Resumé van de openbare gecombineerde commissievergadering ABM,
Fysiek Domein en Sociaal Domein
Datum:
Aanvangstijd:
Eindtijd:
Locatie:

donderdag 22/23 oktober 2020
20:02 uur
1:02 uur
Raadszaal gemeentehuis van Huizen

Aanwezig:
Voorzitter en commissiegriffier
J.W. Meijerman (voorzitter)
R. van Zuiden (commissiegriffier)
Commissieleden
•

VVD-fractie:
W.H. Holtslag, J. Bartlema en J. Ribberink

•

Fractie Dorpsbelangen Huizen:
mw. M.K. Rebel (digitaal), J.B.R. Driessen en mw. B. Okkema

•

CDA-fractie:
R. Woudsma, mw. D.C. van Deutekom

•

D66-fractie:
P. Lekkerkerker, B. Schröder en mw. K. van Werven

•

PvdA-fractie:
S. van der Pas, K. Gencer en mw. M.N. Leeuwin

•

GroenLinks-fractie:
P.P. Korzelius, mw. K.S. Rienstra en mw. M.E. Lemmens

•

Fractie Leefbaar Huizen:
F.E.R. Koning, R. de Bruin en mw. F.F.H van der Kleij

•

ChristenUnie-fractie:
W. Doorn, Mw. M. Terlouw en L.M. Boonstra

•

SGP-fractie:
R.J.C. Bource

•

Transparant Huizen-fractie:
L. Schaap

Griffie/raadsadviseur
J. Veenstra (raadsgriffier)
College
N. Meijer, R.G. Boom, M.W. Hoelscher, G. Rebel en mw. M.L.C. Verbeek

Datum: 29-10-20

Blad: 1

1.

Opening / vaststelling vergaderorde
De voorzitter opent de vergadering om 20:02, heet alle aanwezigen welkom en verwijst nog naar de mail die
de griffier heeft verzonden over het verloop van de avond en de coronaregels.
De commissies stemmen in met de vergaderorde (clustering per portefeuillehouder) zoals vermeld in de
begeleidende brief van de griffier.

3.

Spreekrecht voor burgers.
Ingesproken wordt door:
a. Mw. A. Ochsendorf, regiocoördinator Aangepast Sporten ’t Gooi, over de aangekondigde bezuinigingen
(digitaal);
b. Dhr. H. Rebel, teamleider hulpverlening Stichting Schuilplaats, over de aangekondigde bezuinigingen;
c. Mw. Y. Vriends, Hoofd backoffice bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum, over de aangekondigde bezuinigingen m.b.t. het onderdeel kunstuitleen;
d. Mw. J. Westrum, directeur Vrijwilligerscentrale Huizen, over de aangekondigde bezuinigingen (zie ook
aan agenda toegevoegde stukken);
e. Dhr. E Doyer, voorzitter Historische Kring Huizen, over de aangekondigde bezuinigingen (zie ook aan
agenda toegevoegde stukken).
De insprekers hebben diverse vragen vanuit de commissies beantwoord.

2.

Mededeling wethouder Hoelscher over aanpak kostenstijgingen sociaal domein
Vanuit de commissies worden vragen gesteld die door wethouder Hoelscher worden beantwoord.
Toezegging:
De wethouder zegt toe samen met de griffie te bezien hoe meer informatieavonden kunnen worden belegd
met de commissie SD opdat gezamenlijk een beter beeld bestaat over de ontwikkelingen, om waar mogelijk
tijdig bij te sturen t.b.v. organisatie/inzet van de zorg en bijbehorende kosten/budgetten.

9.

Rapportage Protocol grote projecten
Wethouder Boom beantwoordt vragen uit de commissies over de projecten HOV, kustvisie en Trappenberg
Advies commissies:
De meerderheid van de commissies adviseert de raad in te stemmen met het voorstel.
De vertegenwoordigingen van de fracties van Dorpsbelangen Huizen en Leefbaar Huizen behielden een
standpunt voor en namen met het voorstel mee terug voor overleg met de fractie.

6.

Meerjarenonderhoudsplanning 2020-2024 voor infrastructuur en riolering
Wethouder mw. Verbeek beantwoordt enkele vragen uit de commissies.
Advies commissies:
De meerderheid van de commissies adviseert de raad in te stemmen met het voorstel.
De vertegenwoordigingen van de fracties van VVD, Dorpsbelangen Huizen en ChristenUnie behielden een
standpunt voor en namen met het voorstel mee terug voor overleg met de fractie.
Dit onderwerp vormt dus een behandelpunt voor de raadsvergadering van 5 november a.s.

4.

Tweede tussenrapportage Covid-19
Wethouder Rebel beantwoordt enkele vragen van de commissies en verwijst voor een enkele technische
vraag (m.b.t. verschillen tussen concessiehouders abri’s / reclame objecten) naar het ambtelijk apparaat.
Burgmeester Meijer meldt desgevraagd dat de eerder aangekondigde tussenrapportage / tussentijdse
evaluatie van de voorzitter van de veiligheidsregio volgende week in de richting van de gemeenten komt.
Advies commissies: voor kennisgeving aangenomen, gaat niet naar de raad.

5.

Beleidsvisie en uitvoeringsprogramma 2021-2025 verduurzaming gemeentelijk vastgoed
Wethouder Rebel beantwoordt vragen van de commissies en geeft aan dat het college uitstel overwogen
heeft, maar onverantwoord vindt, gelet op de grootte van de opgave en de verwachte bijdrage van de thans
geselecteerde gebouwen.
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Advies commissies: de fracties van CDA, GroenLinks, ChristenUnie en Transparant Huizen adviseren de
raad in te stemmen met het voorstel; de overige fracties behielden hun standpunt voor en namen het mee
terug voor overleg in de fractie.
Dit onderwerp vormt daarmee een behandelpunt voor de raadsvergadering van 5 november a.s.
7.

Belastingmaatregelen 2021
Wethouder Rebel beantwoordt vragen van de commissies en zegt toe de vraag van GroenLinks (welke
oplossing voor gezinnen die financiële problemen hebben door de hoge kosten van identiteitsdocumenten?)
met wethouder Hoelscher op te nemen, maar wijst alvast op het ruimhartige minimabeleid van de gemeente.
Advies commissies: alle fracties behielden hun standpunt voor t.b.v. nader fractieberaad.
De commissies stemmen in met door het college aan te brengen verbeteringen in de aan de raad voor te
leggen stukken zoals verzocht/genoemd in de mail van heden van wethouder Rebel.
Dit onderwerp wordt daarmee een behandelpunt voor de raadsvergadering van 5 november a.s.
Toezegging
• College zal nog antwoord geven op de vraag welke oplossing bestaat voor gezinnen die in financiële
problemen komen door de hoge kosten van identiteitsdocumenten.

8.

Programmabegroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024
Na een vergaderorde-intermezzo (inclusief korte schorsing) waarbij een voorstel van GroenLinks tot
voortzetting van de vergadering op maandagavond 26 oktober in stemming is gebracht en verworpen,
beantwoorden de leden van het college de vragen vanuit de commissies over de diverse programma’s,
paragrafen en bijlagen; het college zal nog beantwoorden de vragen over:
• Stand van zaken v.w.b. het vergemakkelijken van (digitaal) doen van aangifte (BGM);
• Vraag of eerder afgeschafte waarderingssubsidies ook daadwerkelijk zijn verdwenen (MV);
• Een technische vraag (VVD) over percentages en toerekening van overhead c.q. de spelregels daarover
en de rol van de raad wordt verwezen naar het ambtelijk apparaat.
Toezegging
Wethouder Rebel zegt toe dat in januari a.s. informatiesessies zullen worden georganiseerd m.b.t. de
ontwikkelingen bij Tomin.
Advies commissies: alle fracties behielden hun standpunt voor t.b.v. nader fractieberaad. Uiteraard wordt dit
een behandelpunt voor de raadsvergadering van 5 november a.s.

10.

Rondvraag
Hiervan is geen gebruik van gemaakt.
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 01:02 uur op 23 oktober.

Aldus (gewijzigd) vastgesteld in de vergadering van 24/25/26 november 2020
De commissiegriffier ABM,

De voorzitter ABM,

De commissiegriffier Fysiek Domein,

de voorzitter Fysiek Domein

De commissiegriffier Sociaal Domein,

de voorzitter Sociaal Domein
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