hoelscher zegt dat dit met de agendacommissie zal worden besproken. Als het op hele korte 
termijn is dan wordt het fractievoorzittersoverleg en presidium geraadpleegd. Er kan een extra commissie 
bijeen worden geroepen of een raad. De kosten voor het opvangen van asielzoekers zijn voor het Rijk. 
Uiteraard is het zo dat als de een iets krijgt een ander iets niet krijgt. 
 
Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) maakt zich vooral zorgen over de structurele gevolgen op school, 
ondersteuning en begeleiding, de woningnood en dergelijke zaken. 
 
Wethouder Hoelscher geeft aan dat er op dit moment in Nederland 2000 mensen minder zijn dan het COA 
maximaal kan opvangen. Elke dag groeit het aantal vluchtelingen. Er komt een situatie aan waarin over 
noodopvang moet worden gesproken. Ook in Huizen zijn mensen in de sporthal opgevangen. De 
ambtenaren, zowel van de uitvoering als beleid, hebben heel snel Crailo weer enigszins bewoonbaar 
gemaakt. Hij wil nu toe naar een situatie waarin dat niet nodig is en waarin mensen die toch al toegewezen 
zouden worden aan Huizen dicht in de buurt worden opgevangen in een opvanglocatie. Hierdoor kunnen 
mensen sneller integreren. Dat is ook de bedoeling van de nieuwe Inburgeringswet die vanaf 1 januari 2022 
gaat gelden. Dit is ook weer een gedecentraliseerde taak. Juist omdat deze verantwoordelijkheid naar de 
gemeente komt zal de inburgering beter ter hand worden genomen. De gemeente zal dit op een 
rechtvaardige maar ook strenge manier doen. Mensen die hier komen hebben rechten en ook plichten. 
 
Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) vraagt of er nog niets vastligt voor de gemeente en de regio. 

 
Wethouder Hoelscher geeft aan dat de regio niets besluit. De gemeente besluit. In het college heeft men de 
gedachten er zelfs nog niet over laten gaan. Dat zal volgende week gebeuren. Hij heeft er zelf natuurlijk wel 
over nagedacht, maar als hij deze gedachten deelt is het meteen een werkelijkheid. Hij neemt de rol van de 
raad zeer serieus. 
 
De voorzitter zegt dat in de agendacommissie het vervolg zal worden besproken. 

 
7.11  Mededeling wethouder Hoelscher over onderzoeksrapportage casussen jeugd 

Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) heeft zorgen over de zorgvuldigheid van de rapportage. Er staan veel 
taalfouten in, herhalingen van alinea’s en zinnen die elkaar deels tegenspreken. Bij de aanbevelingen mist ze 
het oorzakelijk verband met de conclusie die ervoor staat. Daarnaast is er een voornaam genoemd en dat 
had misschien beter niet gekund. 
 
Wethouder Hoelscher vindt het jammer dat mevrouw Terlouw dit noemt. Er is heel hard gewerkt aan dit 
rapport. Men wilde het de raad nog voor de vakantie doen toekomen. Hij kan het langer laten wachten zodat 
alle fouten eruit zijn gehaald, maar hij vraagt in te gaan op de hoofdlijnen van het rapport. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) merkt het op omdat kwaliteit wel degelijk van belang is. 
 
Wethouder Hoelscher windt zich erover op omdat er heel hard aan gewerkt is en er belangrijke handvaten in 
staan. Het raadslid weet wat hem betreft niet waar ze het over heeft als ze spreekt over de kwaliteit van de 
rapportage.  
 
Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) vindt dat de wethouder ongepast reageert. Er wordt geen kritiek 
gegeven op de inhoud. 
 
Wethouder Hoelscher zegt dat de kwaliteit van het rapport wel degelijk iets zegt over de inhoud. Hij maakt 
zich kwaad omdat er ongelofelijk hard is gewerkt. Het gaat hier nu over kleine puntjes. Hij vraagt op de 
belangrijke zaken te richten. Deze rapportage is er heel snel nadat het college en de raad erom gevraagd 
hebben. 
 
De voorzitter geeft aan dat iedereen blij is met het rapport, maar er zijn nog vragen. 
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Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) heeft haar punt gemaakt omdat dit het lezen van het punt heeft bemoeilijkt. 
Zij vraagt waar dit rapport verandering gaat brengen in het beleid en hoe en wanneer de raad hierover en 
over de verantwoording daarvan wordt geïnformeerd. Haar vraag komt voort uit een aantal punten uit het 
rapport. Er is bijvoorbeeld de suggestie op vragende wijze dat geen optimale zorg geleverd hoeft te worden 
maar dat het ook minimaal kan. De vraag is dan of de gemeente dat wel wil. Optimaal is niet luxe maar dat 
wat nodig is voor de persoon. Dat is waaraan in Huizen wordt gewerkt. Ze vraagt of dat te rijmen is met de 
extra inzet op lichtere zorg, het werken aan de basis en het versterken van het preventieve voorveld. Ze stelt 
dezelfde vraag als ze leest dat er toch weer profielen worden opgesteld en wellicht van daaruit wordt 
gewerkt. Men is juist heel bewust afgestapt van hokjes zodat moet worden geluisterd naar de vraag van 
mensen en gedaan wordt wat nodig is. Ze is verontrust als ze leest dat traumabehandeling een voorwaarde 
kan zijn voor het behoud van bijstand. Dat mag wettelijk, maar zij wil dit niet. Zij vraagt of de wethouder hier 
achterstaat en wat de commissieleden hiervan vinden. Zij vraagt tot slot hoe de kosten zich verhouden tot 
alle inspanningen die geleverd moeten worden tot wat het oplevert. Ze stelt de overkoepelende vraag welke 
veranderingen dit zal brengen ten opzichte van het bestaande beleid en wanneer de raad hierin wordt 
meegenomen. 

 
Wethouder Hoelscher vindt dit een goede vraag. Hij heeft alle conclusies die aan dit rapport te verbinden zijn 
eruit laten halen. Men gaat een traject waardengericht werken starten waarin alle vragen die zijn gesteld aan 
de orde zullen komen. Er zullen gesprekken zijn met adviescommissie sociaal domein, met aanbieders en 
vooral ook met de raad. De raad zet de kaders neer van het beleid in Huizen. Als er conclusies in het rapport 
staan is de discussie bij voorbaat al weg. Er is in Huizen maatwerk, maar ook de VNG-visitatiecommissie 
heeft de vraag gesteld hoever een gemeente gaat. Dat is een gewetensvraag. In de laatste zinnen van de 
mededeling bij het rapport staat dat er een traject wordt gestart. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) zegt dat mevrouw Terlouw nuttige vragen heeft gesteld en ook het antwoord 
van de wethouder was nuttig. Ze denkt dat het nuttiger zou zijn geweest als de wethouder alle vragen had 
afgewacht voordat hij commentaar gaf. 
 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) vindt het goed dat deze rapportage heeft plaatsgevonden. Er zijn veel 
verbeterpunten uit te halen. Over traumaverwerking deelt zij de opvatting van mevrouw Terlouw over hoe 
daarmee omgegaan wordt. Zij begrijpt dat de raad er in het vierde kwartaal verder over wordt geïnformeerd. 
Zij kijkt hiernaar uit. 

   
8. Vaststellen toezeggingenlijst 

De voorzitter geeft aan dat nummers 31 tot en met 47 van de toezeggingenlijst betrekking hebben op het 
sociaal domein. Er wordt voorgesteld om af te voeren nummer 38. Deze is afgehandeld door een mededeling 
van wethouder Rebel. Aan de toezegging in nummer 39 is voldaan door wethouder Hoelscher door het 
toesturen van een overzicht. Aan nummer 40 is voldaan door een toelichting van wethouder Hoelscher. Aan 
nummer 43 is voldaan door het toesturen van een overzicht door wethouder Hoelscher. Nummer 44 is 
afgevoerd omdat de toezegging wordt meegenomen bij de definitieve besluitvorming over de herschikking 
van de welzijnslocaties en de nieuwbouw van De Draaikom. Aan nummer 45 is voldaan daar de 
omwonenden van Trompstraat 1 op 12 juli schriftelijk zijn geïnformeerd over de besluitvorming van de raad 
op 1 juli. Ze stelt voor om toezeggingen 32, 35 en 41 te wijzigen naar het vierde kwartaal in plaats van het 
derde kwartaal. Ze constateert dat de commissie akkoord is. 

 
9. Rondvraag 

Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) heeft vragen over het conformbesluit van het college op 31 juli en 
31 augustus. Over de SLA staat dat het raadsadvies van 108.000 euro is. Ze vraagt of dit inclusief of 
exclusief btw is en of het voor onbepaalde tijd is. 
 
De voorzitter vindt dit een technische vraag die wellicht beter schriftelijk gesteld kan worden. 
 
Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) zal dit doet. Ze vraagt vervolgens bij wie de klachtbehandeling 
plaatsvindt. 



 

 
Datum: 07-09-2021 Blad: 23 
 

Wethouder Hoelscher vindt dit op zich ook een technische vraag. De wethouder vraagt over welk onderwerp 
het gaat. Hij vraagt over welk SLA ze het heeft. 
 
Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) gaat de vragen schriftelijk stellen. 
 
Wethouder Hoelscher zal ervoor zorgen dat de vragen worden beantwoord middels een memo. 

 
 Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 23.37 uur.  
 
 Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 oktober 2021.  
 
 
De commissiegriffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
 


