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Aanwezig: 
 

Voorzitter en commissiegriffier 
W. Doorn (voorzitter) 
Mw. S. Hooft van Huysduynen (scheidend commissiegriffier) en P. Mol Lous (commissiegriffier, digitaal aanwezig) 
 

Commissieleden  
 

 VVD-fractie:  
J. Bartlema, S.H. van Klink  

 

 Fractie Dorpsbelangen Huizen: 
J.B.R. Driessen, mw. B.J. Okkema (tot 22.20) 
  

 CDA-fractie: 
Mw. D.C. van Deutekom, mw. M. Vos (vanaf 20:17) 

 

 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 (tot 23.11) 

 

 

 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 
L. Schaap 

 

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

College 
M.H. Hoelscher, G. Rebel (tot 23.11) , M.L.C. Verbeek (tot 23.11). 

 
 

Afwezig: 
 

N.v.t. 
 
 

 

Resumé van de openbare commissievergadering Sociaal Domein 
 
Datum:  18 mei 2021 
Aanvangstijd:  20.01 uur 
Eindtijd: 23.57 uur 
Locatie:  Raadszaal gemeentehuis van Huizen 
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1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 20.01 uur en heet alle aanwezigen welkom. 
  
2. Mededelingen 
 De voorzitter meldt dat mevrouw M. Vos iets later komt.  
 Mevrouw S. Hooft van Huysduynen neemt vandaag afscheid als commissiegriffier en wordt opgevolgd door 

mevrouw P. Mol Lous. 
 
3. Vaststellen vergaderorde 

De voorzitter meldt dat de volgende mededelingen zijn aangemeld als behandelpunt: 
 Mededeling wethouder Verbeek (2) over update traject Kerkenvisie is aangemeld door GroenLinks en  

wordt toegevoegd aan de agenda als behandelpunt 7.9 
 Mededeling wethouder Verbeek (6) over meerjarenonderhoudsplan kunstwerken openbare ruimte is 

aangemeld door CDA, D66, ChristenUnie en wordt toegevoegd aan de agenda als behandelpunt 7.10 
 Mededeling wethouder Rebel (5) over jeugdwerkloosheid is aangemeld door GroenLinks en wordt 

toegevoegd aan de agenda als behandelpunt 7.11 
 Mededeling wethouder Hoelscher (1) inzake dienstverlening Briedis is aangemeld door CDA, D66, 

GroenLinks en wordt toegevoegd aan de agenda als behandelpunt 7.12 
 Mededeling wethouder Hoelscher (3) over traject waardengericht werken is aangemeld door GroenLinks, 

ChristenUnie en wordt toegevoegd aan de agenda als behandelpunt 7.13 
 
Overeenkomstig het voorstel van de voorzitter besluit de commissie tot de volgende wijzigingen van de 
agenda: 
 Agendapunten 7.3 en 7.8  naar voren te halen en te behandelen voor 7.1. 
 Het inspreken door de heer T. Vermaat over  ‘Luiden noodklok over het voortbestaan van Tijd voor 

Meedoen (werkgroep Tijd voor Meedoen)’ bij agendapunt 7.8 over hetzelfde onderwerp.  
 De mededelingen die zijn aangemeld voor bespreking te verbinden aan behandeling van agendapunten 

van elke wethouder om de bewegingen in de raadszaal te beperken. Dit betekent het volgende: 
Wethouder Verbeek: Na agendapunt 7.2 volgt behandeling van de mededeling 7.9 en 7.10 
Wethouder Rebel: Na agendapunten 7.4 en 7.5 volgt behandeling van de mededeling 7.11 
Wethouder Hoelscher: Na agendapunten 7.6 en 7.7 volgt behandeling van de mededelingen 7.12 en 
7.13 

  
4. Vaststellen resumé(s) 
  
4.1 Resumé van de openbare vergadering d.d. 6 april 2021 

Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 
  
4.2    Notulen van de openbare vergadering d.d. 6 april 2021 

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 (4) van wethouder Hoelscher over informatie regionale inkoop sociaal domein. 
 Mededeling (7) van wethouder Hoelscher over diverse mededelingen van wethouder Hoelscher voor 

commissie sociaal domein van 18 mei. 
 Mededeling (8) van wethouder Rebel over stand van zaken Werken aan Werk en Perspectief op Werk.  

  
5.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen 
 Er zijn geen mondelingen mededelingen vanuit het college.  
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5.3 Vragen aan het college 
 Wethouder Verbeek beantwoordt de vragen van mevrouw L. Veer van Leefbaar Huizen over busvervoer 

schoolzwemmen.   
 Wethouder Hoelscher beantwoordt de vragen van mevrouw F.F.H. van der Kleij van Leefbaar Huizen 

over “Aanpassingen voorstel zorgcontinuïteit WMO-dagbesteding voor (demente) ouderen” deels en 
geeft aan dat de volledige beantwoording zal worden nagezonden.  

 Wethouder Hoelscher heeft de vragen van de heer B. Schaap van Transparant Huizen over zorg voor 
alleenwonende dementerende ouderen schriftelijk beantwoord. Wethouder Hoelscher beantwoordt 
vervolgvragen over dit onderwerp. 
  

6. Spreekrecht voor burgers. 
De heer T. Vermaat spreekt in bij agendapunt 7.8 ‘Luiden noodklok over het voortbestaan van Tijd voor 
Meedoen (werkgroep Tijd voor Meedoen)’. 
 

7. Behandelpunten. 
  
7.3 Conceptbegroting 2022 en conceptjaarstukken 2020 van het Werkvoorzieningschap Tomingroep 
 Wethouder Rebel beantwoordt de vragen van de fracties.   
 De heer I. Korte (directeur TominGroep) beantwoord vragen van deze fracties over compensaties met 

betrekking tot corona, over de NOW en over instrumentaria. 
   
 Advies commissie:  
 De vertegenwoordiging van de fractie van de VVD behield een standpunt voor en nam het voorstel mee terug 

voor overleg met de fractie.  
 De vertegenwoordiging van de fracties van D66, CDA, Groen Links, PvdA, Leefbaar Huizen, Transparant 

Huizen, Dorpsbelang Huizen, ChristenUnie en SGP adviseren de raad in te stemmen met het voorstel. 
 
7.8 Luiden noodklok over het voortbestaan van Tijd voor Meedoen (werkgroep Tijd voor Meedoen) 
 De heer T. Vermaat spreekt in over Tijd voor Meedoen. De heer T. Vermaat wordt in beantwoording van 

vragen ondersteund door de heer H. Blankevoort en de heer R. Harsevoort.  
 De heer T. Vermaat en de heer R. Harsevoort beantwoorden de vragen van de fracties.  
 
 Wethouder Hoelscher beantwoordt de vraag van de fracties van de VVD en Leefbaar Huizen over het 

verzoek van opheffen van geheimhouding van informatie van het college. 
 
 Wethouder Hoelscher beantwoordt overige vragen van de fracties.   
 
 Toezegging: 

 Het concept collegevoorstel over Tijd voor Meedoen wordt z.s.m. ter informatie aan de commissie 
toegestuurd.  

 
7.1    Verbonden partijen, waaronder regio Gooi en Vechtstreek en MRA 
 In verband met de tijd is dit agendapunt niet behandeld 
 
7.2 Afgeven verklaring van geen bezwaar nevenvestiging Elan Primair 
 Wethouder Verbeek beantwoordt vragen van de fracties.   
  
 Advies commissie:  

De vertegenwoordigingen van de fracties ChristenUnie en Leefbaar Huizen behielden een standpunt voor en 
namen met het voorstel mee terug voor overleg met de fractie. 

 De vertegenwoordiging van de fracties van D66, CDA, Groen Links, PvdA, Transparant Huizen, SGP,  
Dorpsbelang Huizen en VVD adviseren de raad in te stemmen met het voorstel. 

 
7.4 Zienswijzen jaarrekening 2020, begrotingswijzigingen 2021 en begroting 2022 regio Gooi en 

Vechtstreek 
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 Wethouder Rebel, wethouder Verbeek en wethouder Hoelscher beantwoorden vragen van de fracties.  
  

Wethouder Rebel legt aan de commissie voor om in te stemmen met het aanpassen van de Huizer bijdrage 
(naar beneden) met betrekking tot Perspectief op Werk en Werken aan Werk in het definitieve raadsvoorstel. 
Er is gebleken dat hierbij een onjuiste verdeelsleutel is toegepast. De commissie stemt hier mee in.   

 
 Er wordt geen standpunt van de commissie sociaal domein gevraagd omdat het betreffende raadsvoorstel 

ook aan de andere commissies wordt voorgelegd en aansluitend ter behandeling naar de raadsvergadering 
van 3 juni gaat.   

  
7.5 Beschikbaar stellen budget startersleningen 
 Wethouder Rebel beantwoordt vragen van de fracties.  
 
 Advies commissie:  
 De vertegenwoordiging van de fractie van de PvdA behield een standpunt voor en nam het voorstel mee 

terug voor overleg met de fractie.  
 De vertegenwoordiging van de fracties van D66, CDA, Groen Links, VVD, Leefbaar Huizen, Transparant 

Huizen, Dorpsbelang Huizen, ChristenUnie en SGP adviseren de raad in te stemmen met het voorstel. 
  
7.6 Beleidsplan Schuldhulpverlening en aanpassing verordening sociaal domein 
 Wethouder Hoelscher beantwoordt vragen van de fracties.  
 
 Advies commissie:  
 De vertegenwoordiging van de fractie van de ChristenUnie behield een standpunt voor en nam het voorstel 

mee terug voor overleg met de fractie.  
 De vertegenwoordiging van de fracties van D66, CDA, Dorpsbelang Huizen, Groen Links, VVD, Leefbaar 

Huizen, Transparant Huizen, PvdA en SGP adviseren de raad in te stemmen met het voorstel. 
 
7.7 Zienswijze concept Beleidsplan Bescherming en Opvang 2021-2024 
 Wethouder Hoelscher beantwoordt vragen van de fracties.  
 De fractie van de PvdA gaat in verband met de tijd haar vragen schriftelijk stellen.  
 
 Advies commissie: 
 De commissie adviseert de raad  in zijn vergadering van 3 juni 2021 bij het agendapunt “Hamerstukken” in te 

stemmen met het voorstel. 
 
7.9 Mededeling wethouder Verbeek over update traject Kerkenvisie 
 In verband met de tijd is dit agendapunt niet behandeld en is afgesproken de vragen schriftelijk te stellen.  
   
7.10 Mededeling wethouder Verbeek over meerjarenonderhoudsplan kunstwerken openbare ruimt 
 In verband met de tijd is dit agendapunt niet behandeld en is afgesproken de vragen schriftelijk te stellen. 
  
7.11 Mededeling wethouder Rebel over jeugdwerkloosheid  
 In verband met de tijd is dit agendapunt niet behandeld en is afgesproken de vragen schriftelijk te stellen. 
  
7.12 Mededeling wethouder Hoelscher inzake dienstverlening Briedis 
 In verband met de tijd is dit agendapunt niet behandeld en is afgesproken de vragen schriftelijk te stellen. 
  
7.13 Mededeling wethouder Hoelscher over traject waardengericht werken 
 In verband met de tijd is dit agendapunt niet behandeld en is afgesproken de vragen schriftelijk te stellen. 
  
8. Vaststellen toezeggingenlijst 

De toezeggingenlijst wordt schriftelijk afgedaan.  
 

9. Rondvraag 
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 Er zijn geen vragen.  
 
 Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 23.57 uur.   
 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 juni 2021.   
 
De commissiegriffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
Aan de toezeggingenlijst toe te voegen toezeggingen 
N.v.t. 


