Resumé van de openbare commissievergadering Sociaal Domein
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M.W. Hoelscher (voorzitter)
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VVD-fractie:
R.G. Boom, S.H. van Klink



CDA-fractie:
C.G. de Kok, mw. D.C. van Deutekom



D66-fractie:
mw. K. van Werven, C.B. de la Mar
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J.B.R. Driessen, G.G. Oudhof
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Mw. M.N. Leeuwin, J.H. Zuurveen



GroenLinks-fractie:
M. Mdaghri



ChristenUnie-fractie:
mw. M.H. Mauritz, mw. M.J. Schraverus



Fractie Leefbaar Huizen:
A.T.M. van der Helm, F.E.R. Koning



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

Griffie/raadsadviseur
J. Veenstra (raadsgriffier)
Mw. K. de Rooij (raadsadviseur)
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Mw. J. Bakker, mw. M. Verhage

Afwezig:




VVD- fractie:
mw. J.H. Prins
VVD-fractie:
J. Bartlema
GroenLinks- fractie
mw. M. Lemmens
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1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

2.

Mededelingen
 De voorzitter deelt mee dat mw. Prins (VVD), mw. Lemmens (GroenLinks) en de heer Bartlema (VVD)
verhinderd zijn.

3.

Vaststellen vergaderorde
 De voorzitter deelt mee dat door de fractie van PvdA en VVD de mededelingen van wethouder
Verhage zijn aangemeld als behandelpunt. De fractie van de PvdA wilt vragen stellen over het
onderdeel van de mededelingen betreffende “Toelichting inspectieonderzoek jeugdgezondheidszorg”.
De voorzitter deelt mee dat de vragen van de VVD inmiddels al beantwoord zijn. De mededelingen van
wethouder Verhage zijn toegevoegd aan de agenda onder agendapunt 8.3.
 De voorzitter deelt mee dat de fractie van de ChristenUnie heeft verzocht om behandeling van de
mededelingen van wethouder Bakker. Dit behandelpunt is aan de agenda toegevoegd onder 8.4.
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. 16 mei 2017
Het resumé wordt ongewijzigd vastgesteld.

5.

Vaststellen toezeggingenlijst

5.1

Toezeggingenlijst bijgewerkt tot en met de laatste raadsvergadering
 Nummer 24: de heer Oudhof (Dorpsbelangen Huizen) benoemt dat bij deze toezegging staat dat de
realisatie van de fietsenstalling afhankelijk is van de ontwikkelingen van de HOV. De heer Oudhof
vraagt zich af of de informatie dan aangepast moet worden in verband met de recente ontwikkelingen
omtrent de HOV. Wethouder Bakker geeft aan dat er inderdaad ontwikkelingen zijn, maar dat dit nog
zwart op wit moet komen.
 Nummer 35: de voorzitter stelt, op basis van een opmerking van de griffier, voor om ook toezegging
35 van de lijst af te voeren. Deze toezegging betreft een toezegging over de gegevensset Sociaal
Domein, welke voor deze commissie geagendeerd is.
De commissie gaat akkoord met de volgende aanpassing:
Nummers 27, 34, 35 en 39 worden afgevoerd van de toezeggingenlijst.

6.

Informatie van het college.

6.1

Mededelingen van het college en/of portefeuillehouder(s)
De mededelingen van het college zullen worden besproken bij agendapunt 8.3 en 8.4.

6.2

Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen
Het college heeft geen mededelingen.

6.3

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

7.

Spreekrecht voor burgers.
Er hebben zich geen insprekers aangemeld.
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8.

Behandelpunten.

8.1

Vangnetuitkering 2016
Wethouder Bakker beantwoordt vragen van de fracties van PvdA, ChristenUnie, Leefbaar Huizen en
GroenLinks.
Advies commissie:
De commissie adviseert de raad unaniem het stuk als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering
van 6 juli 2017.

8.2

Gegevensset Sociaal Domein
Wethouder Bakker en wethouder Verhage beantwoorden vragen van de fracties van PvdA, CDA,
Dorpsbelang Huizen, D66, GroenLinks en de VVD.
Toezegging:
Wethouder Bakker zegt toe dat na de zomervakantie de cijfers van de gegevensset Sociaal Domein van het
eerste half jaar van 2017 gereed zullen zijn. Dit betreft dan een uitgebreidere analyse van de gegevensset
Sociaal Domein.
Advies commissie:
De commissie Sociaal Domein neemt de Gegevensset Sociaal Domein voor kennisgeving aan.

8.3

Mededeling wethouder M. Verhage betreffende voortgang lopende projecten
Wethouder Verhage beantwoordt vragen van de fractie van de PvdA.
Toezegging:
Wethouder Verhage zegt toe evaluatief bovenop de aanpak van jeugdgezondheidszorg te zitten. Als dit niet
de juiste weg blijkt, zal er een ander pad ingeslagen worden.

8.4

Mededeling wethouder J. Bakker betreffende voortgang projecten
De gestelde vraag bleek een technisch vraag. Het stellen van technische vragen gedurende de
commissievergadering is niet mogelijk. De voorzitter adviseert contact op te nemen met de behandeld
ambtenaar en gaat door naar agendapunt 9.

9.

Begrotingswijzigingen

9.1

Bekostiging noodlokalen t.b.v. 2 groepen leerlingen v.d. Brugghenschool
Wethouder Verhage beantwoordt vragen van de fracties van de VVD, Dorpsbelangen Huizen en het CDA.
Advies commissie:
De commissie adviseert de raad unaniem het stuk als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering
van 6 juli 2017.

10.

Rondvraag
 De heer de Kok (CDA) stelt de vraag aan wethouder Bakker of er al een voorstel is omtrent de
eenzaamheidsaanpak. Wethouder Bakker beantwoordt de vraag,
Toezegging: wethouder Bakker zegt toe dat er in september een notitie komt over de aanpak van
eenzaamheid, maar ook wat er het afgelopen jaar is gebeurd op het gebied van eenzaamheid.
 Mw. Van Werven (D66) stelt een vraag over het hoogbegaafdenonderwijs. Wethouder Verhage
beantwoordt de vraag.
 Mw. Van Werven (D66) stelt een vraag over het gebrek van uitstapjes van basisschoolkinderen naar
het Huizer Museum. Wethouder Verhage geeft aan dat dit onderwerp niet binnen haar portefeuille
valt en er daardoor niks over kan zeggen. Mw. Van Werven vraagt of er ook geen signalen op zijn
gevangen tijdens contact met basisscholen. Wethouder Verhage geeft aan dat zij het nog nergens
terug heeft gekregen.
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De voorzitter sluit de vergadering om 21.08 uur.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 september 2017
De commissiegriffier,

De voorzitter,

Aan de toezeggingenlijst toe te voegen toezeggingen
Toezegging: wethouder Bakker zegt toe dat er in september een notitie komt over de aanpak van eenzaamheid,
maar ook wat er het afgelopen jaar is gebeurd op het gebied van eenzaamheid.
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