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

dinsdag 15 mei 2018
20:00 uur
22.30
Raadszaal gemeentehuis van Huizen

Aanwezig:
Voorzitter en commissiegriffier
W. Doorn (voorzitter)
mw. M. Kos (commissiegriffier)
Commissieleden
VVD-fractie:
J. Bartlema, S.H. van Klink





CDA-fractie:
mw. D.C. van Deutekom, R.H. Rebel



D66-fractie:
mw. K. van Werven, mw. F. Fitskie- Aajoud



Fractie Dorpsbelangen Huizen:
J.B.R. Driessen, B. Schaap



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



GroenLinks-fractie:
M. Mdaghri



ChristenUnie-fractie:
mw. M. Terlouw, mw. D.I. Doorn



Fractie Leefbaar Huizen:
mw. F.F.H van der Kleij, mw. C. Tupang



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

Griffie/raadsadviseur
J. Veenstra (raadsgriffier)
College
mw. M. Verhage
Ambtelijke ondersteuning
mw. Schoppen (bij agendapunt 7.1 en 7.2)

Afwezig:
wethouder mw. J. Bakker

Datum: 18-05-18

Blad: 1

1.

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

2.

Mededelingen
 De voorzitter deelt mee dat wethouder Bakker afwezig is, en dat bericht van verhindering is ontvangen
van mw. M van den Berge (GroenLinks).
 De voorzitter deelt mee dat zich 3 insprekers hebben gemeld. De heer De Ruijter, penningmeester van
de Huizer Hockey Club, en.de heer De Boer, voorzitter BSV de Zuidvogels, spreken in over agendapunt
7.1. De heer Van de Berg, voorzitter biljartvereniging de Bun, spreekt in over agendapunt 7.2.
 De voorzitter deelt mee dat er ambtelijke ondersteuning is aangemeld. Mw. Schoppen schuift aan bij
agendapunt 7.1 en 7.2.

3.

Vaststellen vergaderorde
De voorzitter deelt mee dat door de fractie van de VVD de mededeling van wethouder Verhage betreffende
de aanpak van Wodkaboys is aangemeld als behandelpunt. De mededeling van wethouder Verhage is
toegevoegd aan de agenda onder agendapunt 7.3.
 De voorzitter deelt mee dat door de fractie van het CDA de mededeling van wethouder Verhage
betreffende de harmonisatie van de kinderopvang is aangemeld als behandelpunt. De mededeling van
wethouder Verhage is toegevoegd aan de agenda onder agendapunt 7.4.
 De voorzitter deelt mee dat door de fractie van de ChristenUnie de mededeling van wethouder Bakker
betreffende de voortgang van projecten is aangemeld als behandelpunt. De mededeling van wethouder
Bakker is toegevoegd aan de agenda onder agendapunt 7.5.
 De voorzitter stelt voor het inspreken voorafgaand aan het agendapunt plaats te laten vinden.


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

Vaststellen resumé

4.1

Resumé van de openbare vergadering d.d. 6maart 2018
Het resumé wordt vastgesteld met dien verstande dat op pagina 3 “De heer Koning (Leefbaar Huizen) vraagt
of het college bekend is met anoniem solliciteren via de website Jobs” wordt vervangen door “De heer Koning
(Leefbaar Huizen) vraagt of het college bekend is met anoniem solliciteren via de website Yobs”.

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
Wethouder Verhage beantwoordt de vragen van Mw. Leeuwin (PvdA) over de verzelfstandiging van Tijd voor
Meedoen.

6.

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

7.

Behandelpunten.

7.1

Voorziening voor LED-verlichting sportverenigingen
Ingesproken wordt door:
 De heer De Ruijter (Huizer Hockey Club), over voorziening voor LED- verlichting sportverenigingen.
Vervolgens beantwoordt hij vragen van de fracties van PvdA, VVD, CDA en D66.
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Toezegging:
De heer De Ruijter rekent door wat er gebeurt met de terugverdientijd als de LED-subsidie vanuit de
gemeente Huizen vastgesteld zou worden op 20%. Deze informatie zal toegezonden worden aan de
commissie.
Ingesproken wordt door:
 De heer De Boer (BSV de Zuidvogels), over voorziening voor LED- verlichting sportverenigingen.
Vervolgens beantwoordt hij vragen van de fracties van VVD en D66
Wethouder Verhage beantwoordt vragen van de fracties van CDA, Dorpsbelangen Huizen, D66, PvdA, VVD,
ChristenUnie, Leefbaar Huizen en GroenLinks.
Toezeggingen:
 De voorzitter zegt toe dat de presentaties van de insprekers toegevoegd zullen worden aan de
agenda in Notubox.
 Wethouder Verhage zegt toe dat er op alle onderdelen van de presentatie van de heer De Ruijter
schriftelijk antwoord zal volgen.
Advies commissie :
De vertegenwoordigers van alle fracties behielden hun standpunt voor.
7.2

Vergroten toegankelijkheid Verenigingsgebouw De Baat
Ingesproken wordt door:
 De heer Van de Berg (biljartvereniging de Bun), over het vergroten van de toegankelijkheid voor
Verenigingsgebouw De Baat.
Vervolgens beantwoordt hij vragen van de fracties van Dorpsbelangen Huizen en VVD.
Wethouder Verhage beantwoordt vragen van de fracties van GroenLinks, Leefbaar Huizen, SGP, D66 en
CDA.
Advies commissie:
De commissie adviseert het punt als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van 31 mei 2018.

7.3

Mededelingen wethouder Verhage voor commissie Sociaal Domein
Wethouder Verhage beantwoordt vragen van de fracties van VVD en CDA, waarna de mededeling alsnog
voor kennisgeving wordt aangenomen.

7.4

Mededeling wethouder Verhage over harmonisatie kinderopvang
Wethouder Verhage beantwoordt vragen van de fracties van CDA en GroenLinks, waarna de mededeling
alsnog voor kennisgeving wordt aangenomen.

7.5

Mededeling wethouder Bakker betreffende voortgang projecten
Wethouder Verhage beantwoordt vragen van de fractie van ChristenUnie, waarna de mededeling alsnog voor
kennisgeving wordt aangenomen..

8.

Vaststellen toezeggingenlijst

8.1

Toezeggingenlijst bijgewerkt tot en met de laatste raadsvergadering
Nummer 15: Overeenkomstig het voorstel van de heer Rebel (CDA) besluit de commissie toezegging 15 op
de lijst te laten staan.
Nummer 23 en 24: De commissie stemt in met het voorstel van de voorzitter deze toezeggingen samen te
voegen.

Datum: 18-05-18

Blad: 3

De commissie gaat akkoord met de volgende aanpassing:
Nummer 16, 17,18, 19, 21, 26 en 28 worden afgevoerd van de toezeggingenlijst. Toezegging 23 en 24
worden samengevoegd tot één toezegging.
9.

Rondvraag
 Mw. Van Deutekom (CDA) geeft aan te hebben gehoord dat door de gemeente Huizen is besloten dat er
per groep van een school 12 ouders mee moeten lopen met de Avondvierdaagse. Ook moeten er
vooraan en achteraan 4 ouders aansluiten. Mw. Van Deutekom vraagt zich af waarom dit door de
gemeente Huizen is besloten. Ook vraagt mw. Van Deutekom zich af of dit er niet toe kan leiden dat
scholen afhaken omdat er te veel ouders mee moeten lopen.
Toezegging: Wethouder Verhage zegt toe per mail toe te lichten waarom de gemeente Huizen heeft
besloten dat er 12 ouders per groep en 4 ouders vooraan en achteraan aanwezig moeten zijn bij de
Avondvierdaagse. Hierbij wordt ook toegelicht of dit er toe kan leiden dat er scholen afhaken.
 De voorzitter bedankt het college namens de commissie voor de deskundige beantwoording en goede
onderbouwingen die er altijd is geweest op de dossiers.

De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur
Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 juni 2018
De commissiegriffier,

De voorzitter,

Aan de toezeggingenlijst toe te voegen toezeggingen
De heer De Ruijter rekent door wat er gebeurt met de terugverdientijd als de LED subsidie vanuit de gemeente
Huizen vastgesteld zou worden op 20%. Deze informatie zal toegezonden worden aan de commissie.
Wethouder Verhage zegt toe dat er op alle onderdelen van de presentatie van de heer De Ruijter schriftelijk
antwoord zal volgen.
Wethouder Verhage zegt toe per mail toe te lichten waarom de gemeente Huizen heeft besloten dat er 12 ouders
per groep en 4 ouders vooraan en achteraan aanwezig moeten zijn bij de Avondvierdaagse. Hierbij wordt ook
toegelicht of dit er toe kan leiden dat er scholen afhaken.
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