
 

 

Datum: 04-03-21 Blad: 1 

 

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.J. Okkema  
 

• CDA-fractie: 
Mw. D.C. van Deutekom, mw. M. Vos 

 

• D66-fractie:  
Mw. K. van Werven, mw. F. Fitskie-Aajoud (vanaf: 20:40) 

 

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

 

• GroenLinks-fractie: 
Mw. M.J. van den Berge, M. Mdaghri (tot 23:00),  

 

 

• 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.W. Hoelscher, M.L.C. Verbeek en R.G. Boom (tot 21:40) 

 
 

Afwezig:  
n.v.t. 
 
 

 

 

 

 

 

Resumé van de openbare commissievergadering Sociaal Domein 
 
Datum:  2 maart 2021 
Aanvangstijd:  20:03 uur 
Eindtijd: 23:36 uur 
Locatie:  Digitale vergadering 
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1. Opening 

 De voorzitter opent de vergadering om 20:03 en heet alle aanwezigen welkom. 

  

2. Mededelingen 

 De heer R. Stumpel van GGD Gooi en Vechstreek is aanwezig bij agendapunt 7.1. 

 Mevrouw Hooft van Huysduynen en dhr. Buikema geven een presentatie bij agendapunt 7.2.  

 Mevrouw Gmelig Meyling van de Bibliotheek is aanwezig bij agendapunt 7.4 om vragen te beantwoorden.   

 Mevrouw Slegers spreekt vandaag in over Collegebesluit Uitrol 5G bij agendapunt 6.  

  

3. Vaststellen vergaderorde 

De voorzitter meldt dat de volgende mededelingen zijn aangemeld als behandelpunt: 

• Mededeling wethouder Boom over aanbod SRO voor hand- en spandiensten bij scholen (2) is 
aangemeld door CDA, GroenLinks en wordt aan agenda toegevoegd onder agendapunt 7.6 

• Mededeling wethouder Hoelscher over huisvesting Jeugd en Gezin (3) is aangemeld door D66, CDA 
en wordt aan agenda toegevoegd onder agendapunt 7.7 

• Mededeling wethouder Hoelscher over huiselijk geweld en kindermishandeling (4) is aangemeld door 
GroenLinks, CDA en wordt aan agenda toegevoegd onder agendapunt 7.8 

• Mededeling wethouder Hoelscher over AED Zenderkerk (6) is aangemeld door CDA en wordt aan 
agenda toegevoegd onder agendapunt 7.9 

 
De voorzitter stelt voor om 7.4, 7.5 en 7.6 na agendapunt 7.1 te behandelen in verband met de aanwezigheid 
van mevrouw Gmelig Meyling en wethouder Boom. De commissie stelt de vergaderorde conform het voorstel 
vast. 
 

4. Vaststellen resumé(s) 

  

4.1 Resumé van de openbare vergadering d.d. 26 januari 2021 

Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 

  

4.2 Notulen van de openbare vergadering d.d. 26 januari 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 wethouder Hoelscher over stand van zaken 5G netwerk 

• Mededeling wethouder Verbeek over informatiebulletin Talent Primair. 

  

5.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen 

 Er zijn geen mondelingen mededelingen vanuit het college.  

  

5.3 Vragen aan het college 

Er zijn geen vragen ingediend. 

  

6. Spreekrecht voor burgers. 

Mevrouw Slegers spreekt in over Collegebesluit Uitrol 5G.  
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7. Behandelpunten. 

  

7.1 Overleg over houtstookrook met de heer R. Stumpel van de GGD Gooi en Vechtstreek 

De heer Stumpel geeft een toelichting op houtstookrook. 
  

 De heer Stumpel beantwoordt de vragen van de fracties. Aanvullend beantwoordt de heer Stumpel enkele 

Corona gerelateerde vragen.  

 

7.4 Uitvoering motie cultuureducatie 

 Wethouder Verbeek en mevrouw Gmelig Meyling beantwoorden de vragen van de fracties. 

 

7.5 Verzoek garantstelling lening Stichting Blauw-Wit ten behoeve van renovatie tennisbanen TV Huizen 

 Wethouder Boom beantwoordt de vragen van de fracties. 

 

 Advies commissie: 

 De commissie adviseert de raad  in zijn vergadering van 18 maart 2021 bij het agendapunt “Hamerstukken” 

in te stemmen met het voorstel. 

 

7.6 Mededeling wethouder Boom over aanbod SRO voor hand- en spandiensten bij scholen 

 Wethouder Boom beantwoordt de vragen van de fracties. 

  

7.2 Sociaal Domein Management Dashboard  

 Mevrouw Hooft van Huysduynen geeft een presentatie over het dashboard Sociaal Domein.  

 

 Wethouder Hoelscher, mevrouw Hooft van Huysduynen en de heer Buikema beantwoorden de vragen van 

de fracties.  

  

7.3 Besparingen sociaal domein: voortgang lokale maatregelen en zienswijze regionale maatregelen 

 Wethouder Hoelscher beantwoordt de vragen van de fracties. 

 

 Advies commissie:  

 De vertegenwoordiging van de fracties van Leefbaar Huizen, ChristenUnie, D66, VVD 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, Dorpsbelangen Huizen, PvdA, CDA, SGP en 

Transparant Huizen adviseren de raad in te stemmen met het voorstel. 

 

7.7 Mededeling wethouder Hoelscher over huisvesting Jeugd en Gezin 

 Wethouder Hoelscher beantwoordt de vragen van de fracties. 

 

7.8 Mededeling wethouder Hoelscher over huiselijk geweld en kindermishandeling 

 Wethouder Hoelscher beantwoordt de vragen van de fracties. 

 

 Toezegging: 

 Wethouder Hoelscher zegt toe om met de agendacommissie te overleggen of er ruimte is in de agenda van 

de commissie om Veilig Thuis uit te nodigen en van gedachte te wisselen.  

 

7.9 Mededeling wethouder Hoelscher over AED Zenderkerk 

 Wethouder Hoelscher beantwoordt de vragen van de fracties. 

 

8. Vaststellen toezeggingenlijst 

De toezeggingenlijst wordt vastgesteld met inachtneming van de volgende wijzingen. 

• Toezegging nummer 28: Het betreft een bijeenkomst over ‘dwang in de zorg’. Dit wordt 

toegevoegd aan de toezegging.  

 

9. Rondvraag 
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 Er zijn geen vragen.  

 

 Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 23:36. 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 april 2021. 

 

De commissiegriffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 


