Resumé van de openbare commissievergadering Sociaal Domein
Datum:
Aanvangstijd:
Eindtijd:
Locatie:

18 mei 2020
20:00 uur
22:47 uur
Raadszaal gemeentehuis van Huizen

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

•

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, M. Mdaghri

•

Fractie Leefbaar Huizen:
Mw. F.F.H. van der Kleij, mw. L. Veer

•

ChristenUnie-fractie:
L.M. Boonstra

•

SGP-fractie:
G.J. Bosch

•

Transparant Huizen:
L. Schaap

Griffie/raadsadviseur
J. Veenstra (raadsgriffier)
Mw. K. de Rooij (raadsadviseur)
College
M.W. Hoelscher (tot 21:19), G. Rebel (tot 20:08), Mw. M.L.C. Verbeek

Afwezig:
- R.J.C. Bource (SGP)
- M. Terlouw (ChristenUnie)

Datum: 20-05-20

Blad: 1

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 en heet alle aanwezigen welkom.

2.

Mededelingen
De voorzitter meldt dat dhr. Bource (SGP) en mevr. Terlouw (ChristenUnie) zich hebben afgemeld. Mevr.
Terlouw wordt vervangen door dhr. Boonstra.

3.

Vaststellen vergaderorde
De voorzitter meldt dat de volgende mededelingen zijn aangemeld als behandelpunt:
• De mededeling van wethouder Verbeek over ‘uitkomst onderzoek verhuizing Springplank naar het
Ellertsveld’ is aangemeld door PvdA en is toegevoegd als behandelpunt 7.3.
• De mededeling van wethouder Hoelscher over ‘Pilot opvang alleenstaande minderjarige asielzoeker’
is aangemeld door PvdA en Leefbaar Huizen en is toegevoegd als behandelpunt 7.4.
• De mededeling van wethouder Verbeek over ‘Plan van aanpak cultuurnota 2020-2023’ is aangemeld
door PvdA en is toegevoegd als behandelpunt 7.5.
• De mededeling van wethouder Hoelscher over ‘Plan van aanpak mantelzorg’ is aangemeld door D66
en is toegevoegd als behandelpunt 7.6.

4.

Vaststellen resumé(s)

4.1

Resumé van de openbare vergadering d.d. 25 februari 2020
Ongewijzigd door de commissie vastgesteld.

4.2

Notulen van de openbare vergadering d.d. 25 februari 2020
Ongewijzigd door de commissie vastgesteld.

4.3

Resumé van de openbare vergadering d.d. 07 april 2020
Ongewijzigd door de commissie vastgesteld.

4.4

Notulen van de openbare vergadering d.d. 07 april 2020
Ongewijzigd door de commissie vastgesteld.

4.5

Resumé van de besloten vergadering d.d. 07 april 2020
Ongewijzigd door de commissie vastgesteld.

4.6

Notulen van de besloten vergadering d.d. 07 april 2020
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 Tomingroep in de Coronacrisis
• Mededeling wethouder Hoelscher over faillissement Hulpmiddelencentrum
• Mededeling wethouder Boom over communicatie naar sportverenigingen over aanpassing
coronamaatregelen
• Mededeling wethouder Hoelscher over heropening van de basisscholen en de kinderopvang op 11 mei
• Mededeling wethouder Verbeek over certificering en klanttevredenheidsonderzoek bibliotheek Huizen
Laren Blaricum

5.2

Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen
Er worden geen mondelinge mededelingen gedaan.

Datum: 20-05-20
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5.3

Vragen aan het college
De commissievragen van dhr. Koning zijn in de commissievergadering Fysiek domein al beantwoord.

6.

Spreekrecht voor burgers.
Mevrouw Slegers spreekt in over ‘voorstel nulmeting 5G’. De fracties nemen de presentatie van mevrouw
Slegers voor kennisgeving aan.

7.

Behandelpunten.

7.1

Onderzoek rekenkamercommissie QuickScan Jeugdzorg
Wethouder Hoelscher beantwoordt de vragen van de fracties.
Advies commissie:
De commissie adviseert het punt als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van 28 mei.
Toezegging:
Wethouder Hoelscher zegt toe de bestuursopdracht van Versa Welzijn toe te sturen wanneer deze gereed is.
Wethouder Hoelscher zegt toe samen met de commissie te kijken welke informatie over de jeugdzorg zij
nodig hebben om hun controlerende taak goed uit te kunnen voeren.

7.4

Mededeling wethouder Hoelscher over ‘Pilot opvang alleenstaande minderjarige asielzoekers’
Wethouder Hoelscher beantwoordt de vragen van de fracties.
Toezegging:
Wethouder Hoelscher zegt toe dat er een mededeling komt over de financiële afhandeling met NIDOS.

7.6

Mededeling wethouder Hoelscher over ‘Plan van aanpak mantelzorg’
Wethouder Hoelscher beantwoordt de vragen van de fracties.

9.

Rondvraag voor wethouder Hoelscher
Mevr. van Deutekom (CDA) stelt vragen over ‘de rechtszaak over de tarieven van de thuiszorg’ en over ‘een
krantenartikel dat beschrijft dat de regio Gooi en Vechtstreek 26 miljoen extra kwijt is aan maatwerk’.
Wethouder Hoelscher geeft antwoord op de vragen.
De voorzitter schorst de vergadering om 21:19 en opent de vergadering om 21:29.

7.2

Spoedaanvraag noodlokalen Elan College Huizen
Wethouder Verbeek beantwoordt de vragen van de fracties.
Advies commissie:
De vertegenwoordiging van de fracties van VVD, CDA en Leefbaar Huizen behielden een standpunt voor en
namen het voorstel mee terug voor overleg met de fractie. De vertegenwoordiging van de fracties van
GroenLinks, D66, Dorpsbelangen Huizen, PvdA, ChristenUnie, SGP en Transparant Huizen adviseren de
raad in te stemmen met het voorstel.

7.3

Mededeling wethouder Verbeek over ‘Uitkomst onderzoek verhuizing Springplank naar het
Ellertsveld’
Wethouder Verbeek beantwoordt de vragen van de fracties.

7.5

Mededeling wethouder Verbeek over ‘Plan van aanpak cultuurnota 2020-2023’
Wethouder Verbeek beantwoordt de vragen van de fracties.

8.

Vaststellen toezeggingenlijst
De toezeggingenlijst wordt vastgesteld met inachtneming van de volgende wijzingen.
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•
•

9.

Toezegging nummer 37, 39, 42, 44, 45, 46 en 47 worden afgevoerd.
Toezegging nummer 34: de ‘toegezegde datum gereed’ wordt aangepast naar doorlopend.

Rondvraag
Mevr. van der Kleij (Leefbaar Huizen) geeft aan dat de vragen over de Alliantie nog niet beantwoord zijn.
Wethouder Rebel zal schriftelijk reageren op deze vragen.
Mevr. van Deutekom (CDA) en de heer Mdaghri (GroenLinks) stellen vragen over het opengaan van de
scholen, over verzuim en over de samenwerking tussen basisscholen en kinderopvang. Wethouder Verbeek
beantwoordt de vragen.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 22:47 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 juni 2019.
De commissiegriffier,

De voorzitter,

Aan de toezeggingenlijst toe te voegen toezeggingen
- Wethouder Hoelscher zegt toe samen met de commissie te kijken welke informatie over de jeugdzorg zij
nodig hebben om hun controlerende taak goed uit te kunnen voeren.
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