
 

 
Datum: 27-11-20 Blad: 1 
 

Aanwezig: 
 

Voorzitter en commissiegriffier 
W. Doorn (voorzitter) 
Mw. L. Mercx (plaatsvervangend commissiegriffier) 
 

Commissieleden  
 

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

 

• Fractie Dorpsbelangen Huizen: 
J.B.R. Driessen  
 

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

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

 

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

 

• GroenLinks-fractie: 
Mw. M.J. van den Berge, M. Mdaghri  

 

• Fractie Leefbaar Huizen: 
F.E.R. Koning, mw. L. Veer 
 

• ChristenUnie-fractie: 
Mw. M. Terlouw 

 

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

• Transparant Huizen : 
L. Schaap  

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

College 
M.W. Hoelscher 
R.G. Boom 
G. Rebel  
Mw. M.L.C. Verbeek 

 
 

Afwezig: 
 

Mw. Van der Kleij (Leefbaar Huizen)   

 

Resumé van de openbare commissievergadering Sociaal Domein 
 
Datum:  24 november 2019 
Aanvangstijd:  20:00 uur 
Eindtijd: 22:31 uur 
Locatie:  Raadszaal gemeentehuis van Huizen 
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1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur en heet alle aanwezigen welkom.  
  
2. Mededelingen 

De voorzitter meldt dat mevrouw Van der Kleij afwezig is.  
Commissiegriffier mw. Hooft- van Huysduynen wordt vervangen door Mw. Mercx.  
 

3. Vaststellen vergaderorde 
De voorzitter meldt dat diverse mededelingen zijn aangemeld als behandelpunt en zijn toegevoegd aan de 
agenda als behandelpunten. Dit betreft de behandelpunten 7.4; 7.5; 7.6; 7.7; 7.8; 7.9; 7.10; 7.11.  
 
De commissie besluit om de agendapunten 7.1 t/m 7.11 in de volgende volgorde te behandelen:  
7.1, 7.9, 7.2, 7.10, 7.11, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8. 
 
De commissie stemt in met het voorstel om de behandelpunten 7.3, 7.5 en 7.6 gelijktijdig te behandelen. Ook 
met eenzelfde verzoek voor gelijktijdige behandeling van de agendapunten 7.4 en 7.5 stemt de commissie in.  
 

4. Vaststellen resumé(s) 
 
4.1  Resumé van de commissie Sociaal Domein d.d. 6 oktober 2020 

Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 
  
4.2 Notulen van de commissie Sociaal Domein d.d. 6 oktober 2020  
 Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 
 
4.3  Resumé van de gecombineerde ABM, Fysiek Domein en Sociaal Domein d.d. 22 oktober 2020 

Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 
  
4.4 Notulen van de gecombineerde ABM, Fysiek Domein en Sociaal Domein d.d. 22 oktober 2020 
 De commissie stemt in met de gewijzigde notulen, dus inclusief het wijzigingsvoorstel van de PvdA 
  
5. Informatie van het college. 
  
5.1 Mededelingen van het college en/of portefeuillehouder(s) 
 De mededelingen met de nummers 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14 en 15 zijn voor kennisgeving aangenomen.  
 
5.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen 
 Er zijn geen mondelinge mededelingen.  
 
5.3 Vragen aan het college 
 Er zijn geen vragen aan het college.  
 
6. Spreekrecht voor burgers. 

 Er zijn geen insprekers.  
 

7. Behandelpunten. 
  
7.1  Oprichting SRO Huizen BV. 
 Wethouder Hoelscher Boom beantwoordt vragen van de fracties van D66, ChristenUnie en SGP. 
 De fractie van de ChristenUnie neemt het voorstel mee terug voor overleg met de fractie. De commissie 

concludeert dat het raadsvoorstel als behandelpunt wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 10 
december.  

 
7.9 Mededeling burgemeester Meijer over stand van zaken uitvoering coalitieakkoord 2018 - 2022 

Wethouder Hoelscher beantwoordt vragen van de fracties van Leefbaar Huizen en de PvdA. 
Wethouder Rebel beantwoordt vragen van de fracties Leefbaar Huizen en de PvdA.  
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Wethouder Verbeek beantwoordt vragen van de fracties van Leefbaar Huizen en het CDA. 
 
7.2 Zienswijze begrotingswijziging regioconservator 
 Wethouder mw. Verbeek beantwoordt vragen van de fracties van de ChristenUnie, VVD, PvdA, GL en D66. 
 

De commissie stemt unaniem in met een tekstuele wijziging in de voorgestelde zienswijze:  
De laatste zin van de tweede bullet “Daarbij geldt dat hiervoor binnen de gemeentebegroting van Huizen op 
dit moment geen mogelijkheden zijn” te schrappen. Deze wijziging zal dus aangepast worden, zodat deze 
aangepaste versie wordt toegevoegd aan de behandelstukken voor de raadsvergadering van 10 december.  
 
De fractie van Leefbaar Huizen neemt het voorstel mee terug voor overleg met de fractie. De commissie 
concludeert dat het raadsvoorstel als behandelpunt wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 10 
december.  

 
Toezegging: Wethouder Verbeek zegt toe de commissie in 2021 te informeren over de mogelijke wijze van 
voortzetten van de bekostiging van de regioconservator vanaf 2022 en hierbij met name op zoek te gaan 
naar alternatieve bekostigingsmogelijkheden. 

 
7.10 Mededeling wethouder Verbeek over ventilatie schoolgebouwen 
 Wethouder Verbeek beantwoordt vragen van de fracties van Leefbaar Huizen en GroenLinks.  
 
7.11 Mededeling wethouder Verbeek over planning uitvoering cultuurnota 
 Wethouder Verbeek beantwoordt de vragen van de fracties van D66, PvdA, GroenLinks en VVD.  
 
7.3 Brief “Voortgangsbericht doelgroepenvervoer” van Regio Gooi en Vechtstreek 
7.5 Mededeling wethouder Hoelscher over inkoop sociaal domein en doelgroepenvervoer 
7.6  Mededeling wethouder Hoelscher over voortgang inbesteden doelgroepenvervoer 

Deze drie agendapunten zijn gezamenlijk behandeld:  
 Wethouder Hoelscher beantwoordt de vragen van de fracties van CDA, ChristenUnie en Transparant Huizen.  
 
7.4  Mededeling wethouder Hoelscher over informatie rondom regionaal inkoopproces Wmo 
7.5 Mededeling wethouder Hoelscher over inkoop sociaal domein en doelgroepenvervoer 
   Deze twee agendapunten zijn gezamenlijk behandeld:  
 Wethouder Hoelscher beantwoordt vragen van het CDA, de ChristenUnie, GroenLinks en D66.  
 
7.7 Mededeling wethouder Hoelscher over voortgang rechtzaak TGVS 
 Wethouder Hoelscher beantwoordt de vragen van de ChristenUnie fractie.  
 
7.8 Mededeling wethouder Hoelscher over voorbereiding nieuwe wet inburgering 
 Wethouder Hoelscher beantwoordt de vragen van de fractie van GroenLinks.  
 
8. Vaststellen toezeggingenlijst 
 
8.1.   De toezeggingenlijst wordt vastgesteld met inachtneming van de volgende wijzingen.  

• Toezegging nummer 32 wordt afgevoerd 
• De datum gereed van toezeggingen 30 en 33 wordt veranderd in 1e kwartaal 2021 

 
Toezegging: Wethouder Hoelscher zal voor de volgende commissievergadering van januari 2021 de commissie 
informeren met een mededeling over toezegging 28. 
  
9. Rondvraag 
    
 Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 22:31 uur. 
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 Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 januari 2021. 
 
 De commissiegriffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
 Aan de toezeggingenlijst toe te voegen toezegging: 
 

•  Toezegging: Wethouder Verbeek zegt toe de commissie in 2021 te informeren over de mogelijke wijze van 
voortzetten van de bekostiging van de regioconservator vanaf 2022 en hierbij met name op zoek te gaan 
naar alternatieve bekostigingsmogelijkheden. 

 
 


