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Resumé van de openbare commissievergadering Sociaal Domein 
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1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur en heet alle aanwezigen welkom. 
  
2. Mededelingen 
 Er zijn geen afwezigen.  
 Er zijn geen raadsleden die digitaal deelnemen.  
  
3. Vaststellen vergaderorde 

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

 Bij 5.3 worden de commissievragen van de SGP over 5G als laatste behandeld. De insprekers over 5G 
spreken voorafgaand aan de commissievragen in.   

 Behandeling van een ingekomen stuk, namelijk brief A.3 van de raadsvergadering van 3 juni, ‘Versa 
verantwoordt 2020 Huizen’ (op verzoek van D66) wordt toegevoegd aan de agenda als behandelpunt 7.4 
en wordt meegenomen bij de bespreking van agendapunt 7.2.  

 Mededeling wethouder Hoelscher (3) over voortgang lokaal preventieakkoord (aangemeld door 
ChristenUnie en VVD) en wordt toegevoegd aan de agenda als behandelpunt 7.5 

 Mededeling wethouder Hoelscher (4) over brief aan inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (aangemeld door 
VVD en Leefbaar Huizen) en wordt toegevoegd aan de agenda als behandelpunt 7.6 

 Mededelingen wethouder Hoelscher (7) over diverse onderwerpen voor commissie Sociaal Domein 
(aangemeld door ChristenUnie) en wordt toegevoegd aan de agenda als behandelpunt 7.7 

 Mededeling wethouder Hoelscher en wethouder Rebel (6) over toegezegde overzicht open einde 
regelingen Sociaal Domein (aangemeld door VVD) en wordt toegevoegd aan de agenda als behandelpunt 
7.8 

 Mededeling wethouder Rebel (5) over resultaten WoningNet (aangemeld door Leefbaar Huizen) en wordt 
toegevoegd aan de agenda als behandelpunt 7.9 

  
4. Vaststellen resumé(s) 
 De voorzitter deelt mee dat de beantwoording van de mededelingen die niet in de commissie zijn behandeld 

aan de agenda van de commissie van 18 mei 2021 toegevoegd. 
 
4.1 Resumé van de openbare vergadering d.d. 18 mei 2021 

Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 
   

4.2    Notulen van de openbare vergadering d.d. 18 mei 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 uitgesproken faillissement Briedis 
 Mededeling wethouder Hoelscher over begrotingsfout Regionale bv Vervoer 

  
5.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen 
 Er zijn geen mondelingen mededelingen vanuit het college.  
   
5.3 Vragen aan het college 

 Het college van B&W heeft de vragen van de heer Rebel van het CDA over het doelgroepenvervoer 
schriftelijk beantwoord. Wethouder Hoelscher beantwoordt vervolgvragen van de heer Rebel van het 
CDA en andere fracties over dit onderwerp. Wethouder Rebel geeft een toelichting.  

 
 Toezegging:  
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Wethouder Hoelscher laat een memo opstellen met een verklaring over de kosten en stuurt deze aan de 
leden van de commissie. 

 
 De heer Bource licht zijn vragen over 5G toe. Aansluitend spreken de insprekers over het onderwerp 5G 

in, te weten: 
 De heer M. Maandag. De heer M. Maandag vertelt aan de hand van een presentatie.  
 Mevrouw S. Slegers.  
 Mevrouw L. Kelder van het burgerinitiatief Stralingsbewust Zeist.   

De insprekers beantwoorden vragen van verschillende fracties. 
Wethouder Hoelscher beantwoordt een vraag van de heer Klink van de VVD over de uitrol van het 5G 
netwerk.  

 
6. Spreekrecht voor burgers. 

De heer Vermaat van de Werkgroep TijdvoorMeedoen spreekt in over TijdvoorMeedoen.  
De inspreker beantwoordt vragen van verschillende fracties. De inspreker stuurt zijn brief met vragen aan het 
college van B&W. De beantwoording van de vragen door B&W worden in kopie aan de commissie sociaal 
domein gestuurd.  
 

7. Behandelpunten. 
  
7.1    Verbonden partijen, waaronder regio Gooi en Vechtstreek en MRA 

 Positieve berichten uit de regio van de Huizer regio-ambassadeurs.  
Mevr. Leeuwin licht dit kort toe. 

 Stand van zaken Cultuur & Recreatie.  
Wethouder Verbeek wordt gevraagd de vraag van de fractie van de VVD hierover schriftelijk te 
beantwoorden.  

 Concept resumé.  
Wethouder Rebel geeft antwoordt op de vragen van de fractie van Leefbaar Huizen.  

  
7.2    Sociaal Domein Management Dashbord  
&7.4 Versa verantwoordt 2020 Huizen 
 Bij aanvang van de vergadering is besloten beide agendapunten tegelijk te behandelen. 
  
 Mevrouw Hooft van Huysduynen geeft een presentatie over het Sociaal Domein Management Dashboard. 

Mevrouw Hooft van Huysduynen beantwoordt inhoudelijke en technische vragen van de fracties.   
 Wethouder Hoelscher beantwoord overige vragen van de fracties. 
  
 Wethouder Hoelscher heeft een schriftelijke reactie gegeven op de vragen van de fractie van D66 over 

‘Versa verantwoordt 2020 Huizen’. Bij de bespreking van de Bestuursrapportage in de commissie sociaal 
domein van 7 september wordt hier verder over gesproken.  

   
7.3 Preventie- en Handhavingsplan alcohol en drugs 2021 - 2024 (jeugd Gooi- en Vechtstreek) 
& 7.5 Mededeling wethouder Hoelscher over voortgang lokaal preventieakkoord 
 De commissie besluit tijdens de vergadering beide agendapunten tegelijk te behandelen.  
 Wethouder Hoelscher beantwoordt vragen van de fracties over het Preventie- en Handhavingsplan alcohol 

en drugs 2021-2024.  
 
 Toezegging: 
 Wethouder Hoelscher kijkt na hoe de handhaving geregeld is bij online verkoop en zal deze informatie 

schriftelijk doen toekomen. 
  
 Wethouder Hoelscher beantwoordt vragen van de fracties over de voortgang van het lokaal 

preventieakkoord.  
  
 Advies commissie over het Preventie- en Handhavingsplan alcohol en drugs 2021-2024:  
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 De vertegenwoordiging van de fractie van 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 D66, ChristenUnie, CDA, Dorpsbelang Huizen, GroenLinks,  
Transparant Huizen, PvdA en SGP adviseren de raad in te stemmen met het voorstel. 

   
7.6 Mededeling wethouder Hoelscher over brief aan inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
 Wethouder Hoelscher beantwoordt vragen van de fracties van VVD en Leefbaar Huizen. 
  
 Toezegging(en): 
 Wethouder Hoelscher informeert via het Schoolbestuurlijk overleg onderwijs en kinderdagverblijven over de 

huidige inzet van Jeugd & Gezin.  
 
7.7 Mededelingen wethouder Hoelscher over diverse onderwerpen voor commissie Sociaal Domein 
 Wethouder Hoelscher beantwoordt vragen van de fractie van de ChristenUnie over de evaluatie sociaal 

domein.  
 Wethouder Hoelscher beantwoordt vragen van de fractie van D66 over Join Us.  
 
7.8 Mededeling van de wethouders Rebel en Hoelscher over toegezegde overzicht open einde regelingen 

Sociaal Domein 
 Wethouder Rebel beantwoordt vragen van de fractie van de VVD. 
  
7.9 Mededeling wethouder Rebel over resultaten WoningNet 
 Wethouder Rebel beantwoordt vragen van de fractie van Leefbaar Huizen. 
   
8. Vaststellen toezeggingenlijst 

De toezeggingenlijst wordt vastgesteld met inachtneming van de volgende wijzingen. 
 Toezegging nummer 29 afvoeren, omdat aan de toezegging is voldaan.  
 De tekst bij toezegging nummer 28 actualiseren en op de toezeggingenlijst laten staan. Deze 

toezegging betreft ook de andere domeinen.  
 

9. Rondvraag 
 Er zijn geen vragen.  
 
 Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 23.29 uur.   
 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 september 2021.   
 
De commissiegriffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
Aan de toezeggingenlijst toe te voegen toezeggingen 
De tekst bij toezegging nummer 28 actualiseren en op de toezeggingenlijst laten staan. Deze toezegging betreft 
ook de andere domeinen. 
 


