
 

 

Datum: 08-10-20 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. van der Kleij, Mw. L. Veer 
 

• ChristenUnie-fractie: 
Mw. M. Terlouw 
 

• SGP-fractie: 
G.J. Bosch 
 

• Transparant Huizen: 
 
Griffie/raadsadviseur 
J. Veenstra (raadsgriffier) 
 

College 
M.W. Hoelscher en mw. M.L.C. Verbeek 
  

 
 

Afwezig: 

- R.J.C. Bource (SGP) 
- L. Schaap (Transparant Huizen) 

 
  

 

Resumé van de openbare commissievergadering Sociaal Domein 
 
Datum:  6 oktoer 2020 
Aanvangstijd:  20:00 uur 
Eindtijd: 20:59 uur 
Locatie:  Raadszaal gemeentehuis van Huizen 
 

 



 

 

Datum: 08-10-20 Blad: 2 

 

1. Opening 

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

  

2. Mededelingen 

De voorzitter meldt dat dhr. Bource (SGP) en dhr. Schaap (Transparant Huizen) zich hebben afgemeld voor 
de commissievergadering.  
 

3. Vaststellen vergaderorde 

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

• Mededeling wethouder Hoelscher over mededelingen voor de commissie (1) is aangemeld door 

PvdA, VVD, CDA, Leefbaar Huizen en wordt aan agenda toegevoegd onder agendapunt 7.2; 

• Mededeling wethouder Hoelscher over mededelingen voor de commissie (2) is aangemeld door 

CDA, Leefbaar Huizen, VVD en wordt aan agenda toegevoegd onder agendapunt 7.3. 

 

4. Vaststellen resumé(s) 

 

4.1  Resumé van de openbare vergadering d.d. 1 september 2020 

Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 

  

4.2 Notulen van de openbare vergadering d.d. 1 september 2020 

Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 

 

5. Informatie van het college. 

  

5.1 Mededelingen van het college en/of portefeuillehouder(s) 

 Er zijn geen mededelingen van het college en/of de portefeuillehouders door de commissie voor 

kennisgeving aangenomen. 

 

5.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen 

 Wethouder Verbeek doet een mondelinge mededeling over latere aanlevering van een toegezegd voorstel 

over clusterschool Koers. 

 

5.3 Vragen aan het college 

 Er worden geen vragen gesteld aan het college.  

 

6. Spreekrecht voor burgers. 

Er hebben zich geen insprekers gemeld.  

 

7. Behandelpunten. 

  

7.1  Brief over ‘Behandeling en besluitvorming doelgroepenvervoer’ van regio Gooi en Vechtstreek  

 Wethouder Hoelscher beantwoordt de vragen van de fracties. 

 

 De commissie besluit om de brief te plaatsen in categorie D bij de lijst van ingekomen stukken in de 

raadsvergadering van 29 oktober. 

 

7.2 Mededeling wethouder Hoelscher over mededelingen voor de commissie (1)   

 Wethouder Hoelscher beantwoordt de vragen van de fracties.  

 

7.3  Mededeling wethouder Hoelscher over mededelingen voor de commissie (2)    

 Wethouder Hoelscher beantwoordt de vragen van de fracties.  

 

8. Vaststellen toezeggingenlijst 

De toezeggingenlijst wordt vastgesteld met inachtneming van de volgende wijzingen. 

• Toezegging nummer 32 wordt afgevoerd.  



 

 

Datum: 08-10-20 Blad: 3 

 

 

Toezegging wethouder 

Wethouder Verbeek zegt toe de commissie op de hoogte te houden over de ontwikkelingen in het onderzoek 

van het Huizer museum. 

 

9. Rondvraag 

 Meneer Vreedeveld (PvdA) heeft een vraag over ventilatie bij scholen. Wethouder Verbeek geeft antwoord 

op de vraag. 

 

 Toezegging wethouder 

 Wethouder Verbeek zegt toe de commissie zo snel mogelijk te informeren over de ventilatie bij scholen. 

  

 Mevrouw Leeuwin (PvdA) heeft een vraag over openstelling wijkcentra. Wethouder Hoelscher geeft antwoord 

op de vraag. 

 

 Mevrouw van Werven stelt voor om presentatie in de commissie zelf te doen wanneer de agenda van de 

commissie heel kort is. De voorzitter geeft aan dit te bespreken in de volgende vergadering van de 

agendacommissie.   

 
 

Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 20:59 uur. 

 

 

 

 Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 november 2020. 

 

 De commissiegriffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 Aan de toezeggingenlijst toe te voegen toezegging 

• Wethouder Verbeek zegt toe de commissie op de hoogte te houden over de ontwikkelingen in het 

onderzoek van het Huizer museum. 

 


