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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: 
Mw. M.J. van den Berge, mw. M. Lemmens 

 

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

 ChristenUnie-fractie: 
Mw. M. Terlouw 

 

 SGP-fractie: 
G.J. Bosch 
 

 Transparant Huizen : 
L. Schaap  

 
Griffie/raadsadviseur 
J. Veenstra (raadsgriffier) (v.a. 21:00 uur) 
Mw. K. de Rooij (raadsadviseur) 
 

College 
M.W. Hoelscher 
R.G. Boom (tot 22:15 uur) 
 

 
 

Afwezig: 
 

 R.J.C. Bource (SGP) 
 M. Mdaghri (GroenLinks) 
 R. Witte (CDA) 
  

 

Resumé van de openbare commissievergadering Sociaal Domein 
 
Datum:  10 september 2019 
Aanvangstijd:  20:00 uur 
Eindtijd: 23:06 uur 
Locatie:  Raadszaal 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 meneer Mdaghri (GroenLinks) zich heeft afgemeld en wordt vervangen door mevrouw 
Lemmens. Mw. D. Doorn (CU) heeft zich in verband met haar studie en verhuizing afgemeld voor deze 
commissie.  
Er was voor vandaag door de heer Hoelscher een presentatie aangeboden over ‘Waardegericht werken’. 
Deze wordt met instemming van de commissie ingepland voor vergadering in oktober. 
Daarnaast is er een presentatie aangeboden door Tijd voor Meedoen over de recentste stand van zaken. 
Deze presentatie wordt met instemming van de commissie ingepland voor de vergadering in november. 

 
3. Vaststellen vergaderorde 

De voorzitter meldt dat de volgende mededelingen zijn aangemeld als behandelpunt: 
 Mededeling van wethouder Hoelscher over voortijdige beëindiging overeenkomst hulp bij het 

huishouden (aangemeld door CDA en ChristenUnie) wordt toegevoegd aan de agenda als agendapunt 
7.5. 

 Mededeling van wethouder Hoelscher voor commissie Sociaal Domein (aangemeld door CDA) wordt 
toegevoegd aan de agenda als agendapunt 7.6. 

 Er is 1 inspreker van Sport Platform Huizen. De voorzitter stelt voor deze inspreker aan het woord te 
laten bij het betreffende agendapunt over de concept-sportnota. De commissie stemt hiermee in. 

 
4. Vaststellen resumé(s) 
  
4.1 Resumé gecombineerde commissie d.d. 20 juni 2019 
 Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 
 
4.2 Notulen gecombineerde commissie d.d. 20 juni 2019 
 Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 
 
4.3  Resumé van de openbare vergadering d.d. 25 juni 2019 

Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 
  
4.4 Notulen van de openbare vergadering d.d. 25 juni 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 Hoelscher over extra middelen jeugdzorg 
 Mededeling wethouder Hoelscher over waardengericht werken en omgekeerde verordening Sociaal 

Domein 
 Mededeling wethouder Hoelscher over Kort geding contract huishoudelijke hulp Wmo 
 Mededeling wethouder Hoelscher over Hoger beroep Thuiszorg Gooi en Vechtstreek Services 
 Mededeling wethouder Rebel over proef banen met maatschappelijke waarde samen met het 

bedrijfsleven 
  

5.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen 
 Er zijn geen mondelinge mededelingen.  
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5.3 Vragen aan het college 
 Wethouder Hoelscher beantwoordt commissievragen van PvdA over collectieve zorgverzekering voor 

minima.  
 Wethouder Hoelscher geeft mondeling antwoord op commissievragen van PvdA over het Fonds Bijzonder 

noden. Deze antwoorden worden schriftelijk toegestuurd en toegevoegd in GO. 
 Wethouder Hoelscher geeft mondeling antwoord op commissievragen van GroenLinks over toename 

dakloosheid. Deze antwoorden worden schriftelijk toegestuurd en toegevoegd in GO.  
 Wethouder Hoelscher beantwoordt commissievragen van GroenLinks over verwarde personen. Hierbij 

verwijst hij naar de beantwoording door de burgemeester in de commissie ABM van 5 september jl. 
  
 Toezegging: 

 Wethouder Hoelscher zegt toe de commissie tegen het einde van het jaar te informeren over de 
toename van dakloosheid in relatie tot de wet verplichte GGZ, individuele begeleiding en de 
vermindering van het aantal bedden in de GGZ. 

 
6. Spreekrecht voor burgers. 
 Zie agendapunt 7.2. 

  
7. Behandelpunten. 
  
7.1  Presentatie cijfers Sociaal Domein door Regio Gooi en Vechtstreek 
 Mw. Chaara en mw. van Neer van de Regio Gooi en Vechtstreek geven een informatieve presentatie over de 

cijfers van het Sociaal Domein. Mw. Chaara en mw. van Neer beantwoorden vragen van de fracties.  
 Wethouder Hoelscher sluit af door de prestentatie in het perspectief van de meest recente cijfers te plaatsen. 

Deze worden de volgende commissievergadering in oktober verder gepresenteerd.  
  
7.2 Concept Sportnota 2019-2025 

Nynke Tempelaar van het Sportplatform Huizen spreekt in namens het Sport Platform Huizen. Aansluitend 
beantwoordt zij enkele vragen. 

 Wethouder Boom beantwoordt de vragen van de fracties. Vanuit de commissie worden enkele wensen en 
bedenkingen ingebracht.  

 
7.3 Concept Communicatieplan Sociaal Domein 
 Wethouder Hoelscher beantwoordt de vragen van de fracties. Hij geeft aan dat met het nieuwe 

communicatieplan wordt beoogd dat de gemeente al haar inwoners bereikt. Hij neemt de wensen en 
bedenkingen mee terug naar het college. Omdat dit een uitvoeringsplan betreft, vindt verdere besluitvorming 
in het college plaats.  

 
 Toezegging: 

 Wethouder Hoelscher zegt toe de behoeften van de doelgroep blinden en slechtzienden op te nemen 
in het communicatieplan. 

 
7.4 Brief Dutch Child Center over “Systeemfouten bij jeugdzorgorganisaties en rechterlijke macht” 

De commissie neemt kennis van de brief van Dutch Child Center over “Systeemfouten bij 
jeugdorganisaties en rechterlijke macht” en plaatst deze op de lijst met ingekomen stukken (rubriek A) voor 
de raad van 26 september a.s.. 
 

7.5 Mededeling van wethouder Hoelscher over voortijdige beëindiging overeenkomst hulp bij het 
huishouden  

 Wethouder Hoelscher beantwoordt de vragen van de fracties van CDA en ChristenUnie. 
 
7.6 Mededeling van wethouder Hoelscher voor commissie Sociaal Domein 
 Wethouder Hoelscher beantwoordt de vragen van de fractie van CDA. 
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8. Vaststellen toezeggingenlijst 
De toezeggingenlijst wordt vastgesteld met inachtneming van de volgende wijzingen. 
 Toezegging nummer 31, 34, 36, 37, 38 worden afgevoerd van de lijst.  
 Toezegging nummer 33 wordt doorgeschoven naar het 4de kwartaal. 
 Toezegging ‘Orange the world’, was niet opgenomen, maar er hier is inmiddels in regionaal verband 

invulling aan gegeven. Deze toezegging is daarmee afgehandeld en hoeft niet alsnog te worden 
toegevoegd aan de toezeggingenlijst.  

 Opmerking van mw. Leeuwin, de beantwoording van toezegging 30 strookt niet met vraag. Dit wordt voor 
de volgende keer gecorrigeerd.  
 

9. Rondvraag 
 Dhr. Bosch (SGP) verzoekt om de al vaststaande vergaderdata van de commissievergaderingen ook al te 

plaatsen in het GO systeem.  
 Dhr. Koning (Leefbaar Huizen) vraagt aandacht voor het 35 jarig bestaan van de Vrijwilligerscentrale. Hij 

verzoekt het college om hier aandacht (ook in financiële zin) aan te besteden. Wethouder Hoelscher geeft 
aan dat het college hier zeker aandacht aan besteed, de wethouder reikt het jubileumboek uit en schrijft ook 
het voorwoord. Verder gaat de gemeenteraad zelf over de financiën en daarom ziet de wethouder graag een 
voorstel tegemoet.  

 
 Toezegging: 

 Wethouder Hoelscher zegt toe om in bredere zin bij de commissie terug te komen over het 
vrijwilligersbeleid.  

  
 Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 23:06 uur. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 15 oktober 2019. 
 
De commissiegriffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
Aan de toezeggingenlijst toe te voegen toezeggingen 

 Wethouder Hoelscher zegt toe de commissie tegen het einde van het jaar te informeren over de toename 
van dakloosheid in relatie tot de wet verplichte GGZ, individuele begeleiding en de vermindering van het 
aantal bellen in de GGZ. 

 Wethouder Hoelscher zegt toe om de behoeften van de doelgroep blinden en slechtzienden op te nemen 
in het communicatieplan. 

 Wethouder Hoelscher zegt toe om in bredere zin bij de commissie terug te komen over het 
vrijwilligersbeleid.  

 


