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 Aanwezig: 
 

Voorzitter en commissiegriffier 
W. Doorn (voorzitter) 
Mw. L. Mercx (plaatsvervangend commissiegriffier) 
 

Commissieleden  
 

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

 

 Fractie Dorpsbelangen Huizen: 
J.B.R. Driessen  
 

 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: 
M. Mdaghri  

 

 Fractie Leefbaar Huizen: 
F.E.R. Koning, mw. L. Veer 
 

 ChristenUnie-fractie: 
Mw. M. Terlouw 

 

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

 Fractie Transparant Huizen : 
L. Schaap  

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

College 
M.W. Hoelscher (vanaf 20:15 uur, tot 23:16 uur) 
R.G. Boom 
G. Rebel (tot 22:15 uur) 
Mw. M.L.C. Verbeek (tot 23:16 uur) 

 
 

Afwezig:  
 R. Witte (CDA) 
 Mw. M.J. van den Berge (GroenLinks) 

 
  

 

Resumé van de openbare commissievergadering Sociaal Domein 
 
Datum:  15 oktober 2019 
Aanvangstijd:  20:00 uur 
Eindtijd: 23.42 uur 
Locatie:  Raadzaal gemeentehuis van Huizen 
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1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 20:00 en heet alle aanwezigen welkom.  
  
2. Mededelingen 

De voorzitter meldt dat mw. van Dijk als ambtelijke ondersteuning is aangemeld bij behandelpunt 7.8 
Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Huizen 2019.  

 
3. Vaststellen vergaderorde 

De voorzitter meldt dat de volgende mededelingen zijn aangemeld als behandelpunt: 
 Mededeling wethouder Hoelscher over peuterarrangementen en kinderopvang Versa Welzijn is 

aangemeld door de facties van VVD en CDA en zal worden toegevoegd onder behandelpunt 7.11. 
 Mededeling wethouder Hoelscher over tussentijdse bestuursrapportage Sociaal Domein 2018 is 

aangemeld door de fracties van PvdA en ChristenUnie en zal worden toegevoegd onder behandelpunt 
7.12.  

 Mededelingen wethouder Hoelscher voor de commissie Sociaal Domein d.d. 10 oktober 2019 is 
aangemeld door de fractie van ChristenUnie en zal worden toegevoegd onder behandelpunt 7.13. 

 Mededeling van wethouder Rebel over beëindiging Schoon Thuis is aangemeld door de fractie van 
PvdA en zal worden toegevoegd onder behandelpunt 7.14. 

 
De voorzitter stelt voor om behandelpunt 7.8 en behandelpunt 7.10 na de presentatie te behandelen in 
verband met insprekers voor de betreffende punten. Agendapunt 7.14 wordt behandeld na 7.4.  
Mw. Terlouw geeft aan de reeds rondgestuurde vragen over de ‘Zwaaistenen’ en ‘Ruimte voor lopen’ voor te 
willen leggen bij de rondvraag.  
Mw. Leeuwin geeft aan vragen te willen stellen in een besloten vergadering aan de hand van geheime 
stukken bij agendapunt 7.5 en stelt daarom voor dit agendapunt als allerlaatste punt op de agenda te 
behandelen.  
De heer Driessen vraagt om rekening te houden met de eindtijd, waarop de voorzitter aangeeft om 23.00 uur 
de status van de vergadering voor leggen aan de commissie om dan een keuze te maken over het vervolg.   
Mw. Leeuwin vraagt de mededeling van wethouder Hoelscher over 5G te betrekken bij het betreffende 
agendapunt 7.10.  
Mw. Terlouw vraagt om de mededeling van wethouder Verbeek over Verordening Voorzieningen Huisvesting 
Onderwijs te betrekken bij het betreffende agendapunt 7.8.  
 
De commissie stemt in met voorgestelde vergaderorde.  
 
Wethouder Verbeek wijst de aanwezigen op de rondgedeelde krant in het kader van het eerste 
woonkamerfestival dat op 10 november plaatsvindt.  
 

4. Vaststellen resumé(s) 
 
4.1  Resumé van de openbare vergadering d.d. 10 september 2019 

Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 
  
4.2 Notulen van de openbare vergadering d.d. 10 september 2019 

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

kennisgeving aangenomen. 
 Mededeling wethouder Rebel over kennisnemen situatie Tomingroep. 
 Mededeling wethouder Hoelscher over activiteiten gemeente Huizen week tegen eenzaamheid 2019. 
 Mededeling wethouder Hoelscher over locatie regionaal medisch centrum 

  
 De volgende 2 mededelingen zijn verhuisd naar de betreffende behandelpunten: 
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 Mededeling wethouder Verbeek over de Motie ‘beter begroten van projecten’ versus de Verordening 
Voorzieningen Huisvesting Onderwijs wordt betrokken bij de behandeling van agendapunt 7.8.  

 Mededeling wethouder Hoelscher over brieven over 5G-netwerk/Mededeling wethouder Rebel over 
jeugdwerkloosheid wordt betrokken bij de behandeling van agendapunt 7.10.  

 
5.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen 
 Er zijn geen mondelinge mededelingen.  
 
5.3 Vragen aan het college 
 De heer Vreedeveld (PvdA) vraagt naar de status van de gesprekken met Lidl om mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen bij het distributiecentrum van Lidl. Wethouder Rebel geeft aan dat 
de directie van Lidl heeft aangegeven hierover zeker verder in gesprek te willen gaan.  

 
6. Spreekrecht voor burgers. 

 Mevrouw Molenaar en mevrouw Kok zullen voorafgaand aan de bespreking van agendapunt 7.8 over de 
Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs inspreken.  

 Mevrouw Slegers zal inspreken voorafgaand aan de bespreking van agendapunt 7.10 over de 5G 
brieven.  

 
 De heer Van Tuinen spreekt in namens Woongroep Mozart over het verzoek voor gemeentelijke steun 

voor de aanschaf van een lift. Vanuit de commissie volgen enkele vragen aan de inspreker en ook aan 
de portefeuillehouder. Wethouder Hoelscher geeft aan dat als commissie dat wil het college bereid is om 
een raadsvoorstel voor te bereiden. Hierbij geeft hij wel aan om in dit geval ook het te verwachten 
verzoek van de Huizermaatjes te betrekken. De commissie stemt in met de toezegging dat het college 
met een voorstel zal komen.  

 
   Toezegging:  

Wethouder Hoelscher zegt toe een raadsvoorstel voor te bereiden voor de gevraagde steun van de 
gemeente voor een lift voor de Woongroep Mozart.  

 
 De heer Wattimena spreekt in over de situatie op Ambon en vraagt naar de mogelijkheden voor 

financiële steun voor hulpverlening aldaar. Naar aanleiding van het inspreken neemt de commissie de 
presentatie voor kennisgeving aan en wijst de inspreker op de mogelijkheid om een subsidieaanvraag te 
doen in het kader van lokale internationale initiatieven. 
 

 
7. Behandelpunten. 
  
7.8 Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Huizen 2019 (VVHO 2019) 

Mw. Kok en mw. Molenaar spreken in namens VCPBO Ichthus, de Stichting RK Basisonderwijs, Talent 
Primair en de Flevoschool. Aansluitend beantwoorden zij enkele vragen. 

 
 Wethouder Verbeek beantwoordt de vragen van alle fracties.  
 
 Advies commissie: 

De commissie geeft aan niet voldoende informatie te hebben gekregen. Het voorstel gaat daarom niet door 
voor behandeling in de raadsvergadering, maar komt op 26 november bij commissie Sociaal Domein 
opnieuw op de agenda voor commissiebehandeling.  
 

 Toezegging: 
 Wethouder Verbeek zegt toe de vragen van de inspreker schriftelijk te beantwoorden en de commissieleden 
 de link van de PO-raad toe te sturen over de mogelijkheden voor schoolbesturen om te investeren. 
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7.1  Presentatie traject waardengericht werken en omgekeerde verordening 
 De heer Goosen van Stimulanz geeft een presentatie over waardengericht werken en de omgekeerde 

verordening. Dhr. Goosen beantwoordt de vragen van de fracties van VVD, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, 
D66 en CDA. 

 
 Wethouder Hoelscher beantwoord vragen van de fractie van VVD. 
 
7.10 Brieven over 5-G 

Mw. Slegers spreekt in over 5G.  
 Wethouder Hoelscher beantwoordt de vragen van de fracties van PvdA, Leefbaar Huizen en ChristenUnie en 

verwijst hierbij ook naar het memo dat het college hierover geschreven heeft.   
 

 Toezegging:  
 Wethouder Hoelscher zegt toe dat het college informatie over het 5G netwerk gaat verzamelen, in gesprek 

gaat met inwoners over het 5G netwerk en daarna hun standpunt inneemt over de invoering van het 5G-
netwerk.  

 
 Advies commissie: 
 De commissie besluit om de brieven bij de raadsvergadering op 7 november terug te plaatsen op de lijst van 

ingekomen stukken in rubriek D: laten afhandelen door het college maar een kopie van de antwoordbrief 
wordt verzonden aan de raad.  

 
7.2 Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 

Wethouder Hoelscher beantwoordt de vragen van de PvdA-fractie over de programmabegroting. 
 
 Advies commissie: 

Alle fracties nemen het voorstel mee terug naar de fracties. Het raadsvoorstel zal als behandelpunt aan de 
orde komen in de raadsvergadering van 31 oktober.  

 
7.3 Prioritering en financiële vertaling bestuurlijke ambities 2018-2022 per september 2019 
 Wethouder Rebel beantwoordt de vragen van de fractie van PvdA. 
 
 Advies commissie: 

Alle fracties nemen het voorstel mee terug naar de fracties. Het raadsvoorstel zal als behandelpunt aan de 
orde komen in de raadsvergadering van 31 oktober.  

 
7.4 Actualisering meerjarenonderhoudsplannen gemeentelijk vastgoed 2019 
 Wethouder Boom beantwoordt vragen van de fracties van SGP en ChristenUnie. 
 
 Advies commissie: 

Alle fracties nemen het voorstel mee terug naar de fracties. Het raadsvoorstel zal als behandelpunt aan de 
orde komen in de raadsvergadering van 31 oktober.  

 
7.14 Mededeling wethouder Rebel over beëindiging Schoon Thuis 
 De mededeling is aangemeld door de fractie van de PvdA. Wethouder Rebel beantwoordt de vragen van de 

fractie van PvdA. 
 

7.6 Sportnota gemeente Huizen 2019-2025, Sport verenigt Huizen 
 Wethouder Boom beantwoordt de vragen van de fracties van CDA, D66, Dorpsbelangen, PvdA en 

Transparant Huizen. 
 
 Advies commissie: 

De fracties van Transparant Huizen, VVD, SGP, ChristenUnie en Leefbaar Huizen stemmen in met het 
voorstel. De fracties van CDA, D66, GroenLinks, Dorpsbelangen Huizen en de PvdA nemen het voorstel mee  
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terug naar de fracties. Het raadsvoorstel zal als behandelpunt aan de orde komen in de raadsvergadering 
van 7 november.  
 
Toezegging: 
Wethouder Boom zegt toe de commissie te informeren over de resultaten van de sportnota met het 
voorbehoud dat dit dan wel op een behapbare manier kan.  
 

7.7 Verbeteren toegankelijkheid Huizen 
 Wethouder Hoelscher beantwoordt de vragen van de fracties van PvdA, GroenLinks, Dorpsbelangen, D66, 

CDA, Leefbaar Huizen, ChristenUnie, SGP en VVD. 
 
 Advies commissie: 

De fracties van Transparant Huizen, PvdA, GroenLinks, Dorpsbelangen Huizen, D66, CDA, Leefbaar Huizen, 
ChristenUnie en SGP stemmen in met het voorstel. De VVD fractie neemt het voorstel mee terug voor 
overleg met de fractie. Het raadsvoorstel zal als behandelpunt aan de orde komen in de raadsvergadering 
van 7 november.  

 
7.9 Jaarverantwoording kinderopvang 2018 
 Wethouder Hoelscher beantwoordt de vragen van de fracties van CDA en ChristenUnie.  
 De commissie besluit unaniem de brief terug te plaatsen in categorie A op de lijst van ingekomen stukken bij 

de raadsvergadering van 7 november. 
 

7.11 Mededeling wethouder Hoelscher over peuterarrangement en kinderopvang Versa Welzijn 
 Wethouder Hoelscher beantwoordt de vragen van de fracties van VVD, CDA, GroenLinks en D66. 
 
7.12 Mededeling wethouder Hoelscher over tussentijdse bestuursrapportage Sociaal Domein 2019 
 Wethouder Hoelscher beantwoordt de vragen van de fracties van PvdA en ChristenUnie 
 
 Toezegging:  

Wethouder Hoelscher zegt toe de in zijn antwoord gegeven cijfers nog op papier na te sturen.  
 
7.13 Mededeling wethouder Hoelscher voor de commissie Sociaal Domein d.d. 10 oktober 2019 
 Wethouder Hoelscher beantwoordt de vragen van de fractie van ChristenUnie.  
 
8. Vaststellen toezeggingenlijst 
 De toezeggingenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
7.5 Modernisering entreegebouw zwembad Sijsjesberg  
 

De voorzitter schorst om 23:16 de openbare commissievergadering om over te gaan tot behandeling in 
beslotenheid van agendapunt 7.5.  

 
 De voorzitter heropent om 23:35 de openbare commissievergadering. 
 
9. Rondvraag 

 Mw. Terlouw (ChristenUnie): Vraagt het college naar 2 nieuwe initiatieven, namelijk de Zwaaistenen en 
Ruimte voor Lopen. Zij vraagt het college om te bezien in hoeverre de gemeente Huizen hier bij aan kan 
haken. Wethouder Boom beantwoordt de vragen, mede namens wethouder Hoelscher. 
 

 Dhr. Driessen (Dorpsbelangen Huizen): Vraagt om via de agendacommissie de uitloopavond nogmaals 
onder de aandacht te brengen. Tevens geeft hij aan dat het hem bevreemd dat van het college alleen 
wethouder Boom op het eind van de vergadering nog aanwezig is. Hier sluit mw. Van Werven (D66) zich 
bij aan.  
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Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 23:42 uur. 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 november 2019. 
 
 
 
De commissiegriffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
 
Aan de toezeggingenlijst toe te voegen toezeggingen: 

 Wethouder Hoelscher zegt toe een raadsvoorstel voor te bereiden voor de gevraagde steun van de 
gemeente voor een lift voor de Woongroep Mozart.  

 Wethouder Hoelscher zegt toe dat het college informatie over het 5G netwerk gaat verzamelen, in 
gesprek gaat met inwoners over het 5G netwerk en daarna hun standpunt inneemt over de invoering van 
het 5G-netwerk.  

 Wethouder Boom zegt toe de commissie te informeren over de resultaten van de sportnota met het 
voorbehoud dat dit dan wel op een behapbare manier kan.  
 
  

 
 


