
Wijzigingsvoorstel voor de notulen van commissievergadering Sociaal Domein van 2 maart.

Bij punt 3, op pagina 2, tekst is rood gemaakt op de volgende pagina 

De heer Hoelscher (wethouder) stelt voor om de volgende alinea:

Wethouder Hoelscher merkt op dat het niet meer is dan een service van het college en van de

directeur van de GGD om de commissie te informeren over houtrook. Hij pleit ervoor om een aantal

prangende vragen van de commissie te laten beantwoorden door de heer Stumpel.

te wijzigen in:

Wethouder Hoelscher merkt op dat het niet meer is dan een service van het college en van de

directeur van de GGD om de commissie te informeren over houtrook. Hij pleit ervoor om, nu de heer

Stumpel toch in ons midden is, de commissieleden de gelegenheid te bieden om een aantal

prangende vragen over de situatie rondom het coronavirus te laten stellen en deze te laten

beantwoorden door de heer Stumpel.



Datum: 02-03-2021 Blad: 2 

1. Opening
 De voorzitter opent de digitale vergadering om 20.03 uur en heet alle aanwezigen welkom.

2. Mededelingen
Mevrouw Fitskie-Aajoud zal iets later aanwezig zijn.
De heer R. Stumpel van GGD Gooi en Vechtstreek is aanwezig bij agendapunt 7.1.
Mevrouw Hooft van Huysduynen en de heer Buikema geven een presentatie bij agendapunt 7.2.
Mevrouw Gmelig Meyling van de Bibliotheek is aanwezig bij agendapunt 7.4 om vragen te
beantwoorden.
Mevrouw Slegers spreekt in over Collegebesluit Uitrol 5G bij agendapunt 6.

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

De mededeling van wethouder Boom over aanbod SRO voor hand- en spandiensten bij scholen
(2) is aangemeld door CDA, GroenLinks en wordt aan de agenda toegevoegd onder agendapunt
7.6. 
De mededeling van wethouder Hoelscher over huisvesting Jeugd en Gezin (3) is aangemeld
door D66, CDA en wordt aan de agenda toegevoegd onder agendapunt 7.7.
De mededeling van wethouder Hoelscher over huiselijk geweld en kindermishandeling (4) is
aangemeld door GroenLinks, CDA en wordt aan de agenda toegevoegd onder agendapunt 7.8.
De mededeling van wethouder Hoelscher over AED Zenderkerk (6) is aangemeld door CDA en
wordt aan de agenda toegevoegd onder agendapunt 7.9.

De voorzitter stelt voor om, in verband met de aanwezigheid van mevrouw Gmelig Meyling en
wethouder Boom, agendapunten 7.1, 7.4, 7.5 en 7.6 eerst te behandelen en hierna de overige
agendapunten 7.2, 7.3, 7.7, 7.8 en 7.9.

De heer Bartlema (VVD) vraagt waarom agendapunt 7.1 als behandelpunt wordt opgevoerd in
deze vergadering. Er zijn geen stukken en er is geen nadere informatie naar de raadsleden
gestuurd. Het lijkt hem op dit moment voldoende dat de heer Stumpel een presentatie geeft.

De voorzitter licht toe dat dit als behandelpunt staat geagendeerd, omdat GroenLinks de motie
over Schone Lucht Akkoord heeft ingetrokken naar aanleiding van een aanbod van wethouder
Hoelscher om nog nader te spreken over houtrook.

De heer Bartlema (VVD) informeert naar de status van het onderwerp. De motie kon niet op
voldoende steun rekenen en is ingetrokken. Volgens hem ligt er niets formeels voor.

De voorzitter denkt dat de heer Bartlema het moet zien als een informatiepunt.

De heer Bartlema ziet dit ook zo en meent dat het daarom ook als zodanig moet worden
behandeld. Er hoeven wat hem betreft geen uitgebreide beraadslagingen over plaats te vinden.

Wethouder Hoelscher merkt op dat het niet meer is dan een service van het college en van de 
directeur van de GGD om de commissie te informeren over houtrook. Hij pleit ervoor om een 
aantal prangende vragen van de commissie te laten beantwoorden door de heer Stumpel.

Mevrouw Van Deutekom (CDA) sluit zich aan bij de heer Bartlema. Zij hoopt ook dat het om
informatie gaat en dat er geen besluit zal worden genomen.

De voorzitter stelt dat dit vanzelfsprekend niet het geval is, omdat er vooraf geen stukken zijn
rondgestuurd.

Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) is zeer verheugd met de buitenkans om meer informatie
te krijgen van een expert over de gevolgen van houtrook en zij dankt de wethouder die hiermee
uitvoering geeft aan zijn toezegging.




