
 

 

Datum: 27-06-19 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, B. Schaap  
 

• CDA-fractie: 
Mw. D.C. van Deutekom, R. Witte 

 

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

 

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

 

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

 

• Fractie Leefbaar Huizen: 
Mw. F.F.H. van de Kleij, mw. L. Veer 
 

• ChristenUnie-fractie: 
• Mw. M. Terlouw, M. Boonstra 

 

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

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

College 
M.W. Hoelscher, G. Rebel, mw. M.L.C. Verbeek en R.G. Boom (vanaf 20:04). 
 
Ambtelijke ondersteuning 
Mw. van Dijk (bij agendapunt 7.2) 
Mw. Hooft van Huysduynen (bij agendapunt 7.9) 

 
 

Afwezig: 
 

• Mw. D. Doorn (ChristenUnie)  
  

 

Resumé van de openbare commissievergadering Sociaal Domein 
 
Datum:  25 juni 2019 
Aanvangstijd:  20:00 uur 
Eindtijd: 22:40 uur 
Locatie:  Raadszaal gemeentehuis van Huizen 
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1. Opening 

 De voorzitter opent de vergadering om 20:00 en heet alle aanwezigen welkom. 

  

2. Mededelingen 

 De voorzitter meldt dat mw. D. Doorn (ChristenUnie) zich heeft afgemeld en wordt vervangen door M. 

Boonstra. De voorzitter meldt dat Wethouder Boom later aansluit. 

 

3. Vaststellen vergaderorde 

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

• Mededeling van wethouder Boom over modernisering entreegebouw openluchtzwembad Sijsjesberg is 
aangemeld door de CDA fractie en wordt toegevoegd aan agenda onder agendapunt 7.6. 

• Mededeling wethouder Hoelscher over doelgroepenvervoer is aangemeld door de fracties van 
ChristenUnie en CDA en wordt toegevoegd aan agenda onder agendapunt 7.7. 

• Mededeling wethouder Rebel over vertrek algemeen directeur Tomingroep is aangemeld door de fracties 
van CDA en ChristenUnie en wordt toegevoegd aan agenda onder agendapunt 7.8. 

• Mededeling wethouder Rebel over vervolgtrajecten volwasseneneducatie is aangemeld door de fracties 
van PvdA, GroenLinks en ChristenUnie en wordt toegevoegd aan agenda onder agendapunt 7.9. 

• Mededeling van wethouder Hoelscher algemeen voor de commissie Sociaal Domein is aangemeld door 
de PvdA fractie en wordt toegevoegd aan agenda onder agendapunt 7.10. 
 

4. Vaststellen resumé(s) 

  

4.1 Resumé van de openbare vergadering d.d. 21 mei 2019 

Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 

  

4.2 Notulen van de openbare vergadering d.d. 21 mei 2019 

Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 

  

4.3  Resumé van de besloten vergadering d.d. 21 mei 2019 

Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 

  

4.4 Notulen van de besloten vergadering d.d. 21 mei 2019 

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 Boom over behandeling sportnota 

• Mededeling wethouder Hoelscher over kort geding TGVS contract huishoudelijke hulp 

• Mededeling wethouder Hoelscher over de doorlooptijden in 2018 in de Wmo 

  

5.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen 

 Wethouder Hoelscher geeft in een mondelinge mededeling aan dat er vandaag een kort geding heeft 

plaatsgevonden tussen Vitaal Thuiszorg en de regio Gooi en Vechtstreek over de tarieven. De rechter heeft 

aangegeven dat er 15 juli een uitspraak volgt. De commissie wordt hierover geïnformeerd door middel van 

raadsinformatie.   

 

5.3 Vragen aan het college 

 Er zijn geen vragen aan het college. 

  

6. Spreekrecht voor burgers. 

De heer Jelmer Mulder spreekt in over de lokale Monitor FNV. De fracties zullen het onderwerp bespreken en 
wanneer het gewenst is opnieuw ter sprake brengen in de commissie.  
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7. Behandelpunten. 

  

7.1  Beheer en exploitatie gemeentelijke binnensportaccommodaties en openluchtzwembad Sijsjesberg 

 Wethouder Boom beantwoordt vragen van de fracties van Leefbaar Huizen, ChristenUnie, SGP, VVD, PvdA, 

D66, GroenLinks, Dorpsbelangen Huizen en CDA.  

 

 Advies commissie:  

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

Leefbaar Huizen en SGP behielden een standpunt voor en namen het voorstel mee terug voor overleg met 

de fractie. De vertegenwoordiging van de fractie van GroenLinks adviseert de raad in te stemmen met het 

voorstel. 

 

7.2 Aanbesteding vernieuwbouw Dr. Maria Montessorischool 

 Wethouder Verbeek beantwoordt, met ambtelijke ondersteuning van mevrouw van Dijk, de vragen van de 

fracties van CDA, D66, PvdA, VVD, SGP en ChristenUnie. 

 

 Advies commissie:  

De vertegenwoordiging van de fracties van GroenLinks, Leefbaar Huizen, VVD, D66, PvdA, ChristenUnie 

behielden een standpunt voor en namen het voorstel mee terug voor overleg met de fractie. De 

vertegenwoordiging van de fracties van Dorpsbelangen Huizen, CDA en SGP adviseren de raad in te 

stemmen met het voorstel. 

  

7.3 Bestuursrapportage Sociaal Domein 2018 

 Wethouder Hoelscher beantwoordt de vragen van de fracties van PvdA, D66, GroenLinks, Dorpsbelangen 

Huizen, CDA, Leefbaar Huizen, ChristenUnie en SGP. 

 

7.4 Arbeidsmarktbewerkingsplan ‘Werken aan werk’ 2019-2022 

 Wethouder Rebel beantwoordt vragen van de fracties van VVD, SGP, ChristenUnie, Dorpsbelang Huizen, 

GroenLinks, D66 en PvdA.  

 

 Advies commissie:  

 De commissie adviseert het punt als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van 11 juli.  

 

7.5 Brief van UN women Nederland met verzoek om deelname aan Orange the world campagne tegen 

geweld tegen vrouwen 

 De behandeling wordt afgerond met het besluit de brief opnieuw aan te bieden aan de raad voor de 

raadsvergadering van 11 juli, door plaatsing in rubriek G van de lijst van ingekomen stukken met daarbij het 

volgende advies voor wat betreft de wijze van afhandeling: Geadviseerd wordt nadere informatie van 

wethouder Hoelscher over een regionale aanpak af te wachten, en vervolgens op basis daarvan te 

beoordelen of deze aanpak volstaat of dat eventuele aanvullende lokale acties nodig zijn. 

 

7.6 Mededeling van wethouder Boom over modernisering entreegebouw openluchtzwembad Sijsjesberg 

 Wethouder Boom beantwoordt de vragen van de fractie van CDA. 

 

7.7 Mededeling van wethouder Hoelscher over doelgroepenvervoer 

 Wethouder Hoelscher beantwoordt de vragen van de fracties van CDA en ChristenUnie.   

 

7.8 Mededeling van wethouder Rebel over vertrek algemeen directeur Tomingroep 

 Wethouder Rebel beantwoordt de vragen van de fracties van CDA en ChristenUnie. 

 

7.9 Mededeling van wethouder Rebel over vervolgtrajecten volwasseneneducatie 

 Wethouder Rebel beantwoordt de vragen van de fracties van PvdA, GroenLinks en ChristenUnie.    

 

7.10 Mededeling wethouder Hoelscher algemeen voor de commissie Sociaal Domein 

 Wethouder Hoelscher beantwoordt de vragen van de fracties van PvdA en GroenLinks. 
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8. Vaststellen toezeggingenlijst 

De toezeggingenlijst wordt vastgesteld met inachtneming van de volgende wijzingen. 

• Toezegging nummer 29 wordt doorgeschoven naar het derde kwartaal.  

 

9. Rondvraag 

 Er zijn geen vragen.  

 De voorzitter meldt dat de stukken van dhr. Mulder zijn toegevoegd aan het raadsinformatiesysteem.  

 

 Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 22:40. 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 september 2019. 

 

De commissiegriffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 


