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Notulen van de openbare commissievergadering Sociaal Domein 
 
Datum:  16 juni 2020 
Aanvangstijd:  20:00 uur 
Eindtijd: 21:08 uur 
Locatie:  Raadszaal gemeentehuis van Huizen 
 

 

Aanwezig: 
 

Voorzitter en commissiegriffier 
W. Doorn(voorzitter) 
Mw. S. Hooft van Huysduynen (commissiegriffier) 
 

Commissieleden  
 

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

 

 Fractie Dorpsbelangen Huizen: 
J.B.R. Driessen, Mw. B. Okkema 
 

 CDA-fractie: 
Mw. D.C. van Deutekom (vanaf 20:15), Mw. M. Vos 

 

 D66-fractie:  
Mw. F. Fitskie-Aajoud 

 

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

 

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

 

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

 ChristenUnie-fractie: 
Mw. M. Terlouw 
 

 SGP-fractie: 
G.J. Bosch 
 

 Transparant Huizen: 
L. Schaap 

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

College 
M.W. Hoelscher 
  

 
 

Afwezig: 
- R.J.C. Bource (SGP) 
- Mw. K. van Werven (D66) 
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1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 en heet iedereen welkom.  

  
2. Mededelingen 

De voorzitter meldt dat dhr. Bource (SGP) en mw. Verbeek (wethouder) zich hebben afgemeld en dat 
mw. Deutekom (CDA) later aan zal sluiten. 
 

3. Vaststellen vergaderorde 
De voorzitter meldt dat het behandelpunt over De Alliantie is opgeschoven tot september zodat De 
Alliantie tijd heeft zich goed voor te bereiden.  
 
De voorzitter meldt dat de volgende mededelingen zijn aangemeld als behandelpunt:  

 Mededeling wethouder Verbeek over uitstel haalbaarheidsonderzoek Huizer Museum is 
aangemeld door PvdA, CDA, GroenLinks en wordt aan agenda toegevoegd onder 7.2.  

 Mededeling wethouder Hoelscher: Financiële ontwikkelingen maatwerkvoorzieningen Jeugd en 
Wmo is aangemeld door CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en wordt aan agenda 
toegevoegd onder 7.3.  

 Mededeling wethouders Verbeek en Rebel over voortgang nieuwbouw Rehobothschool is 
aangemeld door ChristenUnie en wordt aan agenda toegevoegd onder 7.4.  

 Mededeling wethouder Hoelscher voor de commissie Sociaal Domein is aangemeld door 
GroenLinks, ChristenUnie en wordt aan agenda toegevoegd onder 7.5.  

 Mededeling wethouder Boom over zwembad Sijsjesberg voorlopig niet open is aangemeld door 
GroenLinks en wordt aan agenda toegevoegd onder 7.6.  

 
4. Vaststellen resumé en notulen 
 
4.1 Resumé commissie Sociaal Domein d.d. 18 mei 2020 

Het resumé wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

4.2 Notulen commissie Sociaal Domein d.d. 18 mei 2020 
De heer Bartlema (VVD) geeft aan dat bij agendapunt 7.5 ‘Plan van aanpak Cultuurnota’ de laatste 
opmerking toegeschreven is aan dhr. van Klink, dit moet echter dhr. Bartlema zijn.  
 
De commissie stemt in met de wijzigingsvoorstel voor de notulen.  
 

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

De volgende mededelingen van het college en/of de portefeuillehouders zijn door de commissie voor 
kennisgeving aangenomen.  
 Mededeling wethouder Hoelscher over stand van zaken 5G-netwerk.  
 Mededeling wethouder Boom over aanpassing planning raadsbehandeling uitwerking publiek 

publieke samenwerking binnensportaccommodaties en zwembad Sijsjesberg.  
 Mededeling wethouder Rebel over jeugdwerkloosheid.  
 Mededeling wethouder Verbeek over voortgang nieuwbouw Erfgooiers College.  

 
5.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen 

Er zijn geen mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen. 
 

5.3 Vragen aan het college  
Er zijn geen vragen aan het college. 
 

6. Spreekrecht voor burgers 
Er zijn geen aanmeldingen voor het spreekrecht. 
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7. Behandelpunten 
 
7.1. Visitatierapport De Alliantie 2020 (Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland) 

De behandeling is verschoven naar de commissievergadering van 1 september 2020. 
 

7.2 Mededeling wethouder Verbeek over uitstel haalbaarheidsonderzoek Huizer Museum 
Mevrouw Leeuwin (PvdA) is geschrokken van het uitstel. De voltallige raad heeft bij behandeling van de 
Cultuurnota gepleit voor een snel onderzoek, mede op aandringen van het museum. De redenen die 
het bestuur aandraagt dat de directeur afwezig is en dat men de financiële situatie eerst inzichtelijk wil 
krijgen, zijn begrijpelijk, maar het onderzoek wordt toch door een externe partij uitgevoerd? Het 
onderzoek zou niet af moeten hangen van personen en onafhankelijk worden uitgevoerd, zonder enige 
schijn van belangenverstrengeling. De financiële situatie van het museum is niet goed, maar dat is juist 
een reden het onderzoek snel uit te voeren en de levensvatbaarheid te vergroten. De onderzoekers 
zullen ook met andere partijen dan het museum moeten spreken, omdat de voorkeur uitgaat naar een 
multifunctioneel centrum dat meerdere culturele organisaties en groepen huisvesting biedt. De 
regioconservator is in elk geval nog tot eind 2020 actief en er zal ook gesproken moeten worden over 
het idee om ook de regionale historie te gaan vertellen. Het bestuur van het museum geeft aan eind 
oktober een bijdrage te kunnen leveren. Het algemene onderzoek naar bereikbaarheid, 
bezoekersaantallen, subsidies en levensvatbaarheid kan als eerste worden uitgevoerd. Waarom is de 
opdracht voor onderzoek in handen van het museum gelegd? Het museum is een 
vrijwilligersorganisatie met een betaalde kracht die momenteel ziek thuiszit. Het bestuur ziet geen kans 
het onderzoek te doen. De fractie pleit ervoor dat de gemeente zelf een onafhankelijke partij opdracht 
geeft na de zomer te starten met het onderzoek, waaraan het museum zelf eind oktober een bijdrage 
kan leveren. De resultaten zijn dan in het eerste kwartaal van 2021 bekend en er kan dan voor de 
zomer van 2021 een besluit worden genomen. 
 
Mevrouw Vos (CDA) vraagt zich ook af waarom het onderzoek niet alvast opgestart kan worden. Hangt 
het echt af van één persoon? Waarom is het niet bij een externe partij belegd? De raad heeft zich hard 
gemaakt voor een snel onderzoek. Gezien de cijfers van vorig jaar is dat ook nodig en de cijfers zullen 
dit jaar niet beter zijn. 
 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) maakt zich zorgen over het uitstel en over de kwetsbaarheid van 
de organisatie, omdat de gevolgen van het wegvallen van één persoon zo groot zijn. Kan het bestuur 
niet een rol spelen bij het onderzoek? Welke mogelijkheden heeft het college bekeken om het 
onderzoek op te laten zetten door een onafhankelijk bureau?  
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) vreesde bij lezing van het stuk dat van uitstel afstel komt. Er 
is ook geld gereserveerd voor een extern onderzoeksbureau, hoewel de fractie daar tegenstemde. Nu 
wordt het toch bij het museum neergelegd. 
 
De heer Bartlema (VVD) sluit aan bij de vorige sprekers en pleit voor een onafhankelijk onderzoek, dat 
zo snel als mogelijk start en waarbij het bestuur betrokken wordt.  
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) meende dat bij de Cultuurnota besproken was dat het museum 
weliswaar betrokken zou worden bij het onderzoek, maar niet de lead zou hebben. Hoe zit het precies? 
 
Wethouder Hoelscher neemt als college de uitspraken van de raad zeer serieus, maar heeft ook te 
maken met de realiteit. Het ziektegeval is niet de enige reden dat het bestuur pas op de plaats maakt. 
Het college heeft ook aangegeven het uitstel te betreuren. De ontstane verwarring is begrijpelijk. Het is 
de bedoeling om samen met het museum een onderzoeksopdracht te formuleren en een extern 
onderzoeksbureau te selecteren. Die gezamenlijkheid is belangrijk voor het draagvlak van het 
onderzoek en de uitkomsten. De visie van het museum op zijn doorontwikkeling zou volgens het college 
de basis moeten zijn van het onderzoek. Nu blijkt dat er op dit moment geen inhoudelijke voeding vanuit 
het bestuur van het museum mogelijk is, rest helaas niets anders dan pas op de plaats te maken. Er is 
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juist gekozen om het museum aan de voorkant goed te betrekken en niet reactief achteraf. Het college 
heeft alle bereidheid het onderzoek te versnellen waar mogelijk, maar is afhankelijk van het museum. 
 
Mevrouw Leeuwin (PvdA) vraagt of volgens het college het bestuur de aangewezen partij is om te 
spreken over de onderzoeksopdracht en de invulling van het museum, of dat de directeur daar per se 
bij betrokken moet worden. Kan een extern bureau niet alvast beginnen met andere partijen te 
spreken? 
 
Wethouder Hoelscher gaat niet over de delegatie die het museum afvaardigt en kan zich voorstellen dat 
de aanwezigheid van de directeur van belang wordt geacht. Het college hecht juist aan input vooraf 
vanuit het museum waardoor het helaas niet mogelijk is het onderzoek alvast op te starten zonder die 
inbreng. Het college deelt de wens om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen. 
 

7.3 Mededeling wethouder Hoelscher: Financiële ontwikkelingen maatwerkvoorzieningen  
 Jeugd en Wmo 

Mevrouw Vos (CDA) dankt het college voor de uitgebreide informatie, maar heeft nog niet het gevoel 
grip te krijgen op wat er speelt en waar de kostengroei vandaan komt. Waar komt die groei door? En 
waar zijn politieke keuzes te maken wanneer er bezuinigd zou moeten worden? Hoe zijn de kosten 
binnen de jeugdzorg verdeeld? Zit het vooral in forensische zorg, of in psychische of intramurale zorg, 
of in lichte ondersteuning? Meer cijfers zouden helpen om beter inzicht te krijgen. 
 
Mevrouw Fitskie (D66) vindt het document duidelijk. Is er al een schatting te maken op de gevolgen van 
de coronacrisis op de werkloosheid en de overschrijdingen? Waar houdt het college ongeveer rekening 
mee? Er worden coaches ingezet voor de overgang van 18- naar 18+. Is dat al opgenomen in het 
oorspronkelijke budget? Zijn het eigen medewerkers of worden de coaches ingehuurd?  
 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) is benieuwd of er gekeken wordt hoe mensen in de eerste 
maanden van de coronacrisis hun problemen zelf hebben opgelost en hoe de inzet van buurtgenoten 
en vrijwilligers behouden kan blijven. Is er hulp geboden via beeldbellen en is dat iets om (deels) te 
behouden met het oog op efficiëntie? Wat heeft gewerkt en wat kan behouden blijven? Een nieuwe 
vorm van coaching wordt ingezet voor 4 fte, geldt dat voor Huizen of de HBEL-gemeenten? Wat houdt 
de kortdurende ondersteuning in? Wat wordt beoogd met actief monitoren? Registreren en overleggen 
kost veel tijd die niet besteed kan worden aan de inwoners. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) leest dat een belangrijke reden van het toegenomen gebruik de 
invoering van het abonnementstarief is. Welke mensen maken er nu wel gebruik van voorzieningen en 
voorheen niet? Zijn dat kwetsbare groepen die voorheen minder goed in beeld waren? En welke groep 
klopt nu niet meer aan tijdens de coronacrisis of is dat niet één groep, maar breed in de samenleving? 
Zijn er tijdens de crisis andere wegen gevonden waardoor de vraag straks misschien niet in volle 
omvang terug zal komen? Op pagina 2 staat dat minder ruimte bij huishoudelijke hulp leidt tot meer 
indicatie van begeleiding. Hoe werkt dat precies? En waarom zou mondigheid van invloed zijn op 
kostenstijgingen? Mensen hebben toch een indicatiestelling? De kosten van de jeugdzorg zullen naar 
verwachting stijgen door de coronacrisis. Zijn die kosten niet voor rekening van het Rijk?  
 
Wethouder Hoelscher verzoekt het CDA de technische vragen ambtelijk te stellen. Huizen doet het 
relatief beter dan andere gemeenten, maar dat betekent niet dat het college achterover leunt. De zorg 
in Nederland kost al jaren steeds meer geld. De vergrijzing speelt een rol, maar ook dat wat vroeger 
een opvoedprobleem was nu een syndroom heet. Er wordt te verkokerd gewerkt en meer vanuit zorg 
dan vanuit welzijn gekeken. Huisartsen indiceren terwijl de gemeente de rekening betaalt. Het door de 
raad vastgestelde beleidsplan Sociaal Domein wil terug naar de sociale basis in de wijk en meer 
insteken op welzijn. Zo kan het soms al genoeg zijn een maatschappelijk werker in te schakelen in 
plaats van meteen een psycholoog. Het is goed om onder meer samen met huisartsen goed te kijken 
wat nu de meest geschikte zorg is. Een traject bij een psycholoog is niet alleen belastend voor de 
betrokken inwoner, maar ook voor de gemeentelijke financiën. De zorg kan beter en goedkoper. De vier 
ton voor de coaches 18- en 18+ is opgenomen in de Begroting 2020. Cijfers zijn belangrijk voor de raad 
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om zijn kaderstellende en controlerende taken uit te voeren. Bij de bespreking van de quickscan 
jeugdzorg heeft de wethouder aangeboden met een afvaardiging van de raad het gesprek aan te gaan 
over welke cijfers de raad nodig heeft en het meest helpen. Het college zet de hele periode al in op 
minder zorg, meer welzijn en het op orde brengen van de financiën. Dat is van belang om niet te 
hoeven bezuinigen, zeker nu de reserve Sociaal Domein uitgeput raakt. Er gebeuren heel veel goede 
dingen in de zorg, maar soms is het ook nodeloos ingewikkeld. Het beleidsplan zet daarom in op onder 
meer preventie, vroegsignalering, voorlichting door Jeugd en Gezin en afstemming.  
 
Mevrouw Vos (CDA) gaat graag het gesprek aan over de benodigde cijfers. Insteek is dat er voldoende 
ruimte blijft zodat inwoners de zorg krijgen die zij nodig hebben, niet meer en niet minder. De raad moet 
tijdig inzicht hebben in de stromen en ontwikkelingen om waar nodig te kunnen bijsturen. 
 
Wethouder Hoelscher wijst op de reeks mededelingen die de afgelopen jaren is gedaan over 
maatregelen, die helaas niet van de ene op de andere dag effect sorteren. De situatie geeft geen 
aanleiding voor paniekvoetbal, zoals elders in het land waar bibliotheken worden gesloten en 
sportverenigingen gekort. De gemeente en de regio zijn druk bezig te kijken wat nodig is en de 
bestuurders hebben aangegeven betrokken te willen zijn bij gesprekken met aanbieders om te kijken 
welke maatregelen nodig zijn.  
 
Mevrouw Vos (CDA) wil zeker geen paniekvoetbal spelen, maar wel meer inzicht krijgen in de 
ontwikkelingen. 
 
Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) stelt dat de presentatie van afgelopen donderdag ook veel 
antwoorden bevat. 
 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) is benieuwd wat de afgelopen maanden wel en niet gewerkt 
heeft, ook in relatie tot de inzet op minder zorg en meer welzijn. 
 
Wethouder Hoelscher was nog niet toegekomen aan beantwoording van alle vragen. 
 
De heer Bartlema (VVD) vindt de mededeling vrij helder. De zorgen over de financiën spelen al langer 
en de maatregelen staan goed beschreven. Daarnaast staat de afspraak om tafel te gaan met de 
wethouder over de vraag hoe de raad beter inzicht kan krijgen. De fractie vond het daarom niet nodig 
dit onderwerp te agenderen. 
 
Wethouder Hoelscher beaamt dat de financiën zorgen baren. De complexiteit van de maatschappij is 
ook toegenomen, vaak is sprake van een opeenstapeling van voorzieningen. 10% van de cliënten in de 
jeugdzorg is goed voor 60-80% van de kosten. Een kaasschaaf helpt dan niet, wel om problemen 
eerder te signaleren en aan te pakken. De uitgaven gesplitst per categorie jeugdzorg zijn te geven, 
binnenkort volgt zoals gezegd het gesprek over de gewenste cijfers. De raad krijgt overigens tweemaal 
per jaar cijfers en daarnaast bij de Voorjaarsnota en begroting. Een schatting van het aantal werklozen 
is niet te maken. Het CPB gaat nu uit van 6% krimp en werkloosheid oplopend tot 7%. Volgend jaar 
wordt 3% groei verwacht, het is de vraag of de arbeidsmarkt daar gelijk mee oploopt. Landelijk beleid 
en de verdeling van het Gemeentefonds zijn van grote invloed voor de gemeente. De coaches voor 18-
/18+ komen in dienst bij de gemeente en gaan samenwerken met alle partijen in het veld. Daarin valt 
juist de winst te behalen, door de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Er zal uitgebreid geëvalueerd 
worden wat tijdens de coronacrisis heeft geholpen. Er zijn signalen dat mensen meer naar elkaar om 
zijn gaan kijken. De gemeente wacht eerst de regionale evaluatie af en zal daarmee aan de slag gaan. 
Anderhalve maand geleden heeft de wethouder met de burgemeester al een gesprek gevoerd met de 
Vrijwilligerscentrale en Tijd voor Meedoen over het behouden van goede initiatieven en volgende week 
staat een vervolgafspraak gepland. De genoemde coaches zullen niet alleen geld besparen, maar ook 
zorgen dat mensen snel de hulp krijgen die ze nodig hebben. Drie ton is een voorzichtige inschatting. 
Mensen die sinds het abonnementstarief afnemen kwamen daarvoor niet in aanmerking of moesten 
een hogere eigen bijdrage betalen. Over het algemeen zijn zij niet het slechtst af. Er is ook zes ton 
afgeroomd omdat Huizen altijd geld overhield op het sociaal domein. Doordat Huizen een redelijk 
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progressieve regeling had, zijn de gevolgen van het abonnementstarief nog groter. Zoals het nu lijkt 
speelt het in de hele samenleving dat mensen nu soms niet meer aankloppen bij de gemeente. Een 
deel van de mensen heeft drempelvrees en een deel heeft zelf een oplossing kunnen vinden of kan 
tijdelijk zonder. In de gesprekken met aanbieders in het kader van de aanbesteding blijkt dat er sinds 
het abonnementstarief ook mensen gebruikmaken van huishoudelijke hulp, terwijl zij meerdere keren 
per week golfen. De aangehaalde passage op pagina 2 gaat erover dat er soms geen huishoudelijke 
hulp geboden kan worden en dat de verleiding dan groot is om snel duurdere zorg in te schakelen. Het 
is goed om ook hierover het gesprek met de aanbieders aan te gaan. Kosten die direct aan corona 
gerelateerd zijn zal het Rijk in principe voor zijn rekening nemen. De verwachte stijging bij jeugdzorg 
betreft in feite uitgestelde – en daardoor vaak zwaardere – zorg en daarvoor geldt dat niet. 
Vechtscheidingen zijn in de gemeente een grote oorzaak van jeugdzorg en daar wordt al een aantal 
jaren proactief op ingezet. 
 
Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) wijst erop dat het aantal voorlopig onder toezichtstellingen 
(VOTS) regionaal flink is toegenomen. Volgens Jeugd- en Gezinsbeschermers komt dat mede doordat 
Huizen geen sociale wijkteams heeft, waardoor professionalisering in het voorveld mist om inzet van 
zware en dure zorg tegen te gaan. Het sociale plein, de pilots, meer personeel en meer ideeën om aan 
de voorkant zaken te verbeteren zijn aangedragen door de aanbieders en kunnen ook zeker 
kostenbesparend werken. Hopelijk draagt het ook op korte termijn bij. 
 
Wethouder Hoelscher antwoordt dat de kosten voor VOTS in Huizen gedaald zijn. Het feit dat Huizen 
het relatief goed doet, is zoals gezegd geen reden om tevreden achterover te leunen. De grootste 
oorzaak van de tekorten ligt bij het Rijk en de keuze om de decentralisatie gepaard te laten gaan met 
een bezuiniging van 30%. Het college heeft vandaag besloten net als meerdere gemeenten een oproep 
te doen via de VNG om de tekorten als gevolg van corona te compenseren, om resterende tekorten 
buiten de eisen voor een sluitende begroting te houden, om de in 2015 ingezette kortingen op het 
sociaal domein terug te draaien en om accres langer vast te mogen zetten. Zoals het er nu uitziet zullen 
gemeenten tot 50.000 inwoners erop achteruitgaan bij de aanstaande herijking van het Gemeentefonds 
en dat is, zeker in het licht van de huidige cijfers, niet aanvaardbaar. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) is benieuwd of verhoging van het abonnementstarief wordt 
overwogen om de stijgende kosten te dekken. 
 
Wethouder Hoelscher antwoordt dat dit wettelijk niet mogelijk is en dringt aan op afschaffing van het 
abonnementstarief, omdat de overheid nu voor mensen betaalt die dat prima zelf kunnen. Afschaffing 
zorgt ervoor dat het systeem voor iedereen betaalbaar blijft. 
 

7.4 Mededeling wethouders Verbeek en Rebel over voortgang nieuwbouw Rehobothschool 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) vraagt of De Tweemaster voorwaarden heeft gesteld voor de beoogde 
samenwerking. Blijft de ambitie van zorgappartementen op de oude locatie van de Rehobothschool 
gehandhaafd? 
 
De heer Mdaghri (GroenLinks) complimenteert alle betrokken partijen met de samenwerking om te 
komen tot een clustergebouw. Dit kan andere besturen tot voorbeeld dienen. Het college moedigt 
partijen goed aan om samen te werken. 
 
Wethouder Hoelscher hoopt vanuit de bereidheid tot samenwerking bij de schoolbesturen tot iets moois 
te komen en gaat in het openbaar niet in op eventuele voorwaarden. Dit beperkt de mogelijkheden van 
zorgappartementen op de locatie Studiostraat, maar de intentie blijft en zou gerealiseerd kunnen 
worden op de vrijkomende locatie van de Rehobothschool. Zodra er nieuws te melden is dan hoort de 
raad dat. 
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7.5 Mededeling wethouder Hoelscher voor de commissie Sociaal Domein (onder meer over verdere 
 implementatie VN-verdrag) 

Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) complimenteert het college en is blij met het 
Toegankelijkheidspanel, de vernieuwing van de gemeentelijke websites en het als een van de eerste 
gemeenten tekenen van de toegankelijkheidsverklaring. Voor 29 september 2020 staat een nieuw 
pakket maatregelen gepland. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) leest dat het budget voor wijkcentrum Holleblok helaas niet toereikend 
is om overal ringleiding aan te leggen. Is dat eigenlijk een verzoek om meer budget beschikbaar te 
stellen? 
 
Wethouder Hoelscher is trots dat Huizen koploper is wat betreft toegankelijkheid en door blijft werken, 
bijvoorbeeld aan de inclusieagenda die samen met mensen met een beperking wordt opgesteld – zij 
het met enige vertraging vanwege de coronacrisis. De tegels met 'Houd de lijn vrij' worden permanent, 
onder meer aan de overkant van het gemeentehuis en bij de HEMA. De mededeling is niet een verzoek 
om meer budget, dan had er een voorstel gelegen. Er is gekozen alleen in de kleinere en meest 
gebruikte zaal ringleiding aan te leggen met de mogelijkheid uit te wijken naar bijvoorbeeld de 
raadszaal wanneer er grote groepen zijn en ringleiding nodig is. 
 

7.6 Mededeling wethouder Boom over zwembad Sijsjesberg voorlopig niet open 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) werd door de foutieve datum even op het verkeerde been gezet. 
De fractie is benieuwd naar de stand van zaken. 
 
Wethouder Hoelscher was ook verrast door de foutieve datum. Er wordt druk gekeken naar de 
mogelijkheden met inwoners die zich daarvoor hadden aangemeld. Er moet een systeem komen 
waarbij de volksgezondheid geen enkel gevaar loopt. Zodra er ontwikkelingen zijn, zal de wethouder de 
commissie op de hoogte stellen. Er wordt ook advies gevraagd aan de GGD en de verwachting is dat 
het niet nog weken zal duren. 
 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) raakt hoopvol gestemd dat de deur op een kier staat. 
 

8. Vaststellen toezeggingenlijst 
De heer Bartlema (VVD) stelt voor om nummers 28 en 30 van de lijst af te voeren. 
 
Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) zou nummer 28 graag op de lijst houden. 
 
De voorzitter peilt de commissie en constateert dat een meerderheid van de commissie nummer 28 
graag afgevoerd ziet van de lijst.  
 
Wethouder Hoelscher licht toe dat het tot de actieve informatieplicht van het college behoort om een 
substantiële daling van de vaccinatiegraad gewoon te melden. De wethouder verzoekt om nummer 38 
uit te stellen tot na de vakantie. Het betreft niet alleen jeugdzorg, maar de volle breedte van het sociaal 
domein. 
 
Mevrouw Leeuwin (PvdA) lijkt het goed om nummer 30, de evaluatie van de situatie rond De Boerderij, 
toch op de lijst te houden om een vinger aan de pols te houden en weet dat mw. Van Werven fel tegen 
afvoeren van nummer 30 is. 
 
Mevrouw Van Deutekom (CDA) vult aan dat er duidelijk afgesproken is dat de commissie geïnformeerd 
zou worden. 
 
De voorzitter peilt de commissie en constateert dat een meerderheid nummer 30 op de lijst wil houden. 
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Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) verbaast zich dat nummer 28 wel van de lijst wordt afgevoerd 
en nummer 30 niet. In beide gevallen gaat het om het informeren van de commissie. 
 
De voorzitter geeft aan dat het de wens van de meerderheid van de commissie betreft. 
 
Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) wil graag geïnformeerd worden wanneer de vaccinatiegraad 
daalt en wil nummer 28 daarom behouden. Nummer 30 betreft ook het informeren van de commissie. 
 
Mevrouw Van Deutekom (CDA) wijst erop dat over De Boerderij behoorlijke discussies zijn gevoerd. Het 
speelt nog steeds in de buurt. Daarom is het goed op de hoogte te blijven. 
 
Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) vindt het net zo'n doorlopende actie als nummer 28. 
 
De voorzitter stelt voor het een keer in de agendacommissie te bespreken. Zaken die vallen onder de 
actieve informatieplicht van het college hoeven niet op deze lijst. 
 
Mevrouw Leeuwin (PvdA) denkt dat de lijst ook bedoeld is om zaken op het netvlies van de commissie 
te houden. Wanneer er steeds niets te melden valt over de situatie rond De Boerderij, dan zakt het 
mogelijk weg, terwijl de vaccinatiegraad een regionaal programma betreft met veel meer cijfers. 
 
De voorzitter reageert dat de toezeggingenlijst nadrukkelijk niet bedoeld is als geheugensteuntje voor 
de commissie.  
 
De heer Bartlema (VVD) sluit daarbij aan. Het gaat meer om een actielijst, waarbij afgeronde acties van 
de lijst af kunnen. Anders ontstaat een ellenlange lijst van doorlopende zaken. Bij nummer 30 staat 
overigens dat het de commissie Fysiek domein betreft. 
 
De voorzitter zal daarnaar laten kijken. 
 
Mevrouw Deutekom (CDA) ziet de lijst niet als een reminder en wijst erop dat de evaluaties over De 
Boerderij nog niet voorbij zijn. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) leest bij nummer 29 dat er in het voorjaar een voorstel zou komen 
over vervangende nieuwbouw voor De Draaikom. Komt dat nog? 
 
Wethouder Hoelscher kondigt aan dat hier nog een mededeling over volgt. De financiële situatie is 
helaas niet van dien aard dat er ruimte is voor structurele exploitatielasten van vervangende 
nieuwbouw. Vanmiddag hebben wethouders en ambtenaren gekeken welke mogelijkheden er out-of-
the-box zijn om De Draaikom te vernieuwen, want dat is duidelijk wel nodig. Er komt een mededeling 
over het uitstel en zodra dat kan over de mogelijkheden die het college ziet. Uiteraard moeten de 
betrokken partijen daar ook over geïnformeerd worden in een zorgvuldig communicatietraject. 
 
De toezeggingenlijst wordt vastgesteld met inachtneming van de volgende wijzingen.  
 Toezegging nummer 28 en 33 wordt afgevoerd.  
 Toezegging nummer 34, 35, 36, 37 en 38: de ‘toegezegde datum gereed’ wordt aangepast naar 

derde kwartaal.  
 

9. Rondvraag en sluiting 
Wethouder Hoelscher was vergeten bij de mededelingen aan te geven dat er in september een 
bijeenkomst over burgerparticipatie plaats zal vinden. De wethouder is enthousiast over de eerste opzet 
hiervoor. 
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De voorzitter sluit de vergadering om 21.08 uur onder dankzegging. 
 
 

 Aldus vastgesteld in de vergadering van 1 september 2020, 
 
 De commissiegriffier,     De voorzitter, 


