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Aanwezig: 
 

Voorzitter en commissiegriffier 
W. Doorn (voorzitter) 
Mw. S. Hooft van Huysduynen (commissiegriffier) 
 

Commissieleden  
 

 VVD-fractie:  
J. Bartlema, W.H. Holtslag 

 

 Fractie Dorpsbelangen Huizen: 
J.B.R. Driessen  
 

 CDA-fractie: 
Mw. D.C. van Deutekom 

 

 D66-fractie:  
Mw. K. van Werven 

 

 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 

 

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

 
Griffie/raadsadviseur 
J. Veenstra (raadsgriffier) 
Mw. K. de Rooij (raadsadviseur) 
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M.W. Hoelscher, G. Rebel en mw. M.L.C. Verbeek  

 
 

Afwezig: 
 

 Mw. F. Fitskie-Aajoud (D66) 
 R. Witte (CDA) 
 Mw. Doorn (ChristenUnie) 
 S.H. van Klink (VVD) 
 B. Schaap (Dorpsbelangen Huizen) 
 
 
 
 

Resumé van de openbare commissievergadering Sociaal Domein

Datum: 21 mei 2019
Aanvangstijd: 20:02 uur
Eindtijd: 22:22 uur
Locatie: Raadszaal gemeentehuis van Huizen
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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 mw. Fitskie-Aajoud (D66), dhr. Witte (CDA), dhr van Klink (VVD) en mw. Doorn 

(ChristenUnie) zich hebben afgemeld. 
 Dhr. van Klink wordt vervangen door dhr. Holtslag (VVD). 
  
3. Vaststellen vergaderorde 

De voorzitter meldt dat de volgende mededelingen zijn aangemeld als behandelpunt: 
 Mededeling van wethouder Verbeek over vernieuwbouw Dr. Maria Montessorischool is aangemeld door 

ChristenUnie en GroenLinks en wordt toegevoegd als agendapunt 7.6. 
 Mededeling van wethouder Rebel over Jeugdwerkloosheid is aangemeld door CDA en PvdA en wordt 

toegevoegd als agendapunt 7.7. 
 Mededeling van wethouder Verbeek over Jaarverslag Regionaal Bureau Leerlingzaken is aangemeld 

door CDA en PvdA en wordt toegevoegd als agendapunt 7.8. 
 Mededeling van wethouders Rebel en Verbeek over Onderzoeksresultaten deelname jongvolwassenen 

aan de samenleving, agendapunt 7.9, is aangemeld door PvdA. De fractie van PvdA geeft mondeling aan 
dat deze mededeling niet behandeld hoeft te worden, de vragen kunnen gesteld worden bij agendapunt 
7.7 en 7.8.  

 Mededeling van wethouder Hoelscher over wijkcentrum Draaikom is aangemeld door ChristenUnie en 
wordt toegevoegd als agendapunt 7.10. 

 
4. Vaststellen resumé(s) 
  
4.1 Resumé van de openbare vergadering d.d. 16 april 2019 

Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 
  
4.2 Notulen van de openbare vergadering d.d. 16 april 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 open brief VNG over Jeugdzorg en GGZ. 
 Mededeling wethouder Hoelscher mei 2019 

  
5.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen 
 Er zijn geen mondelingen mededelingen vanuit het college.  
  
5.3 Vragen aan het college 
 Er zijn geen vragen aan het college. 
  
6. Spreekrecht voor burgers. 

 Er hebben zich geen insprekers gemeld. 
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7. Behandelpunten. 
  
7.1  Presentatie Tergooi 
 Meneer Den Hollander (voorzitter) en mevrouw Brink-Daamen (lid) van de raad van bestuur van Tergooi 

geven een informatieve presentatie. In hun presentatie gaan zij in op de nieuwe meerjarenstrategie van 
Tergooi en de ontwikkelingen rondom de nieuwbouw. 

 
 Meneer Den Hollander en mevrouw Brink-Daamen geven antwoord op de vragen van de fracties van SGP, 

VVD, GroenLinks, PvdA, Leefbaar Huizen en D66.  
  
7.2 Plan van aanpak gezondheidsbevordering 2019-2022 
 Wethouder Hoelscher beantwoordt vragen van de fracties van CDA, GroenLinks, PvdA, VVD, SGP, 

ChristenUnie en Leefbaar Huizen.  
 
 Advies commissie:  

De meerderheid van de commissie, de vertegenwoordigingen van de fracties van VVD, CDA, D66, 
Dorpsbelangen Huizen, PvdA, GroenLinks, Leefbaar Huizen en SGP adviseert de raad in te stemmen met 
het voorstel. De vertegenwoordiging van de fractie ChristenUnie behield een standpunt voor en nam het 
voorstel mee terug voor overleg met de fractie. 

 
 Toezegging: 

 Wethouder Hoelscher zegt toe een korte notitie van de GGD over lachgas naar de commissie te sturen.  
  
7.3 Huisvestingsverordening Gooi en Vechstreek 2019 
 Wethouder Rebel beantwoordt de vragen van de fracties van ChristenUnie, VVD, PvdA en D66. 
 
 Advies commissie:  
 De commissie adviseert de raad  in zijn vergadering van 6 juni 2019 bij het agendapunt “Hamerstukken” in te 

stemmen met het voorstel. 
  
7.4 Conceptbegroting 2020 Werkvoorzieningschap Tomingroep 
 Wethouder Rebel beantwoordt de vragen van de fracties van D66, GroenLinks, VVD en  Leefbaar Huizen.  
 
 De commissie stemt unaniem in met 2 tekstuele wijzigingen in het definitieve raadsvoorstel.  

 In de zienswijzebrief staat 6 juni 2020 dit moet 6 juni 2019 zijn.  
 Het bedrag op pagina 2 moet € 500,- per jaar zijn in plaats van € 200,- per jaar.  

 
 Advies commissie:  
 De commissie adviseert de raad  in zijn vergadering van 6 juni 2019 bij het agendapunt “Hamerstukken” in te 

stemmen met het voorstel. 
  
7.5 Zienswijze begroting 2020 en bestemming resultaat 2018 regio Gooi en Vechtstreek 
 Wethouder Rebel beantwoordt de vragen van de fractie van VVD en PvdA.  
 
7.6 Mededeling van wethouder Verbeek over vernieuwbouw Dr. Maria Montessorischool 
 Wethouder Verbeek beantwoordt de vragen van de fracties van ChristenUnie, GroenLinks, CDA, PvdA en 

VVD. 
 
7.7 Mededeling van wethouder Rebel over Jeugdwerkloosheid 
 Wethouder Rebel beantwoordt de vragen van de fracties van CDA en PvdA. 
 
7.8 Mededeling van wethouder Verbeek over Jaarverslag Regionaal Bureau Leerlingzaken 
 Wethouder Verbeek beantwoordt de vragen van de fracties van CDA en D66. 
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7.10 Mededeling wethouder Hoelscher over onderzoek nieuwbouw wijkcentrum Draaikom 
 Wethouder Hoelscher beantwoordt de vragen van de fractie van ChristenUnie.  
 
8. Vaststellen toezeggingenlijst 

De toezeggingenlijst wordt vastgesteld met inachtneming van de volgende wijzingen. 
 Toezegging nummers 24 en 29 worden afgevoerd.  
 Toezegging nummer 23 wordt doorgeschoven naar het derde kwartaal.  

 
9. Rondvraag 
 Er zijn geen vragen.  
 
 Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 22:22. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 25 juni 2019. 
 
De commissiegriffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
 
 


