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Notulen van de openbare commissievergadering Sociaal Domein 
 
Datum:  dinsdag 28 januari 2020 
Aanvangstijd:  20:01 uur 
Eindtijd: 21:20 uur 
Locatie:  Raadszaal gemeentehuis van Huizen 
 

 

 
 

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

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

 

• Fractie Dorpsbelangen Huizen: 
J.B.R. Driessen, mw. B. Okkema  
 

• CDA-fractie: 
Mw. D.C. van Deutekom  

 

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

 

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

 

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

 

• Fractie Leefbaar Huizen: 
F.E.R. Koning, B. van Woerkom 
 

• ChristenUnie-fractie: 
Mw. M. Terlouw 

 

• SGP-fractie: 
G.J. Bosch 

 
Griffie/raadsadviseur 
J. Veenstra (raadsgriffier)  
Mw. K. de Rooij (raadsadviseur) 
 
College 
M.W. Hoelscher 
G. Rebel (tot 20:30) 

 
 

Afwezig: 
 

• L. Schaap (Transparant Huizen) 
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• R. Witte (CDA) 

• R.J.C. Bource (SGP) 
 
 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20:01 en heet alle aanwezigen hartelijk welkom.  

  

2. Mededelingen 

 De voorzitter meldt dat dhr. Schaap (Transparant Huizen), dhr. Witte (CDA) en dhr. Bource (SGP) zich 

hebben afgemeld.  

 

3. Vaststellen vergaderorde 

De voorzitter meldt dat de volgende mededelingen zijn aangemeld als behandelpunt: 
• Mededeling wethouder Hoelscher over bijgestelde prognose Sociaal Domein is aangemeld door de 

fractie van VVD en wordt aan de agenda toegevoegd onder aanvullend agendapunt 7.3. 
• Mededeling wethouder Hoelscher over capaciteit gecertificeerde instellingen is aangemeld door de 

fracties van ChristenUnie, D66, PvdA, CDA en wordt aan de agenda toegevoegd onder aanvullend 
agendapunt 7.4. 

• Mededeling wethouder Hoelscher over uitkomst hoger beroep Thuiszorg Gooi en Vechtstreek is 
aangemeld door fracties van ChristenUnie, CDA en wordt aan de agenda toegevoegd onder 
aanvullend agendapunt 7.5. 

• Mededelingen wethouder Hoelscher voor de commissie Sociaal Domein is aangemeld door de 
fractie van CDA en wordt aan de agenda toegevoegd onder aanvullend agendapunt 7.6. 

 
4. Vaststellen resumé(s) 

 

4.1  Resumé commissie Sociaal Domein d.d. 26 november 2019 

Op pagina 3 staat de eerste toezegging van wethouder Hoelscher verkeerd genoteerd. Deze moet 

luiden: 'Wethouder Hoelscher zegt toe dat er half februari een informatieavond wordt georganiseerd 

voor bewoners over dwang in zorg.' Daarnaast komt er ook een presentatie over dwang in zorg. De 

toezegging moet ook nog aangepast worden op de lijst met toezeggingen. 

Het resumé wordt conform deze wijziging vastgesteld. 

  

4.2 Notulen commissie Sociaal Domein d.d. 26 november 2019 

Op pagina 15 staat in de vierde alinea 'Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) hoort graag hoe de gemeente 

omgaat met de tegenprestatie, gezien de landelijke berichtgeving over reisplannen.' Dit moet worden: 

'Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) hoort graag hoe de gemeente omgaat met de tegenprestatie voor de 

bijstand.' 

Het verslag wordt conform deze wijziging vastgesteld. 

  

5. Informatie van het college. 

  

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

 De volgende mededeling van het college en/of de portefeuillehouders zijn door de commissie voor 

kennisgeving aangenomen. 

• Mededeling wethouder Rebel over Perspectief op werk. 

 

5.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen 

 Er zijn geen mondelinge mededelingen.  

 

5.3 Vragen aan het college 

 Er zijn geen vragen aan het college. 

 

6. Spreekrecht voor burgers 

 Er hebben zich geen insprekers gemeld. 
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7. Behandelpunten 

 

7.1 Brief Mind Ypsilon over manifest "Sleutel in handen" 

 De heer Vredeveld (PvdA) leest dat ingezet wordt op samenwerking om complexe problematiek te 

voorkomen. Een probleem in de zorg is het ontbreken van één aanspreekbare eindverantwoordelijke. 

Wordt daar handen en voeten aan gegeven? Het interventieteam is de afgelopen jaren versterkt. 

Waardoor komt het dan dat de gemeente de stijging van het aantal verwarde personen niet goed kan 

duiden? Hoe worden dergelijke meldingen opgevolgd? Woonproblemen worden vaak bij corporaties 

neergelegd en zorgvragen bij de consulent of de GGZ. Is of komt er echt een integrale aanpak, die 

zowel oog heeft voor de patiënt als voor de omgeving? Wordt er dit jaar nog een analyse gemaakt van 

ouderen en andere mensen met behoefte aan ondersteuning wat betreft hun woon- en zorgopgaven? 

Onlangs is een landelijke taskforce ingesteld en het zou goed zijn een speciaal programma op te 

stellen als onderdeel van de lokale Woonvisie. 

 

 Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) onderschrijft de punten in het manifest zeer. Kan de wethouder 

voorbeelden geven van hoe er wordt ingezet op zinvolle dagbesteding? Kleinschaligheid is van belang 

voor een veilig gevoel. Hoe wordt dat bij beschermd wonen ingevuld?  

 

 De heer Bosch (SGP) is blij met het manifest en de lokale aanpak. Bij crisissituaties moet snel en 

adequaat gereageerd kunnen worden en maatwerk is van groot belang. Het is goed dat de raad op 

meerdere momenten betrokken wordt bij de uitwerking van het nieuwe regionale beleidsplan. 

 

 Wethouder Hoelscher kan veel vragen nog niet beantwoorden, omdat het regionale beleidsplan 

bescherming en opvang nog vastgesteld moet worden later dit jaar. De raad wordt hierbij betrokken. 

Het aanspreekpunt is het interventieteam, die aan de slag gaat met alle meldingen over verwarde 

personen en alle benodigde partijen erbij betrekt om te komen tot een integrale oplossing, voor zover 

mogelijk. Het aantal opvangplekken en woningen is schaars, maar er wordt altijd naar een oplossing 

gezocht. In 2018 heeft de raad ingestemd met de aankoop van interventiewoningen. Een medewerker 

van het interventieteam is bezig het hele speelveld in kaart te brengen om de lijnen te verkorten, zodat 

er nog sneller geschakeld kan worden. 

 

 De heer Vredeveld (PvdA) doelt meer op een eindverantwoordelijke van het hele proces. 

 

 Wethouder Hoelscher antwoordt dat hij zelf eindverantwoordelijke is. 

 

 De heer Vredeveld (PvdA) bedoelt een dossiereigenaar. 

 

 Wethouder Hoelscher antwoordt dat de dossiereigenaar een medewerker van het interventieteam is, 

die valt onder een teamleider en uiteindelijk de manager van de afdeling Maatschappelijke zaken. Het 

interventieteam bestond deels uit tijdelijke medewerkers op opdrachtbasis, daar is gekozen voor 

oplossingen op de langere termijn. De stijging van het aantal verwarde personen is wel degelijk te 

duiden en hangt samen met de ambulantisering van de zorg, waardoor mensen met een GGZ-

problematiek meer in de wijken komen te wonen. Deels komt dat door landelijk beleid en deels door de 

regionale keuze voor betere en goedkopere zorg dichtbij. Er wordt hard gewerkt aan het versterken 

van de opvang in regionaal verband. Het interventieteam is uniek, ook in de regio. Een integrale 

aanpak is inderdaad van belang, waarbij er niet alleen oog is voor de 'patiënt', maar ook voor 

omwonenden. Het moet wel behapbaar blijven voor de buurt en daarom moet er goed nagedacht 

worden waar wel en niet wat gedaan wordt. Er is grote woningnood en asielzoekers die meerderjarig 

worden, moeten ook gehuisvest worden. Wethouder Rebel is aan het kijken naar nieuwe locaties voor 

sociale woningbouw. De wethouder vraagt wat precies bedoeld wordt met de vraag over een analyse 

van de woonbehoefte.  
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 De heer Vredeveld (PvdA) wijst erop dat volgens de VNG eind 2020 in alle gemeenten een analyse 

gemaakt zal zijn van de woon-zorgopgave voor ouderen en andere mensen met een zorgbehoefte. 

 

 Wethouder Hoelscher stelt voor dat deze technische vraag ambtelijk gesteld wordt. Als er zo'n analyse 

komt, dan wordt deze uiteraard gedeeld met de commissie. Dagbesteding moet altijd zinvol zijn en de 

gemeente kijkt samen met de Vrijwilligerscentrale, Tijd voor Meedoen en Versa Welzijn naar het 

creëren van zinvolle dagbestedingsplekken dichtbij. Zo hoeven mensen niet ver te reizen en krijgen ze 

een echt zinvolle besteding van hun dag. De voorkeur is om het binnen de gemeentegrenzen te 

realiseren. Dit wordt ook meegenomen in het beleidsplan, evenals de invulling van beschermd wonen. 

Naar verwachting wordt het beleidsplan eind 2020 voorgelegd aan de commissie. 

 

 De heer Vredeveld (PvdA) is blij met de uitvoerige beantwoording.  

 

 Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) is blij met de aandacht voor deze complexe problematiek en 

wijst op de behandeling van GGZ en verwarde personen morgen in de Tweede Kamer. 

 

 Wethouder Hoelscher geeft aan dat in Den Haag bedacht beleid altijd lokaal moet worden uitgevoerd. 

Het is een hele grote klus om opvang, woningen en dagbesteding goed te regelen met voldoende 

draagvlak in buurten. Het regionaal beleidsplan is een goede stap, maar uiteindelijk zal het aankomen 

op de uitvoering. Het college spant zich daar maximaal voor in. 

 

 De behandeling wordt afgerond met het besluit de brief terug te plaatsen in rubriek C van de lijst van 

ingekomen stukken bij de raadsvergadering van 13 februari. 

 

7.2 Begrotingswijziging naar aanleiding van het regionale arbeidsmarktbewerkingsplan 'Werken 

aan werk' 

 De voorzitter licht toe dat de raad gevraagd wordt uiterlijk 12 februari met een zienswijze te komen. Het 

Algemeen Bestuur vergadert 13 februari overdag en de gemeenteraad diezelfde avond. De zienswijze 

zal daarom een voorlopig standpunt bevatten onder voorbehoud van vaststelling in de raad. 

 

 De heer Koning (Leefbaar Huizen) vraagt of de subsidie, waarover de wethouder een mededeling 

heeft gedaan, ook onder dit voorstel valt. 

 

 Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) herinnert zich dat Werken aan werk tot aan 2022 zou gelden, terwijl 

nu de periode 2020-2023 genoemd staat. Betekent dit dat er sprake is van vertraging? En wat gebeurt 

er met een eventueel resterend bedrag na vier jaar?  

 

 De heer Bartlema (VVD) verzoekt de wethouder duidelijk het onderscheid aan te geven tussen de door 

Leefbaar Huizen genoemde subsidie en de gelden uit dit voorstel. 

 

 De heer Bosch (SGP) vindt het van groot belang om samen te werken aan passende oplossingen om 

mensen aan het werk te krijgen en te houden. Eigenlijk heeft de raad bij vaststelling van het plan al 

ingestemd met herbestemming van deze gelden. 

 

 Mevrouw Leeuwin (PvdA) kan instemmen met het voorstel, maar valt het wel op dat er regelmatig geld 

onttrokken wordt aan de reserve Sociaal domein. Is het mogelijk een overzicht te geven van het 

verloop van deze reserve?  

 

 Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) kan instemmen met het voorstel.  

 

 De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) heeft geen vragen.  

 

 Mevrouw Van Deutekom (CDA) vindt het een goed voorstel en wenst de wethouder succes. 
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 Mevrouw Van Werven (D66) heeft geen vragen.  

 

 Wethouder Rebel kan zich de vraag over de subsidie van Perspectief op werk en dit voorstel over 

Werken aan werk goed voorstellen. Na terugstorting van de HHT-gelden uit de jaarrekening van 2017 

van de regio besloten de regiogemeenten het geld terug te willen in de eigen begrotingen in afwachting 

van dit plan (5,6 miljoen euro in totaal, negen ton voor Huizen). Nu Werken aan werk is vastgesteld, 

wordt 255.00 euro overgeheveld om de regionale acties van het plan uit te kunnen gaan voeren. De 

middelen komen in een bestemmingsreserve en worden hopelijk allemaal besteed aan het plan. Mocht 

er geld resteren na vier jaar, dan kan het zijn dat het terugvloeit naar gemeenten, maar er kan ook een 

ander voorstel komen. De raad wordt daarin gekend. Perspectief op werk is een budget bij Sociale 

Zaken waar regio's plannen in kunnen dienen om 2 miljoen euro aan extra middelen binnen te krijgen. 

Onderdelen van dat plan sluiten aan bij Werken aan werk, maar de plannen staan wel los van elkaar. 

Alles is erop gericht om mensen met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. 

De wethouder stelt voor om een overzicht van het verloop van de reserve in het jaar 2019 aan te 

leveren bij de jaarrekening 2019. Dat geeft een beeld, al is het niet de actuele stand, want met dit 

voorstel wordt er ook een bedrag onttrokken. Het is een beweeglijk fonds. 

 

 Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) herhaalt de vraag of er sprake is van vertraging. 

 

 Wethouder Rebel denkt dat dit inderdaad het geval is, de uitvoering is een jaar opgeschoven en begint 

niet in 2019 maar in 2020. 

 

 Mevrouw Van Werven (D66) is zeer enthousiast over het plan en vindt de herbestemming logisch. 

 

 De heer Bartlema (VVD) dankt de wethouder voor de heldere uiteenzetting dat er van verschillende 

kanten middelen komen voor verschillende projecten, die wel naar hetzelfde doel toe werken. Het 

risico van meerdere initiatieven is het behoud van de regie, maar de fractie kan met de uitleg van de 

wethouder instemmen met het voorstel en wenst de wethouder en de regio veel succes. 

 

 De heer Koning (Leefbaar Huizen) sluit aan bij de VVD. 

 

 De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) kan ook instemmen met het voorstel.  

 

 Advies commissie 

De commissie adviseert de raad in zijn vergadering van 13 februari bij het agendapunt “Hamerstukken” 

in te stemmen met het voorstel.  

 

Het standpunt van de commissie wordt als voorlopig besluit van de raad ingebracht bij het AB van de 

regio Gooi en Vechtstreek op 13 februari 2020.    

 

7.3 Mededeling wethouder Hoelscher over bijgestelde prognose Sociaal Domein 

 De heer Van Klink (VVD) vindt het fijn dat de wethouder de raad zo snel geïnformeerd heeft, al was er 

in de raad helaas geen gelegenheid om vragen te stellen. De fractie is geschrokken van de forse 

bijstelling. Was de wethouder net zo verrast en zo ja, hoe kan dat? Welke inspanningen zijn en komen 

er om de voorspelbaarheid van de kosten in het sociaal domein te vergroten?  

 

 Mevrouw Van Werven (D66) informeert of het mogelijk is facturen sneller in te laten dienen. 

Voornamelijk door de late facturering lijkt de gemeente achter de feiten aan te lopen. 

 

 De heer Koning (Leefbaar Huizen) is benieuwd met welk percentage de prognose overschreden is en 

of er al zicht is op 2020 en de effecten van deze bijstelling daarop. Is het mogelijk het declaratieproces 

te versnellen of anders in te richten? 
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 Wethouder Hoelscher stelt voor dat Leefbaar Huizen ambtelijk navraag doet over het percentage. De 

wethouder is niet alleen geschrokken van de bijstelling, maar ook ontstemd omdat een maand 

daarvoor nog een overzicht van de eerste helft van 2019 met een vooruitblik gepresenteerd was. De 

bijstelling kwam als donderslag bij heldere hemel en er is uiteraard meteen op geacteerd. De raad is 

direct op de hoogte gesteld. Intern is er een taskforce op gezet en in de regio worden er ook veel 

gesprekken gevoerd om de voorspelbaarheid te vergroten. Het college heeft managementinformatie 

nodig om goed te kunnen besturen en ziet niet graag dergelijke bijstellingen als de inkt van de 

begroting nog nauwelijks is opgedroogd. De regio heeft aanbieders gemaand sneller te factureren, 

maar hierin ligt niet de voornaamste oorzaak. Elk jaar is er wel een inhaalslag in de facturatie. 

Aangezien er ook klachten zijn over vermeende lage tarieven, ligt het niet voor de hand dat aanbieders 

het factureren uitstellen of achterwege laten. De belangrijkste oorzaak is dat er meer wordt 

gedeclareerd binnen een afgegeven beschikking. Dit is ook de reden dat het beleidsplan sterk inzet op 

preventie en vroegsignalering. De effecten van dit pas genomen besluit zijn nu nog niet goed 

merkbaar, maar er is reden te veronderstellen dat het op termijn zeker bij gaat dragen aan goedkopere 

zorg dichtbij. De wethouder heeft al toegezegd de raad in februari uitgebreid te informeren over de 

analyse, waar nu nog aan gewerkt wordt. Het regionale facturatiesysteem Digitaal leefplein wordt 

geoptimaliseerd om het proces te vergemakkelijken en versnellen. In 2020 is nu al een kostenstijging 

zichtbaar met 30% meer Wmo-aanvragen. Dit heeft alles te maken met het kabinetsbeleid van het 

abonnementstarief, waardoor ook mensen recht hebben op huishoudelijke hulp volgens het 

abonnementstarief van maximaal 19 euro per maand terwijl zij daar vroeger vanwege hun inkomen 

niet voor in aanmerking kwamen. Plat gezegd kunnen er werksters worden ontslagen en vervangen 

door huishoudelijke hulp waar de gemeenschap voor opdraait. De gemeente heeft hier geen invloed 

op, maar lobbyt wel via de VNG die koortsachtig met het kabinet overlegt. Hopelijk zal de 

septembercirculaire uitkomst bieden. Het college kijkt of de grenzen van de wetgeving opgezocht 

kunnen worden wat betreft het begrip zelfredzaamheid, zodat de mensen die er het meest recht op 

hebben de benodigde zorg geboden krijgen. 

 

 De heer Van Klink (VVD) vraagt of er een toets plaatsvindt of de gefactureerde diensten 

overeenkomen met de geleverde diensten. Wordt dit meegenomen door de taskforce en in de analyse, 

die in februari gepresenteerd zal worden?  

 

 Wethouder Hoelscher antwoordt dat de commissie kan vertrouwen op het controleren van de 

rechtmatigheid van de facturen. Zo wordt er in individuele gevallen bijvoorbeeld gecontroleerd of een 

inwoner die zes uur zorg geïndiceerd heeft gekregen en maar slechts drie uur ontvangen, niet te veel 

op de factuur heeft staan. Zowel de accountant van de regio als die van de gemeente hechten sterk 

aan rechtmatigheid. 

 

 Mevrouw Leeuwin (PvdA) vraagt of het mogelijk is te begroten op basis van de afgegeven 

beschikkingen in plaats van op basis van de facturen van het jaar ervoor. 

 

 Wethouder Hoelscher legt uit dat bijvoorbeeld lagere beschikkingen allerlei gevolgen hebben. Mensen 

gaan een nieuw traject in om een nieuwe beschikking te krijgen met allerlei invloeden op de begroting. 

Uiteraard wordt er gekeken naar de gerealiseerde cijfers en een prognose op grond van 

ontwikkelingen en nieuwe wetgeving. Mogelijk geeft de analyse in februari aanleiding dit punt nog 

nader onder de loep te nemen. 

 

 De heer Koning (Leefbaar Huizen) zal contact opnemen met een ambtenaar over het percentage en 

heeft geen verdere vragen. 

 

7.4 Mededeling wethouder Hoelscher over capaciteit gecertificeerde instellingen 

 Mevrouw Van Werven (D66) is het eens met de wethouder dat het in dit geval begrijpelijk is dat de 

gemeente kiest voor voorfinanciering. Het baart wel grote zorgen of er genoeg opvangplekken zullen 

zijn in de toekomst en de fractie wacht met spanning nadere notities hierover af. 
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 Mevrouw Van Deutekom (CDA) onderschrijft de laatste zin in de mededeling dat de Huizer jeugd moet 

kunnen rekenen op passende hulp. Levert Briedis ook diensten in andere regio's en spelen daar 

soortgelijke problemen en financiële hulp? Ontstaat er niet een precedentwerking zodat andere 

zorgverleners ook aan zullen kloppen bij de gemeente? Is er zorgvuldig onderzoek gedaan naar het 

ontstaan van de liquiditeitsproblemen? Welke maatregelen heeft Briedis genomen om de tekorten te 

voorkomen?  

 

 De heer Vredeveld (PvdA) hoort graag welk aandeel Briedis heeft in de totale capaciteit van de 

jeugdzorg. 

 

 Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) is benieuwd wie er opdraait voor de financiële consequenties, mocht 

het toch mislopen met deze instelling. In de zomer was er ook al een wachtlijst en toen is er niet voor 

gekozen Briedis te ondersteunen in hun verzoek. Is de wachtlijst de afgelopen tijd toegenomen zodat 

het echt in de knel komt en was dat onvoorzien? Wat is er precies niet op orde bij de organisatie en 

wat wordt eraan gedaan? Blijkbaar was er iets mis. Een tekort aan werk kan het niet zijn, gezien de 

wachtlijst. 

 

 De heer Bartlema (VVD) hoort graag welke voorwaarden overeengekomen zijn over het terugbetalen 

na 2020 van het incidentele voorschot van 70.000 euro. 

 

 De heer Mdaghri (GroenLinks) hoort ook graag welke voorwaarden zijn afgesproken en wat de 

consequenties zijn wanneer Briedis niet terug zou kunnen betalen. 

 

 Wethouder Hoelscher kan een aantal vragen en conclusies niet goed plaatsen, bijvoorbeeld over 

terugbetalen. Het betreft een voorschot op te leveren dienstverlening waarvoor de gemeente in de 

toekomst niet een tweede keer zal betalen. De vraag over de precieze voorwaarden kan beter 

ambtelijk gesteld worden. In de zomer was er niet sprake van een nijpende situatie en daarom is er 

toen niet gekozen voor voorfinanciering, hoewel dat in het verleden wel bij andere organisaties gedaan 

is. Briedis is een nieuwe organisatie, een coöperatie van zelfstandigen, en de verwachting was en is 

dat zij ook echt iets nieuws zullen bieden. Voor een nieuwe organisatie is het lastig vanaf de eerste 

dag alle kosten voor personeel en andere vaste lasten op te brengen. In december werd het college 

geconfronteerd met een nijpende situatie bij Briedis. Vlak voor kerst leek het erop dat een aantal 

jeugdigen geen hulp zou kunnen ontvangen. Daarom is het college over de principes heen gestapt en 

heeft het gekozen voor een praktische oplossing, zodat de meest kwetsbare groep jeugdigen wel de 

benodigde zorg bleef krijgen. Wanneer de rechter een ondertoezichtstelling oplegt bij een jeugdige en 

daar een jeugdbeschermer bij zoekt, dan moet de gemeente betalen. De Jeugd- en 

Gezinsbeschermers gaven aan de voorlopige ondertoezichtstellingen niet goed aan te kunnen en 

daarom zijn er afspraken gemaakt Briedis in te schakelen om verlichting te brengen in de capaciteit bij 

de reguliere ondertoezichtstellingen. De maatregelen in december hebben in elk geval als effect dat er 

tot eind februari geen wachtlijsten zijn. De wethouder vindt geld natuurlijk belangrijk en is ervan 

overtuigd dat het terug zal komen, maar vindt het nog belangrijker dat er geen jeugdigen op bankjes 

hebben hoeven slapen tijdens de kerstdagen. Een voorwaarde om mee te gaan in de voorfinanciering 

was om meteen afspraken te gaan maken over de middellange en lange termijn. Vorige week zijn er 

concrete afspraken gemaakt met de bestuurders van de Jeugd- en Gezinsbeschermers, het Leger des 

Heils en Briedis. Het aantal voorlopige ondertoezichtstellingen in deze regio ligt 40% hoger dan in 

regio's van vergelijkbare omvang. De analyse is dat eerder ingrijpen dit aantal terug zou kunnen 

brengen, bijvoorbeeld bij complexe echtscheidingssituaties, waar Villa Pinedo en Stichting Jonge 

Helden worden ingezet om kinderen en groepen op middelbare scholen te begeleiden. Ook worden er 

eerder in het proces verbindingen gelegd tussen consulenten en de Jeugd- en Gezinsbeschermers om 

kennis te delen en samen te werken en zo verergering te voorkomen. De wethouder is verheugd dat er 

voor het eerst sinds jaren een bestuurlijk overleg heeft plaatsgevonden en zal het verslag hiervan 

delen met de commissie, wanneer dat is vastgesteld. Degene die de consequenties vooral moeten 

dragen wanneer het misloopt, zijn de kinderen. De ChristenUnie vraagt wat er mis was bij Briedis in de 

zomer, maar daarvan is geen sprake. Het ging alleen om een verzoek tot voorfinanciering. 
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 De heer Bartlema (VVD) leest dat de vooruitbetaling wordt aangewend om knelpunten in de liquiditeit 

van de organisatie op te vangen. Betreft dat de inhoudelijke dienstverlening of gaat het om de 

organisatie zelf? 

 

 Wethouder Hoelscher legt uit dat het gaat om liquide middelen. Een beginnende organisatie heeft het 

wat lastiger dan organisaties die al jarenlang bestaan en die een eigen vermogen op hebben gebouwd. 

Liever had de wethouder het niet gedaan, maar bijzondere situaties vragen om bijzondere 

oplossingen. In het belang van het kind hebben alle collega-portefeuillehouders ingestemd met de 

voorfinanciering en meteen ingezet op afspraken over de middellange en lange termijn om herhaling 

van problemen te voorkomen.  

 

 Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) verifieert dat deze oplossing de wachtlijsten tot vrijwel nul heeft 

teruggebracht en dat er anders een serieus probleem met wachtlijsten was geweest. 

 

 Wethouder Hoelscher beaamt dat er zonder deze oplossing een probleem was geweest. Het 

bevreemdt de wethouder wel dat er niet eerder over gecommuniceerd is. De lijnen moeten korter. De 

wethouder heeft bij zijn aantreden duidelijk gemaakt invulling te willen geven aan partnerschap met 

langer durende contracten, waarbij ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid hetzelfde doel nastreeft 

en partners oog hebben voor elkaars problemen. Dit betekent ook dat de gemeente oog moet hebben 

voor de arbeidsmarktsituatie. Er is een groot tekort aan gecertificeerde medewerkers. Overleggen en 

afstemmen en het samen veel meer inzetten op de voorkant leiden uiteindelijk tot betere en 

goedkopere zorg. 

 

7.5 Mededeling wethouder Hoelscher over uitkomst hoger beroep Thuiszorg Gooi en Vechtstreek 

 Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) leest in de uitspraak dat het Hof aannemelijk acht dat de gemeente 

voor 2019 geen reële prijs heeft vastgesteld en daarmee onrechtmatig zou hebben gehandeld. De 

mededeling houdt echter vol dat er wel sprake is van reële prijzen. Hoe moet de commissie dat 

opvatten? Het Hof bepaalt dat een onafhankelijk registeraccountant het kostprijsonderzoek moet doen 

en in de mededeling staat dat het lopende onderzoek wordt aangepast. Betekent dit dat het lopende 

onderzoek tot nu toe niet door een onafhankelijk registeraccountant werd gedaan? En krijgt die 

accountant ook de opdracht om de rekentool te gebruiken, die door het Hof wordt opgelegd?  

 

 Mevrouw Van Deutekom (CDA) heeft altijd gehoord dat de gemeente prima tarieven hanteert. Hoe kan 

het dan dat het Hof stelt dat de gemeente niet goed kan onderbouwen dat ze het juiste tarief hanteert? 

Lukt het om een accountant te vinden die de komende maanden het onderzoek af gaat ronden? Het is 

een drukke tijd van het jaar voor accountants. Welke consequenties heeft het wanneer uiteindelijk blijkt 

dat de gemeente toch niet de juiste tarieven heeft gehanteerd?  

 

 De heer Bartlema (VVD) is benieuwd hoe groot het aandeel van deze thuiszorgorganisatie is in de 

aangeboden thuiszorg in de regio. Wat zouden de gevolgen zijn als de organisatie zich terugtrekt en 

kunnen andere aanbieders dat opvangen, zodat de thuiszorg gecontinueerd blijft worden? 

 

 Wethouder Hoelscher weet het exacte percentage niet, maar geeft aan dat Thuiszorg Gooi en 

Vechtstreek (TGV) een hele grote speler is. Er kan geen sprake van zijn dat TGV zich terugtrekt, want 

het contract loopt tot en met 31 december 2020. Aanstaande donderdag vindt een marktconsultatie 

plaats voor de nieuwe periode vanaf 2021, resulterend in het regionaal vaststellen van de 

uitgangspunten voor de aanbesteding. Een ander voorbeeld hiervan is Amaris. Nadat bleek dat T-zorg 

niet aan de voorwaarden voldeed om het over te nemen, omdat het een lege bv betrof zonder 

personeel en de gemeente onder meer de belangen van het personeel onvoldoende beschermd 

achtte, was Amaris ook gewoon gebonden aan de looptijd van het contract met de verplichting te 

blijven leveren. Opvallend is dat het Hof de vordering van TGV afwijst. Het uurtarief is hoger dan in 

andere regio's en er is juist voor gekozen de aftopping los te laten wat betreft de indexatie om te 

voorkomen dat te laag indexeren zou worden doorberekend aan de werknemers, die gewoon een 
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goed salaris zouden moeten krijgen. De aanbieders hebben ettelijke malen getekend voor de tarieven. 

TGV heeft het kort geding verloren, maar het hoger beroep in spoedappel gewonnen. De uitspraak 

stelt dat opnieuw moet worden gekeken naar de kostprijsberekening, maar gaat voorbij aan heel veel 

door de regio aangeleverde informatie. Ook staat er nergens wie de registeraccountant moet 

benaderen, bij welke organisatie het onderzoek moet worden uitgevoerd en wat er met de uitkomsten 

zou moeten gebeuren. De portefeuillehouders in de regio hebben opdracht gegeven een 

cassatieadvocaat te benaderen om te onderzoeken of cassatie opportuun is. Een andere aanbieder 

geeft aan dat de tarieven prima zijn en de gemeente gaat hier ook van uit. Het is koffiedik kijken wat er 

uiteindelijk uit de juridische procedures komt. Ondertussen wordt doorgegaan met de marktconsultatie 

en de nieuwe aanbesteding. Bij het kostprijsonderzoek worden uiteraard alle ontwikkelingen 

meegenomen, zoals de algemene maatregel van bestuur van het kabinet. Het spreekt voor zich dat de 

gemeente zich aan de wet houdt. 

 

 Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) begrijpt uit de uiteenzetting dat er, ongeacht de uitslag, partijen 

zullen zijn die de zorg zullen willen leveren in de toekomst, omdat het een sluitend verhaal is. 

 

 Wethouder Hoelscher vindt het goed dat de mogelijkheid bestaat in de democratische rechtstaat om 

met elkaar van mening te verschillen en een onafhankelijke rechter uitspraak te laten doen. De 

gemeente heeft zich te houden aan de uiteindelijke uitspraak. Gelijk hebben en gelijk krijgen zijn niet 

altijd hetzelfde. Gemeenten en thuiszorgorganisaties hebben de verantwoordelijkheid om de thuiszorg 

te continueren. Het is ook in het belang van TGV om hier omzet te blijven draaien, maar de gemeente 

hoeft daar niet de hoofdprijs voor te betalen. Dit zal de inzet zijn van de nieuwe aanbesteding. De 

cassatie heeft overigens geen opschortende werking wat betreft de uitspraak van het Hof, waarmee 

aan de slag gegaan zal moeten worden. 

 

 De heer Bartlema (VVD) concludeert dat TGV zichzelf geen hele grote dienst heeft bewezen met de 

gekozen route. Hopelijk levert de marktconsultatie goede partijen op om de juiste zorg te blijven 

leveren. De fractie neemt aan dat de wethouder de commissie hiervan op de hoogte houdt.  

 

 Mevrouw Van Deutekom (CDA) is benieuwd welke consequenties er zijn wanneer de rechter oordeelt 

dat de gemeente toch niet de juiste tarieven heeft gehanteerd. Volgt er dan een navordering? 

 

 Mevrouw Fistkie (D66) is benieuwd of en welke invloed het proces heeft op de relatie en 

samenwerking. 

 

 Wethouder Hoelscher kijkt heel zakelijk naar de juridische procedure en vindt dat het geen 

consequenties zou moeten hebben voor de samenwerking met TGV, een gewaardeerde leverancier 

van thuiszorg. Het lastige is dat de uitspraak voorbijgaat aan veel aangeleverde gegevens. Als het 

oordeel uiteindelijk is dat de tarieven te laag zijn, dan denkt de wethouder dat er een navordering volgt. 

Anders zou TGV er ook geen belang bij hebben een procedure te beginnen. De wethouder betreurt 

wel dat het zo ver heeft moeten komen en dat TGV niet tegemoet is gekomen aan een verzoek van de 

wethouder nadere gegevens aan te leveren om er samen uit te komen, ook niet na rappel. Het is 

jammer dat er voorafgaand aan de procedure geen bestuurlijk overleg is geweest. 

 

7.6 Mededelingen wethouder Hoelscher voor de commissie Sociaal Domein 

 Mevrouw Van Deutekom (CDA) hecht aan vroegsignalering van schulden en vraagt zich af waarom 

partijen ervoor gekozen hebben hier voorlopig toch niet aan mee te doen. 

  

 Wethouder Hoelscher antwoordt dat de energiemaatschappijen de wijziging van de Wet gemeentelijke 

schuldhulpverlening afwachten en dat een aantal woningbouwcorporaties niet mee wil doen zonder de 

energiemaatschappijen. De wethouder denkt dat het meedoen van de zorgverzekeraars erg belangrijk 

is, omdat uit onderzoek blijkt dat mensen als eerste hun zorgpremie niet meer betalen. De gemeente 

zet nu al wel in op preventiebeleid en heeft budgetcoaches jongeren aangesteld. Ook krijgen jongeren 

die 18 worden een Geldwijzer met nuttige tips en wordt geprobeerd signalen centraal op te pakken. 
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8. Vaststellen toezeggingenlijst 

 Mevrouw Van Werven (D66) beschouwt toezegging 34 nog niet als afgehandeld en wacht graag de 

evaluatie af voordat de toezegging wordt afgevoerd.  

 

 De voorzitter concludeert dat toezegging 34 niet wordt afgevoerd. 

  

 De heer Bartlema (VVD) begrijpt niet dat een einddatum ontbreekt bij toezegging 30 over het 

toegankelijker maken van het gemeentehuis en het klantvriendelijker inrichten van spreekkamers. Hoe 

kan het dat dit als doorlopend wordt gezien? 

 

 Wethouder Hoelscher licht toe dat de interne verhuizing even is afgewacht. De inrichting van 

spreekkamers is gericht op de veiligheid van de medewerkers met een sobere inrichting met vaste 

objecten. Twee spreekkamers worden nu wat sfeervoller ingericht voor gesprekken die daarom 

vragen, bijvoorbeeld met jeugd. De wethouder zegt toe aan het einde van het eerste kwartaal van 

2020 met een voorstel te komen. 

 

 De voorzitter wijst erop dat de tekst van toezegging 42 gewijzigd wordt in ‘een bijeenkomst voor 

inwoners’, conform de wijziging in het resumé. 

 

9. Rondvraag en sluiting 

Er zijn geen woordmeldingen voor de rondvraag.  

  

 De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging om 21.20 uur. 

 

 

 Aldus vastgesteld in de vergadering van 25 februari 2019. 

 

 De commissiegriffier, De voorzitter, 

 

 


