Resumé van de vergadering van de commissie Sociaal Domein van Huizen d.d. dinsdag 6 mei 2014
Aanvang
Einde

:
:

20:00 uur
21:00 uur.

Aanwezig
(vermeld zowel
aanwezige leden als
plv. leden)

:

Voorzitter M.W. Hoelscher (PvdA)
Secretaris: mw. J. Huiberts
Commissieleden: mw. J.H. Prins (VVD), C.G. de Kok (CDA), R.H. Rebel (CDA), mw.
M.N. Leeuwin (PvdA), J.H. Zuurveen (PvdA), mw. M.W. Hazebroek (D66), mw. M.E.
Lemmens (GroenLinks), J.B.R. Driessen (Dorpsbelangen Huizen), G.G. Oudhof
(Dorpsbelangen Huizen), A.J. van Bennekom (Leefbaar Huizen), R.W. de Bruijn
(Leefbaar Huizen), mw. M.H. Mauritz – van Beem (ChristenUnie), mw. M.J.
Schraverus (ChristenUnie), R.J.C. Bource (SGP), G.J. Bosch (SGP)
Raadsadviseur/griffier: K. de Rooij en J. Veenstra
College: wethouder mw. J. Bakker

Afwezig
(vermelding van
alleen afwezige
leden)

:

Wethouder mw. L. Tijhaar, mw. P.J. van Hartskamp (VVD), C.B. de la Mar (D66), mw.
K. van Werven (D66), mw. L.C. Landré (GroenLinks), A.T.M. van der Helm (Leefbaar
Huizen)

1.

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

2.

Mededelingen
- Afmeldingen ontvangen van mw. Landré, wethouder Tijhaar, dhr. De la Mar, mw. Van Werven, dhr. Van
der Helm
- In het agendaoverleg van 26 mei zal met de heer Cnossen besproken worden wat er dit jaar op deze
commissie af komt. De commissie wordt daarna geïnformeerd.
- De commissie heeft van de Tomin groep een uitnodiging ontvangen voor 3 informatiesessies t.b.v. nieuwe
raadsleden in de regio. Met Tomin zal los hiervan een werkbezoek gepland worden specifiek voor de
raadsleden van gemeente Huizen.

3.

Vaststellen vergaderorde
Geen wijzigingen

4.

Vaststellen notulen

4.1

Notulen van de openbare vergadering d.d. 4 maart 2014
De notulen worden conform vastgesteld.

4.2

Notulen van de besloten vergadering d.d. 10 maart 2014
De notulen worden conform vastgesteld.

4.3

Notulen van de openbare vergadering d.d. 10 maart 2014
De notulen worden conform vastgesteld.

5.

Spreekrecht voor burgers.
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.
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6.

Informatie van het college.

6.1

Mededelingen over gaande projecten, actuele ontwikkelingen en regionaal overleg
De fractie van GroenLinks vraagt of er inmiddels meer zicht is op het aanname beleid van Productief Leren
(toezegging 20)
Toezeggingen
Wethouder Bakker zegt toe dat het college schriftelijk zal reageren op deze vraag.

6.2

Lijst van toezeggingen: toelichting op voortgang
De commissie gaat akkoord met de volgende aanpassingen:
Nr. 17 bij de opmerking: De fractie van SGP stelt 2 tekstuele wijzigingen voor: 1 x ‘wordt’ verwijderen in de 8e
zin van beneden en ‘budgetten’ ipv ‘budgeten’.
Met inachtneming van de voorgestelde wijzigingen wordt de toezeggingenlijst vastgesteld.

6.3

Vragen aan het college
Geen vragen

7.

Behandelpunten.

7.1

Begroting 2015 regio Gooi en Vechtstreek
Advies commissie:
De vertegenwoordigers van de fracties CDA (dhr. De Kok), D66 (mw. Hazebroek), SGP (dhr. Bource),
ChristenUnie (mw. Mauritz-van Beem), GroenLinks (mw. Lemmens), PvdA (mw. Leeuwin) en Leefbaar
Huizen (dhr. De Bruijn) adviseren de raad in te stemmen met het gedeelte van het voorstel dat het Sociaal
Domein betreft. De vertegenwoordigers van de fracties VVD (mw. Prins) en Dorpsbelangen Huizen (dhr.
Oudhof) behielden hun standpunt voor.
De commissie adviseert het punt als behandelstuk te behandelen in de raadsvergadering van 21 mei 2014.

7.2

Tomin ontwerpbegroting 2015 en meerjarenraming 2016 - 2018
Advies commissie:
De vertegenwoordigers van de fracties CDA (dhr. Rebel), D66 (mw. Hazebroek), SGP (dhr. Bource),
ChristenUnie (mw. Mauritz-van Beem), GroenLinks (mw. Lemmens) en PvdA (mw. Leeuwin) adviseren de
raad in te stemmen met het voorstel. De vertegenwoordigers van de fracties VVD (mw. Prins),
Dorpsbelangen Huizen (dhr. Oudhof) en Leefbaar Huizen (dhr. De Bruijn) behielden hun standpunt voor.
De commissie adviseert het punt als behandelstuk te behandelen in de raadsvergadering van 21 mei 2014.
Toezegging(en) wethouder Bakker:
- In het najaar zal aan de commissie een voorstel worden voorgelegd over de herstructurering van de
Tomin Groep. De wethouder wil dan graag met de commissie hierover in gesprek.
- Via de notulen vindt beantwoording plaats over de volgende financiële vragen van diverse fracties:
o verklaring verschil gemeente begroting en begroting Tomin
o verklaring verschil ontwerpbegroting en begroting die voorligt
o verklaring verschil Eigen Vermogen van 23 miljoen tegenover 15 miljoen
o hoogte van de reserves
o Waarom is de begroting van het Schap (Tomin BV) niet toegevoegd.

8.

Rondvraag
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.
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