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Aanwezig: 
 

Voorzitter en commissiegriffier 
Mw. D.C. van Deutekom (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: 
R. Rebel 

 

 D66-fractie:  
Mw. K. van Werven 

 

 PvdA-fractie:  
Mw. M.N. Leeuwin, M. Vreedeveld 

 

 GroenLinks-fractie: 
Mw. M.J. van den Berge, M. Mdaghri  

 

 Fractie Leefbaar Huizen: 
F.E.R. Koning, R.W. de Bruijn 
 

 ChristenUnie-fractie: 
Mw. M. Terlouw 
 

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

 Transparant Huizen: 
- 

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

College 
M.W. Hoelscher 
Mw. M.L.C. Verbeek 

 
 

Afwezig: 
 

W. Doorn (Voorzitter) 
R. Witte (CDA) 
Mw. F. Fitskie-Aajoud (D66) 
L. Schaap (Transparant Huizen) 
  

 

Resumé van de openbare commissievergadering Sociaal Domein 
 
Datum:  26 november 2019 
Aanvangstijd:  20:02 uur 
Eindtijd: 22:13 uur 
Locatie:  Raadszaal gemeentehuis van Huizen 
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1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 20:02 en heet alle aanwezigen welkom.  
  
2. Mededelingen 

De voorzitter meldt dat de heer Doorn zich heeft afgemeld en zij zijn rol vanavond overneemt. Ook de heer 
witte (CDA) en mevrouw Fitskie-Aajoud (D66) hebben zich afgemeld. Er is een nieuw commissielid aanwezig 
voor Dorpsbelangen Huizen, namelijk mevrouw Okkema. 
 

3. Vaststellen vergaderorde 
De voorzitter meldt dat de volgende mededelingen zijn aangemeld als behandelpunt: 

 Mededeling wethouder Verbeek over stand van zaken Collegeprogramma 2018-2022 bij begroting 
2020 is aangemeld door CDA en wordt toegevoegd aan de agenda als agendapunt 7.6. 

 Mededeling wethouder Hoelscher over inspectierapporten gecertificeerde instellingen is aangemeld 
door CDA en wordt toegevoegd aan de agenda als agendapunt 7.7. 

 Mededeling wethouder Hoelscher over diverse onderwerpen voor commissie Sociaal Domein is 
aangemeld door Leefbaar Huizen en wordt toegevoegd aan de agenda als agendapunt 7.8. 

 
4. Vaststellen resumé(s) 
 
4.1  Resumé van de openbare vergadering d.d. 15 oktober 2019 

Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 
  
4.2 Notulen van de openbare vergadering d.d. 15 oktober 2019 

Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 
  
4.3  Resumé van de besloten vergadering d.d. 15 oktober 2019 

Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 
  
4.4 Notulen van de besloten vergadering d.d. 15 oktober 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 Verbeek over beperkte wijziging Verordening voorzieningen huisvesting 

onderwijs. 
 Mededeling wethouder Hoelscher en wethouder Rebel over pilots lokale beschermde 

werkervaringsplekken. 
  
5.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen 
 Wethouder Hoelscher doet een mondelinge mededeling over de internationale dag over stop violence against 

women.  
 
5.3 Vragen aan het college 
 Wethouder Hoelscher beantwoordt de vragen van de fractie van PvdA over ‘Dwang in de zorg’. 
 
 Wethouder Hoelscher beantwoordt de vragen van de fractie van ChristenUnie over ‘het aangekondigde plan 

van Amaris om de huishoudelijke hulp uit te laten voeren door T-zorg’. 
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Toezegging: 
 Wethouder Hoelscher zegt toe aanvullende informatie toe te sturen over ‘dwang in de zorg’.  
 Wethouder Hoelscher zegt toe dat er een presentatie komt in de commissie Sociaal Domein over 

‘dwang in de zorg’.  
 Wethouder Hoelscher zegt toe dat er half februari een aanvullende notitie komt over ‘dwang in de 

zorg’. 
 
6. Spreekrecht voor burgers. 

 Ingesproken wordt door mevrouw Vlaanderen, over jeugdzorg op scholen, welk onderwerp niet op agenda is 
opgenomen. 
 
Mevrouw Vlaanderen beantwoordt vragen van de fracties.  
Wethouder Hoelscher geeft een reactie op het verhaal van mevrouw Vlaanderen.  
 
Naar aanleiding van het inspreken besluit de commissie de informatie ter kennisgeving aan te nemen.  
  

7. Behandelpunten. 
  
7.1  Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Huizen2019 (VVHO 2019) 
 Mevrouw Molenaar van Ichthus spreekt in over de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Huizen 

2019.  
 
 Wethouder Verbeek beantwoordt de vragen van de fracties.  
  
 Advies commissie: 

De meerderheid van de commissie, de vertegenwoordiging(en) van de fracties van VVD, CDA, D66, 
Dorpsbelangen Huizen, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en SGP, adviseert de raad in te stemmen met het 
voorstel.  
De vertegenwoordiging van de fractie Leefbaar Huizen behield een standpunt voor en nam het voorstel mee 
terug voor overleg met de fractie. 

  
7.2 Aanpassing verordening sociaal domein 

Wethouder Hoelscher beantwoordt de vragen van de fracties.  
 
 Advies commissie: 

De meerderheid van de commissie, de vertegenwoordiging(en) van de fracties van VVD, CDA, D66, 
Dorpsbelangen Huizen, GroenLinks, ChristenUnie, Leefbaar Huizen en SGP, adviseert de raad in te 
stemmen met het voorstel.  
De vertegenwoordiging van de fractie PvdA behield een standpunt voor en nam het voorstel mee terug voor 
overleg met de fractie. 
 

 Toezegging: 
 Wethouder Hoelscher zegt toe terug te komen op de vraag van mevrouw Leeuwin over de 

studietoeslag voor studenten met een beperking.  
 
7.3 Brief rekenkamercommissie Huizen over doe mee onderzoek VN-verdrag handicap 
 Wethouder Hoelscher beantwoordt de vragen van de fracties.  
 
 De commissie besluit de brief terug te plaatsen in rubriek A op de lijst van ingekomen stukken van de 

raadsvergadering van 12 december. 
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7.4 Brief Versa Welzijn over peuterwerk 
 Wethouder Hoelscher beantwoordt de vragen van de fracties.  
 
 De commissie besluit de brief terug te plaatsen in rubriek A op de lijst van ingekomen stukken van de 

raadsvergadering van 12 december. 
 
 Toezegging: 

 Wethouder Hoelscher zegt toe de commissie Sociaal Domein te informeren over de ontwikkelingen op 
het gebied van VVE en Versa Welzijn. 

 
7.5 Brief Koninklijk Nederlands Vervoer over inbesteden doelgroepenvervoer 
 Wethouder Hoelscher beantwoordt de vragen van de fracties. 
 
 De commissie besluit de brief terug te plaatsen in rubriek C. De regio zal een reactie geven op de ingekomen 

brief. Wethouder Hoelscher heeft j.l. antwoord gegeven op de ingekomen brief.  
 
 Toezegging: 

 Wethouder Hoelscher zegt toe de commissie Sociaal Domein op de hoogte te houden van de 
ontwikkelingen op het gebied van doelgroepenvervoer.  

 
7.6 Mededeling wethouder Verbeek over stand van zaken Collegeprogramma 2018-2022 bij begroting 

2020 
 Wethouder Verbeek beantwoordt de vragen van de fracties. 
 
7.7 Mededeling wethouder Hoelscher over inspectierapporten gecertificeerde instellingen 
 Wethouder Hoelscher beantwoordt de vragen van de fracties. 
  
7.8 Mededeling wethouder Hoelscher over diverse onderwerpen voor commissie Sociaal Domein 
 Wethouder Hoelscher beantwoordt de vragen van de fracties over de nieuwe wet inburgering. 
 
 Toezegging: 

 Wethouder Hoelscher zegt toe eerste kwartaal met alle integratiepartijen in gesprek te gaan over 
inburgering. 

 
8. Vaststellen toezeggingenlijst 

De toezeggingenlijst wordt vastgesteld met inachtneming van de volgende wijzingen. 
 Toezegging nummer 40 en 45 worden afgevoerd.  
 Toezegging nummer 44 wordt wat betreft toegezegde datum gereed doorgeschoven naar het tweede 

kwartaal 2020.  
 

9. Rondvraag 
 Meneer Vreedeveld van PvdA vraagt of de commissie geïnformeerd wil worden door de regio over welke 

zorg regionaal ingekocht is. Dit kan door middel van een presentatie tijdens de commissievergadering of er 
kan een aparte avond gepland worden. Het voorstel zal worden besproken in de agendacommissie.  

  
 Mevrouw Terlouw van ChristenUnie stelt een vraag over de tegenprestatie voor de bijstand. Wethouder 

Hoelscher geeft aan dat hij Wethouder Rebel zal vragen om een schriftelijke antwoord te geven op de vraag. 
 
 Mevrouw Leeuwin van de PvdA stelt een vraag over de gemeentepolis voor minima. Wethouder Hoelscher 

geeft antwoord op de vragen.  
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Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 22:13 uur. 

 
 
 
 Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 januari 2019. 
 
 De commissiegriffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
 Aan de toezeggingenlijst toe te voegen toezeggingen 

 Wethouder Hoelscher zegt toe dat er een presentatie komt in de commissie Sociaal Domein over ‘dwang 
in de zorg’.  

 Wethouder Hoelscher zegt toe dat er half februari een aanvullende notitie komt over ‘dwang in de zorg’. 
 Wethouder Hoelscher zegt toe de commissie Sociaal Domein te informeren over de ontwikkelingen op 

het gebied van VVE en Versa Welzijn. 
 Wethouder Hoelscher zegt toe de commissie Sociaal Domein op de hoogte te houden van de 

ontwikkelingen op het gebied van doelgroepenvervoer.  
 Wethouder Hoelscher zegt toe eerste kwartaal met alle integratiepartijen in gesprek te gaan over 

inburgering. 
 

 


