
 

 
Datum: 11-02-21 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.J. 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, M.L.C. Verbeek, G. Rebel (vanaf 21:36) en R.G. Boom  

 
 

Afwezig:  
n.v.t. 
 
 
 
 
 
 

 

Resumé van de openbare commissievergadering Sociaal Domein 
 
Datum:  26 januari 2021 
Aanvangstijd:  20:02 uur 
Eindtijd: 22:22 uur 
Locatie:  Digitale vergadering 
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1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 20:02 en heet alle aanwezigen welkom. 
  
2. Mededelingen 
 De voorzitter meldt dat bij agendapunt 7.2 en 7.3 mevrouw van Neer aanwezig is voor ambtelijke 

ondersteuning. Zij is hoofd inkoop en contractbeheer van de Regio Gooi & Vechtstreek.  
  
3. Vaststellen vergaderorde 

De voorzitter meldt dat de volgende mededelingen zijn aangemeld als behandelpunt: 
• Mededeling wethouders Hoelscher, Rebel en Verbeek over regionaal actieplan voor de aanpak van 

laaggeletterdheid is aangemeld door ChristenUnie en Leefbaar Huizen en wordt aan agenda 
toegevoegd onder agendapunt 7.5. 

• Mededeling wethouder Boom over uitvoering Lokaal Sport Akkoord 2020 is aangemeld door CDA, 
PvdA en GroenLinks en wordt aan de agenda toegevoegd onder agendapunt 7.6. 

• Mededeling wethouder Hoelscher voor commissie Sociaal Domein 26 januari 2021 is aangemeld door 
PvdA en wordt aan de agenda toegevoegd onder agendapunt 7.7. 

• Mededeling wethouder Hoelscher over regionale inkoop is aangemeld door D66 en wordt aan de 
agenda toegevoegd onder agendapunt 7.8.  

 
De voorzitter stelt voor om 7.2, 7.3 en 7.8 samen te behandelen als eerste behandelpunt van de agenda. De 
commissie stelt de vergaderorde conform het voorstel vast. 
 

4. Vaststellen resumé(s) 
  
4.1 Resumé van de openbare vergadering d.d. 24 november 2020 

Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 
  
4.2 Notulen van de openbare vergadering d.d. 24 november 2020 

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 Rebel werkgelegenheid in Coronatijd 
• Mededeling wethouder Rebel over Visitatierapport over De Alliantie 

  
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 de gevolgen van de coronamaatregelen 
voor mensen. Wethouders Hoelscher beantwoordt de vragen.  
 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) stelt vragen aan het college over de activiteiten voor en door 
jongeren. Wethouder Hoelscher beantwoordt de vragen.  

  
6. Spreekrecht voor burgers. 

Mw. Keijser spreekt in namens de organisatie Forensische Zorgspecialisten/de Waag bij agendapunt 7.2. 
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7. Behandelpunten. 
  
 7.2 Brief “Informatiebrief in het kader van kort geding Inkoop Jeugd” van De Forensische 

Zorgspecialisten, de Waag 
Mw. Keijser spreekt in namens de organisatie Forensische Zorgspecialisten/de Waag. Aansluitend 
beantwoordt zij enkele vragen. 

  
 Wethouder Hoelscher en mevrouw van Neer beantwoorden de vragen van de fracties. 
 
 Advies commissie: 
 De commissie besluit om de brief bij de raadsvergadering op 11 februari terug te plaatsen op de lijst van 

ingekomen stukken in rubriek A: de brief voor kennisgeving aan te nemen. 
  
7.3 Brief “Zorgen over stoppen van begeleiding van kinderen met een sociale of psychische beperking 

per 1-1-2021” van M. Blijstra 
 Wethouder Hoelscher en mevrouw van Neer beantwoorden de vragen van de fracties. 
 
 Advies commissie: 
 De commissie besluit om de brief bij de raadsvergadering op 11 februari terug te plaatsen op de lijst van 

ingekomen stukken in rubriek D: laten afhandelen door het college maar een kopie van de antwoordbrief 
wordt verzonden aan de raad.  

  
7.8 Mededeling wethouder Hoelscher over regionale inkoop 
 Wethouder Hoelscher en mevrouw van Neer beantwoorden de vragen van de fracties. 
 
7.1  SPUK-begroting 2021 vaststellen 
 Wethouder Boom beantwoordt de vragen van de fracties. 
 
 Advies commissie: 

De commissie adviseert de raad  in zijn vergadering van 11 februari bij het agendapunt “Hamerstukken” in te 
stemmen met het voorstel.  
 

7.4 Brief “Onvrede over behandeling door zorginstelling en gemeente Blaricum” van een inwoner 
 Wethouder Hoelscher beantwoordt de vragen van de fracties. 
 
 Advies commissie: 
 De commissie besluit om de brief bij de raadsvergadering op 11 februari terug te plaatsen op de lijst van 

ingekomen stukken in rubriek A: de brief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
7.5 Mededeling wethouders Hoelscher, Rebel en Verbeek over regionaal actieplan voor de aanpak van 

laaggeletterdheid 
 Wethouder Rebel, wethouder Verbeek en wethouder Hoelscher beantwoorden de vragen van de fracties. 
 
7.6 Mededeling wethouder Boom over uitvoering Lokaal Sport Akkoord 2020 
 Wethouder Boom en wethouders Hoelscher beantwoorden de vragen van de fracties. 
 
7.7  Mededeling wethouder Hoelscher voor commissie Sociaal Domein 
 Wethouder Hoelscher beantwoordt de vragen van de fracties. 
 
8. Vaststellen toezeggingenlijst 

De toezeggingenlijst wordt vastgesteld met inachtneming van de volgende wijzingen. 
• Toezegging nummer 31 afvoeren, commissie is hierover in december geïnformeerd. 
• Toezegging nummer 32 afvoeren, in november heeft er een digitale sessie plaatsgevonden. 
• Toezegging nummer 34 afvoeren, toezegging is voldaan. 
• Toezegging nummer 35 afvoeren, bijeenkomst heeft plaatsgevonden. 
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• Toezegging nummer 37 afvoeren, toezegging is voldaan. 
• Toezegging nummer 38 afvoeren, de informatieavonden met de commissie staan gepland. 

 
9. Rondvraag 
 Mevrouw van Werven (D66) stelt een vraag over de zienswijze van het regionaal rapport ‘Verkenningen naar 

een gezond financieel sociaal domein’ en stelt een vraag over het dashboard dat wordt ontwikkeld.  
 
 Wethouder Hoelscher beantwoordt de vragen van mevrouw van Werven.  
 
 Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 22:22. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 2 maart 2021. 
 
De commissiegriffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
 


