
 

 

Datum: 19-06-20 Blad: 1 

 

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 (vanaf 20:15), Mw. M. Vos 

 

• D66-fractie:  
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: 
Mw. F.F.H. van der Kleij, mw. L. Veer 
 

• ChristenUnie-fractie: 
Mw. M. Terlouw 
 

• SGP-fractie: 
G.J. Bosch 
 

• Transparant Huizen: 
L. Schaap 

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

College 
M.W. Hoelscher 
  

 
 

Afwezig: 
- R.J.C. Bource (SGP) 
- Mw. K. van Werven (D66) 
 
  

 

Resumé van de openbare commissievergadering Sociaal Domein 
 
Datum:  16 juni 2020 
Aanvangstijd:  20:00 uur 
Eindtijd: 21:08 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 dhr. Bource (SGP) zich heeft afgemeld en hij wordt door dhr. Bosch.  
 

3. Vaststellen vergaderorde 

De voorzitter meldt dat het agendapunt over de Alliantie wordt doorgeschoven naar de 
commissievergadering van 1 september. De Alliantie wil zich nog beraden over het rapport.  
 
De voorzitter meldt dat de volgende mededelingen zijn aangemeld als behandelpunt: 

• Mededeling wethouder Verbeek over uitstel haalbaarheidsonderzoek Huizer Museum is 
aangemeld door PvdA, CDA, GroenLinks en wordt aan agenda toegevoegd onder 7.2. 

• Mededeling wethouder Hoelscher: Financiële ontwikkelingen maatwerkvoorzieningen Jeugd en 
Wmo is aangemeld door CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en wordt aan agenda toegevoegd 
onder 7.3. 

• Mededeling wethouders Verbeek en Rebel over voortgang nieuwbouw Rehobothschool is 
aangemeld door ChristenUnie en wordt aan agenda toegevoegd onder 7.4. 

• Mededeling wethouder Hoelscher voor de commissie Sociaal Domein is aangemeld door 
GroenLinks, ChristenUnie en wordt aan agenda toegevoegd onder 7.5. 

• Mededeling wethouder Boom over zwembad Sijsjesberg voorlopig niet open is aangemeld door 
GroenLinks en wordt aan agenda toegevoegd onder 7.6. 

 
4. Vaststellen resumé(s) 

 

4.1  Resumé van de openbare vergadering d.d. 18 mei 2020 

Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 

  

4.2 Notulen van de openbare vergadering d.d. 18 mei 2020 

Dhr. Bartlema geeft aan dat bij agendapunt 7.5 ‘Plan van aanpak Cultuurnota’ de laatste opmerking 

toegeschreven is aan dhr. van Klink, dit moet echter dhr. Bartlema zijn.  

 

De commissie stemt in met de wijzigingsvoorstel voor de notulen.  

 

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 stand van zaken 5g-netwerk. 

• Mededeling wethouder Boom over aanpassing planning raadsbehandeling uitwerking publiek 

publieke samenwerking binnensportaccomodaties en zwembad Sijsjesberg.  

• Mededeling wethouder Rebel over jeugdwerkloosheid. 

• Mededeling wethouder Verbeek over voortgang nieuwbouw Erfgooiers College. 

 

5.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen 

 Er worden geen mondelinge mededelingen gedaan.  

 

5.3 Vragen aan het college 

 Er worden geen vragen gesteld aan het college.  

 

6. Spreekrecht voor burgers. 

Er hebben zich geen insprekers gemeld.  
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7. Behandelpunten. 

  

7.1  Visitatierapport De Alliantie 2020 (Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland) 

 Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de commissie van 1 september 2020.  

 

7.2 Mededeling wethouder Verbeek over uitstel haalbaarheidsonderzoek Huizer Museum  

 Wethouder Hoelscher beantwoordt de vragen van de fracties.  

 

7.3  Mededeling wethouder Hoelscher: Financiële ontwikkelingen maatwerkvoorzieningen Jeugd en Wmo 

Wethouder Hoelscher beantwoordt de vragen van de fracties.  

 

7.4 Mededeling wethouders Verbeek en Rebel over voortgang nieuwbouw Rehobothschool 

 Wethouder Hoelscher beantwoordt de vragen van de  fracties.  

 

7.5 Mededeling wethouder Hoelscher voor de commissie Sociaal Domein 

 Wethouder Hoelscher beantwoordt de vragen van de fracties. 

 

7.6 Mededeling wethouder Boom over zwembad Sijsjesberg voorlopig niet open is aangemeld 

 Wethouder Hoelscher beantwoordt de vragen van de fracties.  

 

8. Vaststellen toezeggingenlijst 

De toezeggingenlijst wordt vastgesteld met inachtneming van de volgende wijzingen. 

• Toezegging nummer 28 en 33 wordt afgevoerd.  

• Toezegging nummer 34, 35, 36, 37 en 38: de ‘toegezegde datum gereed’ wordt aangepast naar derde 

kwartaal.  

 

9. Rondvraag 

 Wethouder Hoelscher doet een mededeling over een bijeenkomst in september over burgerparticipatie.  

 

 
Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21:08 uur. 

 

 

 

 Aldus vastgesteld in de vergadering van 1 september 2019. 

 

 De commissiegriffier, De voorzitter, 

 

 

 

 


