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1.

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

2.

Mededelingen
De voorzitter deelt mee dat er geen afmeldingen zijn ontvangen

3.

Vaststellen vergaderorde
De voorzitter deelt mee dat door de fractie van Leefbaar Huizen, CDA en Dorpsbelangen Huizen de
mededeling van wethouder Hoelscher betreffende voortgang van projecten en activiteiten is aangemeld als
behandelpunt. De mededeling van wethouder Hoelscher is toegevoegd aan de agenda onder agendapunt
7.6.
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. 15 mei 2018
Het resumé wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.2

Notulen van de openbare vergadering d.d. 15 mei 2018
De notulen worden 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
Wethouder Hoelscher wijst op de brief die vanuit het college naar Tijd voor Meedoen is gestuurd. De
commissieleden hebben deze brief ook ontvangen. Wethouder Hoelscher deelt mee gisteren (18 juni) nog
contact te hebben gehad met Tijd voor Meedoen. Wethouder Hoelscher deelt mee dat tijdens dit gesprek is
afgesproken dat de subgroep die is gevormd door de gemeente, Tijd voor Meedoen en Versa weer van start
gaat. Er wordt ook gezocht naar een oplossing voor de tijdelijke vervanging van mevrouw Veerman voor de
locatie op de Draaikom.
De heer Schaap (Dorpsbelangen Huizen) geeft hij dat hij het idee heeft dat de twee partijen elkaar niet zo
goed begrijpen. De heer Schaap hoopt dat de wethouder daar als een goede scheidsrechter tussenin kan
gaan staan. Wethouder Hoelscher geeft aan dat hier in de subgroep verder over gesproken wordt. Uit deze
subgroep zal een oplossing voort moeten komen en anders zal de gemeente een besluit moeten nemen.
De heer Bartlema (VVD) vraagt zich af of er ook afspraken zijn gemaakt waardoor de kwestie uit de publiciteit
blijft. Wethouder Hoelscher geeft aan met beide partijen al een afspraak te hebben gehad. Toen is hier ook
over gesproken. Wethouder Hoelscher geeft aan dat hij hoopt dat het gesprek de aanzet is geweest voor een
normalisering van de verhoudingen.
Mw. Van den Berge (GroenLinks) geeft aan de rol van de sociale coöperatie te missen in de mededelingen
over maatschappelijke ondersteuning. De voorzitter stelt voor deze vraag mee te nemen in het behandelen
van de mededeling onder agendapunt 7.6.

5.3

Vragen aan het college
Er worden geen vragen gesteld.

6.

Spreekrecht voor burgers.
Er hebben zich geen insprekers gemeld.
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7.

Behandelpunten.

7.1

Uitvoering motie LHBTI+
Vanuit de commissie worden enkele vragen gesteld over onder meer de meldingen bij Bureau Artikel 1 in
2017, het toezien op het uitvoeren van voorlichtingen door scholen en het betrekken van scholen, de
bibliotheek, kerken en moskeeën. Deze vragen worden door wethouder Hoelscher beantwoord.
Toezegging:
Wethouder Hoelscher zegt toe de bibliotheek in een volgende ronde van de uitvoering van de motie LHBTI+
mee te nemen.
Advies commissie :
De commissie adviseert de raad in meerderheid in te stemmen met het voorstel. De vertegenwoordiger van
de fractie van ChristenUnie adviseert de raad niet in te stemmen. De vertegenwoordiger van de fractie van
SGP behield zijn standpunt voor.

7.2

Conceptbegroting 2019 Werkvoorzieningschap Tomingroep
Vanuit de commissie worden enkele vragen gesteld over onder meer de vorm van de inzet (duurzaam/
incidenteel), de doelgroepen die vallen onder nieuw beschut werk en het late ontvangen van de stukken.
Deze vragen worden door wethouder Rebel beantwoord.
Toezeggingen:
Wethouder Rebel zegt toe dat de commissie nog een nader antwoord ontvangt over de definitie van nieuw
beschut werk.
Advies commissie:
De commissie adviseert het punt als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van 5 juli.

7.3

Zienswijze begrotingswijzigingen 2018.5 t/m 2018.9 Regio Gooi en Vechtstreek
Vanuit de commissie worden enkele vragen gesteld over onder meer de zienswijzen met betrekking tot de
middeleninzet voor het Zorg en veiligheidshuis, over structurele bekostiging in plaats van incidenteel, de inzet
van interne of externe krachten en de evaluatie van het Zorg en veiligheidshuis. Deze vragen worden door
wethouder Hoelscher beantwoord. Wethouder Rebel geeft een aanvullende toelichting over de social return.
Toezeggingen:
 Wethouder Hoelscher zegt toe de suggestie omtrent het kenbaar maken van cultuureducatie voor de
scholen door te geven aan wethouder Verbeek.
 Wethouder Hoelscher zegt toe dat er te zijner tijd een voorstel zal komen om de incidentele
bekostiging van de consulenten banenafspraak en de social return, bij goede resultaten en in overleg
met de betrokken partners, om te zetten in een structurele bekostiging.
 Wethouder Hoelscher zegt toe in een memo terug te komen op de vraag of er sprake is van inzet van
interne of externe krachten bij de consulenten banenafspraak.
Advies commissie:
De commissie adviseert de raad in meerderheid in te stemmen met het voorstel. De vertegenwoordiger van
de fractie van GroenLinks behield zijn standpunt voor.

7.4

Bestuurlijke rapportage sociaal domein 2017
Vanuit de commissie worden enkele vragen gesteld over onder meer de stijging van kosten voor toeslag
chronisch zieken, de aanpak van de overschrijding van normdagen, onderzoek naar de terugloop van
huishoudelijke hulp, de incidentele of structurele aard van de verschuiving naar de lichtere vormen van zorg
en de structurele mogelijkheden om de stijgende kosten te blijven bekostigen. Deze vragen worden door
wethouder Hoelscher beantwoord.
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Toezeggingen:
 Wethouder Hoelscher zegt toe in een memo terug te komen op de vraag of er een gedegen
onderzoek volgt naar de oorzaak van de terugloop van huishoudelijke hulp.
 Wethouder Hoelscher zegt toe de infographics te publiceren voor inwoners.
 De voorzitter zegt toe dat er vanuit de agendacommissie een moment wordt bepaald voor de
casusbesprekingen.
7.5

Zienswijze programmabegroting 2019-2022 Regio Gooi en Vechtstreek
Vanuit de commissie worden enkele vragen gesteld over onder meer de mening van de gebruikers over het
zorg en veiligheidshuis, het verhogen van het aantal leveranciersgesprekken en de percentages van de
prestatie indicatoren. Deze vragen worden door wethouder Rebel en wethouder Hoelscher beantwoord.
Toezeggingen:
 Wethouder Hoelscher neemt de suggestie om ook naar de mening van gebruikers van het zorg en
veiligheidshuis te vragen mee.
 Wethouder Rebel zegt een aanvullend antwoord toe over de reden van het verhogen van het aantal
gesprekken met de leveranciers.
 Wethouder Hoelscher zegt een onderbouwing toe voor de percentages van de prestatie indicatoren.
Advies commissie:
De commissie adviseert de raad in meerderheid in te stemmen met het voorstel. De vertegenwoordigers van
de fracties van CDA, D66, Dorpsbelangen Huizen en ChristenUnie behielden hun standpunt voor.

7.6

Mededeling van wethouder Hoelscher over voortgang van projecten en activiteiten
Vanuit de commissie worden enkele vragen gesteld over onder meer het preventie- en handhavingsplan
alcoholgebruik, de uitkomsten van de mysteryshopactie, het faillissement van vervoerder WMO-taxi en de rol
van de sociale coöperatie. Deze vragen worden door wethouder Hoelscher beantwoord.
Toezeggingen:
 Wethouder Hoelscher zegt toe de rol van de sociale coöperatie in de volgende mededeling mee te
nemen.
 Wethouder Hoelscher zegt toe een totaaloverzicht van statushouders te verzorgen in de volgende
mededeling over dit onderwerp.
 Wethouder Hoelscher zegt toe het uitvoeringsprogramma van het Preventie- en handhavingsplan toe
te sturen, evenals het persbericht over de mysteryshopactie.

8.

Vaststellen toezeggingenlijst

8.1

Toezeggingenlijst bijgewerkt tot en met de laatste raadsvergadering
 De heer Bosch (SGP) merkt op dat er bij de toezeggingenlijst nog wordt gewerkt met de namen van
de oude leden van het college. Toezegging: de voorzitter zegt toe de namen van de leden van het
college te actualiseren.
 Nummer 16: mw. Van Deutekom (CDA) geeft aan toezegging 16 niet af te willen voeren. Ze vraagt
zich af hoe er tot de conclusie is gekomen dat er geen behoefte aan is. Wethouder Hoelscher geeft
aan dat dit een toezegging is die behoort tot de portefeuille van wethouder Verbeek. Voorgesteld
wordt om toezegging 16 te behandelen in de commissie Fysiek Domein.
 Mw. Terlouw (ChristenUnie) vraagt of het mogelijk is om als er wijzigingen zijn, dit punt te markeren.
Bijvoorbeeld door te werken met een andere kleur. De voorzitter deelt mee dat het verzoek wordt
doorgegeven.
 Nummer 17: mw. Terlouw (ChristenUnie) vraagt wanneer de besluitvorming van het college over het
plan van aanpak is en of het dan nog aan de raad wordt voorgelegd. Wethouder Hoelscher geeft aan
dat het plan van aanpak nog aan de raad zal worden voorgelegd. Tevens geeft wethouder Hoelscher
aan dat het plan van aanpak nog voor de zomer door het college wordt besproken en er een besluit
wordt genomen.
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Nummer 17: de heer Vreedeveld (PvdA) geeft aan dat hij bij de rondvraag nog een vraag heeft die
betrekking heeft op deze toezegging. De voorzitter deelt mee dat een vraag over de toegankelijkheid
van evenementen los staat van de toezegging en van de commissie Sociaal Domein. Wethouder
Hoelscher geeft aan dat deze vraag aan wethouder Verbeek gevraagd dient te worden, die aanwezig
zal zijn bij de commissie Fysiek Domein.
Nummer 19: mw. Terlouw (ChristenUnie) vraagt hoe de planning van de toegankelijkheid van het
gemeentehuis eruit ziet. Wethouder Hoelscher beantwoordt de vraag.

De commissie gaat akkoord met de volgende aanpassing:
Nummer 17, 21, 22 en 23 worden afgevoerd van de toezeggingenlijst.
9.

Rondvraag
Er worden geen vragen gesteld.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.48 uur
Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 september 2018
De commissiegriffier,

De voorzitter,

Aan de toezeggingenlijst toe te voegen toezeggingen



Wethouder Hoelscher zegt toe de bibliotheek in een volgende ronde van de uitvoering van de motie
LHBTI+ mee te nemen.
Wethouder Hoelscher zegt toe dat er te zijner tijd een voorstel zal komen om de incidentele
bekostiging van de consulenten banenafspraak en de social return, bij goede resultaten en in overleg
met de betrokken partners, om te zetten in een structurele bekostiging.
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