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Mw. M.N. Leeuwin, M. Vreedeveld 
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1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 en heet iedereen welkom. De voorzitter feliciteert de jarige 

heer Van Klink. 

  
2. Mededelingen 

De voorzitter meldt dat dhr. Bource (SGP) en mevr. Terlouw (ChristenUnie) zich hebben afgemeld. 

Mevr. Terlouw wordt vervangen door dhr. Boonstra.  

 

3. Vaststellen vergaderorde 

De voorzitter meldt dat de volgende mededelingen zijn aangemeld als behandelpunt: 

• De mededeling van wethouder Verbeek over ‘uitkomst onderzoek verhuizing Springplank naar het 

Ellertsveld’ is aangemeld door PvdA en is toegevoegd als behandelpunt 7.3. 

• De mededeling van wethouder Hoelscher over ‘Pilot opvang alleenstaande minderjarige 

asielzoeker’ is aangemeld door PvdA en Leefbaar Huizen en is toegevoegd als behandelpunt 7.4. 

• De mededeling van wethouder Verbeek over ‘Plan van aanpak cultuurnota 2020-2023’ is 

aangemeld door PvdA en is toegevoegd als behandelpunt 7.5. 

• De mededeling van wethouder Hoelscher over ‘Plan van aanpak mantelzorg’ is aangemeld door 

D66 en is toegevoegd als behandelpunt 7.6. 

 

De heer Vredeveld (PvdA) heeft agendapunt 7.3 geagendeerd, maar heeft hier geen vragen meer over. 

 

De voorzitter constateert dat andere fracties hier nog wel vragen over hebben en het agendapunt blijft 

gehandhaafd. 

 

De voorzitter stelt voor agendapunten 7.1, 7.4 en 7.6 na elkaar te behandelen en daarna 7.2, 7.3 en 

7.5, zodat er een wissel plaats kan vinden tussen de collegeleden. Tijdens die wissel zal de vergadering 

geschorst worden om iets te drinken te pakken. 

 

4. Vaststellen resumés en notulen 

 

4.1  Resumé van de openbare vergadering d.d. 25 februari 2020 

 Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 

 

4.2  Notulen van de openbare vergadering d.d. 25 februari 2020 

 Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 

 

4.3  Resumé van de openbare vergadering d.d. 07 april 2020 

 Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 

 

4.4 Notulen van de openbare vergadering d.d. 07 april 2020 

 Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 

 

4.5  Resumé van de besloten vergadering d.d. 07 april 2020 

 Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 

 

4.6  Notulen van de besloten vergadering d.d. 07 april 2020 

 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 Rebel over Tomingroep in de coronacrisis 

• Mededeling wethouder Hoelscher over faillissement Hulpmiddelencentrum 
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• Mededeling wethouder Boom over communicatie naar sportverenigingen over aanpassing 

coronamaatregelen 

• Mededeling wethouder Hoelscher over heropening van de basisscholen en de kinderopvang op 11 

mei 

• Mededeling wethouder Verbeek over certificering en klanttevredenheidsonderzoek bibliotheek 

Huizen Laren Blaricum 

 

5.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen 

 Er zijn geen mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen. 

 

5.3 Vragen aan het college 

De voorzitter meldt dat de vragen van de heer Koning (Leefbaar Huizen) over prestatieafspraken met 

De Alliantie woensdag al beantwoord zijn. 

  

Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) dankt het college voor de antwoorden. 

 

Wethouder Rebel had de traktatie van de heer Van Klink niet willen missen en wenst de commissie een 

prettige vergadering. 

 

6. Spreekrecht voor burgers 

Mevrouw Slegers (inspreker namens Actiegroep 5G, Het Gooi zegt Nee) vindt dat de uitspraak 

'Voorzichtigheid nu is beter dan spijt achteraf' in het kader van de coronamaatregelen ook op de uitrol 

van 5G van toepassing zou moeten zijn. Het gaat om de introductie van een nieuwe technologie, het 

gebruik van hogere frequenties en een fikse uitbreiding van het aantal antennes. Met een dekkingsplicht 

van 98% zal ieder mens en dier en het hele ecosysteem eraan worden blootgesteld, zonder dat de 

gevolgen bekend zijn. Wetenschappers zijn het allerminst eens. Er worden alleen metingen rond 

masten verricht. Gezondheidsrisico's worden niet ingeschat en er worden geen scenario's van 

blootstelling aan individuen doorgerekend. In een door UNESCO beschermd natuurgebied in Australië 

is onderzoek gedaan gedurende vijftien jaar onder leiding van een botanicus met een nulmeting vooraf. 

Voor 2000 nam de biodiversiteit toe. Tussen 2000 en 2004 werden er 3G-masten geplaatst en nam de 

diversiteit van insecten af. De komst van verbeterde masten in 2006-2009 had het vertrek van 27 

vogelsoorten tot gevolg en de komst van 4G-masten in 2012-2013 deed nog eens 49 vogelsoorten 

vertrekken, evenals alle vleermuizensoorten, motten, kikkers padden en mieren. De onderzoekers 

concludeerden dat de masten de oorzaak waren, omdat dieren wegvluchten uit de gebieden in een 

straal van 3 km rond de masten. De conclusies zijn stevig: draadloze technologie is een 

sluipmoordenaar met verwoestende impact genetische achteruitgang tot gevolg. Daarom is het 

belangrijk de grootst mogelijke voorzichtigheid in acht te nemen met de uitrol van 5G door in elk geval 

een nulmeting uit te voeren en de impact op de plaatselijke biodiversiteit en volksgezondheid in kaart te 

brengen. De gemeente Culemborg heeft die handschoen inmiddels opgepakt. Mevrouw Slegers zal dat 

plan de gemeente doen toekomen en raadt verder het boek 'Elektrisch ecosysteem' aan met 

wetenschappelijke onderbouwing. 

 

De heer Vredeveld (PvdA) vraagt of de commissie over het Australische rapport kan beschikken. 

 

Mevrouw Slegers zal zorgen dat de commissie een link krijgt naar het genoemde onderzoek. 

 

De voorzitter peilt de commissie en concludeert dat de inspraak voor kennisgeving wordt aangenomen. 

 

7. Behandelpunten 

 

7.1 Onderzoek rekenkamercommissie quickscan jeugdzorg 

Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) vindt het stuk prettig leesbaar en hoopt dat de vijf mooie doelen 

tot een verbeterslag zullen leiden. De fractie zou graag vaker dan tweemaal per jaar op de hoogte 

gehouden worden. De zwaardere en complexere jeugdproblematiek baart haar zorgen. 
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De heer Vredeveld (PvdA) is blij met de heldere quickscan en het feit dat het college de aanbevelingen 

verder vorm wil gaan geven. Mogen raadsleden als toehoorders aanwezig zijn bij de genoemde 

interactieve bijeenkomsten voor professionals? Het lokale beleidsplan moet nog uitgewerkt worden in 

een uitvoeringsprogramma en er staat dat de rol van de gemeente nog niet duidelijk zou zijn. Kan de 

wethouder dat toelichten? De fractie zou graag het uitvoeringsprogramma van Jeugd en Gezin en het 

plan kinderwerk van Versa Welzijn als achtergrondinformatie ontvangen. De fractie sluit zich aan bij het 

verzoek van GroenLinks om vaker dan twee keer per jaar te rapporteren. 

 

De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) ziet graag dat drie of vier keer per jaar gerapporteerd wordt. 

 

De heer Schaap (Transparant Huizen) hoort dat voogden vaak met een kluitje in het riet worden 

gestuurd door ambtenaren. Hopelijk wil de wethouder daar iets aan gaan doen. 

 

De heer Van Klink (VVD) sluit zich aan bij de complimenten over de leesbaarheid en voor het 

overnemen van de aanbevelingen, en bij het verzoek om vaker te rapporteren. 

 

De heer Bosch (SGP) vindt het rapport een bruikbare inkijk in de uitdagingen voor de toekomst. Het is 

goed te blijven investeren in het bereiken van zorgmijders en minimagezinnen. Het interventieteam 

verricht goed werk. Het is belangrijk dat huisartsen kunnen doorverwijzen naar passende zorg. De 

fractie ziet uit naar het onderzoek naar het aanbieden van lichte begeleiding in huisartspraktijken. Het 

delen vanuit casusoverleggen biedt extra inzicht in vaak complexe situaties. Pleegzorg is belangrijk om 

een huiselijke omgeving te bieden. Het is goed dat consulenten op plekken zijn waar jongeren komen, 

al ligt dat nu helaas stil. SGP ziet uit naar de evaluatie van de pilot op De Wijngaard. Meer inzicht in de 

kosten en baten van het voorliggende veld is wenselijk. Het voorkomen van erger is voor iedereen 

belangrijk. De rapportagevorm spreekt aan. De openeinderegeling zorgt ervoor dat iedereen geholpen 

kan worden. De fractie stemt in met het raadsvoorstel en wil blijven werken aan zorg op maat en 

noodzakelijke vernieuwingen. 

 

Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) sluit zich aan bij de complimenten voor de leesbaarheid en 

het verzoek om meer evaluatiemomenten. Interactieve bijeenkomsten worden meerdere malen 

genoemd. Om welke bijeenkomsten gaat het precies? De verwachting was vooraf dat dat de inzet van 

jeugdhulp af zou nemen na de decentralisatie, maar deze is juist toegenomen in aantal, lengte en 

zwaarte. Hoe komt dat? De pilot met het regionaal expertiseteam is verlengd tot 2020. Wordt deze 

nogmaals verlengd of wordt het een permanent team? Is het consultatie- en adviesteam hetzelfde als 

het regionale expertiseteam en zo nee, waar zitten de verschillen? Huizen kent geen sociale wijkteams 

volgens de quickscan, terwijl die wel genoemd worden in het coalitieakkoord. Waarom is dat? Komen er 

nog sociale wijkteams of is er een andere soortgelijke samenwerkingsvorm?  

 

De heer Boonstra (ChristenUnie) dankt de rekenkamercommissie voor het heldere rapport. Het is fijn 

dat het college positief staat tegenover de aanbevelingen. Elk jaar moet er steeds meer geld bij. De 

fractie investeert graag in jongeren, maar het moet wel duidelijk zijn hoe effectief dat is en daarover 

moet de raad goed geïnformeerd worden. 

 

Mevrouw Van Werven (D66) sluit zich aan bij het verzoek frequenter te rapporteren en neemt de goede 

aanbevelingen over. De quickscan is een goede basis om op voort te borduren. 

 

Wethouder Hoelscher dankt de rekenkamercommissie voor het heldere rapport en dat het bij een 

quickscan is gebleven. Diepgravender onderzoek zou volgens het college op dit moment weinig zin 

hebben, want de transitie is afgerond en de transformatie is net begonnen. Een van de argumenten 

voor de transitie was dat gemeenten dichterbij inwoners zitten, maar zij constateren daardoor ook meer. 

Zo zitten de jeugdconsulenten ook op scholen waardoor zij meer zien. Indertijd is de fout gemaakt om 

de transitie te koppelen aan een taakstelling van 30% in plaats van tijdelijk meer geld beschikbaar te 

stellen. Het betreft inderdaad een openeinderegeling, waarbij niet alleen de gemeente, maar ook 

huisartsen indicaties afgeven. De gemeente betaalt de rekening. Daarom draaien er ook pilots, zoals de 

twee fte voor zowel 18- als 18+ om dichterbij begeleiding te bieden en te investeren in de relaties met 
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huisartsen. Waarschijnlijk komt er een presentatie aan de gecombineerde commissie over de pilots en 

de verwachtingen daarvan, ook wat betreft besparingen. Het idee leeft dat er te snel zwaardere 

jeugdzorg wordt ingezet, terwijl het vaak beter en goedkoper is om jongeren dichterbij te begeleiden 

dan in dure instituten. Een deel van de aanbevelingen werd al opgepakt. Zo hebben de HBEL-

gemeenten erop aangedrongen dat er ruimte blijft bestaan voor lokale pilots. Een ander voorbeeld is 

meer ruimte voor gezinshuizen, ook voor respijt, zodat het systeem van het gezin lucht krijgt terwijl de 

jongere snel weer terug kan keren in dat gezin. De regio is redelijk succesvol in de werving van 

pleegzorg. De wethouder is bereid de raad te bedelven onder alle informatie die gevraagd wordt, maar 

vraagt zich wel af hoeveel het oplevert om vaker dan twee keer per jaar te rapporteren. Uit de 

praatplaten over het eerste kwartaal blijkt dat veel aanbieders ondanks de inspanningen hierop hun 

declaraties laat aanleveren. Zo is er in Q1 nog weinig te zien van een corona-effect. Trends zijn meer 

rolstoelaanvragen vanwege een verandering in de financiering en meer aanvragen huishoudelijke hulp 

vanwege het abonnementstarief. Voor stevige conclusies is het echter nodig naar een langere termijn te 

kijken. Ook de cijfers vanuit de regio leveren wat vertraging op. De wethouder gaat graag met de 

commissie in gesprek welke cijfers zouden helpen om de kaderstellende en controlerende rol goed uit 

te kunnen oefenen. 10% van de cliënten is verantwoordelijk voor 55% van de kosten in de jeugdzorg en 

daar valt veel winst te behalen. Niet alleen met preventie en vroegsignalering, maar ook door te kijken 

of huisartsen niet te snel doorverwijzen naar zwaardere zorg. Soms is enige begeleiding al voldoende 

en medicaliseren is niet altijd goed voor een jongere. Natuurlijk moet zwaardere en complexere zorg 

wel beschikbaar zijn voor wie dat echt nodig heeft. Het is gebleken dat huisartsenpraktijken in Huizen 

waar het consultatie- en adviesteam actief is, veel minder zware jeugdzorg indiceren dan praktijken 

waar dat niet het geval is. Dit team houdt zich daarnaast onder meer bezig met verzuimgesprekken. 

Wat betreft de bijeenkomsten voor professionals is het geen probleem om toehoorders aan te laten 

schuiven. Het casusoverleg wordt nieuw leven ingeblazen, al laten de omstandigheden dat nu niet 

direct toe. Desnoods zal het online plaatsvinden. Het uitvoeringsprogramma van Jeugd en Gezin is al 

door het college vastgesteld, dat van kinderwerk door Versa Welzijn is in de maak en zal richting 

commissie komen. De leeftijdsgroep 6 tot 12 jaar was een ontbrekende schakel. De wethouder herkent 

niet het beeld dat voogden met een kluitje in het riet gestuurd worden, maar houdt zich aanbevolen voor 

specifieke signalen om die nader uit te kunnen zoeken. Het is juist belangrijk dat het netwerk goed 

samenwerkt. De netwerkbijeenkomsten zijn er ook op gericht elkaar te leren kennen zodat verbindingen 

makkelijker ontstaan en er goede uitvoeringsafspraken gemaakt worden. Een streven is om 

medewerkers van Jeugd en Gezin en de eigen consulenten op elkaars locatie te laten werken om 

elkaars werk nog beter te leren kennen. De wethouder dankt de SGP voor de ondersteunende 

woorden. De interactieve bijeenkomsten die genoemd worden heeft de rekenkamercommissie 

gehouden met raadsleden en mensen uit het veld om input op te halen. Strikt genomen klopt het dat 

Huizen geen sociale wijkteams kent, maar eigenlijk is de hele HBEL-combinatie met 70.000 potentiële 

klanten één groot sociaal wijkteam. In de grote steden hebben de sociale wijkteams ook een dergelijke 

omvang. De uitvoeringsorganisatie werkt echt outreachend. De sociaal wijkverpleegkundigen leggen 

veel huisbezoeken af, onder meer bij tachtigplussers. De wethouder is regelmatig aanwezig bij het 

overleg van de uitvoeringsorganisatie om te kijken hoe hun werkzaamheden beter gefaciliteerd kunnen 

worden. Zo bleek er behoefte aan een klein budget om zaken te financieren zonder daar tijdrovende 

aanvragen voor te hoeven doen. 

 

Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) herhaalt de vraag of het regionale expertiseteam hetzelfde is 

als het consultatie- en adviesteam. 

 

Wethouder Hoelscher antwoordt dat het regionale expertiseteam bestaat uit verschillende disciplines en 

vanuit de regio betrokken is bij voorbereiding van besluitvorming, bijvoorbeeld wat betreft inkoop. Het 

consultatie- en adviesteam staat daar los van en moet een sterkere positie krijgen. Het zijn ook medici. 

Ondanks alle kennis en ervaring van de eigen consulenten is het belangrijk dat er uiteindelijk ook een 

medisch oordeel wordt geveld over de juiste behandeling. De meeste pilots zijn met een jaar verlengd. 

 

Mevrouw Van Deutekom (CDA) herinnert zich een bijeenkomst met jeugdzorg, gezondheidszorg, 

ambtenaren en schoolhoofden waarbij bleek dat verschillen in werkwijze en onderlinge communicatie 

verbetering behoefden. Erkent de wethouder dat en wordt dit opgepakt? 
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Wethouder Hoelscher is daar al mee aan de slag, zoals laatst op een bijeenkomst met alle intern 

begeleiders van basisscholen, consulenten, Jeugd en Gezin en het consultatie- en adviesteam. Een 

idee om de communicatie te verbeteren is om vaste consulenten en medewerkers van Jeugd en Gezin 

aan scholen te koppelen. 

 

De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) vraagt of er een toezegging komt om vaker dan twee keer 

per jaar te rapporteren. 

 

Wethouder Hoelscher wijst op een regionale webinar volgende week dinsdag over inkoop. Het betreft 

een collegebevoegdheid, maar de raad heeft wel budgetrecht en wil natuurlijk weten wat het college 

doet aan de forse kostenoverschrijdingen. De wethouder heeft toegezegd om met een aantal 

afgevaardigden uit de commissie van gedachten te wisselen over welke informatie nu echt nodig is voor 

de kaderstellende en controlerende rol. 

 

De heer Van Klink (VVD) vindt de toezegging niet nodig, omdat de fractie erop vertrouwt dat de 

wethouder belangrijke informatie toch wel met de raad zal delen. 

 

Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) is juist blij met de toezegging. De fractie blijft zitten met het 

regionaal expertiseteam en het consultatie- en adviesteam, omdat het collegebesluit dezelfde informatie 

over deze teams geeft. Dit heeft geen consequenties voor de inhoud van het voorstel.  

 

De heer Vredeveld (PvdA) is benieuwd hoe de toezegging vorm gaat krijgen. 

 

Wethouder Hoelscher wil juist in overleg welke informatie nu echt nodig en gewenst is en zal contact 

opnemen met de griffie om een overleg af te spreken. De technische vraag waar Leefbaar Huizen nog 

mee zit kan aan een ambtenaar gesteld worden. 

 

Advies commissie:  

De commissie adviseert het punt als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van 28 mei.  

 

Toezegging: 

Wethouder Hoelscher zegt toe de bestuursopdracht van Versa Welzijn toe te sturen wanneer deze 

gereed is.  

 

Wethouder Hoelscher zegt toe samen met de commissie te kijken welke informatie over de jeugdzorg 

zij nodig hebben om hun controlerende taak goed uit te kunnen voeren.  

 

7.4 Mededeling wethouder Hoelscher over “Pilot opvang alleenstaande minderjarige asielzoekers” 

Mevrouw Leeuwin (PvdA) begrijpt het argument te stoppen met de pilot vanwege de druk op de 

woningmarkt, maar geldt dat niet in het hele land? Is er geen andere oplossing mogelijk? Of zijn er nog 

andere redenen dan de huisvestingsproblematiek? Is NIDOS om een reactie gevraagd? 

 

Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) is benieuwd of het antwoord hetzelfde zou zijn wanneer de 

landelijke politiek het college zou vragen opvang te realiseren voor alleenstaande vluchtelingen uit 

Griekse kampen. 

 

De heer Bosch (SGP) vraagt of de vrijkomende woningen van De Alliantie in de toekomst voor 

jongerenhuisvesting gebruikt kunnen gaan worden. 

 

Mevrouw Van Werven (D66) vraagt waar de jongeren vanaf nu opgevangen gaan worden. Is er in de 

regio of elders wel plek voor hen? 
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De heer Boonstra (ChristenUnie) vindt het verstandig om de balans in de gaten te houden tussen 

vluchtelingen en inwoners van Huizen. Beëindiging lijkt een logische stap. Heeft het nog financiële 

consequenties, bijvoorbeeld vanwege verplichtingen aan partners?  

 

Wethouder Hoelscher vindt en vond dat alleenstaande minderjarige vluchtelingen goed opgevangen 

moeten worden. De afgelopen jaren zijn 28 jongeren via NIDOS en 2 in een gezinsconstructie 

opgevangen. Die jongeren zijn niet weg nu de pilot stopt per 31 december 2020. Hilversum geeft aan 

bereid te zijn twee tot vijf kinderen op te vangen. Huizen heeft dus daadwerkelijk vijf tot veertien keer 

zoveel gedaan als Hilversum zegt te willen gaan doen. Gemeenten kunnen proberen de publieke opinie 

te beïnvloeden door te roepen asielzoekers op te willen vangen, maar uiteindelijk is dat niet aan 

gemeenten. De wethouder maakt zich, met de komende Kamerverkiezingen in aantocht, geen illusies 

dat het kabinet zijn besluit om de kinderen niet hier op te vangen gaat heroverwegen. De bedoeling was 

om vier tot vijf minderjarigen in een huis op te vangen. Het huis zou weer omklappen naar De Alliantie 

als de laatste bewoner 18 zou zijn geworden, waarna De Alliantie een nieuw huis zou leveren voor het 

opnemen van AMV'ers. Een probleem in de praktijk bleek dat de achterblijvende jongeren moesten 

opdraaien voor de gemiste huur wanneer een van hen uit huis ging. De Alliantie bracht bij NIDOS de 

huur in rekening, maar die sloeg het om naar de jongeren. De gemeente, NIDOS en De Alliantie 

hebben een evaluatie gehouden. Nog 24 jongeren die 18 jaar zijn geworden moeten aan een woning 

geholpen worden en daar zal de komende tweeënhalf jaar 50% van de woningvoorraad bestemd voor 

jongeren voor nodig zijn. Er zitten ook kosten aan vast voor onder meer het overnemen van de inboedel 

en de begeleiding via NIDOS. Er lag een rekening van 170.000 euro van het NIDOS. Na 

onderhandeling is daar een bedrag van 35.000 euro uit gekomen. Een exacte mededeling volgt. Huizen 

zal altijd zijn deel blijven doen, ook als het kabinet toch besluit deze vijfhonderd kinderen op te vangen. 

Het zou ook kunnen dat andere gemeenten hen dan opvangen omdat Huizen al veel heeft gedaan. 

Doorgaan met de huidige constructie zou betekenen dat er steeds nieuwe instroom en verhuizingen 

van jongeren plaats zou moeten vinden, terwijl zij juist een stabiele thuissituatie nodig hebben gezien 

hun achtergrond. Uiteindelijk is samen met NIDOS geconcludeerd hier niet mee door te gaan. In Huizen 

en in de regio zijn geen studentenwoningen zoals in grote steden. Zeker in de sociale sector is het 

aanbod voor jongeren beperkt. De huidige groep jongeren is blij met het perspectief op doorstroom naar 

een zelfstandige jongerenwoning om dichtbij een eigen toekomst op te kunnen bouwen. Het 

samenwonen met een groep jongeren uit moeilijke situaties is niet altijd de beste basis om vooruit te 

komen. De grote woningen met vier tot vijf slaapkamers lenen zich mogelijk voor starters op de 

woningmarkt, dat is aan De Alliantie. De wethouder stelt de commissie nog op de hoogte van de 

financiële verplichtingen. Het betreft incidentele bedragen waarvoor binnen de begroting een oplossing 

is gevonden, waardoor er geen investeringsvoorstel nodig is. 

 

Toezegging: 

Wethouder Hoelscher zegt toe dat er een mededeling komt over de financiële afhandeling met NIDOS.  

 

7.6 Mededeling wethouder Hoelscher over “Plan van aanpak mantelzorg” 

Mevrouw Van Werven (D66) stelt dat jonge mantelzorgers vaak over het hoofd gezien worden of niet 

herkend als mantelzorger. De fractie verzoekt de wethouder om in gesprekken met scholen het 

herkennen van jonge mantelzorgers onder de aandacht te brengen, met name op middelbare scholen 

waar jongeren het niet altijd zelf laten weten. 

 

De heer Boonstra (ChristenUnie) wijst erop dat het agenderen van het plan van aanpak (toezegging 47) 

nog niet is gebeurd en verzoekt dit voor de volgende commissievergadering alsnog te doen. 

 

De heer Bosch (SGP) vindt extra aandacht voor jonge mantelzorgers van groot belang en is benieuwd 

naar de uitkomsten van de pilot. Regie door een casemanager valt toe te juichen. Wat zijn concreet de 

mogelijkheden die het onderzoek op heeft geleverd? 

 

Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) is blij met de aandacht voor mantelzorgers, vooral jonge. Is er al 

iets te zeggen over de regiefunctie? 
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Wethouder Hoelscher licht toe dat het een collegebevoegdheid betreft en verwacht niet dat er eenzijdig 

veranderingen mogelijk zijn aan het plan van aanpak, dat breed is vastgesteld. De nadruk op jonge 

mantelzorgers is helemaal terecht. Vaak realiseren zij zich niet eens mantelzorger te zijn. Het heeft ook 

effecten op werk en school. Het is belangrijk dat alle betrokken partijen op de hoogte zijn van het 

gemeentelijke aanbod voor mantelzorgers en jonge mantelzorgers in het bijzonder. Jeugdwerkers 

moeten outreachend werken en naar plekken toe waar jongeren komen om over dergelijke zaken te 

praten. Ook is er behoefte bij jonge mantelzorgers aan lotgenotencontact om ervaringen, tips en trucs 

uit te wisselen. De mogelijkheden voor een regiefunctie, zoals die er voor dementie al is, worden 

onderzocht. Te denken valt aan ondersteuning bij hand- en spandiensten en het aanvragen van 

formulieren. De ondersteuning moet zo min mogelijk hindernissen aan de voorkant kennen. Dat is zeker 

in deze tijd van belang, nu mantelzorgers veel zorg leveren die voorheen door thuiszorg werd geleverd 

en nu veel mensen angstig zijn om anderen binnen te laten in hun woning. Ook de financiële gevolgen 

van de ondersteuning zullen in kaart gebracht worden. De commissie wordt op de hoogte gebracht. 

 

De heer Bartlema (VVD) begrijpt dat een op de vier jongeren mantelzorger is en dat er veel behoefte is 

aan lotgenotencontact. Een doel van de pilot is om jonge mantelzorgers in beeld te krijgen. Betekent dit 

dat de gemeente hier nu geen beeld van heeft?  

 

Wethouder Hoelscher geeft aan dat veel mantelzorgers zich niet realiseren mantelzorger te zijn, omdat 

zij het de normaalste zaak van de wereld vinden voor geliefden te zorgen. Voor jongeren is het vaak 

een extra belasting. In Nederland hoeven jongeren niet voor hun ouders te zorgen, daar zijn andere 

voorzieningen voor. In den lande is geconstateerd dat jonge mantelzorgers behoefte hebben aan 

lotgenotencontact en daarom wil de gemeente hier effectief mee aan de slag. 

 

9. Rondvraag (aan wethouder Hoelscher) 

Mevrouw Van Deutekom (CDA) herinnert eraan dat in de rechtszaak over tarieven in de thuiszorg in 

januari is gevonnist dat een onafhankelijk registeraccountant binnen twee maanden een 

kostenonderzoek moet doen. Hoe staat het daarmee? Daarnaast stond vandaag in de krant dat de 

gemeente Hilversum wil bezuinigen op het sociaal domein. Gooi en Vechtstreek zou 26 miljoen euro 

extra kwijt zijn aan maatwerk. Klopt dat bedrag? En waarom is er geen mededeling over gedaan? 

 

Wethouder Hoelscher vindt het altijd lastig te reageren op krantenartikelen. Twee keer per jaar krijgt de 

raad de cijfers over het sociaal domein en daarnaast zijn er de Voorjaarsnota en de begroting. De 

Voorjaarsnota wordt morgen vastgesteld in het college en verstuurd aan de raad. Bij de actualisatie in 

december 2019 en in een mededeling is de raad wel degelijk op de hoogte gesteld van de 

kostenoverschrijdingen die verwacht werden. Blijkbaar heeft het college in Hilversum naar aanleiding 

daarvan tot bezuinigingen besloten. Het college is daar niet aan toe. Er is juist besloten om stevig te 

investeren in de sociale basis zodat er minder dure hulp nodig zal zijn. Nu bezuinigen is het kind met 

het badwater weggooien. De cijfers vanuit de regio hebben vanwege de coronasituatie vertraging 

opgelopen en komen in juni. De wethouder zegt toe de raad als eerste te informeren. Wat betreft de 

rechtszaak over de tarieven hebben de portefeuillehouders besloten in cassatie te gaan. Dat heeft geen 

opschortende werking, waardoor in de tussentijd onderzoeken plaatsvinden naar de tarieven vanaf 1 

januari 2021 en naar de kostprijs in 2019. Pas afgelopen week is een overzicht van het 

personeelsbestand ontvangen. De wethouder verwacht niet snel een uitspraak van de Hoge Raad, 

maar zal de raad meteen op de hoogte stellen. De vorige keer stond het eerder in de krant, omdat de 

rechtbank zich niet gehouden had aan de afspraak het pas een dag later wereldkundig te maken. 

 

Mevrouw Van Deutekom (CDA) vraagt of de registeraccountant volgens de uitspraak zijn onderzoek 

niet binnen twee maanden af had moeten ronden. 

 

Wethouder Hoelscher antwoordt dat de accountant al bezig is met de onderzoeken. De 

portefeuillehouders zijn in cassatie gegaan omdat de uitspraak veel onduidelijkheden bevat, waaronder 

de vraag of het onderzoek binnen twee maanden moet zijn afgerond of begonnen. De accountant is 

voor zijn onderzoek ook afhankelijk voor de aanlevering van informatie door de aanbieder. 
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De voorzitter schorst de vergadering van 21.18 – 21.29 uur. Wethouder Verbeek schuift aan in plaats 

van wethouder Hoelscher. 

 

7.2 Spoedaanvraag noodlokalen Elan College Huizen 

De heer Boonstra (ChristenUnie) vindt het goed om de taken binnen de regio te verdelen en belangrijk 

om inspanningen te blijven verrichten voor scholing van deze doelgroep. Met 108 leerlingen en 9 op de 

wachtlijst is het aantal van 120 al bijna bereikt. Hoe staat het met de leerlingen op de wachtlijst die niet 

thuiszitten? In 2018 was de ontwikkeling van aantallen al voorzien, maar nu pas wordt een 

spoedaanvraag ingediend. Had dat niet eerder gekund? Is de communicatie tussen school en 

gemeente wel voldoende? 

 

Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) had graag de offertes voor noodlokalen ter informatie 

ontvangen. Zijn er nog andere scholen die binnen nu en vijf jaar noodlokalen nodig zullen hebben? Hoe 

duurzaam zijn de tweedehands noodlokalen? Bespaart het geen kosten en onrust onder de leerlingen 

om nu duidelijk te berekenen wat op langere termijn nodig is en daarvoor te bouwen? Waarom is 

gekozen voor deze financiële dekking en niet voor eentje uit het budget voor onderwijshuisvesting? 

 

De heer Bosch (SGP) stemt van harte in met de noodlokalen voor deze school die een duidelijke 

meerwaarde heeft voor Huizen en omgeving. Het is goed dat er plaats komt voor kwetsbare jongeren 

die nu op een wachtlijst staan. Is er al helderheid te verschaffen over de exacte locatie van de 

noodlokalen? 

 

De heer Bartlema (VVD) is benieuwd of de gemeente een idee heeft hoe groot de school kan en mag 

worden. Het is een bijzondere doelgroep van zeer moeilijk opvoedbare kinderen met allerlei 

gedragsproblemen en soms psychiatrische stoornissen. Een duidelijke structuur is noodzakelijk en een 

grote schaal is niet altijd gunstig. Hoe groter de school, hoe groter wellicht ook de risico's voor jongeren 

zelf en de omgeving. Is daar een beeld van? Ernaast wordt een woonwijk gebouwd. Is er een overzicht 

van incidenten met leerlingen van deze school in de winkels en in de woonwijk? Hilversum heeft al 

aangegeven dat het daar niet kan. Sorteren deze tijdelijke locaties voor op een permanente uitbreiding? 

Wanneer staat dat op de planning? 

 

De heer Schaap (Transparant Huizen) sluit zich aan bij de VVD en verwacht dat de extra lokalen niet 

voor vijf, maar voor tien jaar of langer nodig gaan zijn. Voor deze moeilijke groep is kleinschalig 

onderwijs van belang. Klassen mogen niet groter zijn dan acht tot tien kinderen. In de toekomst zou ook 

elders in de regio naar mogelijkheden gekeken moeten worden, niet alleen in Huizen. 

 

De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) had graag de kosten van nieuwkoop gelezen om deze te 

kunnen vergelijken met de kosten van tweedehands. Wat is de status van de twee gemeentelijke 

noodlokalen bij De Trappenberg? 

 

De heer Vredeveld (PvdA) vraagt of twee noodlokalen wel voldoende zijn. Klopt het dat de noodlokalen 

minimaal vijf jaar gebruikt zullen worden en dat koop inderdaad de beste optie is? 

 

De heer Mdaghri (GroenLinks) vraagt waarom er niet gekozen is voor permanente uitbreiding. Bij de 

bouw van de school zes, zeven jaar geleden was al bekend dat deze te klein zou zijn. Het betreft een 

combinatieschool met ZMOK- en RENN4-leerlingen. Het is goed dat er voldoende huisvesting komt. 

Deze kinderen verdienen een school dichtbij huis. Het onderwijs aan en de begeleiding van deze 

kinderen zijn erg intensief. Op andere scholen is gebleken dat een grotere afstand tot lagere 

ouderbetrokkenheid leidt, die van belang is, ook bij eventuele problemen. Hopelijk wordt de huisvesting 

permanent. 

 

Mevrouw Van Deutekom (CDA) is blij dat deze school er is op deze locatie. Stijgt het aantal leerlingen 

op de wachtlijst en wat gebeurt daaraan? Was het niet eerder te voorzien? Hoe ziet de toekomst van 

deze locatie eruit, ook wat betreft aantallen? Is tijdelijke bouw wel verstandig of is het beter te kijken 

naar een alternatieve locatie? Is het voormalige Visio-pand een optie? Komen de lokalen op de huidige 
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speelruimte te staan en is die niet juist nodig voor de kinderen? Is er sprake geweest van een 

misrekening in verwachte aantallen? Is capaciteitstekort ook te verwachten bij de nieuw te bouwen 

school aan de overkant? 

 

Wethouder Verbeek is blij met het financiële plaatje, maar vindt het het belangrijkst dat kinderen een 

plek krijgen op een school die bij ze past. Elk kind op een wachtlijst is er een te veel. De argumentatie 

voor de noodlokalen en de termijn van vijf jaar staat in de bijgevoegde aanvraag van Elan. De 

wethouder heeft bestuurlijk niet getwijfeld over deze aanvraag en wilde er meteen voor gaan. De school 

voorziet in een enorme behoefte. Het gebouw bevat allerlei faciliteiten, zoals een keuken, 

handvaardigheid en opvang, die in het Visio-gebouw of elders niet voorhanden zijn. Met twee 

noodlokalen erbij kan de kinderen het onderwijs, de begeleiding en de opvang geboden worden die zij 

nodig hebben. De gemeente heeft een huisvestingsplicht. Een aantal kinderen op de wachtlijst zit nu op 

een andere school. Uit de berekeningen bleek koop voordeliger dan huur. De twee noodlokalen kunnen 

na vijf jaar mogelijk hergebruikt worden. Elan overweegt een tweede vestiging in Hilversum als de groei 

doorzet. De aantallen leerlingen op scholen fluctueren enorm. Op deze school is duidelijk een stijgende 

lijn te zien. De noodlokalen komen achter de school. Dit past binnen het bestemmingsplan, is niemand 

tot last en verandert het aangezicht van de school niet. Er zijn geen indicaties dat de leerlingen voor 

overlast zorgen. De leerkrachten hebben een zorgplicht wat betreft onderwijs en begeleiding, ook als 

kinderen uit school zijn. De wethouder heeft een dag meegedraaid en was onder de indruk welk goed 

werk hier verricht wordt. Deze twee noodlokalen helpen Elan uit de brand en zorgen dat de school 

voorlopig vooruit kan. Mocht het aantal leerlingen blijven groeien, dan zal Elan zoals gezegd op zoek 

gaan naar een permanente oplossing in een regionale planning. De school vervult een regionale 

functie. De wethouder vermoedt dat de noodlokalen bij De Trappenberg zijn afgeschreven. 

 

Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) herhaalt de vraag waarom het op deze manier geboekt wordt. 

Er is aangegeven dat een locatie elders in de regio niet mogelijk is. Hilversum heeft al veel op het 

gebied van speciaal basisonderwijs. De cijfers van de jeugdzorg en psychische problematiek stijgen. 

Natuurlijk is dat niet direct te vertalen naar leerlingenaantallen, maar is echt niet beter te berekenen wat 

er op langere termijn nodig zal zijn en of deze noodlokalen dan voldoen? 

 

De heer Vredeveld (PvdA) vraagt de VVD waarom de fractie veronderstelt dat deze leerlingen overlast 

zouden veroorzaken. Daar zijn toch geen signalen van? 

 

De heer Bartlema (VVD) hoort net van de wethouder dat er geen signalen zijn van overlast, maar vindt 

het een gerechtvaardigde en oprechte vraag gezien de bijzondere doelgroep en er is sprake van 

gedrags- en psychische problemen met bepaalde risico's. Als de school groeit, dan zullen de risico's 

ook toenemen. Daarnaast is de doelgroep gebaat bij duidelijkheid en kleinschaligheid. Daarom is de 

vraag hoe veel de gemeente de school wil laten groeien. 

 

Mevrouw Van Deutekom (CDA) vraagt of de VVD liever voor twee locaties kiest als meer leerlingen 

voor dit onderwijs in aanmerking blijken te komen. 

 

De heer Bartlema (VVD) antwoordt dat het een goede optie kan zijn als het de structuur ten goede 

komt. Het risico van een hele grote locatie is dat het overzicht minder wordt. 

 

Mevrouw Van Werven (D66) verbaast zich over de speculaties over forse groei. Elan geeft duidelijk aan 

bij doorzettende groei in gesprek te zullen gaan met het samenwerkingsverband over een tweede 

locatie in Hilversum. De school geeft zelf dus aan dat er een grens zit aan de groei. Omdat de school 

nu uit haar jasje groeit, zijn de noodlokalen nodig. Het klopt dat het verloop van leerlingenaantallen 

grillig is. Tijdens een rondleiding door de school gaven de leerkrachten aan dat er juist hele goede 

contacten zijn met de omwonenden en de omgeving, waaronder de Lidl. De lijntjes zijn kort en juist 

daardoor zijn er geen signalen van overlast. 
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De heer Bartlema (VVD) vroeg juist of er incidenten zijn. Het risico daarop is wat groter dan bij een 

reguliere doelgroep. De school geeft aan dat er een grens zit aan de groei, maar weet niet waar 

precies. Daarnaast blijkt uit het voorstel dat Hilversum geen optie is, dat is al gevraagd en onderzocht. 

 

Mevrouw Van Werven (D66) heeft begrepen dat Hilversum op korte termijn geen optie is, maar dat 

Hilversum op langere termijn wel een mogelijke locatie is om te bespreken mocht dat nodig blijken. 

 

De heer Vredeveld (PvdA) herhaalt de vraag of de school minimaal vijf jaar blijft of niet. 

 

De heer Mdaghri (GroenLinks) heeft werkervaring op dit type onderwijs. De groepsgrootte is maximaal 

twaalf leerlingen met een tot twee begeleiders in en buiten de klas. Het samenwerkingsverband 

passend onderwijs waakt ervoor dat dergelijke scholen niet te groot worden en de bekostiging is 

beperkt tot maximaal tweehonderd leerlingen per locatie. De ZMOK-scholen in Hilversum hebben ook 

nooit tot problemen geleid. De enige school in de regio waar problemen met overlast bekend zijn is bij 

het detentie-onderwijs op het Aquarius in Almere. 

 

Mevrouw Van Deutekom (CDA) is benieuwd of de stichting eerst met de regio of het college heeft 

gesproken over een structurele oplossing en dat bij gebrek daaraan gekozen is voor deze aanvraag. 

Tijdens het bezoek bleek dat er bij uitstek behoefte is aan een rustige omgeving. Zijn noodlokalen dan 

de meest geschikte oplossing?  

 

Wethouder Verbeek heeft geen gesprek gevoerd over een structurele oplossing. Elan gaat voor een 

tijdelijke oplossing omdat er twijfels zijn over de aantallen leerlingen op korte en lange termijn. Tijdens 

eerdere bezoeken zag de wethouder wel dat de school krap werd, waardoor de aanvraag haar niet 

verbaasde. De afweging tussen tijdelijke en structurele oplossingen staat goed verwoord in de 

aanvraag zelf. De nood is nu hoog, daarom is er een spoedaanvraag ingediend. Bij een positief besluit 

kan de zomervakantie aangewend worden om de noodlokalen te plaatsen. De wethouder vindt de 

financiële onderbouwing van het voorstel degelijk. De school blijft in elk geval de komende vijf jaar in 

Huizen. 

 

Advies commissie: 

De vertegenwoordiging van de fracties van VVD, CDA en Leefbaar Huizen behielden zich een 

standpunt voor en namen het voorstel mee terug voor overleg met de fractie. De vertegenwoordiging 

van de fracties van GroenLinks, D66, Dorpsbelangen Huizen, PvdA, ChristenUnie, SGP en Transparant 

Huizen adviseren de raad in te stemmen met het voorstel. 

 

7.3 Mededeling wethouder Verbeek over “Uitkomst onderzoek verhuizing Springplank naar het 

 Ellertsveld” 

De heer Mdaghri (GroenLinks) verbaast zich erover dat het clustergebouw daglicht zou belemmeren 

voor wat nu de Oude Werf is. Als het niet zou passen binnen het bestemmingsplan, waarom is dat dan 

niet al in de eerste fase van het onderzoek gebleken? Onderwijs aan verschillende doelgroepen zou 

een probleem zijn, maar dat is het op De Wijngaard niet. Wie bepaalt of een schoolgebouw neergezet 

wordt? Een gebouw van drie lagen zou ongunstig zijn, maar er zijn veel voorbeelden van scholen met 

een tweede of derde verdieping. Ook zijn er voorbeelden van schoolgebouwen waar speciaal en 

regulier onderwijs samenwerken. Gaan de schoolbesturen nu in de tweede fase van het onderzoek 

bepalen dat het niet gunstig en haalbaar is? Waarom zouden er niet 40-45 parkeerplaatsen 

gerealiseerd kunnen worden in deze omgeving? In de parallelstraat is toch voldoende plek? Kan niet 

beter onderzocht worden of een clustergebouw hier toch mogelijk is, waardoor er ook huisvesting 

gerealiseerd kan worden op de huidige locatie van De Springplank? 

 

De heer Van Klink (VVD) sluit aan bij GroenLinks. Welke vraag wordt er nu precies beantwoord? Of de 

scholen het wel willen of dat het überhaupt mogelijk is of niet? De eerste fase was namelijk onderzoek 

en de tweede fase uitvraag bij scholen, die het niet wenselijk en haalbaar achten. Wie is nu aan zet? 
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De heer Boonstra (ChristenUnie) vindt het bijzonder dat scholen aangeven dat iets niet past binnen het 

bestemmingsplan. Wat is de mening van het college hierover? Als De Springplank verhuist, ontstaat er 

ook plek voor woningbouw mits het bestemmingsplan gewijzigd wordt. Is dat meegewogen in het 

onderzoek? Wat betekent dit voor de woningbouw in Huizen?  

 

Wethouder Verbeek heeft de commissie in de stukken meegenomen in het hele proces vanaf 2017, 

waarbij er veel gesprekken met scholen hebben plaatsgevonden. Uiteindelijk bepaalt de raad of er een 

school komt of niet. Gaandeweg kwam de vraag op of het wel zo verstandig is in het groen te bouwen. 

In het collegeprogramma staat de wens om niet in het groen te bouwen. Dit is ook een reden waarom 

het college in de tweede fase een stuk minder enthousiast was over deze optie. Daar kwamen 

problemen bij met parkeren en verdiepingen, want omwonenden moeten dan toch tegen een behoorlijk 

hoog gebouw aankijken. De infrastructuur op deze locatie is ook lastig vanwege de vele 

verkeersbewegingen en auto's, terwijl er ook een busbaan doorheen loopt. Het college kan daarom de 

redeneringen van de schoolbesturen volgen. 

 

De heer Van Klink (VVD) vraagt of het nu gaat om de mening en de wensen van de school of die van 

het college. 

 

Wethouder Verbeek geeft aan dat het college de raad een voorstel doet en dat de raad uiteindelijk 

bepaalt. Er wordt gewerkt aan actualisatie van het integraal huisvestingsplan, waarbij ook middels 

clustering van scholen getracht zal worden om woningbouwlocaties vrij te spelen. Het college deelt, 

alles overwegende, de conclusie van de scholen niet door te willen met deze optie, ook vanwege het 

bouwen in het groen wat volgens het collegeprogramma eigenlijk een no-go is. 

 

De heer Mdaghri (GroenLinks) weet nog dat De Werkschuit naar het Ellertsveld verhuisde, toen werd er 

ook in het groen gebouwd met een sportzaal ernaast en plannen voor een tweede. Deze school zal niet 

ten koste gaan van veel groen en het lijkt de beste locatie. 

 

Wethouder Verbeek heeft verschillende architectonische opties bekeken, maar geen daarvan is het 

geworden. Het moet ook passen binnen het bestemmingsplan. Een deel van het gebied wordt nu ook 

als speelterrein gebruikt door leerlingen van De Wijngaard. Al met al concludeert het college clustering 

op deze locatie niet te doen. In het IHP komen andere clusteringsvoorstellen aan de orde, ook om 

woningbouwlocaties vrij te spelen. 

 

De heer Boonstra (ChristenUnie) begrijpt niet waarom fase 2 van het onderzoek is uitgevoerd. In fase 1 

had toch al moeten blijken dat bouwen in het groen niet wenselijk was? 

 

Wethouder Verbeek wijst erop dat het onderzoek liep vanaf 2017, deels in de vorige collegeperiode. 

Het huidige college stelt andere prioriteiten wat betreft het al dan niet bouwen in het groen. 

 

De heer Van Klink (VVD) wijst erop dat vervangende nieuwbouw, een toegezegde gymzaal en 

verduurzaming toch ook behoorlijke kosten met zich mee zullen brengen. Is dat meegenomen in de 

afweging al dan niet te clusteren?  

 

De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) juicht het toe om niet in het groen te bouwen, maar herinnert 

eraan dat het college wel De Vista op de lijst van woningbouwlocaties wilde hebben. Dat is ook groen. 

 

De heer Mdaghri (GroenLinks) begrijpt niet waarom het college de discussie sluit over het bouwen op 

deze locatie en daarmee de raad beperkt in het meedenken om daar wat moois te realiseren. Wat 

betreft hoogte staan er 500 meter verderop in Blaricum hogere gebouwen. Het is merkwaardig om 

hoogbouw hier dan te verbieden. 

 

Wethouder Verbeek wijst de VVD erop dat het clusteren van scholen ook hoge kosten met zich 

meebrengt. Dat is zeker meegewogen. Wat betreft De Vista heeft het college aangeven hier absoluut 

niet in deze collegeperiode te bouwen. Toekomstige colleges moeten een besluit nemen over die optie. 
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Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) vraagt zich af of het college wel kan toezeggen dat er 

helemaal geen groen verloren zal gaan op deze locatie. Er is toch ook sprake van een nieuwe gymzaal 

en andere voorzieningen? Gaat er geen millimeter groen weg? 

 

Wethouder Verbeek kijkt in het IHP natuurlijk wat er wel en niet mogelijk is. In principe is het niet 

bouwen in het groen een belangrijk uitgangspunt, ook op deze locatie. 

 

Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) hoort daar wel enige ruimte in om te bouwen in het groen, 

terwijl het groen een belangrijke reden is om niet te clusteren. 

 

Wethouder Verbeek geeft onmiddellijk toe dat er veel voordelen zitten aan clustering van scholen, 

daarom wordt er ook continu naar gekeken en zal het ook in het IHP aan de orde komen. Scholen 

kunnen bijvoorbeeld profiteren van elkaars gymzaal en schoolplein. Deze optie is afgevallen vanwege 

de genoemde redenen, waaronder hoge kosten, verkeer en parkeren. De omwonenden zijn ook 

ingelicht dat er met de schoolbesturen wordt afgezien van het bouwen op deze locatie. 

 

De heer Van Klink (VVD) begrijpt dat clusteren veel geld kost, maar dat kosten een nieuwe gymzaal, 

verduurzaming en vervangende nieuwbouw op termijn ook. Zijn die kosten met elkaar vergeleken? Zijn 

er scenario's en een businesscase gemaakt?  

 

Wethouder Verbeek neemt alles mee in de overweging al dan niet te bouwen. De duurzaamheidseisen 

zijn anders dan in 2017 en er wordt gekeken hoeveel meer dat kost dan in 2017 begroot. Dat geldt voor 

elk nieuw te bouwen schoolgebouw. Ook wordt gekeken wat een school zelf bij kan dragen. Om 

meerdere redenen is deze optie afgevallen. 

 

7.5 Mededeling wethouder Verbeek over “Plan van aanpak cultuurnota 2020-2023” 

Mevrouw Leeuwin (PvdA) is blij met het plan van aanpak, al was meer snelheid fijn geweest. Het actief 

mee laten denken van cultuurorganisaties en het transparant en inzichtelijk maken van het 

subsidiebeleid staan genoemd. In de werkgroep bleek dat de vele reserves, fondsen en budgetten met 

soms onduidelijke doeleinden tot een onoverzichtelijke situatie leiden, zelfs voor ambtenaren, laat staan 

voor aanvragers. Doel van de werkgroep was om hier met de stofkam doorheen te gaan, om waar 

nodig reserves samen te voegen en doeleinden duidelijker te omschrijven. Ook bleek dat resterende 

budgetten terugvloeiden naar de algemene middelen. De werkgroep opperde om hiermee een reserve 

op te bouwen om grotere activiteiten en aankopen te kunnen financieren. Beide onderdelen lijken te 

ontbreken. 

 

De heer Bosch (SGP) is benieuwd hoe het gaat met het onderzoek naar verplaatsing van het Huizer 

Museum. 

 

Mevrouw Van Werven (D66) ondersteunt het betoog van de PvdA volledig. 

 

De heer Bartlema (VVD) sluit als werkgroeplid aan bij de heldere vraagstelling van de PvdA. 

 

Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) staat als werkgroeplid ook volledig achter de PvdA. 

 

Mevrouw Van Deutekom (CDA) sluit zich ook aan bij de PvdA. 

 

Wethouder Verbeek begrijpt het punt van de subsidies en beschrijvingen en heeft navraag gedaan bij 

de afdeling Financiën. Er is maar één reserve met als doel aankopen kunst en cultuur, promotie en 

informatieverstrekking van cultureel erfgoed en het verwerven van kunstwerken met cultuurhistorische 

waarde. De werkgroep zou graag meerdere posten gegroepeerd zien. Volgens de afdeling Financiën is 

er geen bezwaar tegen verdere clustering, als het maar heel precies omschreven wordt zodat het 

duidelijk is waar aanvragen onder vallen. 
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Mevrouw Leeuwin (PvdA) heeft niet betoogd dat alles in één reserve moet, maar dat er veel fondsen, 

budgetten en reserves zijn met verschillende benamingen en technische vormen. De overzichten vanuit 

Financiën zagen er telkens ook anders uit, omdat ambtenaren er zelf al niet uitkomen vanwege de 

onoverzichtelijkheid. Mede op verzoek van de afdeling Financiën zelf wil de werkgroep graag dat hier 

kritisch naar gekeken wordt en dat er meer duidelijkheid komt. Daarnaast leeft de wens resterende 

middelen te reserveren voor grotere uitgaven. 

 

Wethouder Verbeek denkt dat er een misverstand bestaat, want ongebruikte middelen vloeien niet 

terug naar de algemene reserve, maar naar de reserve kunst en cultuur. Het genoemde sparen voor 

grotere uitgaven is dus mogelijk. In het verleden is er meer geld uitgegeven dan beschikbaar en zijn de 

reserves aangesproken, maar resterend geld gaat dus naar de reserve kunst en cultuur. 

 

Mevrouw Leeuwin (PvdA) vindt het vreemd dat er nu een heel ander beeld wordt geschetst dan de 

afdeling Financiën diverse malen heeft aangegeven. De werkgroep is diverse malen gevallen over het 

feit dat er verschillende vormen zijn. De fractie stelt voor dat de werkgroep dit nogmaals bespreekt. 

 

Wethouder Verbeek heeft deze antwoorden schriftelijk gekregen naar aanleiding van de vragen. 

Eventuele misverstanden zullen opgelost moeten worden. Commissieleden kunnen natuurlijk zelf 

navraag doen bij de afdeling, dat zal de wethouder zelf ook doen. 

 

Mevrouw Van Werven (D66) denkt dat het verstandig is als werkgroep bijeen te komen met de afdeling 

Financiën om te kijken of er sprake is van een misverstand, zodat het antwoord op het plan van aanpak 

uiteindelijk zo zal zijn als beoogd. 

 

De heer Bartlema (VVD) sluit daar van harte bij aan. Meermaals is besproken dat er meer transparantie 

en helderheid moet komen in de diverse potjes en stromen. In het verleden vloeide resterend geld wel 

degelijk terug naar de algemene middelen, nu blijkbaar niet meer. De antwoorden van de wethouder 

geven onvoldoende helderheid. 

 

8. Vaststellen toezeggingenlijst 

De toezeggingenlijst wordt vastgesteld met inachtneming van de volgende wijzigingen: 

• Toezegging nummer 37, 39, 42, 44, 45, 46 en 47 worden afgevoerd.  

• Toezegging nummer 34: de ‘toegezegde datum gereed’ wordt aangepast naar doorlopend. 

 

9. Rondvraag 

Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) heeft bij 5.3 te snel geconcludeerd dat er geen vragen zijn en 

verzoekt het college alsnog de vragen over de prestatieafspraken met De Alliantie te beantwoorden. 

 

Wethouder Verbeek zorgt ervoor dat de vragen schriftelijk worden beantwoord. 

 

Mevrouw Van Deutekom (CDA) is benieuwd hoe de heropening van de basisscholen is verlopen. Er 

zou volgens De Volkskrant een hoog verzuim zijn uit angst voor het virus. Hoe is dat in Huizen? 

 

De heer Mdaghri (GroenLinks) sluit aan bij de vraag van het CDA. 

 

Wethouder Verbeek heeft contact gehad met de manager van het Regionaal Bureau Leerlingenzaken. 

Sinds vorige week donderdag geldt een aangepaste verzuimprocedure. Scholen melden verzuim aan 

het RBL, die ouders opbelt om de reden van het verzuim te bespreken met de insteek het kind naar 

school te krijgen en de vinger aan de pols te houden. Er wordt onderzocht of de reden echt corona is of 

toch een andere, bijvoorbeeld een onveilige situatie thuis. Nu mogen kinderen nog thuisblijven, maar 

vanaf 1 juni zal dat niet meer het geval zijn. Het RBL en scholen wijzen ouders daarop. Regionaal zijn 

er tussen de veertig en vijftig verzuimmeldingen geweest. In Huizen gaat het om vier meldingen. 

Thuisblijvende kinderen moeten bij het onderwijs betrokken blijven via digitaal onderwijs, zoals dat ook 

de afgelopen tijd plaatsvond. 
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De heer Mdaghri (GroenLinks) informeert hoe het staat met de samenwerking met de bso. 

 

Wethouder Verbeek verwijst naar de wekelijkse collegemededelingen, waarin ook een update staat 

over de samenwerking tussen scholen en opvang. De wethouder heeft vorige week een overleg gehad 

en belt ook met scholen en opvang. Er zijn wat opstartproblemen geweest omdat er veel op scholen 

afkwam, maar het gaat nu goed en er zijn oplossingen gevonden voor alle problemen. De enorme inzet, 

flexibiliteit en de wil om er samen uit te komen in Huizen stemt tot trots. 

 

De heer Boonstra (ChristenUnie) informeert of de aanwezigheidslijst wel rond gaat om te ondertekenen. 

 

De voorzitter legt uit dat de griffier de aanwezigen bijhoudt in verband met de coronasituatie. 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging om 22.47 uur. 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 juni 2020, 
 
 

De commissiegriffier,    De voorzitter, 
 
 
 
 


