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1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. De voorzitter wijst op de begeleidende
brief die namens de agendacommissie bij de agenda was gevoegd. In deze brief werd nogmaals
oplettendheid gevraagd omtrent het stellen van technische vragen.

2.

Mededelingen
 De voorzitter deelt mee dat de heer de Kok (CDA), de heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) en de
heer Bartlema (VVD) verhinderd zijn.
 De voorzitter deelt mee dat wat betreft de ambtelijke ondersteuning de heer Michel van der Hoeven bij
agendapunt 8.1 aanwezig is.
 De voorzitter deelt mee dat mw. Marlien Dijkema van het Regionaal Bureau Leerlingzaken bij
agendapunt 8.2 aan zal schuiven voor het beantwoorden van vragen en het geven van een toelichting.

3.

Vaststellen vergaderorde
De voorzitter deelt mee dat zich een aantal insprekers hebben aangemeld. Het betreft de heer Linders en zijn
vrouw mw. Putters, mw. Ponsen en de heren de Boer en Calis. Alle insprekers spreken in bij agendapunt
8.1b betreffende inrichting of opheffing speelruimte locatie Donge (Riet). De voorzitter stelt voor het
inspreken voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt te agenderen.
De commissie stemt in met de voorgestelde vergaderorde en deze wordt als zodanig vastgesteld.

4.

Vaststellen resumé(s)

4.1

Resumé van de openbare vergadering d.d. 28 februari 2017
Het resumé wordt ongewijzigd vastgesteld.

5.

Vaststellen toezeggingenlijst

5.1

Toezeggingenlijst bijgewerkt tot en met de laatste raadsvergadering
De voorzitter deelt mee dat de toezeggingenlijst niet klopt. De voorzitter doet dan ook een dringend beroep
op het college om te zorgen dat de toezeggingenlijst voortaan actueel is. Zo kan de vergadering op een
adequate wijze voorbereid worden.
 Nummer 33: de heer Oudhof (Dorpsbelangen Huizen) vraagt naar de uitkomsten van de miniconferentie.
De voorzitter antwoordt dat de miniconferentie is verplaatst naar 9 mei.
 Mw. van Werven (D66) geeft aan een toezegging te missen. Bij de vorige commissievergadering is door
wethouder Verhage toegezegd dat er wordt gekeken hoe de zaken omtrent de collectieve
zorgverzekeringminima verlopen in Gooise Meren. Hier zal de commissie vervolgens een terugkoppeling
van krijgen. Wethouder Verhage antwoordt dat zij zich de toezegging kan herinneren.
Toezegging: Wethouder Verhage zegt toe te bekijken hoe de zaken omtrent de collectieve
zorgverzekering minima in Gooise Meren verlopen en de commissie hierover een terugkoppeling te
geven.
 Nummer 44: Mw. Leeuwin (PvdA) geeft aan dat zij de opzet nog niet heeft kunnen vinden. Wethouder
Verhage geeft aan dat dit klopt. Wethouder Verhage heeft de eerste cijfers ondertussen gezien, maar
deze staan nog niet in een tabel.
Toezegging: Wethouder Verhage zegt toe dat de opzet voor de volgende commissievergadering gereed
is.
 Nummer 51: Mw. Mauritz (ChristenUnie) geeft aan dat het haar verbaasde dat deze toezegging op de
toezeggingenlijst is gekomen. Mw. Mauritz geeft aan dat het voldoende is als het in het resumé staat.
Mw. Mauritz geeft ook aan dat de toezeggingenlijst onnodig lang is geworden. Toezegging 27,45 en 46
gaan eigenlijk om regulier werken en hoeven daarmee niet op een toezeggingenlijst te staan. Mw.
Mauritz geeft aan dat de toezeggingenlijst bedoeld is voor toezeggingen die afwijken van het reguliere
werk. Wat betreft gestelde vragen aan de wethouder, geeft mw. Mauritz aan dat de beantwoording via de
mededelingen loopt.
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De voorzitter geeft aan dat hij geen aanpassingen aan de toezeggingenlijst voor zal leggen aan de
commissie.
Toezegging: De voorzitter zegt toe dat de toezeggingenlijst voor de volgende commissievergadering in
orde is. De voorzitter licht toe dat de lijst ingekort zal worden en er enkel toezeggingen op vermeld
worden die uitzonderingen zijn op het reguliere commissie- en raadswerk.
De commissie gaat akkoord met de volgende aanpassing:
De toezeggingenlijst wordt in het geheel gecontroleerd.
6.

Informatie van het college.

6.1

Mededelingen van het college en/of portefeuillehouder(s)
Het college heeft geen mededelingen.

6.2

Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen
Wethouder Verhage deelt mee dat zij erop attent werd gemaakt dat er in de Gooi- en Eemlander een artikel
wordt gepubliceerd over de onvrede van de gemeente Hilversum over het functioneren van Versa Welzijn.
Het betreft hier vooral het jongerenwerk, die zich erg uitsloven maar wat betreft management niet goed
aangestuurd worden. Wethouder Verhage geeft aan dat ze het zich voor kan stellen, mochten de
commissieleden dit lezen, ze hier vragen over hadden willen stellen. Wethouder Verhage geeft dan ook aan
dat zij de situatie in Huizen niet als zodanig herkent. Onlangs is er nog gesproken met Versa Welzijn en is er
een plan gemaakt wat het jongerenwerk wel en niet moet doen.

6.3

Vragen aan het college
Er zijn geen vragen aan het college gesteld.

7.

Spreekrecht voor burgers.
Zie 3.

8.

Behandelpunten.
De heer Linders en mw. Putters, mw. Ponsen en de heren de Boer en Calis spreken in over inrichting of
opheffing van speelruimte locatie de Donge (Riet). Alle insprekers beantwoorden vragen vanuit de
commissie.

8.1a Nota Speelruimtebeleid: SpeelWijzer
Wethouder Verhage beantwoordt, met ambtelijke ondersteuning van Michel van der Hoeven, vragen van de
fracties van VVD, PvdA, D66, Dorpsbelangen Huizen, GroenLinks, Leefbaar Huizen en de SGP.
Advies commissie:
De commissie adviseert de raad in meerderheid in te stemmen met het voorstel. De vertegenwoordigers van
de fractie van de VVD en de PvdA behielden hun standpunt met een positieve grondhouding voor.
8.1b Brief van de heer M. Linders betreffende herinrichting of opheffing van speelruimte locatie Donge
De commissie adviseert de raad voor zijn vergadering van 20 april a.s. de brief van de heer Linders van 25
februari 2017, via rubriek D van de lijst van ingekomen stukken, alsnog ter afdoening van het college in
handen te stellen, met een afschrift aan de raad.
8.2

Jaarverslag 2015-2016 Regionaal Bureau Leerlingzaken Gooi en Vechtstreek
Wethouder Verhage beantwoordt, met ondersteuning van Marlien Dijkema, vragen van de fracties van
Dorpsbelangen Huizen, PvdA, VVD, SGP, ChristenUnie, GroenLinks en het CDA.
Toezegging: Marlien Dijkema zegt toe de commissie informatie toe te zenden over de richtlijnen van het
Regionaal Bureau Leerlingzaken omtrent de aanpak van luxe verzuim.
Advies:
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De commissie adviseert de raad voor zijn vergadering van 20 april a.s. het jaarverslag 2015-2016 van de
RBL Gooi en Vechtstreek van 2 februari 2017, via rubriek A van de lijst van ingekomen stukken, alsnog ter
kennisgeving aan te nemen.
9.

Rondvraag
Er worden geen vragen gesteld.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 4 april 2017,
De commissiegriffier,
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