
 

Datum: 15 februari 2022 Blad: 1 

 

Aanwezig: 
 

Voorzitter en commissiegriffier 
W. Doorn (voorzitter) 
Mw. P. Mol Lous (commissiegriffier) 
 
Commissieleden  
 
 VVD-fractie:  

J. Bartlema 
 
 Fractie Dorpsbelangen Huizen: 

J.B.R. Driessen, mw. B.J. Okkema (tot 22.16 uur) 
 
 CDA-fractie: 

Mw. M. Vos 
 
 D66-fractie:  

Mw. K. van Werven, mw. F. Fitskie-Aajoud 
 
 PvdA-fractie:  

Mw. M.N. Leeuwin  
 
 GroenLinks-fractie: 

M. Mdaghri 
 
 Fractie Leefbaar Huizen: 

Mw. F.F.H. van de Kleij, mw. L. Veer 
 
 ChristenUnie-fractie: 

Mw. M. Terlouw 
 

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

 Transparant Huizen-fractie: 
L. Schaap 

 

Resumé van de openbare commissievergadering Sociaal Domein 
 
Datum: 15 februari 2022 
Aanvangstijd:  20:01 uur 
Eindtijd: 22:59 uur 
Locatie:  Raadszaal gemeentehuis van Huizen 
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Griffie/raadsadviseur 
J. Veenstra (raadsgriffier) 
Mw. K. de Rooij (raadsadviseur) 
 
College 
M.W. Hoelscher, G. Rebel (tot 20.30 uur), mw. M.L.C. Verbeek (tot 21.30 uur) 

 
 

Afwezig: 
 

 Mw. D.C. van Deutekom (CDA-fractie), mw. M.J. van den Berge (GroenLinks-fractie),  
M. Vreedeveld (PvdA-fractie) 
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1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 20:01 en heet alle aanwezigen welkom. 
  
2. Mededelingen 
 De voorzitter meldt dat bericht van verhindering is ontvangen van: 

 Mw. D.C. van Deutekom (CDA-fractie) 
 Mw. M.J. van den Berge (GroenLinks-fractie) 
 M. Vreedeveld (PvdA-fractie) 

De voorzitter meldt dat het videosysteem veranderd is. Wanneer een lid van de 
commissie aan het woord is, richt de camera zich op de spreker.  

 De voorzitter meldt dat vanuit Versa Welzijn mw. Keita en mw. Hartog aanwezig zijn.  
  
3. Vaststellen vergaderorde 

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

 Onder agendapunt 7.5 wordt als behandelpunt toegevoegd: mededeling van 
wethouder Hoelscher over rapportage visitatiecommissie VNG financiële 
houdbaarheid sociaal domein en informatiebrief transformatie sociaal domein.  

 Agendapunt 7.7 Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap 
Tomingroep is aan de agenda toegevoegd omdat er haast is bij de vaststelling 
vanwege uittreding Weesp. Dit agendapunt wordt behandeld voor agendapunt 7.1  
vanwege aanwezigheid wethouder Rebel speciaal voor dit punt.  

 Vanwege ondersteuning vanuit Versa Welzijn bij agendapunt 7.4 dit agendapunt naar 
voren te halen en na 7.7 te behandelen.   

 En daarna de agenda af te handelen vanaf agendapunt 7.1. 
  
4. Vaststellen resumé(s) 
  
4.1 Resumé van de openbare vergadering d.d. 25 januari 2022 

Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 
  
4.2 Resumé van de besloten vergadering d.d. 25 januari 2022 

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 van wethouder Boom over aanleg ATB/MTB parcours op Sijsjesberg 

door Wielertoer Club.  
 Mededeling van wethouder Boom over herinrichting voorterrein entree zwembad 

Sijsjesberg.  
  
5.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen 

 Wethouder Hoelscher informeert de commissie mondeling over de sociale kaart 
2022-2023. Deze wordt actief verspreid naar verschillende organisaties.  
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 Wethouder Hoelscher informeert de commissie mondeling over een 
sportprogramma door buurtsportcoaches op de boot voor asielopvang en het 
ontvangen verzoek dit uit te breiden. En de inzet vanuit verschillende organisaties 
om het sporten mogelijk te maken. Het volledige bericht ontvangt de commissie 
nog.  

  
5.3 Vragen aan het college 

Er zijn geen vragen aan het college.  
  
6. Spreekrecht voor burgers. 

Er hebben zich geen insprekers gemeld. 
 

7. Behandelpunten. 
 
7.7 Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Tomingroep 
 Er zijn geen vragen of opmerkingen vanuit de commissie bij dit agendapunt.    
 
 Advies commissie:  
 De commissie adviseert de raad  in zijn vergadering van 10 maart 2022 bij het 

agendapunt “Hamerstukken” in te stemmen met het voorstel.  
 
7.4 Samenwerkingsovereenkomst Versa Welzijn 2022-2025 
 Vanuit Versa Welzijn zijn mw. Keita (directeur – bestuurder Versa Welzijn) en mw.  

Hartog (accounthouder Versa Welzijn) aanwezig.  
 Wethouder Hoelscher geeft een korte inleiding op het onderwerp. 
  
 Wethouder Hoelscher beantwoordt vragen van de verschillende fracties. 
 Mw. Keita beantwoord vragen van de verschillende fracties.  
 
 Er vindt geen raadsbehandeling plaats over dit onderwerp.  
    
7.1 Verbonden partijen, waaronder regio Gooi en Vechtstreek en MRA 
 Mv. Leeuwin noemt dat maandag 14 februari een Regiopodium was over het 

inkoopproces sociaal domein. Dit kan teruggekeken worden op de website van de 
Regio. Mw. Leeuwin raadt dit de commissieleden aan.    

   
7.2 Deelverordening subsidies restbedrag coronacultuurgelden lokale  
 cultuursector 
 Wethouder Verbeek beantwoordt vragen van de verschillende fracties. 
 
 Advies commissie:  
 De vertegenwoordigingen van de fracties Dorpsbelangen Huizen, CDA, D66, 

ChristenUnie, SGP, Transparant Huizen, Leefbaar Huizen en VVD behielden een 
standpunt voor en namen met het voorstel mee terug voor overleg met de fractie. 

 De vertegenwoordigingen van de fracties van PvdA en GroenLinks adviseren de raad in 
te stemmen met het voorstel.  
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7.3 Aanpassing onderdeel leerlingenvervoer verordening sociaal domein 
 Wethouder Verbeek beantwoordt vragen van de verschillende fracties. 
 
 Advies commissie:  
 De commissie adviseert de raad  in zijn vergadering van 10 maart 2022 bij het 

agendapunt “Hamerstukken” in te stemmen met het voorstel.  
  
7.5 Mededelingen wethouder Hoelscher voor commissie Sociaal Domein over diverse 

onderwerpen 
 En mededeling van wethouder Hoelscher over rapportage visitatiecommissie 

VNG financiële houdbaarheid sociaal domein en informatiebrief transformatie 
sociaal domein. 

 Wethouder Hoelscher beantwoordt vragen van de verschillende fracties en geeft aan 
dat technische vragen direct gesteld mogen worden bij de behandelend ambtenaar.  

 
 Toezegging(en) 

 Wethouder Hoelscher zegt toe in overleg te gaan met agendacommissie over 
inpassen van presentaties (management dashboard sociaal domein + 
waardendocument) ín commissievergaderingen.  

    
7.6 Wachtlijsten Jeugdzorg (Gooise Onderwijs Besturen) ingekomen stuk 
 Wethouder Hoelscher beantwoordt vragen van de fracties van VVD, PvdA en 

ChristenUnie. 
 
 Toezegging(en) 

 Wethouder Hoelscher zegt toe uit te zoeken hoe het zit met betrekking tot de 
wachtlijsten in de jeugdzorg en komt hier via mededeling op terug. 
    

8. Vaststellen toezeggingenlijst 
De toezeggingenlijst wordt vastgesteld met inachtneming van de volgende wijzingen. 
 Toezeggingen nummers 32 en 34 worden van de lijst afgevoerd. 
 De toegezegde datum van toezegging 30 aanpassen naar 3e kwartaal 2022 (staat 

in beschrijvende tekst) 
 

9. Rondvraag 
 Er is geen rondvraag. 
 
 Sluiting 

Vanwege de laatste commissievergadering sociaal domein voor de verkiezingen, blikt 
de voorzitter terug op deze periode. Aansluitend bedankt wethouder Hoelscher de 
voorzitter voor zijn werkzaamheden. 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 22:59 uur. 

 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 mei 2022 
 
De commissiegriffier, De voorzitter, 
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Aan de toezeggingenlijst toe te voegen toezeggingen 

 Toezegging van wethouder Hoelscher om een mededeling te sturen over het  
sportprogramma door buurtsportcoaches op de boot voor asielopvang en het 
ontvangen verzoek dit uit te breiden.  

 Wethouder Hoelscher zegt toe in overleg te gaan met agendacommissie over 
inpassen van presentaties (management dashboard sociaal domein + 
waardendocument) ín commissievergaderingen.  

 Toezegging van wethouder Hoelscher om uit te zoeken hoe het zit met betrekking 
tot de wachtlijsten in de jeugdzorg naar aanleiding van de brief van de Gooise 
Onderwijs Besturen en hier via mededeling op terug te komen. 
 


