Resumé van de openbare commissievergadering Sociaal Domein
Datum:
Aanvangstijd:
Eindtijd:
Locatie:

dinsdag 23 januari 2018
20:00 uur
22:55 uur
Raadszaal gemeentehuis van Huizen

Aanwezig:
Voorzitter en commissiegriffier
M.W. Hoelscher (voorzitter)
mw. M. Kos (commissiegriffier)
Commissieleden


VVD-fractie:
S.H. van Klink, J.H. Prins



CDA-fractie:
mw. D.C. van Deutekom, R.H. Rebel (aanwezig tot 22.10)



D66-fractie:
mw. K. van Werven



Fractie Dorpsbelangen Huizen:
J.B.R. Driessen, mw. T.P. Groeneveld



PvdA-fractie:
mw. M.N. Leeuwin, N. Honing



GroenLinks-fractie:
mw. M. Lemmens, M. Mdaghri



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



Fractie Leefbaar Huizen:
A.T.M. van der Helm, A.J. van Bennenkom



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

Griffie/raadsadviseur
J. Veenstra (raadsgriffier)
mw. K. de Rooij (raadsadviseur)
College
mw. J. Bakker, G. Pas (aanwezig tot 21.45)
Ambtelijke ondersteuning
De heer Van Noord (bij agendapunt 7.1)
Mw. Filius (bij agendapunt 7.2)
Mw. Schoppen (bij agendapunt 7.3)
De heer De Vries (bij agendapunt 7.5)
Mw. Willems (bij agendapunt 7.6,7.7,7.8)

Afwezig:


College:
mw. M. Verhage
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VVD- fractie
J. Bartlema
PvdA- fractie
J.H. Zuurveen
D66- fractie
C.B. de la Mar
CDA- fractie
C.G. de Kok

1.

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

2.

Mededelingen
 Mw. Leeuwin (PvdA) deelt mee dat de heer Zuurveen verhinderd is.
 Mw. Prins (VVD) deelt mee dat zij de heer Bartlema tijdens deze vergadering vervangt omdat de heer
Bartlema verhinderd is.
 De voorzitter deelt mee dat wethouder Verhage verhinderd is.
 De voorzitter deelt mee dat zich één inspreker heeft aangemeld. Het betreft de heer De Vries (lid van de
accommodatiecommissie van de Huizer Hockey Club).

3.

Vaststellen vergaderorde
 De voorzitter stelt voor agendapunt 7.2 en 7.3 in volgorde om te wisselen in verband met het inspreken.
 De voorzitter stelt voor het inspreken voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt te
agenderen. In dit geval is het voorstel om de heer De Vries in te laten spreken bij agendapunt 7.3.
 De voorzitter deelt mee dat door mw. Van Werven (D66) de mededeling van wethouder Verhage
betreffende “harmonisatie voorschoolse voorzieningen: uitbreiding peuterspeelzalen en uitvoeren plan
dat daarvoor in 2017 is opgesteld” is aangemeld als behandelpunt. De mededeling van wethouder
Verhage is toegevoegd aan de agenda onder agendapunt 7.8.
 De voorzitter deelt mee dat door mevrouw Mauritz (ChristenUnie) de mededelingen van wethouder
Bakker zijn aangemeld als behandelpunt. De mededelingen van wethouder Bakker zijn toegevoegd aan
de agenda onder agendapunt 7.9. De vragen van de heer De heer Koning (Leefbaar Huizen) betreffende
deze mededelingen waren technische vragen en deze zijn inmiddels beantwoord.

De commissie stemt in met de voorgestelde vergaderorde en deze wordt als zodanig vastgesteld.
4.

Vaststellen resumés

4.1

Resumé van de openbare vergadering d.d. 28 november 2017
Het resumé wordt vastgesteld met dien verstande dat op pagina 3 “Daarnaast uiten zij hun zorgen over de
grote groep zorgbehoevenden zonder zorgindicatie” wordt vervangen door “Daarnaast uiten zij hun zorgen
over de grote groep woningzoekenden zonder zorgindicatie”.

4.2

Resumé van de openbare vergadering d.d. 4 december 2017
Het resumé wordt ongewijzigd vastgesteld.

5.

Informatie van het college.

5.1

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

5.2

Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen
Het college heeft geen mededelingen.

5.3

Vragen aan het college
Er zijn geen vragen gesteld.
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6.

Spreekrecht voor burgers.
Bij agendapunt 3 is besloten het inspreken voorafgaand aan het agendapunt plaats te laten vinden.

7.

Behandelpunten.

7.1

Bibliotheek, huurovereenkomst
Wethouder Pas beantwoordt de vragen van de fracties van PvdA en Leefbaar Huizen.
Advies commissie:
De commissie adviseert de raad in meerderheid in te stemmen met het voorstel. De fractie van Leefbaar
Huizen behield zijn standpunt voor.

7.3

Vervanging veld 1 Huizer Hockey Club + aanvullende verzoeken HHC
Ingesproken wordt door:
 De heer Michiel de Vries (Huizer Hockey Club), over investeringen in de accommodatie van de Huizer
Hockey Club. Vervolgens beantwoordt hij vragen van de fracties van Dorpsbelangen Huizen, Leefbaar
Huizen en VVD.
Wethouder Bakker beantwoordt, met ambtelijke ondersteuning van mw. Schoppen, vragen van de fracties
van GroenLinks, Leefbaar Huizen, SGP, VVD, PvdA, CDA, Dorpsbelangen Huizen en D66.
Toezegging:
Wethouder Bakker zegt toe de correspondentie met de KNHB toe te sturen.
Advies commissie:
Alle fracties behielden hun standpunt voor.

7.2

Aanpassing algemene subsidieverordening 2010
Wethouder Pas en wethouder Bakker beantwoorden de vragen van de fracties van PvdA en VVD.
Toezegging:
Wethouder Pas zegt toe de commissie te informeren over de prestatieafspraken die gemaakt zullen worden
met de organisaties waarvan de waarderingssubsidie om wordt gezet in een budgetsubsidie.
Advies commissie:
De commissie adviseert de raad in meerderheid in te stemmen met het voorstel. De fractie van PvdA behield
zijn standpunt voor.

7.4

Zienswijze op de begrotingswijzigingen 2018 Regio Gooi en Vechtstreek
Er worden geen vragen gesteld.
Advies commissie:
De commissie adviseert unaniem aan de raad om in te stemmen met het voorstel. Het punt kan als
hamerstuk worden behandeld in de raadsvergadering van 8 februari.

7.5

De lokale woonvisie Huizen 2017 – 2022
Wethouder Bakker beantwoordt, met ambtelijke ondersteuning van de heer De Vries, vragen van de fracties
van GroenLinks, CDA en PvdA.
Advies commissie:
De commissie adviseert de raad in meerderheid in te stemmen met het voorstel. De fracties van VVD, CDA,
PvdA behielden hun standpunt voor. De fractie van GroenLinks adviseert de raad niet in te stemmen met het
voorstel.
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7.6

Kindarrangement voor de gemeenten Huizen, Blaricum, Laren en Eemnes
Wethouder Bakker beantwoordt, met ambtelijke ondersteuning van mw. Willems, vragen van de fracties van
PvdA, GroenLinks, D66, Dorpsbelangen Huizen en SGP.
Advies commissie:
De commissie adviseert de raad in meerderheid in te stemmen met het voorstel. De fractie van de PvdA
behield zijn standpunt voor.

7.7

Brief college betreffende Toezichtinformatie Kinderopvang 2016
Wethouder Bakker beantwoordt vragen van de fractie van het CDA.

7.8

Mededelingen wethouder Verhage aan commissie Sociaal Domein
Wethouder Bakker beantwoordt vragen van de fractie van D66.
Toezegging:
Wethouder Bakker zegt toe in een volgende commissie nadere duiding te willen geven aan de harmonisatie
van de kinderopvang.

7.9

Mededelingen wethouder Bakker aan commissie Sociaal Domein
Wethouder Bakker beantwoordt vragen van de fractie van ChristenUnie

8.

Vaststellen toezeggingenlijst

8.1

Toezeggingenlijst bijgewerkt tot en met de laatste raadsvergadering
Nummer 28: Mw. Van Deutekom (CDA) geeft aan toezegging 28 op de lijst te willen laten staan omdat er
over het aanvragen van de subsidie nog geen uitslag is ontvangen.

De commissie gaat akkoord met de volgende aanpassing:
Nummers 25, 29 en 31 worden afgevoerd van de toezeggingenlijst.
9.

Rondvraag
De heer Mdaghri (GroenLinks) feliciteert de Huizermaat omdat zij het predicaat Excellente School hebben
ontvangen. De heer Mdaghri vindt dat een eer voor Huizen en het onderwijs in Huizen. Wethouder Bakker
deelt mee dat zij aanwezig was bij de uitreiking om de Huizermaat namens de gemeente Huizen te
feliciteren.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.55 uur.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 maart 2018

De commissiegriffier,

De voorzitter,

Aan de toezeggingenlijst toe te voegen toezeggingen
 Wethouder Pas zegt toe de commissie te informeren over de prestatieafspraken die gemaakt zullen
worden met de organisaties waarvan de waarderingssubsidie om wordt gezet in een budgetsubsidie.
 Wethouder Bakker zegt toe in een volgende commissie nadere duiding te willen geven aan de
harmonisatie van de kinderopvang.
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