
 

 

Datum: 08-04-21 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. Okkema 
 

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

 

• 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  

 

 

• 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, G. Rebel, M.L.C. Verbeek, R.G. Boom (tot 22:05) 

 
 

Afwezig:  
n.v.t. 
  
 
 

 

 

 

 

Resumé van de openbare commissievergadering Sociaal Domein 
 
Datum:  6 april 2021 
Aanvangstijd:  20:01 uur 
Eindtijd: 22:38 uur 
Locatie:  Digitale vergadering 
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1. Opening 

 De voorzitter opent de vergadering om 20:01 en heet alle aanwezigen welkom. 

  

2. Mededelingen 

  

3. Vaststellen vergaderorde 

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

• Mededeling wethouder Rebel over Regionaal Woonakkoord Gooi en Vechtstreek is aangemeld 
door PvdA en is aan de agenda toegevoegd onder agendapunt 7.7. 

• Mededeling wethouder Rebel over Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is 
aangemeld door VVD en is aan de agenda toegevoegd onder agendapunt 7.8. 

 
4. Vaststellen resumé(s) 

  

4.1 Resumé van de openbare vergadering d.d. 2 maart 2021 

Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 

  

4.2 Notulen van de openbare vergadering d.d. 2 maart 2021 

 Wethouder Hoelscher heeft een wijzigingsvoorstel gedaan voor de notulen.  

  

 Onder punt 3 van het verslag staat ‘... Hij pleit ervoor om een aantal prangende vragen van de commissie te 

laten beantwoorden door de heer Stumpel...’ graag vervangen door ‘...Hij pleit ervoor om, nu de heer 

Stumpel toch in ons midden is, de commissieleden de gelegenheid te bieden om een aantal prangende 

vragen over de situatie rondom het coronavirus te laten stellen...’ 

 

 De commissie stemt in met het wijzigingsvoorstel en stelt de gewijzigde notulen vast.  

  

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. 

• Diverse mededelingen wethouder Hoelscher voor commissie Sociaal Domein 

• Mededeling wethouder Boom over uitnodiging opening entree zwembad Sijsjesberg 

• Mededeling wethouder Hoelscher (geheim)  

 

5.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen 

 Er zijn geen mondelingen mededelingen vanuit het college.  

  

5.3 Vragen aan het college 

Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) stelt vragen aan het college over het beschikbare budget voor lokaal 

preventieakkoord.  

 

Wethouder Hoelscher geeft antwoord op de vragen.  

 

6. Spreekrecht voor burgers. 

Mevrouw Slegers spreekt in over Duurzaam Antennebeleid op basis van Voorzorg. 
 
Wethouder Hoelscher geeft in een reactie aan dat het maken van antennebeleid al op de planning staat. 
 
De commissie neemt de informatie ter kennisgeving aan. 
  

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

 De voorzitter vermeldt dat dit agendapunt standaard aan de agenda wordt toegevoegd om informatie over de 

verbonden partijen te bespreken. 

 

 Mevrouw Leeuwin (PvdA) geeft aan dat zij het fijn vindt dat dit agendapunt standaard aan de agenda wordt 

toegevoegd. Daarnaast wil Mevrouw Leeuwin (PvdA) de MRA tafel, die volgende week dinsdag op 13 april 

gepland staat, onder de aandacht brengen. Tijdens deze avond wordt de governance van de MRA 

besproken.  

 

7.2 Presentatie Sociaal Domein Management Dashboard 

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

 

 Wethouder Hoelscher, Wethouder Rebel, mevrouw Hooft van Huysduynen en de heer Buikema 

beantwoorden de vragen van de fracties.  

 

7.3 Startnotitie inburgering 2022 ‘een nieuw thuis’ 

 Wethouder Hoelscher en wethouder Rebel beantwoorden de vragen van de fracties. 

 

 Advies commissie: 

 De vertegenwoordiging van de fractie van ChristenUnie behield een standpunt voor en nam het voorstel mee 

terug voor overleg met de fractie. De vertegenwoordigingen van de fracties van VVD, CDA, D66, 

Dorpsbelangen Huizen, PvdA, GroenLinks, Leefbaar Huizen, Transparant Huizen en SGP adviseren de raad 

in te stemmen met het voorstel. 

 

7.4 Actualisering meerjarenonderhoudsplan speelplaatsen 2021 

 Wethouder Boom beantwoordt de vragen van de fracties. 

 

 Advies commissie: 

 De vertegenwoordiging van de fractie van Leefbaar Huizen behield een standpunt voor en nam het voorstel 

mee terug voor overleg met de fractie. De vertegenwoordigingen van de fracties van VVD, CDA, D66, 

Dorpsbelangen Huizen, PvdA, GroenLinks, Christen Unie, Transparant Huizen en SGP adviseren de raad in 

te stemmen met het voorstel. 

  

7.5 Brief ‘Het geld dat bedoeld is voor kunst en cultuur’ van Stichting BOK 

 Mevrouw van Werven (D66) doet het verzoek om het cultuurgeld daadwerkelijk in te zetten voor cultuur.  

 

 Wethouder Verbeek bevestigt dat dit geld bestemd is voor kunst en cultuur.  

 

 Advies commissie: 

 De commissie besluit om de brief bij de raadsvergadering op 22 april terug te plaatsen op de lijst van 

ingekomen stukken in rubriek A: de brief voor kennisgeving aan te nemen. 

 

7.6 Brief ‘Raadsinformatiebrief jaarverslag Regionaal Bureau Leerlingzaken 2019-2020’ van Regio Gooi 

en Vechtstreek 

Mevrouw Leeuwin (PvdA) doet het verzoek aan wethouder Hoelscher en Verbeek om gezamenlijk na te 

denken over het jaarlijks bezoek vanuit het RBL aan alle basisscholen onderdeel te maken van ons 

preventieprogramma.  

 

Wethouder Verbeek beantwoordt de vraag van mevrouw Leeuwin. 

 

 

 

Toezegging: 
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Wethouder Verbeek zegt toe de taken van RBL onder de aandacht te brengen bij het schoolbestuurlijk 

overleg.  

 

 Advies commissie: 

 De commissie besluit om de brief bij de raadsvergadering op 22 april terug te plaatsen op de lijst van 

ingekomen stukken in rubriek A: de brief voor kennisgeving aan te nemen. 

 

7.7 Mededeling wethouder Rebel over Regionaal Woonakkoord Gooi en Vechtstreek 

 Wethouder Rebel beantwoordt de vragen van de fractie van PvdA. 

 

7.8 Mededeling wethouder Rebel over Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) 

 Wethouder Rebel beantwoordt de vragen van de fractie van VVD. 

 

 Toezegging:  

 Wethouder Rebel zegt toe om de commissie te voorzien van een overzicht van alle openeinde regelingen. 

 

8. Vaststellen toezeggingenlijst 

De toezeggingenlijst wordt vastgesteld met inachtneming van de volgende wijzingen. 

• Toezegging nummer 19 afvoeren, voorstel ligt in de bestuurlijke route de commissie wordt hier over 

geïnformeerd.   

• Toezegging nummer 22 doorschuiven naar 4de kwartaal, het theater is gesloten geweest en 

daardoor is er ook geen overlast geweest bij omwonenden.  

• Toezegging nummer 27 doorschuiven naar 2de kwartaal, hierover is nog geen besluit genomen. 

• Toezegging nummer 28 doorschuiven naar 4de kwartaal, het is de verwachting dat de raad in 

september/oktober geïnformeerd wordt hierover.  

 

9. Rondvraag 

 Dhr. Vreedeveld stelt een vraag over leerachterstanden binnen het onderwijs.  

 

 Wethouder Verbeek geeft antwoord op de vragen. 

 

 Toezegging: 

 Wethouder Verbeek zegt toe tijdens het schoolbestuurlijk overleg  met scholen te bespreken hoe zij het geld, 

dat het Rijk beschikbaar stelt, inzetten om leerachterstanden tegen te gaan.  

 

 Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 22:38. 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 18 mei 2021. 

 

De commissiegriffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

Aan de toezeggingenlijst toe te voegen toezeggingen 

• Wethouder Rebel zegt toe om de commissie te voorzien van een overzicht van alle openeinde 
regelingen. 

 

 

 

 


