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1.      Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet alle aanwezigen welkom.  
  
2. Mededelingen 

De voorzitter meldt dat dhr. Driessen (Dorpsbelangen Huizen) zich heeft afgemeld en wordt 
vervangen door dhr. Horst.  
 
Mevrouw Leeuwin (PvdA) roept alle raadsleden op de regiobijeenkomst van 6 maart te 
bezoeken (16.00-18.00 uur). Het betreft een interactieve conferentie over het versterken van de 
samenwerking. Regiovoorzitter Pieter Broertjes heeft input opgehaald bij de gemeenteraden 
over aanpassing van het regionaal bestuursmodel. Huizen heeft aangegeven het primaat bij de 
raad te laten en eerst te experimenteren om later pas definitief een model te kiezen. De 
conferentie is hier een eerste gevolg van, er zal een aantal experimenten voorgelegd worden. 
De peiling is niet bindend, maar wel richtinggevend en daarom is het belangrijk het Huizer geluid 
goed te laten horen. Aanmelden is gewenst. 
 
De heer Bartlema (VVD) merkt op dat het tijdstip lastig is voor werkende raadsleden. 
 
Mevrouw Leeuwin (PvdA) herkent dat signaal. De regiobijeenkomsten zijn om en om 's middags 
en 's avonds, meestal op maandagavond. In de avonduren hebben raadsleden soms andere 
bijeenkomsten en daarom kleven er voor- en nadelen aan beide tijdstippen. 
 

3. Vaststellen vergaderorde 
De voorzitter meldt dat de volgende mededelingen zijn aangemeld als behandelpunt: 

• De mededeling van wethouder Hoelscher over inspectieonderzoek William Schrikker 
Stichting is aangemeld door D66 en Leefbaar Huizen en is toegevoegd als 
behandelpunt 7.2. 

• De mededeling van wethouder Verbeek over jaarverslag Regionaal Bureau 
Leerlingzaken is aangemeld door CDA en PvdA en is toegevoegd als behandelpunt 7.3. 

• De mededeling van wethouder Verbeek over informatiebulletin Talent Primair is 
aangemeld door PvdA en CDA en is toegevoegd als behandelpunt 7.4. 

• De mededeling van wethouder Boom over aanpassing planning uitwerking publiek 
publieke samenwerking binnensportaccommodaties is aangemeld door CDA en PvdA 
en is toegevoegd als behandelpunt 7.5. 
 

4. Vaststellen resumé(s) 
 
4.1  Resumé van de openbare vergadering d.d. 28 januari 2020 

Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 
  
4.2 Notulen van de openbare vergadering d.d. 28 januari 2020 

Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 
 
5. Informatie van het college 
  
5.1 Mededelingen van het college en/of portefeuillehouder(s) 
 Er zijn geen mededelingen van het college en/of de portefeuillehouders door de commissie voor 

kennisgeving aangenomen. 
  
5.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen 
 Wethouder Hoelscher meldt dat de regio heeft besloten het doelgroepenvervoer te bundelen en 

in te besteden en daarvoor een eigen BV op te richten. Een voorstel gaat binnenkort naar de 
acht gemeenteraden. Het college heeft vandaag unaniem ingestemd. Vanaf 1 januari 2021 gaat 
de regio Wmo-vervoer uitvoeren, vanaf 1 augustus 2021 het leerlingenvervoer en later ook het 
jeugdhulpvervoer. De Wmo-activiteiten van taxi Hop worden overgenomen en de heer Hop is 
ook de beoogd directeur van de BV. Het raadsvoorstel komt waarschijnlijk in de volgende 
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raadscyclus op de agenda. Ook komt er een informatiesessie voorafgaand aan de commissie 
Sociaal Domein. 

 
 Wethouder Hoelscher wijst op de bijeenkomst over de Wet inburgering op 2 april 2020 voor 

raadsleden en samenwerkingspartners om de mogelijkheden te verkennen. Het betreft een 
ontbijtsessie, verzorgd door Jude Catering. Ook wethouders en partners uit de BEL-gemeenten 
worden uitgenodigd. Nadere informatie volgt. 

 
 De heer Van Klink (VVD) vraagt vanuit welk mandaat de regio besloten heeft het 

doelgroepenvervoer in te besteden. Er komt ook een raadsvoorstel, dus besluit uiteindelijk de 
raad hierover?  

 
 Wethouder Hoelscher antwoordt dat het college ook besluiten neemt, bijvoorbeeld over de 

conceptbegroting, om ze daarna voor te leggen aan de raad, die uiteraard het laatste woord 
heeft. Het college legt zelfs majeure besluiten voor die eigenlijk een collegebevoegdheid 
betreffen, omdat het hecht aan draagvlak.  

 
5.3 Vragen aan het college 
 Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) heeft vernomen dat de subsidieaanvraag van Matthäus 

Passion Huizen is afgewezen. Wat is hiervan de reden? Het evenement is bijzonder opgezet 
met een projectkoor van Huizer zangers en de gemeente wil cultuur juist op de kaart zetten. 
Heeft de afwijzing financiële consequenties, bijvoorbeeld dat de stichting met een tekort zal 
kampen? Hopelijk ziet het college alsnog mogelijkheden om de Matthäus Passion te 
ondersteunen. 

 
 Wethouder Hoelscher antwoordt waarnemend voor wethouder Verbeek dat er wel een garantie 

is afgegeven voor 5.000 euro. De investeringssubsidie is afgewezen, omdat de Matthäus 
Passion al tweemaal een incidentele subsidie heeft ontvangen en het volgens de kaders van de 
raad anders een structureel karakter zou krijgen. Incidentele subsidies zijn ter stimulering en niet 
voor structurele exploitatie van een evenement. Het verzoek 1.000 euro ter beschikking te 
stellen voor minima is sympathiek, maar de Participatiewet en bijzondere bijstand bieden 
daarvoor geen grondslag. Het moet dan noodzakelijk of heel bijzonder zijn en elke 
minimabezoeker zou getoetst moeten worden aan criteria uit de Participatiewet. Het besluit is op 
11 november 2019 meegedeeld aan de stichting, die zes weken had om in bezwaar te gaan en 
dat niet heeft gedaan. Ook is er geen voorlopige voorziening aangevraagd bij de rechtbank om 
inwerkingtreding van het besluit te voorkomen. Het maken van een uitzondering is eventueel 
aan de raad via een motie, het college houdt zich aan de door de raad vastgestelde 
beleidskaders. 

 
 Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) is blij dat er wel een garantie is afgegeven. De eerder 

ontvangen subsidie zou voor de Passieweek zijn en niet voor de Matthäus Passion met een 
andere doelstelling. Klopt dat? 

 
 Wethouder Hoelscher vergelijkt het met de Theaterroute die een volgende keer de Theaterweek 

wordt genoemd. Het gaat in beide gevallen om de Matthäus Passion. De stichting had dit 
bezwaar bovendien formeel in kunnen dienen. Voor zover de wethouder bekend gaat het 
evenement door en is het eerste kaartje door de burgemeester gekocht. Helaas zijn 
sympathieke voorstellen niet altijd te honoreren binnen de kaders. 

 
6. Spreekrecht voor burgers 

Er hebben zich geen insprekers gemeld. 
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7. Behandelpunten 
  
7.1  Presentatie Dwang in de zorg  
 Mevrouw Epskamp stelt het interventieteam voor middels een foto. De presentatie gaat over de 

nieuwe Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang, die vanaf 1 januari 2020 de Wet Bopz 
vervangen. Het interventieteam is verantwoordelijk voor het onderzoek naar een mogelijke 
zorgmachtiging. De Bopz was een opnamewet en nu is het meer een behandelwet. Bij de Wet 
zorg en dwang betreft het mensen met een psychiatrische stoornis of verstandelijke handicap en 
dan ligt het accent op verpleging, verzorging, begeleiding en ondersteuning. De gemeente heeft 
hier vooral een rol vanuit de burgemeester als er een crisisopname nodig is. De nieuwe wet gaat 
meer uit van recht op hulp, met als dat nodig geacht wordt wel varianten op verplichte zorg naar 
gelang de persoon en de situatie. 

 
 Mevrouw Blom vult aan dat het kan gaan om het toedienen van medicatie of eten, het beperken 

van bewegingsvrijheid, insluiting, opname, onderzoek aan kleding of lichaam en onderzoek aan 
de woon- of verblijfplaats. Een voorbeeld is wanneer iemand meubilair op straat gooit, dan kan 
binnengetreden worden om onderzoek te doen en iemand eventueel mee te nemen voor 
behandeling. 

 
 Mevrouw Epskamp vervolgt dat een doelstelling van de Wet verplichte ggz is om de 

rechtspositie van de cliënt te verbeteren en drang en dwang juist terug te dringen. Het 
verbeteren van kwaliteit en procedures staat voorop, met oog voor betere samenwerking met 
partners, familieleden en cliënten zelf. 

 
 Mevrouw Blom vertelt dat een van de stappen is om actief te zoeken en in kaart te brengen wat 

er al bekend is over een persoon en wat er al wordt ingezet, zodat er niet langs elkaar heen 
gewerkt maar samengewerkt wordt. Na het verkennend onderzoek kan er een verzoek tot 
zorgmachtiging ingediend worden bij de officier van justitie. Verderop in het proces wordt nog de 
kans gegeven om in gesprek met een arts een zorgplan op te stellen om dwang en drang te 
voorkomen. Nieuw is dat de persoon zelf gehoord moet worden om de kans te krijgen zijn of 
haar behoeften of wensen aan te geven. 

 
 Mevrouw Epskamp legt uit dat de rechter uiteindelijk bepaalt of de zorgmachtiging wordt 

afgegeven. 
 
 Mevrouw Leeuwin (PvdA) vraagt wat er precies onder een crisissituatie verstaan wordt. 
 
 Mevrouw Blom antwoordt dat het voorheen ging om gevaar en nu om een ernstig 

nadeelcriterium. Dat kan acuut gevaar zijn of letsel, maar ook overlast. Het is niet heel precies 
afgedekt om geen mensen buiten de boot te laten vallen, ook daarom is het oordeel van alle 
deskundigen zo belangrijk. 

 
 De heer Vreedeveld (PvdA) is benieuwd wie beoordeelt of sprake is van een crisissituatie. 
 
 Mevrouw Blom antwoordt dat de burgemeester meestal een psychiater inschakelt om te bepalen 

of sprake is van ernstig nadeel, een acute situatie, een psychische stoornis of de noodzaak van 
verplichting. 

 
 Mevrouw Epskamp zet uiteen welke zaken lokaal en regionaal geregeld worden. Gemeenten 

kunnen zelf een meldpunt inrichten, daar zijn geen specifieke eisen voor. De uitvoering van de 
hoorplicht bij crisismaatregelen is regionaal georganiseerd, dat gebeurt nu telefonisch. 
Gemeenten voeren zelf verkennend onderzoek uit voor een zorgmachtiging met consultatie en 
triage wat precies de situatie is. Eventuele diagnoses zijn nu bij één ggz-medewerker belegd, 
maar komen hopelijk bij de FACT-teams (ambulante behandelteams van ggz) terecht die vaak al 



 

 
Datum: 25-02-2020 Blad: 5 
 

met personen te maken hebben. Periodieke overleggen en samenwerkingsafspraken zijn 
regionaal belegd. Informatiebeveiliging is gemeentelijk, evenals aanpassing van beleidsregels. 
Het communicatieplan is regionaal. Er wordt nog gewerkt aan een monitoringssysteem, waarbij 
gedacht wordt aan aantal meldingen, hoe ze binnenkomen en opgevolgd worden. Ook is het 
nodig te kijken hoe de ondersteuningsvraag wordt opgepakt wanneer mensen na een opname 
weer thuiskomen. Iedereen kan een melding doen en met de melder wordt besproken over wie 
het gaat, wat de signalen zijn en of sprake is van ernstig nadeel, een psychische stoornis en 
hulpverlening. 

 
 Mevrouw Okkema (Dorpsbelangen Huizen) vraagt of het dan afwachten is hoeveel een melder 

weet over de persoon. 
 
 Mevrouw Epskamp beaamt dat er zoveel mogelijk wordt uitgevraagd, ook of iemand bij een 

zorginstelling in beeld is. Het is belangrijk om uit te vragen, ook om te achterhalen of iemand niet 
voor de grap meldt. 

 
 Mevrouw Blom vult aan dat een vrees vooraf was of buren elkaar niet zouden melden bij onmin 

om dwars te zitten. Tot nu toe zijn er nog geen meldingen binnengekomen.  
 
 Mevrouw Okkema (Dorpsbelangen Huizen) gaat ervan uit dat aan waarheidsvinding wordt 

gedaan. Hoe gaat dat verder?  
 
 Mevrouw Epskamp probeert vervolgens natuurlijk ook in contact te komen met de persoon over 

wie de melding gaat. De triage wordt steeds verder uitgewerkt als een verkennend onderzoek 
wordt gestart. Dat gebeurt altijd door twee medewerkers, die zich continu afvragen of het nog 
klopt wat ze zeggen. Ook kan een consultatie- of adviesvraag aan ggz gesteld worden. 

 
 Mevrouw Blom vervolgt dat een verkennend onderzoek kan leiden tot het indienen van een 

aanvraag voor een zorgmachtiging, waar de officier van justitie mee aan de slag gaat. Hij doet 
de waarheidsvinding over en kan de aanvraag voorleggen aan de rechter, die uiteindelijk beslist. 
Winst is dat bij het verkennend onderzoek gekeken wordt wat er al bekend is en of er niet zaken 
opgepakt kunnen worden door contacten te leggen met het FACT-team, familie of buren.  

 
 Mevrouw Leeuwin (PvdA) is benieuwd hoe lang zo'n proces duurt. Bij een crisis is toch haast? 
 
 Mevrouw Epskamp antwoordt dat er veertien dagen de tijd is voor een verkennend onderzoek 

vanaf het moment van de melding. 
 
 Mevrouw Blom verduidelijkt dat een verkennend onderzoek gericht is op een eventuele 

aanvraag van een zorgmachtiging. De officier van justitie kan overleggen met een geneesheer-
directeur en de persoon zelf, dat traject kan ook weken duren. Vervolgens gaat de rechter zich 
erover buigen. Bij een crisismaatregel beslist de burgemeester veel sneller. De maatregel kan 
drie dagen worden opgelegd met de mogelijkheid van verlenging met drie weken. Het 
interventieteam is daar niet bij betrokken. Idealiter sluit de termijn van de crisismaatregel aan op 
het andere traject van zorgmachtiging. 

 
 Mevrouw Epskamp gaat er in eerste instantie van uit dat de persoon over wie de melding gaat, 

zelf ook een hulpvraag heeft, direct of later. Gedurende het proces wordt geprobeerd daarbij aan 
te sluiten zodat het vrijwillig blijft en een zorgmachtiging niet nodig is. Als er geen sprake is van 
ernstig nadeel, een psychische stoornis of het weigeren van vrijwillige zorg, dan wordt de opstart 
richting aanvraag zorgmachtiging afgesloten en wordt, net als in andere gevallen, gekeken naar 
inzet van nodige ondersteuning en begeleiding. De Wet verplichte ggz is altijd tijdelijk, hoe graag 
buren dat soms ook anders zouden willen. Uiteindelijk is het een noodlapmiddel en volgt altijd 
normalisatie en terugkeer in de wijk. 
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 De heer Vreedeveld (PvdA) vraagt of er een proceseigenaar is. 
 
 Mevrouw Epskamp antwoordt dat het per geval verschilt. Is iemand bijvoorbeeld al in 

behandeling bij de ggz maar komen er aanvullende signalen binnen, dan is een zorgmachtiging 
niet aan de orde omdat zorg al vrijwillig geaccepteerd wordt. De ggz behoudt op dat moment de 
casusregie. Is dat niet het geval, dan zal het interventieteam de regie voeren maar hoe het loopt 
zal ook per casus verschillen. 

 
 De heer Bosch (SGP) kan de link naar de presentatie niet openen. 
 
 De voorzitter antwoordt dat hiernaar gekeken wordt en dat de presentatie in pdf-vorm 

nagezonden zal worden. 
 
 Mevrouw Fitskie (D66) is benieuwd of er sprake is van wachtlijsten om mensen acuut te 

plaatsen, gezien de tekorten in de zorg.  
 
 Mevrouw Epskamp heeft zelf niet te maken met de acute zorg, maar merkt wel dat er 

wachtlijsten zijn voor behandelplekken. In het extreme geval leidt de wet tot opname, maar voor 
die tijd is de hoop iemand thuis zo snel mogelijk te behandelen.  

 
 Mevrouw Blom ziet wel een effect van wachtlijsten. Wanneer iemand drie maanden moet 

wachten voor een behandeling van een zware depressie of andere klachten kan starten, dan 
kan de situatie in de tussentijd verslechteren. Het interventieteam kan er niet voor zorgen dat de 
behandeling eerder start, maar wel proberen de persoon in zijn omgeving draaiende te houden. 

 
 Mevrouw Epskamp hoopt dat de wet ook zal leiden tot betere samenwerkingsafspraken over 

terugkeer uit een instelling en inzet van begeleiding, zodat er minder sprake zal zijn van 
draaideurcliënten. 

 
 De heer Van Klink (VVD) concludeert dat het interventieteam blij is met de wetswijziging, omdat 

er meer middelen zijn ongedwongen zorg aan te bieden. Krijgen patiënten hierdoor nu beter, 
sneller en effectiever hulp?  

 
 Mevrouw Epskamp hoopt dat laatste zeker. De rechtspositie van cliënten verbetert, zo is het 

horen vastgelegd evenals samenwerking met instellingen en familie om een beter net te 
creëren. Er zijn nog geen meldingen binnen, dus het moet nog blijken hoe het in de praktijk 
uitpakt. 

 
 Mevrouw Blom merkt in de voorbereidingen het afgelopen halfjaar al dat de samenwerking met 

ggz is verbeterd en dat bijvoorbeeld contactgegevens uitgewisseld zijn. Ook kan het 
interventieteam nu rechtstreeks de crisisdienst bellen zonder tussenkomst van huisartsen of 
huisartsenpost. 

 
 Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) is blij de positieve punten te horen. Zijn er ook 

knelpunten?  
 
 Mevrouw Blom kan daar nog niet op antwoorden, omdat er nog geen meldingen en 

verkennende onderzoeken hebben plaatsgevonden. Over een paar maanden zal intern gekeken 
worden hoe het loopt en hoe meldingen binnenkomen, want dat kan via de site, maar ook via 
meldpunten voor overlast en zorg. Mogelijk zal overwogen worden om die meldpunten te 
koppelen. 
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 Wethouder Hoelscher wijst erop dat Huizen en de regio al langer outreachend werken en ingaan 
op signalen met het interventieteam. Het Veiligheidshuis in de regio is omgevormd tot Zorg- en 
Veiligheidshuis. Niet alleen wethouders zitten daar aan tafel, maar ook burgemeesters, politie en 
ggz, om het beste te doen voor de cliënt. Opsluiten is nooit dé oplossing, omdat een cliënt altijd 
terug zal keren naar de maatschappij. Ook in de Veiligheidscoalitie Midden-Nederland, waar de 
wethouder namens de regio zitting in neemt, staat de wet nadrukkelijk op de agenda. Uiteraard 
wordt er goed gekeken naar de werking in de praktijk en eventuele knelpunten. Een jaar geleden 
is al geregeld dat er standaard een psychiater komt vanuit de ggz als het interventieteam 
daarom vraagt, dat was geen standaardprocedure. Met dergelijke afspraken wordt ernaar 
gestreefd dat de wet zo min mogelijk nodig zal zijn. 

 
 De heer Vreedeveld (PvdA) is benieuwd of de wet niet botst met de AVG. 
 
 Mevrouw Blom heeft dat niet persoonlijk uitgezocht, maar wel nagevraagd bij het ministerie en 

VNG. De wet maakt het mogelijk gegevens uit te wisselen tussen ketenpartners. Juist de inzet 
op preventie nog voor officiële procedures zorgt inderdaad wel voor een spanningsveld.  

 
 Mevrouw Epskamp benadrukt dat bij de uitvraag alleen feiten worden genoteerd. Het schriftelijk 

motiveren van zorgen maakt dat het delen onderbouwd kan worden. 
 
 Mevrouw Leeuwin (PvdA) is benieuwd hoe er met de inwoners gecommuniceerd is over de wet. 
 
 Mevrouw Blom antwoordt dat er niet gekozen is voor een uitgebreide campagne op voorhand, 

omdat het melden te veel zou kunnen stimuleren terwijl het maar voor een zeer beperkte groep 
van toepassing is. Wel is het via de website en de Veiligheidskrant gecommuniceerd. Bij de 
regionale campagne 'Hé, het is oké' over de omgang met verwarde mensen zal het onder de 
aandacht gebracht worden. Hieraan is ook een informatiebijeenkomst in Huizen gekoppeld. 

 
 De voorzitter dankt de beide dames voor de uitgebreide presentatie en beantwoording. 
 
7.2 Mededeling wethouder Hoelscher over inspectieonderzoek William Schrikker Stichting 
 Mevrouw Van Werven (D66) vindt de mededeling zorgelijk, vooral omdat de stichting zelf de 

tekortkomingen in het garanderen van de veiligheid onvoldoende ingezien lijkt te hebben. 
Hoeveel tijd is er om de boel op orde te krijgen? Hoe blijft de veiligheid van de kinderen in die 
tijd gewaarborgd en gemonitord? Is er een plan B als de situatie toch niet verbetert? Hebben 
andere instellingen voldoende capaciteit om cliënten op te vangen bij een cliëntenstop?  

 
 Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) wijst erop dat een eventuele geldboete ook de 

kwaliteit zal beïnvloeden. De cliëntengroep is specifiek. Is er nagedacht over mogelijkheden en 
oplossingen voor cliënten, bijvoorbeeld met een verstandelijke beperking, om elders hulp te 
kunnen krijgen bij een cliëntenstop? Het verbaast dat er geen zorgen zijn over de 64 jeugdigen 
in de regio die bij de stichting zitten. Hoe is dat getoetst? De vijf punten zijn toch redelijk zwaar.  

 
 Mevrouw Van Deutekom (CDA) vraagt of er op dit moment inderdaad geen sprake is van 

kinderen die risico lopen. De termijn van drie tot zes maanden om tot oplossingen te komen is 
best lang. Omdat er meer berichten zijn geweest de afgelopen maanden over gecertificeerde 
instellingen zou er een plan van aanpak komen. Hoe staat het daarmee?  

 
 Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) spreekt de zorgen uit over de berichten van de laatste tijd over 

gecertificeerde instellingen en heeft de indruk dat het college die zorgen ook deelt. 
 
 Wethouder Hoelscher maakt zich ook ernstige zorgen en heeft daarom ook meerdere 

mededelingen gedaan de afgelopen maanden. Het betreft zorg voor een groep zeer kwetsbare 
inwoners, namelijk kinderen die recht hebben op de beste begeleiding om uiteindelijk zelf de 
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mogelijkheid te hebben iets van hun leven te maken. Er is geen sprake van gevaarlijke situaties, 
de inspectie heeft risico's geconstateerd. Dat is al ernstig genoeg. Bij gevaarlijke situaties zou de 
inspectie hebben ingegrepen, nu is een aanwijzing gegeven om de dossiers op orde te brengen. 
Het betreft achttien kinderen uit de gemeente Huizen, die soms uit hetzelfde gezin komen. Het 
portefeuillehoudersoverleg is het gesprek met de stichting aangegaan om zorgen over te 
brengen en aan te dringen op het zo snel mogelijk op orde krijgen van de situatie. Het is een 
extra kwetsbare groep van kinderen met een licht verstandelijke of een fysieke beperking en 
soms ouders met een licht verstandelijke beperking. Vandaag heeft er intern beraad in de regio 
plaatsgevonden, waarvan de uitkomst eerst met de stichting gedeeld zal worden zodat zij het 
niet uit de krant hoeven te vernemen. De wethouder zou het in een besloten deel mee kunnen 
delen, anders krijgt de raad donderdag een mededeling. Het dossier bezorgt de wethouder 
slapeloze nachten vanwege de verantwoordelijkheid voor de kinderen. Wanneer er onhoudbare 
situaties ontstaan, dan grijpt de gemeente echt in door de directeur van een instelling te bellen 
en het te regelen. In de vorige periode vond er geen bestuurlijk overleg plaats met de 
instellingen, dat is meteen veranderd. Een paar weken geleden is met de instellingen gesproken 
om het contact met de uitvoeringsorganisatie te verbeteren door mensen van instellingen hier te 
laten werken en gemeentelijke consulenten mee te laten lopen, zodat er aan de voorkant eerder 
en beter signalen op waarde geschat kunnen worden. Alles staat of valt bij goede communicatie. 
Als het bij een instelling te druk is of het lukt om een andere reden niet, dan is het van groot 
belang dat te bespreken in het belang van het kind. Wie de regie heeft, is van ondergeschikt 
belang. De gemeente stapt in en neemt haar verantwoordelijkheid wanneer nodig. 

 
 Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) herinnert zich dat instellingen op een hoorzitting ruim 

een jaar geleden klaagden over het tijdschrijven. Wordt dat ook meegenomen? Wellicht is het 
een van de oorzaken buiten de werknemerstekorten.  

 
 Wethouder Hoelscher zit midden in de marktconsultaties waar ook alle gecertificeerde 

instellingen voor zijn uitgenodigd. Extra geld is nooit alleen de oplossing, het gaat om het 
systeem en communicatie waarbij alle neuzen in een casus dezelfde kant op komen te staan. 
Het interventieteam is een goed voorbeeld hoe partijen actief bijeengebracht kunnen worden. De 
wethouder is niet heel enthousiast over het huidige systeem in de hele zorg. Er moet iets 
veranderen. Het tijdschrijven is per 1 januari 2020 afgeschaft. Mensen in de zorg moeten niet 
administreren, maar vooral zorg leveren. Het is belangrijk te vertrouwen op deskundigen en 
bijvoorbeeld niet een nieuwe beschikking te eisen als na acht weken de oorspronkelijke termijn 
afloopt en iemand bij de ggz dat onvoldoende acht. Het personeelstekort is een groot probleem. 
Bij Jeugd- en Gezinsbeschermers is het verloop meer dan 25%. Dat komt de continuïteit van 
zorg niet ten goede. In de regio Utrecht ligt 25 miljoen euro klaar om dit samen aan te pakken. 
Uiteindelijk vist iedereen wel in dezelfde vijver, want ook consulenten moeten SKJ-geregistreerd 
zijn.  

 
 Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) waardeert de betrokkenheid van de wethouder. Wat 

bedoelde hij precies met dat er voor het eerst bestuurlijk contact is geweest met de instellingen?  
 
 Wethouder Hoelscher verduidelijkt dat er onder het vorige college geen bestuurlijke contacten 

waren, dat is meteen veranderd toen het huidige college aantrad. Er moeten contacten zijn op 
bestuurlijk, uitvoerend en managementniveau. Zo ontstaat er onderling begrip en een gevoel 
van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor oplossingen. Er staat een nieuw bestuurlijk overleg 
gepland. 

 
 Toezegging: 
 Wethouder Hoelscher zegt toe om een aanvullende mededeling naar de commissie te sturen 

over de William Schrikker Stichting. 
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7.3 Mededeling wethouder Verbeek over Jaarverslag Regionaal Leerlingzaken schooljaar 
2018-2019 
 Mevrouw Van Deutekom (CDA) ziet in het procesplaatje dat er een leerplichtambtenaar 
aanwezig is en een boa, maar dat de boa ook leerplichtambtenaar is. Heeft deze twee petten 
tegelijk op?  
 
 Mevrouw Leeuwin (PvdA) leest dat er erg veel leerlingen in het speciaal basisonderwijs worden 
aangemeld en hoort van inwoners dat sprake zou zijn van wachtlijsten terwijl de kwetsbare 
groep kinderen juist baat heeft bij school. Is het college hiermee bekend en wat wordt eraan 
gedaan om te voorkomen dat kinderen thuiszitten?  
 
 Wethouder Hoelscher legt uit dat het allemaal leerplichtambtenaren zijn, van wie sommige 
beëdigd zijn als boa waardoor ze ook mogen verbaliseren. Er zijn ook casussen waarbij een 
boete weinig zin lijkt te hebben, bijvoorbeeld als de ouders in een scheiding liggen en niets te 
maken willen hebben met een kind. De wethouder heeft naar aanleiding van de vraag van de 
PvdA vanochtend gesproken met de directeur van Unitas en de directeur van de speciale 
basisschool. Er is geen sprake van wachtlijsten. Alle leerlingen met een aanwijzing speciaal 
onderwijs worden aan het begin van het schooljaar geplaatst. In veel groepen is er ruimte om 
gedurende het jaar nieuwe leerlingen op te nemen en soms wordt tijdelijk een plus-1-situatie 
getolereerd (een leerling te veel). Meestal blijft een kind tot plaatsing mogelijk is op de school 
waar hij of zij al onderwijs genoot, omdat die school nog steeds de plicht heeft onderwijs aan te 
bieden, waarbij extra bijstand kan worden verleend om te zorgen dat dit mogelijk is. De 
afgelopen twee jaar is het aantal plaatsen met honderd verhoogd en in de jaren daarvoor ook 
met honderd. Wel komt het voor dat ouders het niet eens zijn met de adviezen van deskundigen 
en geen gebruik willen maken van de geboden opties. Mogelijk komen de verhalen over 
wachtlijsten daaruit voort.  
 
 Mevrouw Leeuwin (PvdA) dankt de wethouder voor de toelichting en bespreekt bilateraal graag 
een casus waarbij dat toch anders lijkt te zitten. 

 
7.4 Mededeling wethouder Verbeek over informatiebulletin Talent Primair 
 Mevrouw Leeuwin (PvdA) leest over bovenformatief personeel vanuit de reserves én 

personeelstekorten. Hoe rijmt dat met elkaar? Op pagina 5 vraagt Talent Primair de gemeente 
een reactie op de personeelsproblematiek, is die er inmiddels? Bij de Dr. Maria 
Montessorischool is er een tegenvaller van 26.000 euro vanwege asbest en het is nog niet 
duidelijk waar de rekening komt te liggen: gemeente, school of bouwer. Is daar al wat over te 
zeggen?  

 
 Mevrouw Van Deutekom (CDA) vraagt zich af of de financiële tegenvaller bij de gemeente komt 

te liggen, aangezien de bijdrage van de school al aan de taks zit. Er wordt gesproken over het 
Holleblok als mogelijke locatie voor het hoogbegaafdenonderwijs, dat nu in Blaricum gevestigd 
is. Komt het dan bij een van de drie scholen in? Het pand van Visio heeft een maatschappelijke 
bestemming, maar de school kan er niet blijven. Stuurt de gemeente op het behouden van de 
maatschappelijke bestemming?  

 
 Wethouder Hoelscher vindt de eerste vraag technisch, maar antwoordt dat bovenformatief 

betekent dat er meer geld wordt uitgetrokken voor personeel dan waar een school budget voor 
krijgt. Dat extra personeel moet geworven worden en daarbij speelt net zo goed het 
personeelstekort een rol. Het personeelstekort speelt in heel Nederland en is nog groter in de 
grote steden. Er is regionaal aandacht voor. Het is belangrijk dat Huizen goed bereikbaar is en 
dat er genoeg passende woningen zijn voor aan te trekken leerkrachten. De gemeente kan het 
personeelstekort niet oplossen, personeel is de verantwoordelijkheid van schoolbesturen. De 
wethouder verzoekt de vraag over een gemeentelijke reactie te herhalen. 
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 Mevrouw Leeuwin (PvdA) wijst op pagina 5, waar Talent Primair een standpunt vraagt van de 
gemeenten over het feit dat het noodplan voor grote steden waarschijnlijk de druk op 
omliggende gebieden juist zal vergroten. Bij twee scholen zouden sommige klassen niet meer 
bemenst kunnen worden. Speelt dat ook in Huizen? 

 
 Wethouder Hoelscher is met wethouder Verbeek bij alle scholen langsgegaan en dit probleem 

kwam op alle scholen naar voren. Huizen moet aantrekkelijk blijven met voldoende betaalbare 
woningen, zodat personeel er graag komt wonen, zowel onderwijs- als zorgpersoneel. Talent 
Primair zou het verzoek om een reactie beter niet via het jaarverslag kunnen stellen, maar in het 
bestuurlijk overleg. De wethouder gaat er ook van uit dat dit gebeurt en zal anders een memo 
sturen. Bij verbouwingen en nieuwbouw komen tegenvallers vaak voor, in dit geval asbest. Er is 
een post onvoorzien opgenomen van 50.000 euro in de raming en de verwachting is dat de 
tegenvaller opgevangen kan worden binnen het budget. Als er extra budget nodig was geweest, 
dan had de raad dat meteen gehoord en het niet hoeven te vernemen uit een jaarverslag van 
Talent Primair. Het gebouw van Visio heeft inderdaad een maatschappelijke bestemming, maar 
dat hoort thuis in een andere commissie. Het Visio-gebouw is geen duurzame oplossing voor 
hoogbegaafdenonderwijs en de gemeente Huizen heeft Holleblok aangeboden. 
Vastgoedspecialist mevrouw Van Dijk kan hier meer informatie over verschaffen, maar de 
wethouder neemt aan dat het een duurzame optie betreft. Het is afwachten wat er gaat 
gebeuren met het gebouw en de raad zal een oordeel vellen, daarna kan gekeken worden naar 
de bestemming. De maatschappelijke bestemming beperkt wel wat Visio kan doen. Hier zijn al 
mededelingen over gedaan en discussies over gevoerd, dus de raad is erbij betrokken. 
 

7.5 Mededeling wethouder Boom over aanpassingen planning uitwerking publieke 
samenwerking binnen sportaccommodaties 

 Mevrouw Van Deutekom (CDA) verbaast zich over het argument dat besluitvorming vertraagd is 
omdat zorgvuldigheid en inzet vereist is. Dat is toch altijd het geval? Tijdens de bespreking van 
het raadsvoorstel leek uitstel juist niet mogelijk vanwege afspraken. 

 
 Mevrouw Leeuwin (PvdA) vraagt of de vertraging aan de gemeente ligt of aan SRO. Wat is de 

reden? 
 
 Wethouder Hoelscher beaamt dat elk proces zorgvuldig plaats moet vinden, maar geeft aan dat 

de publiek-private samenwerking voor Huizen wel een nieuwe situatie betreft. Het klopt dat er 
afspraken zijn gemaakt met de huidige beheerder (Optisport) over data, maar gedurende het 
traject is gezamenlijk ontdekt dat enkele juridische en fiscale zaken nader uitzoekwerk, controle 
en dus meer tijd vergden zodat de raad niet een voorstel voorgelegd krijgt dat achteraf toch niet 
uitvoerbaar blijkt. De termijn van een halfjaar hangt samen met de procedure het voorstel eerst 
voor te leggen voor wensen en bedenkingen en dan voor besluitvorming, waarbij de stukken tien 
weken voor behandeling bij de raad moeten liggen. Gelukkig wil Optisport medewerking 
verlenen door nog een halfjaar zonder extra kosten het beheer te doen. De gemeente 
onderhoudt met eigen mensen de Sijsjesberg. De argumentatie had anders verwoord kunnen 
worden. Er is geen sprake van een gebrek aan ambtelijke capaciteit; gezien de complexiteit 
bemoeien de afdelingshoofden en adjunct-directeur zich met het traject. 

 
8. Vaststellen toezeggingenlijst 

 Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) vraagt of het lukt om alle toezeggingen die gepland staan voor 
het eerste kwartaal na te komen. 
Wethouder Hoelscher geeft aan dat dit voor de meeste toezeggingen gaat lukken. Wethouder 
Hoelscher stelt voor om toezegging 39 door te schuiven naar het tweede kwartaal. De 
commissie stemt hiermee in.  
 
De toezeggingenlijst wordt vastgesteld met inachtneming van de volgende wijzingen. 
• Toezegging nummer 38 wordt afgevoerd.  
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• Toezegging nummer 39 wordt doorgeschoven naar het tweede kwartaal. 
 
9. Rondvraag 
 De heer Vreedeveld (PvdA) leest dat de prestatieafspraken met de Alliantie per 1 januari 2020 

zijn afgelopen. Zijn hiermee bepaalde afspraken komen te vervallen? Wanneer volgen een 
evaluatie en eventueel nieuwe prestatieafspraken? Wanneer mag de raad zich daarover 
buigen?  

 
 Toezegging: 
 Wethouder Hoelscher neemt de vraag mee en zegt toe dat wethouder Rebel daar in een memo 

op terugkomt.  
 
 Mevrouw Fitskie (D66) vraagt of en in welke vorm de gemeente zich bezighoudt met het 

coronavirus. Een aantal gemeenten plaatst bijvoorbeeld houders met licht desinfecterende gels 
in gemeentelijke panden.  

 
 Wethouder Hoelscher antwoordt dat er allerlei draaiboeken klaarliggen, ook voor 

infectieziektebestrijding. De directeur van de GGD is ook de directeur Publiek 
gezondheidsbeleid en zit in de Veiligheidsregio en adviseert de voorzitter daarvan. Er liggen 
regionale crisisplannen op de plank. Wel is het goed zaken in perspectief te zien. Er zijn op dit 
moment nog geen besmettingen in Nederland en het virus valt te typeren als een zware griep. 
Het RIVM en de NOS bieden goede informatie. Veel mensen herstellen en zij die dat niet doen 
zijn vaak ouderen met een verzwakte afweer. Een goede handhygiëne is volgens het RIVM op 
dit moment voldoende. Daar is nog veel winst te behalen, bijvoorbeeld om niet in de hand te 
hoesten en om regelmatig goed handen te wassen. Mondkapjes schijnen onvoldoende te 
werken. Vraagt de situatie om extra maatregelen, dan worden de raad en de inwoners 
onverwijld geïnformeerd. 

 
 Mevrouw Veer (Leerbaar Huizen) weet dat het college vrijwilligers als belangrijke pijlers ziet van 

verenigingen en instellingen. Het verbaast haar dat het Huizer Museum volgens de Gooi- en 
Eemlander slecht omgaat met vrijwilligers en hen behandelt als betaalde krachten. Kan hier 
aandacht aan besteed worden?  

 
 Wethouder Hoelscher noemt vrijwilligerswerk altijd het smeermiddel van de maatschappij. 

Uiteindelijk is het de verantwoordelijkheid van een organisatie hoe ze omgaat met haar 
vrijwilligers. De wethouder zal contact opnemen met het museum om te kijken of er een 
oplossing is, maar heeft geen gezagsverhouding. Als het artikel klopt, dan is dat jammer voor 
het museum en de vrijwilligers. De wethouder koppelt de uitkomsten van het gesprek met het 
museum terug. 

 
 Mevrouw Veer (Leefbaar Huizen) zou dat heel fijn vinden, want het museum heeft vrijwilligers 

echt nodig en zou soepeler met hen om moeten gaan. 
 
 Wethouder Hoelscher weet dat ieder verhaal altijd twee kanten heeft en hoopt dat de partijen in 

gesprek samen tot een oplossing komen. 
 
 Toezegging: 
 Wethouder Hoelscher zegt toe in gesprek te gaan met het Huizer Museum over de inzet van 

vrijwilligers en de commissie hierover te informeren.  
 
 Dhr. Schaap (Transparant Huizen) wijst erop dat de Alliantie sommige voormalige sociale 

huurwoningen nu verhuurt voor wel 300 euro boven de sociale huurprijs, zoals het glaspaleis 
aan de Gooilandweg. Is dit bekend bij het college?  

 



 

 
Datum: 25-02-2020 Blad: 12 
 

 Wethouder Hoelscher kent dergelijke verhalen uit heel Nederland, waarbij sociale huurwoningen 
worden opgeknapt en in punten omhoog gaan tot boven de huurgrens. Dit geval is hem niet 
bekend en hij zal wethouder Rebel er in een memo op terug laten komen. 

 
 Toezegging: 
 Wethouder Hoelscher neemt de vraag mee en zegt toe dat wethouder Rebel daar in een memo 

op terugkomt. 
 
 
Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.35 uur. 
 
 
 
 Aldus vastgesteld in de vergadering van 31 maart 2020. 
 
 De commissiegriffier, De voorzitter, 
 
 
 


