
 

 
Datum: 05-07-19 Blad: 1 
 

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, B. Schaap  
 

 CDA-fractie: 
Mw. D.C. van Deutekom, R. Witte 

 

 D66-fractie:  
Mw. K. van Werven, mw. F. Fitskie-Aajoud 

 

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

 

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

 

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

 ChristenUnie-fractie: 
 Mw. M. Terlouw, M. Boonstra 

 

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

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

College 
M.W. Hoelscher, G. Rebel, mw. M.L.C. Verbeek en R.G. Boom (vanaf 20:04). 
 
Ambtelijke ondersteuning 
Mw. van Dijk (bij agendapunt 7.2) 
Mw. Hooft van Huysduynen (bij agendapunt 7.9) 

 
 

Afwezig: 
 

 Mw. D. Doorn (ChristenUnie)  
  

 

Notulen van de openbare commissievergadering Sociaal Domein 
 
Datum:  25 juni 2019 
Aanvangstijd:  20:00 uur 
Eindtijd: 22:40 uur 
Locatie:  Raadszaal gemeentehuis van Huizen 
 



 

 
Datum: 05-07-19 Blad: 2 
 

1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 20:00 en heet alle aanwezigen welkom. 
  
2. Mededelingen 
 De voorzitter meldt dat mw. D. Doorn (ChristenUnie) zich heeft afgemeld en wordt vervangen door M. 

Boonstra. De voorzitter meldt dat Wethouder Boom later aansluit. 
 
3. Vaststellen vergaderorde 

De voorzitter meldt dat de volgende mededelingen zijn aangemeld als behandelpunt: 
 Mededeling van wethouder Boom over modernisering entreegebouw openluchtzwembad Sijsjesberg is 

aangemeld door de CDA fractie en wordt toegevoegd aan agenda onder agendapunt 7.6. 
 Mededeling wethouder Hoelscher over doelgroepenvervoer is aangemeld door de fracties van 

ChristenUnie en CDA en wordt toegevoegd aan agenda onder agendapunt 7.7. 
 Mededeling wethouder Rebel over vertrek algemeen directeur Tomingroep is aangemeld door de fracties 

van CDA en ChristenUnie en wordt toegevoegd aan agenda onder agendapunt 7.8. 
 Mededeling wethouder Rebel over vervolgtrajecten volwasseneneducatie is aangemeld door de fracties 

van PvdA, GroenLinks en ChristenUnie en wordt toegevoegd aan agenda onder agendapunt 7.9. 
 Mededeling van wethouder Hoelscher algemeen voor de commissie Sociaal Domein is aangemeld door 

de PvdA fractie en wordt toegevoegd aan agenda onder agendapunt 7.10. 
 

4. Vaststellen resumé(s) 
  
4.1 Resumé van de openbare vergadering d.d. 21 mei 2019 

Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 
  
4.2 Notulen van de openbare vergadering d.d. 21 mei 2019 

Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 
  
4.3  Resumé van de besloten vergadering d.d. 21 mei 2019 

Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 
  
4.4 Notulen van de besloten vergadering d.d. 21 mei 2019 

Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 
 
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 Boom over behandeling sportnota 
 Mededeling wethouder Hoelscher over kort geding TGVS contract huishoudelijke hulp 
 Mededeling wethouder Hoelscher over de doorlooptijden in 2018 in de Wmo 

  
5.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen 
 Wethouder Hoelscher meldt dat vanochtend het kortgeding diende van Vitaal Thuiszorg tegen de 

regiogemeenten Gooi en Vechtstreek aangaande betaling in de thuiszorg. De uitspraak volgt op 15 juli 2019 
en de raden worden dan meteen geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief. 

 
5.3 Vragen aan het college 
 Er zijn geen vragen aan het college. 
  
6. Spreekrecht voor burgers. 

De heer Mulder (Lokaal FNV) houdt kantoor in Hilversum en heeft vorig jaar alle gemeenten verzocht de 
lokale monitor in te vullen, een tweejaarlijkse vragenlijst over werk en inkomen, zorg en inkoop sociaal 
domein. Het heeft de nodige overredingskracht gekost en uiteindelijk hebben vijf van de zeven 
regiogemeenten (plus Eemnes) de monitor ingevuld, waaronder Huizen. De volgende bijlagen zijn 
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meegestuurd: het tienpuntenbeleidsplan van de FNV dat als meetlat fungeert; de vragenlijst met de 
antwoorden en de visie van de FNV daarop; en bevindingen van de FNV wat goed gaat, wat beter kan en 
wat veel beter kan als voorzet om eventueel beleid op te maken.  
Wat goed gaat, is dat het budget voor armoede onder kinderen volledig aan dit doel is besteed en dat de 
wachttijd schuldhulpverlening met zeven dagen kort is. Dat is belangrijk om te voorkomen dat schulden 
oplopen.  
FNV is verder positief over de ontbindende voorwaarden en het uurtarief in de contracten met zorgverleners, 
gebaseerd op de contracten voordat deze verlengd werden. Door de aangespannen procedure is dat in een 
ander daglicht komen te staan. FNV wacht de uitspraak af en zal dan eventueel reageren. De vraag blijft hoe 
getoetst wordt dat zorgverleners zich ook daadwerkelijk houden aan de contractafspraken. De werkdruk is 
hoog en er zijn minder contacturen per cliënt, hoewel de gemeente in de monitor aangeeft werkdruk als een 
interne aangelegenheid te zien. Aandachtspunt is dat sommige werkgevers het overleg met werknemers niet 
erg serieus lijken te nemen.  
Het volgen van mensen die uit de bijstand komen gedurende zes tot twaalf maanden kan beter. Als mensen 
na een tijdelijke baan werkloos worden, dan is dat geen duurzame oplossing. Wordt er na twaalf maanden 
nog enige vinger aan de pols gehouden?  
De wachttijd voor een bijstandsuitkering (dertig dagen) kan veel beter. De vraag of de gemeente een 
voorschot verstrekt, is niet beantwoord. Een lange beslistermijn kan leiden tot schulden.  
Drie vragen zijn onbeantwoord gebleven. Leven met een handicap of een chronische ziekte brengt extra 
kosten met zich mee. Wordt er een vast bedrag verstrekt zonder dat daarvoor verantwoording hoeft te 
worden afgelegd? Uit de stukken bleek dat de commissie hier wel mee bezig is. Heeft de gemeente een 
doelstelling geformuleerd voor flexwerk binnen de eigen organisatie, bijvoorbeeld om deze terug te dringen 
of te maximeren? Toetst de gemeente of werkzaamheden die uitkeringsgerechtigden uitvoeren, leiden tot 
verdringing van betaald werk?  
 
De voorzitter constateert dat er geen vragen zijn op dit moment en vraagt hoe de commissie om wil gaan met 
het inspreekpunt. 
 
Mevrouw Leeuwin (PvdA) dankt de heer Mulder voor zijn inbreng en heeft zich helaas niet kunnen 
voorbereiden, omdat de genoemde stukken nog niet ontvangen zijn. 
 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) wil het punt in de fractie bespreken en er later op terugkomen. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) krijgt graag antwoord op de vragen hoe de gemeente zaken heeft opgepakt en 
zal deze aan het college gaan stellen. 
 
De voorzitter concludeert dat de commissie de inspraak vooralsnog voor kennisgeving aanneemt en dat 
fracties eventueel vragen zullen stellen of het punt zullen agenderen. 
  

7. Behandelpunten. 
  
7.1  Beheer en exploitatie gemeentelijke binnensportaccommodaties en openluchtzwembad Sijsjesberg 
 Eerste termijn 
 Mevrouw Veer (Leefbaar Huizen) vraagt of de joint venture getoetst is door de ACM. Vanaf maart 2019 kan 

iedere gemeente 15.000 euro subsidie aanvragen voor een sportformateur, zo blijkt uit het advies van de OR. 
Heeft Huizen al een sportformateur of plannen daartoe? Wordt de subsidie aangevraagd?  

 
 Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) leest dat er ruime mogelijkheden zijn voor ondernemerschap dat beloond 

wordt door stelselmatig te werken aan verbetering van het maatschappelijk en financieel rendement. Hoe ziet 
de wethouder dat precies voor zich? De maatschappelijke functie is een positieve insteek, maar is dat voor 
een ondernemer een interessante prikkel? En komt de laagdrempelige toegang niet onder druk te staan? 

 
 De heer Bource (SGP) was een beetje verrast door deze uitkomst, waarbij er toch een beetje versnippering 

blijft bestaan. Technische vragen hebben tot verhelderende antwoorden geleid. Hopelijk wordt het inderdaad 
budget-neutraal gerealiseerd en ontstaat er geen opstuwende werking voor de toegangsprijzen. Waarom is 
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het nodig een adviestraject op te starten? SRO heeft toch zelf veel ervaring? Blijft het seizoenspersoneel, 
bijvoorbeeld voor de Sijsjesberg, nog steeds uit Huizen komen? Twee medewerkers schijnen mee over te 
gaan, maar hoe zit het met de rest?  

 
 De heer Bartlema (VVD) krijgt graag een uitleg over de formele bedrijfsstructuur van de NV. Er wordt 

gesproken over een publiek-publieke samenwerking, maar het komt over als gewoon een commercieel 
bedrijf. De keus voor een gezamenlijke BV met aandeelhouderschap voor de gemeente is begrijpelijk om 
regie te houden op beheer. Heeft de gemeente dan ook een meerderheidsaandeel? Quick Runners wil voor 
de sporthal het beheer blijven voeren. Valt dat binnen de met SRO gesloten overeenkomst over de uitvoering 
van beheer? VVD is ook wat verbaasd over het onderzoek voor 60.000 euro, waarvan 50.000 euro uit het 
begrotingsresultaat, terwijl juist gekozen is voor een partij die kennis en expertise heeft op het gebied van 
samenwerkingsovereenkomsten. Wat is de noodzaak voor dit specifieke onderzoek? 

 
 Mevrouw Leeuwin (PvdA) heeft een verhelderend gesprek gehad met de wethouder en is nu overtuigd van 

de gemaakte keuze vanwege de benodigde expertise voor het beheer van al deze accommodaties, terwijl de 
gemeente toch nauw betrokken kan blijven in deze constructie. De gemeente blijft financiële risico's lopen, 
maar er komt een tussentijdse rapportage en er blijft de mogelijkheid bestaan om het bij onverwachtse 
problemen terug te draaien. PvdA hecht aan goed beheer van de sportvoorzieningen, beter dan tot nu toe bij 
het zwembad gebeurde, omdat het erg zichtbare voorzieningen zijn voor de inwoners. 

 
 Mevrouw Van Werven (D66) sluit grotendeels aan bij de vragen van de VVD. Op zich is de keuze voor de 

publiek-publieke optie begrijpelijk, maar de extra kosten voor vervolgonderzoek vragen wel om een nadere 
uitleg. De prijs van bijvoorbeeld zwembadkaartjes zou niet te veel de spuigaten uit moeten gaan lopen. Wordt 
er een stijging verwacht en in welke orde van grootte?  

 
 De heer Mdaghri (GroenLinks) sluit aan bij de vragen van VVD en D66 en wacht de antwoorden van de 

wethouder af, omdat de fractie niet zoals de PvdA een bilateraal overleg heeft gehad. Vanwege de 
verschillende functies van de drie accommodaties ziet de fractie het nog niet zitten om die allemaal onder 
één paraplu onder te brengen. Zo heeft Sijsjesberg er geen sportgelegenheid naast. Waarom is deze keuze 
gemaakt?  

 
 De heer Schaap (Dorpsbelangen Huizen) sluit aan bij de gestelde vragen. Het baart enige zorgen dat er in de 

weekenden boa's ingezet worden bij de Sijsjesberg. Worden deze kosten opgenomen in de begroting of 
wordt het een extra uitgave? 

 
 Mevrouw Van Deutekom (CDA) sluit aan bij de vragen over het onderzoek en de kosten daarvan. De 

maatschappelijke functie blijft behouden, maar de vereniging krijgt ook een commercieel belang. Ontstaat 
niet een situatie waar een volleybalvereniging die op zaterdag wil trainen achter het net vist, omdat alle 
zaterdagen al zijn volgeboekt voor lucratievere activiteiten, zoals vlooienmarkten? Hoe gaat het in zijn werk 
wanneer de constructie toch ontmanteld wordt in de toekomst? Op welke gronden is dat? Worden de 
zwemlessen in zwembad De Meent gecontinueerd? En hoe gaat overname van personeel precies in zijn 
werk? 

 
 Wethouder Boom wijst erop dat de huidige situatie een lappendeken is van beheers- en 

beheerfunctionaliteiten die met verschillende voorzieningen zijn afgesproken. Het voorstel beoogt juist meer 
grip te krijgen op maatschappelijke voorzieningen. Het contract met Optisport ligt voor een aantal jaren vast 
en er is geen beweging te krijgen in een aantal zaken, zoals medegebruik van sporthallen, omdat het is 
afgeregeld in het contract. Een van de redenen waarom er kosten gemaakt moeten worden voor een 
grondige voorbereiding op de toekomstige samenwerking, is om tot afspraken te komen die garanderen dat 
de gemeente andere prioriteiten kan stellen gedurende de tijd als gevolg van veranderende situatie of 
voorkeur. In de voorgestelde constructie krijgt de gemeente die invloed, terwijl tegelijkertijd de expertise van 
de partij wordt binnengehaald die niets anders doet dan dergelijk vastgoed beheren. Het is van belang om 
extern advies in te winnen vooraf, om te zorgen dat de gemeente inderdaad de juiste positie en invloed krijgt 
in de gezamenlijk op te richten BV. Er wordt vaak externe expertise ingehuurd om de gemeente bij te staan, 
bijvoorbeeld door een advocaat gemeentelijke brieven te laten controleren. Vaak zijn die kosten opgenomen 
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in de begroting, dat is hier niet het geval. De wethouder vindt ook dat de gemeente streng moet letten of 
extern advies echt nodig is en dat gebeurt ook. Het wordt nu apart genoemd om de raad inzicht te geven in 
de kosten en vanwege de afspraak dat de gemeente niets buiten de begroting uitgeeft. 

 
 De heer Bartlema (VVD) verifieert of extern advies nodig is voor met name de juridische vorm en niet zozeer 

over de inhoud van het beheer. 
 
 Wethouder Boom beaamt dat. Er is een aantal modellen gepresenteerd, waaronder eigen beheer. De 

technische expertise is echter slechts sporadisch nodig en niet het hele jaar door. Er zouden dan 
bijvoorbeeld twee deskundigen in zwembadtechniek moeten worden aangenomen die het grootste deel van 
het jaar niets te doen hebben. In de voorgestelde constructie krijgt de gemeente de benodigde expertise 
zonder allemaal mensen aan te hoeven nemen. Deze organisatievorm biedt de meeste invloed en 
sturingsmogelijkheden, terwijl de expertise geborgd blijft. De kosten voor juridisch advies zijn nodig om de 
afspraken zo te formuleren dat die belofte ook waargemaakt kan worden. Door de voorzieningen centraal 
aan te sturen kan ook betere dienstverlening worden geboden. Nu stuurt een zaalbeheerder soms een partij 
die wil huren weg omdat het vol is, terwijl er elders wellicht nog wel een zaal te huur was. Het kan altijd 
voorkomen dat een zaal al geboekt is, bijvoorbeeld voor een rommelmarkt of een volleybaltoernooi. 
Ondernemerschap is niet bedoeld om zoveel mogelijk winst te maken, maar om de maatschappelijke 
investeringen zo goed mogelijk te laten renderen voor de inwoners. De wethouder zet graag de 
bedrijfsstructuur op papier als daar behoefte aan is. Beide partijen participeren voor de helft, met op 
bepaalde elementen een preferent aandeel voor de gemeente. 

 
 De heer Bartlema (VVD) is getriggerd door de term publiek-publieke samenwerking. Het suggereert dat 

sprake is van twee op zijn minst non-profitorganisaties. Wat is nu de precieze rechtsvorm van de NV SRO? Is 
het gewoon een bedrijf dat ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel en dat resultaat moet boeken?  

 
 Wethouder Boom antwoordt dat het een NV betreft, maar niet met als doelstelling zoveel mogelijk winst te 

genereren. Doelstelling is een zo goed mogelijke exploitatie van het maatschappelijk sportvastgoed.  
 
 De heer Bartlema (VVD) begrijpt dat principe, maar vraagt zich af waarom het dan een publiek-publieke 

samenwerking heet als toch een BV wordt opgericht waarbij winst en verlies gedeeld worden. 
  
 Wethouder Boom antwoordt dat het een publiek-publieke samenwerking heet, omdat de tweede 

aandeelhouder een publieke organisatie is. De zwembadkaartjes stijgen alleen in prijs wanneer de gestegen 
kosten dat opportuun maken, niet als gevolg van de voorgestelde samenwerking. De vraag over boa's past 
beter in de commissie ABM. Het is jammer dat ze nodig zijn in het zwembad en de kosten zijn hier niet 
verwerkt. Wat betreft commercieel belang is nu sprake van een contract met een monopolist. De wethouder 
heeft de uitgesproken zorgen goed gehoord. Er moet sprake zijn van goed beheer, maatschappelijke 
meerwaarde en juiste sturing. Het voorstel beoogt bij uitstek om meer grip te krijgen om dat mogelijk te 
maken. 

 
 Tweede termijn 
 Mevrouw Veer (Leefbaar Huizen) herhaalt de vragen over ACM en de sportformateur. 
 
 Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) concludeert dat de maatschappelijke functie prevaleert boven commerciële 

ondernemersmogelijkheden.  
 
 De heer Bartlema (VVD) blijft moeite houden met de 50.000 euro uit het begrotingsresultaat voor onderzoek 

om de samenwerking juridisch goed in te vullen. SRO heeft zelf toch veel ervaring op dit gebied? Of zit er 
een risico aan dat niet de gewenste gemeentelijke regie ontstaat wanneer SRO gevraagd wordt om de 
samenwerking vorm te geven? En voert de gemeente niet hoe dan ook de regie door hoe het 
aandeelhouderschap verdeeld is? 
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 Mevrouw Van Werven (D66) begreep de logica dat de gemeente sterk moet staan in de onderhandelingen en 
daarom juridische bijstand goed kan gebruiken, maar krijgt toch graag verheldering, aangezien het 
aandeelhouderschap al gelijkelijk verdeeld is, waardoor de gemeente hoe dan ook regie heeft.  

 
 De heer Mdaghri (GroenLinks) begrijpt na de uitleg het doel van het voorstel. De tekst bracht de fractie in 

verwarring en wierp de vraag op wat er tussen de regels bedoeld werd. 
 
 De heer Schaap (Dorpsbelangen Huizen) blijft zich verbazen over de hoge kosten voor het onderzoek. Kan 

het niet voor 30.000 euro?  
 
 Mevrouw Van Deutekom (CDA) vraagt opnieuw op welke gronden partijen uit elkaar zouden kunnen gaan bij 

onvrede over de samenwerking. Hoe en in hoeverre wordt personeel overgenomen? Blijft de uitzondering 
voor de basketbalvereniging bij sporthal De Wolfskamer bestaan?  

  
 Wethouder Boom concludeert dat het voorstel tot verwarring heeft geleid bij GroenLinks en veel vragen heeft 

opgeroepen. De organisatie zal zich blijven inspannen om nog duidelijker teksten te schrijven. Het is goed 
uitgebreid stil te staan bij deze complexe kwestie en te controleren of iedereen hetzelfde beeld heeft bij het 
voorstel. Er kunnen afspraken gemaakt worden hoe ver partijen uit elkaar gaan, als het daarvan komt. Het is 
nadrukkelijk wel de intentie om tot een langdurige vruchtbare samenwerking te komen, om het 
maatschappelijk vastgoed optimaal te beheren met inbreng van expertise naar ieders tevredenheid. De 
wethouder verwijst naar de stukken wat betreft het personeel. Vanuit de medezeggenschap is er instemming 
met de wijze waarop in dit voorstel met personeel zou worden omgegaan. Het college kijkt elke dag of en hoe 
voorstellen goedkoper kunnen, dat was bij dit voorstel niet het geval. Het onderzoek is te vergelijken met het 
langsgaan bij de notaris om alles goed vast te leggen bij de aankoop van een huis, om de risico's te 
beheersen en alles goed te borgen. Het is belangrijk dat er een grondig advies ten grondslag ligt aan de 
afspraken, zodat de gemeente krijgt wat ze wil. De ACM hoeft niet te toetsen. 

 
 De heer Bource (SGP) vraagt of de gemeente de 60.000 euro overmaakt aan een externe deskundige of 

SRO.  
 
 Wethouder Boom antwoordt dat het bestemd is voor extern deskundig advies. Het college is voornemens 

een subsidie voor de sportformateur aan te vragen. De Sportnota bevat een passage over de sportformateur. 
 
 Advies commissie: 
 De vertegenwoordiging van de fracties van VVD, CDA, D66, Dorpsbelangen Huizen, PvdA, ChristenUnie, 

Leefbaar Huizen en SGP behielden een standpunt voor en namen het voorstel mee terug voor overleg met 
de fractie. De vertegenwoordiging van de fractie van GroenLinks adviseert de raad in te stemmen met het 
voorstel. 

 
7.2 Aanbesteding vernieuwbouw Dr. Maria Montessorischool 
 Eerste termijn 
 Mevrouw Van Deutekom (CDA) begrijpt dat indexatie nodig is gezien de ontwikkelingen in de prijzen in de 

bouw. Is opnieuw indexeren ook nodig voor onderhoud?  
 
 De heer Schaap (Dorpsbelangen Huizen) weet uit ervaring hoe hectisch de bouw is en begrijpt de 

kostenstijging. De fractie stemt in met het voorstel.  
 
 Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) stelt nadere technische vragen over de enorm hoger uitgevallen 

bedragen en neemt het mee terug naar de fractie.  
 
 Mevrouw Van Werven (D66) begrijpt dat er kostenstijgingen in de bouw zijn, maar wijst erop dat het 

Erfgooiers College in dezelfde omstandigheden zelf wat extra geleend heeft om bijvoorbeeld de 
zonnepanelen op het dak mogelijk te maken. Is hier iets dergelijks mogelijk? 
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 Mevrouw Leeuwin (PvdA) stemde in 2017 van harte in met het eerste miljoen voor vernieuwbouw en later 
ook met het aanvullende krediet van bijna een miljoen om het gebouw te verduurzamen en 
toekomstbestendig te maken. Nu vraagt het college bijna een half miljoen euro extra. De PvdA heeft twijfels 
over de almaar stijgende kosten, ook al omdat 50.000 euro vrijgemaakt moet worden voor tijdelijke 
verplaatsing en de verkeersmaatregelen bij de Trappenberglocatie waarschijnlijk ook geld zullen kosten. Het 
zou beter zijn bij aanvang een betere inschatting te maken van de kosten. 

 
 De heer Van Klink (VVD) deelt de genoemde zorgen en krijgt het gevoel dat er telkens weer een financieel 

tegenvallend konijn uit de hoge hoed getoverd wordt, wat niets afdoet aan het inhoudelijk prachtige project. 
De begroting zal nooit helemaal overeenkomen met de uiteindelijk gemaakte kosten, maar het loopt 
behoorlijk veel uiteen. Wat gaat de wethouder doen om dergelijke financiële tegenvallers in de toekomst te 
verkleinen? Dat zou bijvoorbeeld kunnen door realistischer te begroten.  

 
 De heer Bource (SGP) sluit aan bij voorgaande sprekers. De fractie heeft veel respect voor het prachtige 

project en staat achter de inhoud, maar krijgt de indruk dat er conservatief begroot is. Natuurlijk wil niemand 
de school teleurstellen, maar leidt het niet tot precedentwerking? Het is van groot belang realistischer te 
begroten. Ook is het verstandig een winstwaarschuwing af te geven als dergelijke zaken eraan komen, zodat 
het niet als een verrassing hoeft te komen. 

 
 Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) deelt de zorgen en vragen over de gestegen kosten. Het project kent twee 

fasen: bouw en installatie. Toch staat er maar één bedrag genoemd. Waar zijn de bedragen voor beide 
aanbestedingen terug te vinden? Waarom is er gekozen voor meervoudig onderhands aanbesteden en niet 
voor nationaal aanbesteden? De accountant wees er in het jaarverslag op dat de regels voor inkoop en 
aanbestedingen enkele keren niet geheel correct zijn toegepast, vandaar de vraag.  

 
 Mevrouw Veer (Leefbaar Huizen) sluit aan bij de zorgen en opmerkingen van VVD en PvdA. De fractie zal in 

de commissie ABM nog een vraag stellen. 
 
 Wethouder Verbeek had liever geen extra krediet hoeven aanvragen. Helaas is het niet anders.  
 Er komt een prachtige school voor terug die weer veertig jaar vooruit kan. In het Integraal Huisvestingsplan 

(IHP) van juni 2017 was het aanvankelijk de bedoeling de school alleen te revitaliseren en om het 
binnenklimaat te verbeteren. De ambities zijn flink bijgesteld door de motie Drie scholen, waardoor de school 
onder meer aardgasvrij en energieneutraal wordt met het label Frisse scholen B. In de zomer van 2018 kwam 
het schoolbestuur erachter, na een raming door deskundigen, dat het niet binnen de beschikbare budgetten 
zou lukken. Het college besloot de uitkomst van de aanbesteding af te wachten om te kunnen zien hoe hoog 
de daadwerkelijke bouwkosten zouden uitvallen. De bouwmarkt is zwaar oververhit en sinds 2017 zijn de 
prijzen aanzienlijk gestegen. Daarnaast worden zwaardere eisen gesteld dan bijvoorbeeld het brandbesluit 
vraagt. Het is een drietrapsraket geworden met het IHP, het aanvullende krediet door de motie en het huidige 
voorstel. De school levert zelf een aanzienlijke bijdrage in de kosten door maximaal te lenen bij Talent 
Primair. Door besparingen in onderhoud en energie wordt dit binnen twintig jaar terugverdiend. Sinds 2015 
gaan de scholen over de onderhoudsplannen. Het gaat inderdaad om een behoorlijk bedrag. Gelukkig is er 
ook het fiat om 50.000 euro uit te trekken voor tijdelijke huisvesting op het terrein van de Trappenberg. Met 
de provincie worden verkeerstechnische maatregelen uitgewerkt. De kosten daarvan zijn dus nog niet 
bekend. De VNG heeft een verordening over bouwkosten bij schoollokalen, die vorige week besproken is in 
het schoolbestuurlijk overleg. De vele aanwezige scholen vonden de bedragen uit de verordening te laag. Er 
wordt in overleg getreden met VNG om te kijken hoe een realistischer kostenraming mogelijk is en of de 
verordening aangepast zou kunnen worden. De vraag over precedentwerking is begrijpelijk. De inzet is om 
strakker te gaan begroten. De suggestie winstwaarschuwingen af te gaan geven wordt meegenomen. De 
hoofdaannemer is verantwoordelijk voor beide fasen. In fase 1 is alleen een stelpost opgenomen voor fase 2, 
die later met het schoolbestuur zal worden uitgewerkt in de vorm van een bouwteam en in de markt zal 
worden gezet middels een onderaannemer. Alle uit te voeren posten voor fase 1 zijn in het bouwteam met de 
aannemer doorgenomen en er zijn ook bezuinigingen gevonden. Drie aannemers hebben zich gemeld in de 
aanbesteding en de laagste inschrijving is het geworden. 
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 Tweede termijn 
 Mevrouw Leeuwin (PvdA) is benieuwd welke vraag Leefbaar Huizen nog heeft, aangezien het onderwerp nu 

behandeld wordt.  
 
 Mevrouw Veer (Leefbaar Huizen) antwoordt dat in ABM een vraag gesteld zal worden over de financiële 

consequenties. 
 
 De voorzitter wijst erop dat de vraag past bij de financiële overzichten van de commissies, die op de agenda 

van ABM staan.  
 
 De heer Van Klink (VVD) is benieuwd wanneer de uitkomsten te verwachten zijn van het overleg met VNG 

over de verordening, om zo te komen tot een concretere kostenraming. Wat betekent het voor de lopende 
projecten? Kan de wethouder een overzicht geven van de financiële status van lopende projecten en toetsen 
of er geen tegenvallers aankomen? De stijging sinds 2017 van ruim 15% is heel fors. Is dat wel 
marktconform? De VVD maakt zich zorgen dat de gemeente niet genoeg grip heeft, ook met het oog op De 
Springplank, de derde school uit de genoemde motie.  

 
 Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) vraagt of in de tweede fase ook kostenstijgingen te verwachten zijn. 

Waarom is gekozen voor een meervoudig onderhandse aanbesteding en niet voor een nationale 
aanbesteding?  

 
 Wethouder Verbeek wil in oktober terugkomen op de VNG-verordening. Het is lastig financiële konijnen uit de 

hoge hoed nu te voorzien. Er lopen een aantal schoolprojecten. De wethouder heeft toegelicht hoe de 
gemeente hier in de toekomst alerter op wil zijn. De bouwmarkt kan ook weer veranderen. Op dit moment is 
de bouwmarkt helaas oververhit. Het schoolbestuur is bouwheer en gaat over de vorm van de aanbesteding, 
al kijkt de gemeente natuurlijk wel mee.  

 
 Mevrouw Van Werven (D66) vraagt zich af of het mogelijk is voor school, gemeente of beide om subsidies 

aan te vragen voor de verduurzamingsmaatregelen, bijvoorbeeld landelijk of provinciaal. 
 
 Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) begrijpt dat de school de aanbesteding doet. Is er in de tweede fase nog 

een risico op kostenstijgingen?  
 
 Wethouder Verbeek heeft met de school subsidie aangevraagd, helaas is deze niet toegekend. Er zijn 

duidelijke afspraken gemaakt met de school over de kosten en de wethouder denkt dat het ruim voldoende 
is. 

 
 Advies commissie: 
 De vertegenwoordiging van de fracties van GroenLinks, Leefbaar Huizen, VVD, D66, PvdA, ChristenUnie 

behielden een standpunt voor en namen het voorstel mee terug voor overleg met de fractie. De 
vertegenwoordiging van de fracties van Dorpsbelangen Huizen, CDA en SGP adviseren de raad in te 
stemmen met het voorstel. 

  
7.3 Bestuursrapportage Sociaal Domein 2018 
 Mevrouw Leeuwin (PvdA) roemt de duidelijke infographics. Uit de enquête blijkt 84% van de respondenten 

niet bekend te zijn met de mogelijkheid van onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit is erg hoog en hier ligt 
een duidelijke opgave voor het college. Hopelijk zal er meer over gecommuniceerd worden. De 
doorlooptijden zijn erg lang en moeten beter. Er is al uitleg gegeven over hersteltermijnen en trage 
leveranciers, maar een nadere reactie is welkom. Het verslag bevat alleen jubelende reacties van cliënten, 
wat niet strookt met het beeld over slechte bereikbaarheid en terugbelacties van consulenten. Is het college 
hiermee bekend en wat kan eraan gedaan worden? Er komen diverse signalen over overbelasting van het 
ambtelijk apparaat, zeker op het sociaal domein. Zijn er al resultaten bekend van het onderzoek naar hoog 
ziekteverzuim? Ambtenaren geven aan structureel over te werken en er is veel externe inhuur. Wat wordt 
hieraan gedaan?  
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 Mevrouw Fitskie (D66) sluit aan bij de PvdA. De gemiddelde doorlooptijd is met 130 dagen lang ten opzichte 
van de 90 dagen die ervoor staan. Hoe komt dat?  

 
 Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) sluit aan bij de vragen van de PvdA, onder meer over slechte 

bereikbaarheid. De rapportage is helder, mede door de infographics. 
 
 De heer Schaap (Dorpsbelangen Huizen) vindt de stijging van het aantal gevallen bij jeugdhulp van 496 in 

2017 naar 754 in 2018 (meer dan 50%) fors. Dit brengt veel kosten met zich mee. Is de gemeente daarop 
berekend? Wat zijn de verwachtingen voor 2019?  

 
 Mevrouw Van Deutekom (CDA) sluit aan bij de vragen van de PvdA. De ontwikkelingen rond de Jeugdwet 

baren veel zorgen. Er wordt veel gesproken over preventie, maar de kosten lopen telkens toch enorm uit de 
pas. Wanneer kinderen niet goed presteren, wordt er snel een etiketje aan ze gehangen waarna zorg volgt. 
Het is wel een discussie waard of de overheid alles meteen moet oplossen. 

 
 Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) sluit aan bij de vragen over cliëntondersteuning en is benieuwd 

naar de oplossingen van het college. De zorgvraag groeit en de problematiek wordt zwaarder. Zijn de 
oorzaken duidelijk in beeld? Bij het regiopodium kwam dit niet heel duidelijk naar voren. Het aantal jongeren 
neemt af, terwijl de problematiek zwaarder wordt. Wat is de concrete aanleiding daarvan?  

 
 De heer Boonstra (ChristenUnie) vindt het positief dat steeds meer mensen gebruikmaken van bestaande 

mogelijkheden en geholpen worden, ook al stijgen daardoor ook de kosten. De fractie deelt de zorgen en 
vragen van D66 over de doorlooptijden. Klopt het dat de wettelijke normen zijn aangepast van 40 in 2017 
naar 56 in 2018? Zo ja, waarom is dat gedaan? De gemiddelde doorlooptijden lijken sinds 2017 gestegen te 
zijn en komen zelfs boven de wettelijke norm uit met 61 dagen. Klopt het, waardoor wordt het veroorzaakt en 
wat valt eraan te doen? Bij jeugd-pgb staat dat er mogelijk sprake is van een leemte in het ingekochte 
regionale aanbod. Hoe komt dat en hoe wordt het opgevuld?  

 
 De heer Bource (SGP) vindt de infographics ook verhelderend werken. De fractie blijft pleiten voor preventie 

en vroegsignalering. Er wordt gesproken over 'aantallen' en 'etiketjes', maar het gaat wel om mensen met 
een gezicht.  

 
 De heer Bartlema (VVD) vindt de rapportage met de infographics helder en heeft niet echt inhoudelijke 

vragen, te meer daar de raad onlangs het beleidsplan sociaal domein heeft vastgesteld met maatregelen 
voor de toekomst. Iedereen weet dat jeugdzorg van de drie trajecten het meest uit de bocht vliegt. De 
wethouder heeft toegezegd kritisch te zullen blijven kijken naar kostenstijgingen en de VVD vertrouwt daarop.  

 
 Wethouder Hoelscher beaamt dat het plakken van etiketten of het spreken over gevallen niet terecht is. Het 

gaat om kwetsbare inwoners die de hulp van de overheid hard nodig hebben. In eerste instantie wordt 
gekeken wat mensen en hun omgeving zelf kunnen, welke voorzieningen er voorliggend zijn en als laatste 
redmiddel kunnen maatwerkvoorzieningen aan bod komen. De decentralisaties hebben ongelofelijke 
gevolgen gehad voor de gemeentelijke organisatie, nog steeds, vanwege de taakstelling van 30% op jeugd. 
Het CDA kan hier iets aan doen door de landelijke fractie en het kabinet aan te sporen de 11 miljard euro niet 
op de plank te houden, maar uit te geven. Er komen extra gelden voor jeugdzorg, maar aan de andere kant 
daalt het Gemeentefonds nog harder. Overigens zal geld alleen het probleem niet oplossen. De gemeente 
hoopt en verwacht door te investeren in preventie en vroegsignalering mensen eerder te kunnen helpen en 
op termijn ook kosten te besparen door duurdere zorg te voorkomen. Een groot deel van de jeugdzorg is niet 
beïnvloedbaar, doordat huisartsen en specialisten doorverwijzen en de gemeente betaalt. Er wordt hard 
gewerkt aan goede afspraken met huisartsen hoe hiermee om te gaan. De gemeente is volop bezig met de 
transformatie zorg dichterbij te brengen en minder snel dure jeugdzorg in instellingen in te zetten. Er worden 
afspraken gemaakt met jeugd-GGZ en gecertificeerde instellingen, onder meer over jeugdreclassering en -
bescherming. Morgen vindt er een heidag plaats met de ambtelijke top van het sociaal domein om te kijken 
naar maatregelen die snel effect hebben. De financiële situatie is zorgwekkend. Gelukkig heeft de gemeente 
kunnen putten uit de reserve Sociaal Domein en de egalisatiereserve schommelfonds uitkering, maar dat is 
eindig en ook voor 2023 zal er een sluitende begroting moeten komen. De grote weeffout is ontstaan in 2015 
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door de jeugdzorg dichterbij te willen brengen met een taakstelling. Het was beter geweest aanvankelijk juist 
meer geld te investeren omdat meer gesignaleerd zou gaan worden, om op langere termijn de vruchten te 
plukken van die investeringen. Helaas is daar niet voor gekozen en is de situatie zoals die is. De cijfers zijn 
regionaal en niet altijd op Huizen van toepassing. De wethouder zegt toe cliëntondersteuning mee te nemen 
in het communicatieplan sociaal domein dat naar verwachting in het derde kwartaal aangeboden zal worden 
ter kennisname. De doorlooptijden blijven een grote zorg. Het is wel zo dat 40% van de voorzieningen zonder 
beschikking geleverd wordt, waarbij de gemeente contact opneemt met inwoners zodat zij geen nieuwe 
aanvraag hoeven te doen. Dit vertekent de cijfers. Veertig dagen is redelijk snel als je bedenkt dat 
gesprekken met een inwoner gevoerd moeten worden en vaak met het systeem van het gezin, om 
vervolgens de problemen in kaart te brengen en allerlei gegevens te verzamelen. Het komt ook voor dat 
inwoners afspraken afzeggen, waardoor het langer duurt. In de tussentijd worden gewoon vervangende 
middelen verstrekt, bijvoorbeeld thuiszorg, zodat mensen wel mee kunnen doen gedurende de doorlooptijd. 
De wethouder is het eens met de opmerking over jubelende stukjes en zal erop toezien dat de volgende 
rapportage ook de andere kant van de medaille zal laten zien. Geluiden over slechte bereikbaarheid en 
gebrekkige terugbelacties zijn de wethouder niet bekend. Inwoners krijgen 06-nummers van consulenten, die 
opnemen wanneer het kan en zo snel mogelijk terugbellen. Dit heeft impact op hun privéleven. De werkdruk 
is inderdaad vrij hoog; dit heeft voortdurend aandacht van teamleiders en het hoofd maatschappelijke zaken. 
Inmiddels zijn er maatregelen getroffen. Zo is 5,69 fte van de Participatiewet, waar de instroom lager is, 
verschoven naar de Wmo. Ook wordt gekeken hoe slimmer en sneller gewerkt kan worden, zonder dat dit ten 
koste gaat van de zorgvuldigheid. Een verwachting van de kostenontwikkeling is lastig te geven. Er zijn 
meerdere maatregelen ingezet en ook regionaal worden gesprekken met aanbieders gevoerd. Zo wordt er 
gesproken over een andere manier van aanbesteden, die niet zozeer gericht is op kwantiteit, waarbij 
iedereen die aan de criteria voldoet mee moet doen, maar ervoor zorgt dat aanbieders minder concurreren 
en meer samenwerken om te kijken wie in welke situatie het best de zorg zou kunnen gaan leveren. In het 
beleidsplan worden extra middelen ingezet, in de hoop en verwachting dat het uiteindelijk ook effect zal 
sorteren waardoor de kosten zullen dalen. De oproep om landelijk te lobbyen de 11 miljard euro uit te geven 
geldt overigens alle partijen, niet alleen het CDA. Hopelijk laat de septembercirculaire dan een rooskleuriger 
beeld zien. Daarnaast is het zaak de transformatie echt invulling te geven. De materie is ongelofelijk 
complex. Er spelen landelijke maatregelen, zoals de ambulantisering van GGZ. Mensen worden ouder en 
leven langer thuis. Vaker is sprake van meervoudige problematiek en complexiteit is vaak ook duurder. Ook 
zijn er meer nieuwe methoden en technische mogelijkheden, bijvoorbeeld op het gebied van 
woningaanpassing. Het komt de inwoners gelukkig ten goede, maar heeft ook effecten voor de kosten. De 
wethouder is content over de kwaliteit van de rapportage en denkt dat er wel degelijk hoofdlijnen uit te 
destilleren zijn over de oorzaken. Het is goed de algemene beschouwing nogmaals door te lezen. De 
wethouder is altijd bereid telefonisch nadere vragen te beantwoorden. De technische vraag over het 
aanpassen van wettelijke normen wordt nader uitgezocht. Deze technische vraag, en die over de leemte in 
jeugd-pgb, kunnen het best gesteld worden aan de behandelend ambtenaar. De VVD heeft gelijk dat er een 
beleidsplan sociaal domein ligt. Het is zaak geen paniekvoetbal te gaan spelen op basis van deze 
rapportage, maar door te gaan met de ingezette maatregelen en goed te kijken welke effecten deze sorteren. 
Nieuwe ontwikkelingen worden uiteraard gemeld. 

 
7.4 Arbeidsmarktbewerkingsplan ‘Werken aan werk’ 2019-2022 
 De heer Bartlema (VVD) ziet in de matrix zienswijzen dat Huizen geen reactie of input heeft geleverd. Hoe zit 

dat? Klopt het dat de gemeente een bedrag terugkrijgt van de regio, dat vervolgens weer naar de regio gaat 
om bepaalde taken uit te voeren?  

 
 De heer Bource (SGP) vindt het een goed voorstel en had bij het concept geen zienswijze. Nu is het zaak te 

werken aan werk. 
 
 Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) sluit zich daarbij aan. Ondanks de economische groei komen inwoners met 

een praktisch opleidingsniveau, statushouders, inwoners ouder dan 55 en inwoners met een beperking nog 
steeds moeilijk aan werk. Net zoals bij het regiopodium bepleit werd, is het belangrijk vooral aandacht te 
hebben voor deze groepen. 
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 Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) heeft geen aanvullende vragen na de uitgebreide bespreking 
eerder van het concept. Het is een duidelijk, goed en belangrijk plan. 

 
 De heer Witte (CDA) heeft geen vragen.  
 
 De heer Schaap (Dorpsbelangen Huizen) kan akkoord gaan met het duidelijke plan. Het begrote bedrag voor 

het innovatiefonds stijgt fors, van 85.000 euro in 2019 naar twee ton de jaren daarop. Hoe komt dat?  
 
 Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) vindt het erg belangrijk dat er een mooi en helder voorstel ligt om 

meer banen te creëren voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Een bedrijfsopleiding biedt maatwerk, 
baangarantie en perspectief voor werkzoekende jongeren. Werkgevers weten precies wat zij in hun bedrijven 
nodig hebben. Wellicht kan het innovatiebudget hier deels voor ingezet worden. 

 
 Mevrouw Van Werven (D66) vindt het heel goed dat het eigen plan van Huizen, Zicht op werken, verweven is 

in het regionale plan en heeft destijds geen zienswijze in willen dienen. Het is zorgelijk dat mensen met een 
praktisch opleidingsniveau of zonder startkwalificatie nog steeds heel moeilijk aan werk komen nu het goed 
gaat met de arbeidsmarkt. Het blijft belangrijk om hier vol op in te zetten, ook in regionaal verband. Het 
amendement van de ChristenUnie over prioriteiten voor de regio benadrukt ook het inzetten op arbeid voor 
deze groepen, die vaak ook minder mobiel zijn en binnen een straal van 15 km aan het werk moeten zien te 
komen. 

 
 De heer Vreedeveld (PvdA) vindt het een mooi en gedegen stuk, maar concludeert wel dat wellicht beter toch 

een zienswijze ingediend had kunnen worden. Het stuk gaat uit van eigen kracht en zelfredzaamheid, maar 
niet iedereen is even redzaam en sommige categorieën zijn dat helemaal niet. 54% van de werkende 
jongeren in de regio heeft geen startkwalificatie (p. 9). Wordt er inzet gepleegd om eerder te constateren dat 
startkwalificaties niet behaald gaan worden om het te voorkomen en zo het aantal terug te brengen? Binnen 
welke termijn zijn statushouders gemiddeld in staat door te stromen naar scholing of werk? Movisie heeft 
gesteld dat om- of bijscholing niet voldoende is voor mensen die langdurig in de Participatiewet zitten (40%). 
Worden deze mensen in staat gesteld echt een opleiding te volgen die verder gaat dan bijscholing? 
Alleenstaande ouders krijgen een ontheffing van vijf jaar, maar in die tijd wordt de afstand tot de arbeidsmarkt 
alleen maar groter. Is er binnen die termijn niet iets te doen? Wordt er ingezet op de grote personeelstekorten 
in de zorg of wordt dat aan de zorginstellingen overgelaten? Net als GroenLinks zou de PvdA het op prijs 
stellen als via het werkgeversservicepunt gekeken wordt wat er uit bedrijfsopleidingen en -scholen te halen 
is. 

 
 Wethouder Rebel is blij dat het merendeel van de commissie akkoord kan gaan met het plan, dat in februari 

in concept al behandeld werd en weinig afwijkt van het concept. Het klopt dat er vanuit Huizen geen 
zienswijze is ingediend. In 2017 is 5,6 miljoen euro uit de regio teruggekomen naar gemeenten, dat overbleef 
van het budget hulp huishoudelijke toeslag. Deze gelden zijn gereserveerd om te gebruiken voor het plan dat 
nu voorligt. De maatregelen 1, 2 en 5 tot en met 13 (p. 4) worden gefinancierd door de regio en daarvoor 
gaat een totaalbedrag van 2.870.000 euro terug van gemeenten naar de regio, waarvan 461.674,28 euro 
vanuit Huizen. De wethouder verwijst Dorpsbelangen Huizen graag naar pagina's 38 en 39 wat betreft de 
bedragen die begroot zijn voor het innovatiefonds in de komende vier jaar. Het plan biedt mogelijkheden om 
echt werk te maken van arbeid met een praktisch opleidingsniveau. Ook voorziet het plan in gerichte 
maatregelen om het aantal mensen met een startkwalificatie te verhogen en zo ook hun kansen op de 
arbeidsmarkt. Wat betreft doorstroming naar werk van statushouders is dat sterk afhankelijk van het land van 
herkomst en de al aanwezige kwalificaties, daar vallen geen algemene uitspraken over te doen. Onderdeel 
van het plan is om mensen zonder startkwalificatie zodanig op te leiden dat het aansluit bij de behoeften van 
de arbeidsmarkt, die groot is in sectoren als zorg en detailhandel. In het verleden was het nog moeilijk om 
mensen in de zorg aan het werk te krijgen, maar dat is volledig omgeslagen. Er is heel veel behoefte aan 
werknemers in de zorg en het is zaak mensen voldoende om te scholen om in de zorg aan de slag te 
kunnen. De portefeuillehouders Werk en Inkomen zitten regelmatig om tafel met het werkgeversservicepunt 
en de wethouder zal zorgen dat het onderwerp van bedrijfsopleidingen daar voldoende aandacht blijft krijgen. 
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 De heer Vreedeveld (PvdA) herhaalt de vraag of er niet binnen de termijn van vijf jaar ontheffing voor 
alleenstaande ouders al iets te doen is om hun terugkeer naar de arbeidsmarkt kansrijker te maken. En is het 
mogelijk om eerder in het proces te voorkomen dat jongeren zonder startkwalificatie de arbeidsmarkt 
betreden?  

 
 Wethouder Rebel antwoordt dat er wellicht maatregelen nodig zijn om er snel bij te zijn als sprake is van 

schoolverlaters. Onderdeel van het plan is om mensen die zonder startkwalificatie op de arbeidsmarkt terecht 
zouden moeten komen, zoveel en zo snel mogelijk te bedienen om te zorgen dat zij alsnog een kwalificatie 
halen. 

 
 Mevrouw Van Werven (D66) woonde een presentatie bij van het Regionaal Bureau Leerlingzaken en merkte 

dat zij bij schooluitval snel ingrijpen door direct maatregelen te treffen. 
 
 Wethouder Rebel is blij dat te horen. Het komt niet direct concreet terug in dit plan. De wethouder neemt de 

suggestie graag mee om te brainstormen over beleid om alleenstaande ouders na de ontheffing van vijf jaar 
van een baan te voorzien. Dit zal niet expliciet worden opgenomen in het plan, maar de wethouder zal er 
aandacht voor vragen in de uitwerking en de tussentijdse evaluatie. Het kan zijn dat blijkt dat de 
mogelijkheden beperkt zijn. 

 
 Advies commissie: 
 De commissie adviseert het punt als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van 11 juli. 
 
7.5 Brief van UN women Nederland met verzoek om deelname aan Orange the world campagne tegen 

geweld tegen vrouwen 
 Mevrouw Van Werven (D66) vindt het een heel goed initiatief om meer aandacht te besteden aan het feit dat 

er nog steeds veel te veel geweld tegen vrouwen plaatsvindt. In de bibliotheek en op het plein zijn al 
tentoonstellingen geweest, maar het is goed om hier structureel bij stil te staan. Alleen een gebouw oranje 
maken is summier. Hopelijk pakken meerdere partijen het op, zoals Amnesty International, buurthuizen, de 
bibliotheek en scholen, om er in het najaar een mooie campagne van te maken. 

 
 Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) wijst erop dat oranje de kleur is van hoop en dageraad en steunt het 

belangrijke voorstel. Het is belangrijk dat het breed gedragen wordt.  
 
 De heer Bource (SGP) herkent zich als SGP in de kleur oranje en is positief over het voorstel, maar vraagt 

zich wel af wat D66 concreet in gedachten heeft. Het is belangrijk om alle soorten geweld tegen te gaan. In 
het bijzonder zou er aandacht kunnen zijn voor het tegengaan van mensenhandel en activiteiten van 
loverboys. Overweegt D66 een raadspodium te wijten aan dit onderwerp?  

 
 Mevrouw Leeuwin (PvdA) vindt het ook een belangrijk onderwerp en sluit aan bij de vragen van SGP. 
 
 De heer Schaap (Dorpsbelangen Huizen) vindt het een heel goed initiatief. Naast het gebouw zouden ook de 

ophaalbrug of de Oude Kerk oranje verlicht kunnen worden. 
 
 Mevrouw Van Werven (D66) wijst erop dat er al een aantal eenzaamheidsconferenties georganiseerd is. 

Tijdens de gedichtenwedstrijd van Amnesty in het gemeentehuis zou er een conferentie georganiseerd 
kunnen worden over de punten die de SGP noemde. D66 hoopt wel dat het niet bij een avond blijft en dat 
ook echt andere partijen hier extra aandacht aan gaan besteden. Het is iets om nader met elkaar uit te 
werken. 

 
 Wethouder Hoelscher antwoordt dat huiselijk geweld, kindermishandeling en andere vormen van 

mishandeling regionaal prominent op de agenda staan. De wethouder werkt als voorzitter van de Regionale 
Taskforce huiselijk geweld en kindermishandeling aan het actieprogramma 2019-2020 Geweld hoort nergens 
thuis. D66 verwees al naar twee publieksacties op het plein en in de bibliotheek. Dit zou een heel mooie actie 
zijn om eind 2019 regionaal op te pakken, want geweld kent geen grenzen. Hilversum doet in elk geval al 
mee. De wethouder heeft aangegeven hoe belangrijk de raad het onderwerp vindt en stelt voor om de 
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verdere regionale uitwerking af te wachten. Wanneer de reactie niet afdoende is, wat de hoop noch de 
verwachting is, dan kan de raad alsnog zelf aan de slag gaan. Het gaat ook om het herkennen van 
verschillende soorten geweld en bekendheid van Veilig Thuis, dat 24 uur per dag bereikbaar is. De 
campagne zou verder moeten gaan dan symbolisch gebouwen oranje uitlichten en ook inhoudelijk het 
publiek moeten informeren. Er zijn veel partijen bij betrokken, zoals onderwijs, huisartsen, ziekenhuizen en 
de Raad voor de Kinderbescherming. 

 
 Mevrouw Van Werven (D66) is blij met het antwoord. Hoe meer aandacht het onderwerp krijgt, hoe beter en 

het is en helemaal goed om het regionaal op te pakken. 
 
 De voorzitter concludeert dat de commissie besluit de brief opnieuw aan te bieden aan de raad voor de 

raadsvergadering van 11 juli, door plaatsing in rubriek G van de lijst van ingekomen stukken met daarbij het 
volgende advies voor wat betreft de wijze van afhandeling: Geadviseerd wordt nadere informatie van 
wethouder Hoelscher over een regionale aanpak af te wachten, en vervolgens op basis daarvan te 
beoordelen of deze aanpak volstaat of dat eventuele aanvullende lokale acties nodig zijn. 

 
7.6 Mededeling van wethouder Boom over modernisering entreegebouw openluchtzwembad Sijsjesberg 
 Mevrouw Van Deutekom (CDA) vraagt zich af waarom besloten is de horeca niet uit te breiden. 
 
 Wethouder Boom verwijst naar pagina 5. Uitbreiding kan alleen plaatsvinden met extra personele inzet en dat 

is kostbaar. Verpachting wordt commercieel niet kansrijk geacht. Binnen het bestemmingsplan is daarnaast 
alleen beperkte horeca mogelijk. De zwembadfunctie is seizoensgerelateerd, waardoor de periode van 
succesvolle horeca-exploitatie gering zal zijn. 

 
 Mevrouw Van Deutekom (CDA) begrijpt de redenering, maar heeft er wel moeite mee en had liever gezien 

dat gekeken werd naar mogelijkheden de horeca toch uit te breiden. Er wordt goed gebruik gemaakt van het 
zwembad en de horeca, maar er zijn wel klachten over de horeca. 

 
 Wethouder Boom heeft heel nadrukkelijk laten kijken naar de mogelijkheden de horeca uit te breiden en had 

liever gezien dat het wel mogelijk was. Experts hebben echter geoordeeld dat het of veel geld kost 
(personele inzet), of niet kansrijk is (verpachten). Het college had ook graag het voorzieningenniveau verder 
omhoog gebracht en de gevoelens van de beheerder zijn ook bekend. Een grotere horeca-unit had daaraan 
bij kunnen dragen, maar bleek helaas niet mogelijk. 

 
7.7 Mededeling van wethouder Hoelscher over doelgroepenvervoer 
 Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) vindt het stuk erg informatief. Er wordt overwogen per 1 januari 2021 met 

een eigen vervoersdienst te beginnen, terwijl het huidige Wmo-vervoer eind dit jaar afloopt. Welke oplossing 
is er voor het eventuele tussenjaar? Zijn er regio's die al zo werken en wat zijn de ervaringen? Een 
aandachtspunt is dat er veel komt kijken bij het opstarten van een eigen vervoersdienst. Zo zijn er taxi's en 
een kantoor nodig. Is hier concreter over nagedacht? Heeft Huizen hierover een visie of ambitie?  

 
 Mevrouw Van Deutekom (CDA) vraagt zich af hoe het vervolgproces eruit komt te zien en welke rol de raad 

daarin speelt. 
 
 Wethouder Hoelscher geeft aan dat het besluit redelijk vroegtijdig genomen is, zodat er tijd is om het huidige 

Wmo-taxivervoer te verlengen tot 1 januari 2021 en in alle rust de businesscase nader uit te werken. 
Uiteraard gaat het college niet over een nacht ijs. De financiële, juridische en andere aspecten moeten helder 
zijn voordat de volgende stap genomen kan worden. Dit staat in het collegebesluit en is ook de zienswijze 
voor de RSA. Er zijn geen andere regio's met een eigen vervoerssysteem. Hopelijk begint de victorie in de 
Gooi en Vechtstreek. Het college ziet geen redenen om niet te gaan kijken of dit een oplossing kan zijn voor 
de grote problemen met het vervoer, zoals de rechtszaken en faillissementen. Gedurende het onderzoek 
komen vragen over het opstarten aan bod. Moet de regio een bedrijf starten of een RVE? De wethouder voelt 
voor een organisatie die zo lean en mean mogelijk is, want het gaat uiteindelijk om het zo goed, goedkoop en 
efficiënt mogelijk vervoeren van inwoners. Er is al een prachtig regiokantoor in Bussum. Leaseconstructies 
zijn vaak goedkoper en voorkomen ook dat monteurs in dienst genomen zouden moeten worden. Er kunnen 
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allerlei eisen aan gesteld worden, bijvoorbeeld wat betreft elektrisch rijden en nulemissie. De gemeenteraad 
stelt zelf de RSA vast en doelgroepenvervoer is daar een onderdeel van. Het lijkt de wethouder niet nodig 
een apart raadsvoorstel op te stellen en het onderwerp op die manier tweemaal te behandelen. Het college is 
zeker niet van plan in een onzeker avontuur te stappen. Het rapport is opgesteld door mensen die meer dan 
veertig jaar ervaring hebben in de taxibranche. De wethouder is als regionaal trekker zeer nauw betrokken bij 
het onderwerp en heeft vorige week kennisgemaakt met de nieuwe regionale projectleider. Volgende week 
staat een vervolgafspraak gepland. 

 
7.8 Mededeling van wethouder Rebel over vertrek algemeen directeur Tomingroep 
 Mevrouw Van Deutekom (CDA) vraagt of de gemeente bekend is wat het verschil van inzicht inhoudt. Komt 

er nu een andere manier van werken? Wil het college erop toezien dat de nieuw aan te stellen directeur een 
salaris krijgt dat binnen de Balkenende-norm valt?  

 
 De heer Boonstra (ChristenUnie) heeft uit de Gooi- en Eemlander vernomen dat de directeur niet vrijwillig is 

vertrokken, maar is weggestuurd. In de mededeling is het anders geformuleerd. Hoe zit het precies? Klopt 
het dat de directeur een transitievergoeding heeft meegekregen, zoals dat arbeidsrechtelijk zou moeten als 
hij is weggestuurd? En betreft dat anderhalve ton, zoals in de krant wordt genoemd?  

 
 Wethouder Rebel legt uit dat er verschil van inzicht is ontstaan over de implementatie van de strategienota, 

waarbij er onvoldoende vertrouwen was dat de directeur dat op een goede manier zou kunnen doen. De raad 
van commissarissen (RvC) is niet over een nacht ijs gegaan in het uiteindelijke besluit het contract te 
verbreken. Er is inderdaad geen sprake van een vrijwillig vertrek. Uiteindelijk is in goed overleg tussen RvC 
en de directeur een regeling tot stand gekomen binnen de geldende wet- en regelgeving. Bij een eventueel 
proces was de afkoopregeling naar verwachting op hetzelfde bedrag uitgekomen. Het is dus niet bovenmatig. 
Het aanstellen en laten aftreden van een directeur is de bevoegdheid van de RvC, die het college zeer 
zorgvuldig geïnformeerd heeft en diezelfde zorgvuldigheid ook heeft betracht in het komen tot de uiteindelijke 
oplossing. Het college is blij dat het geschil daarmee niet verder is opgelopen. De raad kan ervan uitgaan dat 
het salaris van de nieuwe directeur binnen de Balkende-norm zal vallen en niet bovenmatig zal zijn. 

 
7.9 Mededeling van wethouder Rebel over vervolgtrajecten volwasseneneducatie 
 Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) vindt het van belang dat educatietrajecten vooral terecht blijven 

komen bij mensen die dat het hardst nodig hebben en is benieuwd naar het onderzoek naar aanscherping 
van de criteria. Is er al een idee op welke punten er aanscherping zou kunnen komen? Het is niet voor niets 
dat er meer mensen gebruik hebben gemaakt van educatietrajecten. Is het zo dat er geen budget meer is of 
is het niet duidelijk hoe het budget vorm moet krijgen? 

 
 Mevrouw Leeuwin (PvdA) vindt het goed dat er grondig naar gekeken wordt, maar is bezorgd over het tijdelijk 

stoppen van de instroom. Hoeveel mensen ondervinden daar naar verwachting hinder van? Hoe worden zij 
alsnog geholpen? Wat betekenen de genoemde lokale informele mogelijkheden precies?  

  
 Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) heeft begrepen dat mensen nu geen volwasseneneducatie meer kunnen 

volgen vanwege de budgetoverschrijding. Is er iets te zeggen over de termijn van het onderzoek en het 
aanscherpen van de criteria? Bestaat de mogelijkheid dat er door geldgebrek niets meer van de grond komt 
in 2019?  

 
 Wethouder Rebel antwoordt dat er een mogelijkheid bestaat dat er besloten wordt dat voor 2019 geen 

budget meer vanuit de WEB-gelden beschikbaar is. De wethouder kan en wil niet vooruitlopen op de 
uitkomsten van het onderzoek. Het is niet gebruikelijk voorafgaand aan een onderzoek de conclusies al vast 
te leggen. Het streven is het onderzoek voor de zomer af te ronden en naar verwachting zijn de uitkomsten 
net na het reces bekend. Er gelden nu drie criteria: iemand moet achttien jaar of ouder zijn, inwoner van de 
gemeente en geen statushouder. Mogelijke andere toe te voegen criteria zouden kunnen bestaan uit een 
inkomensgrens met eigen bijdrage, arbeidspotentieel zodat mensen via een traject klaargestoomd worden 
voor de arbeidsmarkt, en leefbaarheid van de inwoner. De huidige criteria blijken vrij royaal te zijn, hoewel 
dat in het verleden geen problemen heeft opgeleverd en er budgetten overbleven. Met de nieuwe aanbieders 
zijn de budgetten vrij snel opgebruikt, wat noopt om te kijken naar het aanscherpen van criteria. Er zijn 
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informele mogelijkheden, zoals Samenspraak, het Taalcafé, Taalmaatjes en grotere oefengroepen bij Versa 
Welzijn. Daarnaast zijn er formele mogelijkheden doordat bijvoorbeeld consulenten een taaltraject kunnen 
inzetten in het kader van de Participatiewet wanneer dat noodzakelijk is voor de toeleiding naar werk. Het is 
dus niet zo dat er helemaal niets meer kan, maar doorgaan met de huidige criteria zou resulteren in een 
verwacht tekort van 100.000 euro voor de gemeente Huizen. Daarom kijkt de regio zorgvuldig naar andere 
manieren. De instroom van WEB-trajecten is op dit moment stopgezet, maar er zijn zoals gezegd wel andere 
informele en formele mogelijkheden. 

 
 Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) vindt de beantwoording duidelijk, maar vraagt zich nog af of resterende 

budgetten uit de vorige periode alsnog ingezet kunnen worden. 
 
 Wethouder Rebel antwoordt bevestigend. Er resteert tot en met 2018 ongeveer 50.000 euro en de 

mogelijkheid om dat geld in te zetten voor knellende gevallen wordt zeker meegenomen. 
 
 Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) is benieuwd in welk opzicht de aanpak verschilt van andere jaren en 

gaat ervan uit dat de nieuwe werkwijze zorgvuldig is afgestemd. 
 
 Wethouder Rebel ziet dat een aantal aanbieders actief is gaan jagen door mensen, die volgens de criteria in 

aanmerking komen voor trajecten, er daadwerkelijk gebruik van te laten maken. In voorgaande jaren 
gebeurde dat niet in die mate. Er is meer aanbod gecreëerd, terwijl de verwachtingen gestoeld waren op de 
oude bedragen die via rijksbudgetten beschikbaar gesteld waren. De beschikbare budgetten zijn daarmee 
niet toereikend en daarom worden in regioverband mogelijke aanscherpingen van de criteria onderzocht, 
zodat de trajecten beschikbaar blijven voor degenen die het echt nodig hebben.  

 
 Mevrouw Hooft van Huysduynen (ambtelijke ondersteuning) vult aan dat in voorgaande jaren gewerkt werd 

met subsidies aan het ROC en de bibliotheek. In 2019 is regionaal besloten er een inkooptraject van te 
maken. Er zijn nu vijf aanbieders, die zoals gezegd flink geworven hebben. 

 
 Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) vraagt of de werkwijze om motiverend en enthousiasmerend te werk 

te gaan wel is afgestemd met de gemeente. 
 
 Wethouder Rebel benadrukt dat niemand oneigenlijk gebruikmaakt van de aangeboden trajecten. De 

gemeente toetst aan de huidige drie criteria, maar die blijken nu dus vrij ruim te zijn.   
 
7.10 Mededeling wethouder Hoelscher algemeen voor de commissie Sociaal Domein 
 Mevrouw Leeuwin (PvdA) is heel blij dat het digitale platform voor het kindarrangement na de zomer van start 

gaat, maar ook wat bezorgd over de lanceerdatum in augustus of september. Vertragingen zijn niet 
ongebruikelijk bij digitalisering. Komen ouders hierdoor in de knel met schoolkosten of kunnen zij ook bij de 
gemeente terecht wanneer het platform nog niet werkt? 

 
 Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) complimenteert de wethouder dat hij de daad zo snel bij het woord 

heeft gevoegd.  
 
 Wethouder Hoelscher doet toezeggingen graag gestand, maar weet ook dat het om automatisering gaat. 

Vorige week is hem de stand van zaken geïmplementeerd. Er wordt nu gewerkt aan de skin, waarbij de 
concept-foto's bijvoorbeeld nog diverser gemaakt zullen worden. Ook vindt overleg plaats met aanbieders 
binnen en buiten de gemeente om het zo goedkoop mogelijk te houden voor de inwoners. Het streven is om 
het zo snel mogelijk op te leveren, maar het moet wel goed zijn en de mensen moeten ook heel goed 
geïnformeerd worden. In de tussentijd gaat het zoals altijd middels maatwerkoplossingen en de bijzondere 
bijstand. Het systeem gaat pas helemaal vol draaien op 1 januari 2020, omdat dan bepaalde afspraken met 
andere aanbieders aflopen. 

 
8. Vaststellen toezeggingenlijst 

De toezeggingenlijst wordt vastgesteld met inachtneming van de volgende wijzingen. 
 Toezegging nummer 29 wordt doorgeschoven naar het derde kwartaal.  
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9. Rondvraag 
 Er zijn geen vragen. De voorzitter meldt dat de stukken van de heer Mulder inmiddels zijn toegevoegd aan 

het raadsinformatiesysteem. 
  
 Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 22:40. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 september 2019. 
 
De commissiegriffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
 


