
 

Datum: 11 oktober 2022 Blad: 1 

 

Aanwezig: 
 

Voorzitter en commissiegriffier 
D.C. van Deutekom (vicevoorzitter) 
D. Willems (commissiegriffier) 
 
Commissieleden  
 

• VVD-fractie:  
S.H. van Klink 
C. Loenen 

• Fractie Leefbaar Huizen: 
L. Veer-Thiel 

• Fractie Dorpsbelangen Huizen: 
T.J.J. Erbé 

• CDA-fractie: 
M. Vos  

• D66-fractie:  
F. Fitskie 

• GroenLinks-fractie: 
M. Amessas 

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

• ChristenUnie-fractie: 
M. Terlouw, C.G. de Kok 

• SGP-fractie: 
R.J.C. Bource, D. Hettema 

• Transparant Huizen-fractie: 
L. Schaap, A. Honing  
 

Griffie 
J. Veenstra (griffier) 
K. de Rooij (raadsadviseur) 
 
College 
K. van Werven 
F. van der Kleij 
 
 

 

Resumé van de openbare commissievergadering Sociaal Domein 
 
Datum: 11 oktober 2022 
Aanvangstijd:  20.00 uur 
Eindtijd: 23:08 uur 
Locatie:  Raadzaal gemeentehuis van Huizen 
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Afwezig: 
 

J. Bartlema (VVD), B. Okkema (Dorpsbelangen Huizen), W. Doorn (voorzitter). 
 
1. Opening 
 De vicevoorzitter opent de vergadering om 20:00 uur en heet alle aanwezigen welkom.  
   
2. Mededelingen 

Voorzitter de heer W. Doorn heeft zich afgemeld.  
Er zijn geen digitale deelnemers. 

  
3. Vaststellen van de agenda 

Overeenkomstig het voorstel van de voorzitter besluit de commissie tot de volgende 
wijziging van de agenda:  

• Agendapunt 7.3. bijpraatsessie Sociaal Domein/Jeugd, wordt omgewisseld met 
agendapunt 7.2. Openbaar toegankelijke toiletten. 
 
Er zijn geen mededelingen voor behandeling aangemeld.  
 

4. Vaststellen resumé(s) 
  
4.1 Resumé commissie Sociaal Domein d.d. 6 september 2022 

Bij de aanwezigen is de fractie van VVD vertegenwoordigd door de heer S.H. van Klink 
niet vermeld. Dit is inmiddels aangepast. Met die aanpassing wordt het resumé 
ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 

  
5. Informatie van het college 
  
5.1 Mededelingen van het college en/of portefeuillehouder(s) 
        De mededelingen 1, 2, 3 en 4 worden voor kennisgeving aangenomen. 
  
5.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen 

• Wethouder Van Werven informeert de commissie over het COA schip, de MS 
Fortuna, dat volgens planning op zaterdag 15 oktober rond 13:00 uur aankomt in 
Huizen. Op maandag 17 oktober volgt een kick-off bijeenkomst met de verschillende 
partijen. De asielzoekers worden verwacht op dinsdag 25 oktober. Alle 
omwonenden worden op 12 oktober per brief geïnformeerd over de planning 
rondom het schip en worden, samen met de gemeenteraad, uitgenodigd om op 18 
oktober tussen 13:00 uur tot 15:00 uur een bezoek te brengen aan het schip. Er zal 
ook een persbericht uitgaan over de komst van het schip en er is een website 
waarop alle informatie terug te vinden is.  

 
De mededeling van wethouder Van Werven over het COA schip wordt via de griffie 
aan de commissieleden toegezonden.  

      
5.3 Behandeling schriftelijke of mondelinge beantwoording van commissievragen 

• Wethouder Van der Kleij beantwoordt vragen van verschillende fracties naar 
aanleiding van de vragen van mevrouw Terlouw (ChristenUnie) over een lekkage in 
de gymzaal aan de Koers. 
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• Wethouder Van der Kleij beantwoordt vragen van de verschillende fracties naar 

aanleiding van de vragen van mw. Vos (CDA) over eenzaamheid. 
  

  Toezegging:  
 Wethouder Van der Kleij zegt toe een ambtelijke memo te laten opstellen met een 
overzicht van alle activiteiten die de gemeente rondom eenzaamheid organiseert, 
waar mogelijk aangevuld met cijfers over deelname aan de verschillende 
activiteiten. 

 
• Wethouder Van Werven beantwoordt vragen van de heer Erbé (Dorpsbelangen 

Huizen) over de voormalige rechtswinkel Huizen. 
 
Toezegging: 
Wethouder Van Werven zegt toe de mogelijkheid van rechtshulp aan inwoners met 
beperkte financiële middelen, zoals bijvoorbeeld via het in de bibliotheek te openen 
digitale informatiepunt, via de verschillende (media) kanalen onder de aandacht te 
brengen bij inwoners.  
 

• Wethouder Van der Kleij beantwoordt vragen de verschillende fracties naar 
aanleiding van de vragen van mevrouw Terlouw (ChristenUnie) over energietarieven 
en gemeentelijke accommodaties. 
 

6. Spreekrecht voor burgers 
Er hebben zich geen insprekers gemeld. 
 

7. Behandelpunten 
 
7.1 Verbonden partijen, waaronder regio Gooi en Vechtstreek  
 Er zijn geen vragen.   
 
7.3 Openbaar toegankelijke toiletten 
        Wethouder Van Werven beantwoordt vragen van de verschillende fracties.    
 
7.2  Bijpraatsessie Sociaal Domein/Jeugd 
        De heer Satyane geeft een presentatie over de stand van zaken met betrekking tot 

jeugdbeleid. 
 
        De heer Satyane beantwoordt vragen van de verschillende fracties. 
 
 Toezegging: 
         De heer Satyane zegt toe via de griffie door te zullen geven wanneer het de bedoeling 

is dat jeugdzorg plus helemaal verdwijnt als middel binnen de jeugdzorg. 
 
8. Vaststellen toezeggingenlijst 

Op de lijst van toezeggingen hebben de nummers 27 t/m 32 betrekking op het sociaal 
domein.  
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De voorzitter deelt ten aanzien van toezegging 31 mee dat, door een onverwacht verlof 
van een medewerker bij de afdeling communicatie, het vooralsnog niet mogelijk is om 
na te gaan wat er met deze toezegging gedaan is. De toezegging blijft daarom op de 
toezeggingenlijst staan. 
 
De toezeggingenlijst wordt vastgesteld met inachtneming van de volgende wijzingen: 
• Toezeggingen nummers 27 en 30 worden afgevoerd. 

 
9. Rondvraag 

• Wethouder Van Werven beantwoordt vragen van de verschillende fracties naar 
aanleiding van een rondvraag van de heer Vreedeveld (fractie PvdA) over het   

     aanvragen van bijzondere bijstand in geval inwoners de energiekosten moeilijk  
     kunnen betalen.  
 
• De heer Erbé (Dorpsbelangen Huizen) meldt dat de bloedafnamepost in het oude 

dorp niet meer beschikbaar is en vraagt of er voor slecht ter been zijnde ouderen 
weer een post in het oude dorp kan komen. Dit blijkt niet mogelijk omdat de 
gemeente geen invloed heeft op de locaties voor bloedafname in Huizen. 

 
• De heer Erbé (Dorpsbelangen Huizen) hoort regelmatig van oudere inwoners dat er 

te weinig bankjes voor ouderen zijn om een pauze te nemen tijdens een wandeling. 
    

 Toezegging: 
Wethouder Van Werven is bekend met deze wens van sommige inwoners en zegt toe 
deze mee te nemen wanneer er wordt nagedacht over de plaatsing van bankjes. 

  
Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 23:08 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 29 november 2022. 
 
De commissiegriffier, De voorzitter, 
 
 
 

 
  
 
  


