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1.
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet alle aanwezigen welkom, in het bijzonder
de nieuwe collegeleden.
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 de 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 portefeuillehouders
De mededeling van het college is geagendeerd als agendapunt 7.6.
5.2. Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen
Wethouder Hoelscher wijst op de brief die naar Tijd voor Meedoen is gestuurd. Gisteren heeft hij
met Tijd voor Meedoen besproken dat het weinig zin heeft een mediaoorlog te voeren, het is van
belang met Versa Welzijn in gesprek te gaan over een oplossing. Afgesproken is dat de subgroep van
de gemeente, Versa Welzijn en Tijd voor Meedoen herstart en dat tijdelijke vervanging wordt
gezocht voor mevrouw Veerman op de locatie Draaikom.
De heer Schaap (Dorpsbelangen Huizen) krijgt het idee dat partijen elkaar niet goed begrijpen en
hoopt dat de wethouder een goede scheidsrechter zal zijn. De gemeente financiert beide partijen
wel. Het is begrijpelijk dat beide partijen liever niet de slecht bereikbare bovenverdieping gebruiken,
daarin moet een compromis gevonden worden.
Wethouder Hoelscher heeft afgesproken een oplossing in de subgroep te bespreken. Mocht er geen
compromis uitkomen, dan moet de gemeente inderdaad als scheidsrechter optreden. De partijen zijn
aan zet wat betreft de andere punten, waarbij de afspraken tussen college en partijen van afgelopen
voorjaar leidend zijn.
De heer Bartlema (VVD) vraagt of ook is afgesproken de kwestie uit de publiciteit te houden.
Wethouder Hoelscher sprak op de dag na zijn beëdiging met beide partijen en heeft aangegeven dat
het niet handig was daarvoor al een brief naar de raad te sturen. Ook het reageren via de pers op de
collegereactie draagt niet bij aan een fraai beeld van het goede welzijnswerk in Huizen. Het moet
mogelijk zijn dat beide partijen een locatie delen en in gesprek blijven, ook over het uitwisselen van
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ervaringen om van elkaar te leren. Hopelijk was het gesprek een eerste aanzet tot normalisering van
de verhoudingen.
Mevrouw 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 zijn geen vragen aan het college.
6.
Spreekrecht voor burgers
Er hebben zich geen insprekers gemeld.
7.

Behandelpunten

7.1. Uitvoering motie LHBTI+
Vragenronde
Mevrouw Van Deutekom (CDA) vindt het een goed leesbaar verslag van de bijeenkomst en is
benieuwd naar het vervolg. In 2016 kwam een melding binnen bij Artikel 1, zijn de cijfers voor 2017
al bekend? Het CDA stelt het op prijs dat Huizen laat zien een inclusieve samenleving te zijn, hoe
krijgt dat verder vorm?
De heer Schaap (Dorpsbelangen Huizen) kan meegaan in de begrijpelijke toelichting.
Mevrouw Fitskie (D66) is benieuwd hoe toegezien wordt op het geven van voorlichting op scholen in
en buiten Huizen. Hoe worden deskundigen bereikt en geworven? Ervaringsdeskundigen lijken te
ontbreken, zij kunnen goed aangeven wat ze nodig hebben. Het zou goed zijn op de gemeentelijke
website verschillende voorlichtingen en partners te koppelen en ook in te zoomen op wat goed gaat.
De heer Vredeveld (PvdA) vindt het voorstel een mooi begin, maar mist de inbreng van kerken en
moskeeën. Ziet de wethouder kans deze alsnog te bereiken?
De heer Van Klink (VVD) heeft de motie mede ingediend en is blij met het voorstel.
De heer Bosch (SGP) vindt het belangrijk blijvend in te zetten op het voorkomen van uitsluiting en het
tegengaan van discriminatie. De huidige aanpak is voldoende, specifiek beleid of aanvullende
communicatie is niet noodzakelijk. Alle inwoners zijn welkom en horen erbij. Het zou wel goed zijn
met bewoners, organisaties en het maatschappelijk middenveld in gesprek te gaan over een concrete
aanpak om pesten te voorkomen.
Mevrouw Doorn (ChristenUnie) stemde tegen de motie. Het rapport bevestigt dat er geen
problemen zijn omtrent LHBTI+. Het is de vraag of de bijeenkomst wel breed genoeg was, naast
kerken en moskeeën missen scholen ook. Een financiële paragraaf ontbreekt, terwijl het wel
capaciteit kost. Ten koste waarvan? Hoe wordt omgegaan met scholen en maatschappelijke partijen
die niet mee willen doen aan bijvoorbeeld het plaatsen van bepaalde afbeeldingen?
Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) mist de betrokkenheid van de bibliotheek. Welke stappen
worden concreet genomen om vluchtelingen en nieuwe Nederlanders te bereiken?
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Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) diende de motie mede in en vindt het een mooi verslag. Het is
aan te raden dat scholen meedoen aan Paarse Vrijdag. Behoudt de wethouder zijn plaats in de
werkgroep? Mevrouw Van den Berge vervangt graag mevrouw Lemmens namens GroenLinks.
Wethouder Hoelscher dankt de commissie voor de complimenten, heeft grote waardering voor de
stappen van het vorige college en gaat daar snel mee verder. De cijfers van 2017 zijn nog niet
bekend, wel is duidelijk dat de bekendheid van Artikel 1 onvoldoende is en dat veel mensen hier
geen gebruik van maken. Het is noodzakelijk beter te communiceren hoe en waar mensen
terechtkunnen met meldingen. Het streven naar een inclusieve samenleving spreekt voor zich, het
college heeft zich daarnaast op pagina 15 van het coalitieakkoord gecommitteerd aan de motie. Dit
staat inspanningen voor deelname van andere groepen geenszins in de weg. Scholen moeten
voldoen aan wetgeving op veel terreinen. De insteek is om scholen de gelegenheid te geven
langzaamaan te wennen. Op veel middelbare scholen vindt voorlichting plaats, maar op veel lagere
scholen ontbreekt nog impliciete voorlichting in de vorm van bijvoorbeeld boekjes over gezinnen met
een niet‐traditionele samenstelling zodat de jeugd hier al jong aan went. Het college vindt het van
belang om met LHBTI+’ers zelf in gesprek te komen en doet dat door een uitvraag en middels het
ledenbestand van COC Midden‐Nederland, die ook aan tafel zit. Het is belangrijk zaken gebundeld
aan te bieden met doorverwijzingen, zowel op de website van de gemeente als op die van Jeugd en
Gezin en GGD. Het college zal samenwerkingspartners verzoeken informatie op hun website te
publiceren. Kerken en moskeeën zijn wel uitgenodigd en er was een dominee aanwezig. Met haar is
gesproken over het aanreiken van handvatten om met dit onderwerp aan de slag te gaan, niet alleen
voor kerken en moskeeën, maar ook voor scholen en sportverenigingen. De wethouder wijst de SGP
erop dat het soms nodig is om bijzondere maatregelen te nemen om te zorgen dat mensen in een
gelijke situatie terechtkomen. Dit gebeurt ook met gehandicapten. Het college verschilt met de SGP
van mening over de noodzaak van dit beleid. Het voorkomen van pesten krijgt in het onderwijs en
jeugdbeleid extra aandacht de komende jaren. Het college heeft in contacten gemerkt dat er wel
degelijk problemen spelen bij de doelgroep. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken over de
cijfers nu het meldpunt nog onvoldoende bekend is. Het college zal concrete beleidsvoornemens
voorzien van een financiële paragraaf, de raad heeft natuurlijk budgetrecht. De wethouder was
destijds mede‐indiener van de motie en kent het dossier vanaf het begin. Het aantal en
enthousiasme van de deelnemers viel op, iedereen wil meedenken over beleid. De wethouder zegt
toe de bibliotheek voor de volgende ronde uit te nodigen. Veel nieuwe Nederlanders komen uit
gebieden waar de positie van LHBTI+’ers heel anders is, uiteraard is het van belang hen goed mee te
nemen in de Nederlandse waarden en met name artikel 1 van de Grondwet. Het is een goede idee
Paarse Vrijdag onder de aandacht te brengen van scholen, of zij deelnemen is een eigen keuze. De
wethouder blijft in de werkgroep zitten, nu vanuit het college. Iedereen die mee wil denken is van
harte uitgenodigd.
Tweede termijn
Mevrouw Van Deutekom (CDA) stemt in met het voorstel.
De heer Schaap (Dorpsbelangen Huizen) stemt in met het voorstel.
Mevrouw Fitskie (D66) stemt in met het voorstel.
De heer Vredeveld (PvdA) stemt in met het voorstel.
De heer Van Klink (VVD) vindt de beantwoording onderstrepen hoe doordacht het voorstel is en
stemt in.
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De heer Bosch (SGP) heeft voldoende informatie en neemt het mee terug naar de fractie.
Mevrouw Doorn (ChristenUnie) heeft voldoende informatie en stemt niet in met het voorstel.
Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) heeft voldoende informatie en stemt in met het voorstel.
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) stemt graag in met het voorstel.
De voorzitter concludeert dat het als behandelpunt geagendeerd wordt voor de vergadering van
5 juli 2018.
7.2.
Conceptbegroting 2019 Werkvoorzieningschap Tomingroep
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) stemt in met het goede voorstel.
Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) stemt in met het goede voorstel.
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) heeft niets op te merken en gaat akkoord.
De heer Bosch (SGP) rekent na dat het bedrag geconsolideerd 530.000 euro zou moeten bedragen en
niet 531.000 euro. Het aan het werk helpen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt is van
groot belang. Tomingroep verdient een compliment het nadelige resultaat van het
werkvoorzieningschap steeds te kunnen compenseren, dat is een uitstekende basis om mensen
blijvend aan het werk te houden. De SGP stemt in met de conceptbegroting.
De heer Van Klink (VVD) sluit aan bij het betoog van de SGP.
De heer Vredeveld (PvdA) vindt het een mooi resultaat dat de cijfers positief blijven en is blij met de
ambitie jaarlijks vijftig mensen aan het werk te zetten. Betreft het duurzame of tijdelijke inzet?
Welke doelgroep en definitie gelden voor nieuw beschut werk en hoe verschilt dat van de oude
sociale werkers? Waarom zijn de stukken zo laat verzonden? Het is spijtig dat het indienen van een
zienswijze niet meer mogelijk is.
Mevrouw Van Werven (D66) sluit aan bij de laatste opmerking van de PvdA en kan instemmen.
De heer Schaap (Dorpsbelangen Huizen) kan instemmen met het voorstel.
De heer Rebel (CDA) stemt in met het voorstel.
Wethouder Rebel antwoordt dat de SGP de genoemde cijfers juist heeft berekend, het betreft echter
afgeronde bedragen en het optellen leidt wel tot 531.000 euro. Het betreft duurzame inzet. Er is
geen instroom van nieuwe WSW’ers. Tomingroep zet daarom ook mensen met een participatie‐
uitkering in om het negatieve resultaat te compenseren. De wethouder zegt toe terug te komen op
de definitie van nieuw beschut werk. De jaarlijkse rijksbijdrage van 25.000 euro zal de komende jaren
naar beneden worden bijgesteld. Het college betreurt dat de conceptbegroting aanstaande
donderdag al behandeld wordt en nu pas in de commissie. Het college zal bij verbonden partijen
pleiten voor een ordentelijke en tijdige behandeling van jaarrekeningen en begrotingen in zowel
commissie en raad.
De heer Vredeveld (PvdA) vroeg of mensen met een participatie‐uitkering duurzaam of tijdelijk
ingezet worden.

5

Wethouder Rebel verwacht dat de aantallen toe zullen nemen. Het betreft vaak mensen die
voorheen bij het werkvoorzieningschap zouden zijn ingestroomd en het gaat om duurzame inzet.
De heer Vredeveld (PvdA) kan instemmen met het voorstel.
De voorzitter concludeert dat de commissie de wethouder mandaat kan geven voor het
portefeuillehoudersoverleg van 21 juni 2018. Het punt zal als hamerstuk behandeld worden in de
raad van 5 juli 2018.
7.3.
Zienswijze begrotingswijzigingen 2018.5 t/m 2018.9 Regio Gooi en Vechtstreek
Vragenronde
Mevrouw Leeuwin (PvdA) ziet het belang van de uitbreidingen en stelt graag geld beschikbaar. De
fractie ziet graag een evaluatie van het Zorg‐ en Veiligheidshuis tegemoet, worden de andere twee
projecten ook geëvalueerd?
Mevrouw Van Werven (D66) gaat akkoord met het voorstel en ontvangt graag de zienswijzen over de
middeleninzet voor het Zorg‐ en Veiligheidshuis en als het kan ook graag voor de andere onderdelen.
Hilversum stelt extra geld beschikbaar voor cultuureducatie, wat ook beschikbaar is voor Huizen. Hoe
wijst het college scholen op deze mogelijkheid?
De heer Schaap (Dorpsbelangen Huizen) vraagt zich af of bepaalde bedragen niet structureel kunnen
worden.
De heer Rebel (CDA) heeft geen vragen en kan instemmen met het voorstel.
De heer Mdaghri (GroenLinks) sluit aan bij de PvdA en vraagt zich ook af waarom de bijdragen niet
structureel zijn.
Mevrouw Tupang (Leefbaar Huizen) is benieuwd of consulenten banenafspraak interne of externe
krachten betreffen.
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) sluit aan bij de PvdA wat betreft de evaluatie en is benieuwd hoe
deze eruit gaat zien. Waarom moet de helft van de verhoging voor het Zorg en Veiligheidshuis
(73.500 euro) van de gemeente Huizen komen?
De heer Bosch (SGP) gaat akkoord met het voorstel.
De heer Bartlema (VVD) gaat akkoord met het voorstel.
Wethouder Hoelscher antwoordt dat alle drie de projecten geëvalueerd worden. Er is juist gekozen
voor incidentele bijdragen om de evaluaties af te wachten. Wanneer de projecten succesvol zijn, dan
zal het college voorstellen de bijdragen structureel op te nemen in de begroting in overleg met
andere partners in de regio.
De heer Mdaghri (GroenLinks) is benieuwd wat het college doet wanneer het niet succesvol blijkt:
stoppen of incidenteel blijven financieren?
Wethouder Hoelscher kan zich niet voorstellen dat de gemeente of de regio budget zal afgeven voor
zaken die niet werken. Het college zal in dat geval mogelijkheden onderzoeken om de doelen alsnog
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te bereiken. De wethouder zegt toe dat collega‐wethouder Verbeke in haar
kennismakingsprogramma met scholen cultuureducatie onder de aandacht zal brengen. Het ligt voor
de hand dat de huidige kracht vanuit Hilversum overgaat naar het gewest. De wethouder zal in een
memo aangeven of het een interne of externe kracht betreft. De verwarring over de bedragen is
goed voor te stellen. De 40.607 euro betreft de totale bijdrage van de gemeente Huizen en niet de
helft van de genoemde 73.000 euro.
Wethouder Rebel voegt toe dat social return echt een pilot betreft. Vanaf 2014 is de taak belegd bij
de gemeente Hilversum. Omdat de resultaten onvoldoende blijken, is besloten tot dit pilot. Wanneer
het goed werkt, dan zal het pilot een vervolg krijgen en anders zal de regio met aanvullend beleid
komen.
Tweede termijn
De heer Mdaghri (GroenLinks) neemt het voorstel mee terug naar de fractie.
Mevrouw Tupang (Leefbaar Huizen) stemt in met het voorstel.
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) stemt in met het voorstel.
De voorzitter concludeert dat het voorstel als behandelpunt wordt geagendeerd voor de vergadering
van 5 juli 2018.
7.4.
Bestuurlijke rapportage sociaal domein 2017
Vragenronde
De heer Bartlema (VVD) bedankt het college voor de heldere rapportage. De decentralisatie krijgt
langzaam vorm en vertaalt zich in een stijgend gebruik van de voorzieningen, wat past bij de
transformatiegedachte ondersteuning dichterbij inwoners te organiseren. De financiële gevolgen en
verschillen zijn helder uiteengezet. De toeslag op chronische ziekten heeft een belangrijk aandeel in
de stijgende Wmo‐kosten. Is hier een verklaring voor? De infographics zijn een overzichtelijke en
welkome toevoeging.
De heer Bosch (SGP) vindt de infographics ook van grote toegevoegde waarde. Het is belangrijk dat
mensen de hulp krijgen die ze nodig hebben. Vroegtijdige signalering is belangrijk, want voorkomen
is beter dan genezen.
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) waardeert de quotes van mensen in de heldere rapportage. Het
overschrijden van de 40 normdagen bij het wachten op een rolstoel of schuldhulpverlening is
zorgwekkend, bij schuldhulp is het gemiddelde zelfs 63 dagen. De argumentatie is wel duidelijk, maar
de gevolgen van het wachten en het kampen met schulden zijn groot. Wat doet de gemeente eraan
om het proces te versnellen om de normtijd wel te halen?
Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) vindt het een mooie heldere rapportage. Bij 5.3.1 wordt
gesproken over een vermoedelijke oorzaak voor de lage instroom bij huishoudelijke hulp. Volgt nog
gedegen onderzoek om de daadwerkelijke oorzaak vast te stellen?
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) vindt de rapportage inzichtelijk, helemaal met de infographics.
De heer Rebel (CDA) sluit aan bij de complimenten voor de rapportage en de infographics. Het is
goed dat 90% van de respondenten in de regio Gooi en Vechtstreek positief is over contacten met de
gemeente. De forse overschrijdingen bij aanvragen voor rolstoelen en schuldhulpverlening zijn
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begrijpelijk, maar ook onwenselijk. Wat wordt hieraan gedaan? Wanneer het niet mogelijk blijkt de
normtijd te halen, dan moet wellicht de norm aangepast worden om niet te optimistische
verwachtingen te wekken.
De heer Schaap (Dorpsbelangen Huizen) vindt de rapportage duidelijk en sluit aan bij het CDA dat er
wat betreft normtijden snelheid of duidelijkheid zou moeten komen.
Mevrouw Van Werven (D66) sluit aan bij de oproep de normtijden te halen of verwachtingen bij te
stellen, hoewel de genoemde oorzaken begrijpelijk zijn. De fractie blijft bezorgd over de Jeugdwet en
met name over het tekort aan residentiële plekken. De rapportage is helder en de infographics zijn
een overzichtelijke geheugensteun.
Mevrouw Leeuwin (PvdA) vindt het een helder verslag. Het algemene beeld is dat er een verschuiving
van zwaardere naar lichtere zorg is. De stijging van het aantal aanvragen voor lichtere zorg en welzijn
is een gewenste trend. Verwacht de wethouder dat het een tijdelijk effect of een blijvende trend
betreft? Is het effect van de omzetting van DBC's naar verwachting in 2018 verdwenen voor zowel de
volwassenen‐ als jeugdzorg? Zijn de stijgende kosten blijvend op te brengen? Is er een
meerjarenperspectief? PvdA vraagt zich af of de trend naar lichtere zorg in de jeugdzorg voldoende
is. Er zijn veel signalen over zwerfjongeren, ggz en eenzaamheid. Niet alles is met lichte begeleiding
op te lossen. Hoe staat het met een regionale aanpak van het tekort aan residentiële plekken? De
infographics geven een overzichtelijke algemene indruk, al staat die van jeugdzorg wel vol met
jargon. Is dat nog aan te passen? Komen de infographics ook voor inwoners ter beschikking?
Mevrouw Leeuwin is grotendeels tevreden met de inhoud en frequentie van het rapport, maar zou
wel graag meer lezen over klanttevredenheid en de effecten van ingezette maatregelen. Dit is niet
eenvoudig, maar zij stelt de raad wel in staat te bepalen of het geleverde maatwerk en de kwaliteit
van de dienstverlening voldoende is. De accountant noemt dit ook.
Wethouder Hoelscher spreekt ook namens het college dank uit voor het vele werk dat in de
infographics is gestoken. Bij een volgende variant zal jargon voorkomen worden. De komende jaren
wordt het gemakkelijker ze af te zetten tegen het vorige jaar. Belangrijker dan cijfers is of de
gemeente mensen verder helpt. Het streven is de rapportage kort en bondig te houden zodat de
raad op hoofdlijnen het beleid kan volgen, details zijn bij ambtenaren na te vragen. De verwachting is
dat de stijging van uitgaven voor de Regeling tegemoetkoming chronisch zieken zal stabiliseren,
uiteraard wordt dat gemonitord. Het college deelt de zorg over het overschrijden van normdagen.
Deze normen zijn wettelijk vastgelegd en er wordt alles aan gedaan om ze te halen. Het aanpassen
en ergonomisch bekijken van rolstoelen kost veel tijd en bij schuldhulpverlening zijn veel cijfers nodig
om de juiste begeleiding in te regelen. Het college zal met alle betrokkenen overleggen om de
normen te halen. De wethouder komt terug op de vraag van Leefbaar Huizen over eventueel nader
onderzoek naar de oorzaak van lagere instroom bij huishoudelijke hulp. Landelijk is er een tekort aan
residentiële plekken in de jeugdzorg, dit blijft een aandachtspunt bij de inkoop in de regio. De opzet
van de decentralisatie is om gezinnen dichterbij en sneller te helpen. Per situatie wordt bekeken wat
nodig is: licht als het kan, zwaar als het moet. Voorlopig neemt het gebruik van basisvoorzieningen
toe, maar ook dat van individuele Wmo‐voorzieningen. De inzet van de jeugdvoorziening stabiliseert,
terwijl dat landelijk flink stijgt. Het moet nog blijken of het effect tijdelijk of trendmatig is, omdat de
cijfers in 2017 voor het eerst echt goed op orde zijn. Dit jaar zal een ijkpunt zijn voor komende jaren.
Wat betreft de omzetting van DBC's is de verwachting dat het effect eind 2018 verdwenen zal zijn.
De gemeente Huizen kan de stijgende kosten gezien de stand van de reserve sociaal domein
opvangen. Per saldo wordt in de jeugdzorg ook een verschuiving van zwaardere naar lichtere zorg
verwacht door eerdere en nabijere ondersteuning. Individueel wordt ondersteuning gegeven die
nodig is. Het project Verblijf probeert regionaal te organiseren en in te kopen. In het najaar is
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besluitvorming over het plan van aanpak afgerond en start de implementatie, nadere informatie
volgt. Hopelijk bevatten toekomstige rapportages meer informatie over klanttevredenheid, want
ervaringen van inwoners zijn belangrijker dan cijfers. Het is de beste manier om de effecten van
maatregelen te monitoren.
Mevrouw Leeuwin (PvdA) vraagt of de infographics voor inwoners gepubliceerd kunnen worden.
Wethouder Hoelscher zal dat doen en biedt de commissie aan het casusoverleg van de afgelopen
jaren voort te zetten op een avond waar commissieleden bij ambtenaren aan kunnen schuiven om
vragen te stellen.
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) begrijpt dat er hard gewerkt wordt om de normdagen voor
rolstoelen en schuldhulpverlening te halen, maar ziet graag in hoeverre daar vooruitgang in zit door
de tijd heen.
Wethouder Hoelscher wijst op de afspraak om tweemaal per jaar te rapporteren. De volgende
rapportage zal deze cijfers ook bevatten zodat voor‐ of achteruitgang te zien is.
Mevrouw Leeuwin (PvdA) maakt graag gebruik van het aanbod de casusbesprekingen voort te
zetten.
Wethouder Hoelscher lijkt het goed wanneer de agendacommissie of de voorzitter en de griffie een
datum bepalen. Het college faciliteert graag.
7.5
Zienswijze programmabegroting 2019‐2022 Regio Gooi en Vechtstreek
De voorzitter licht toe dat zes programma's apart worden behandeld. Ook volgt behandeling in de
andere twee commissies. Algemene vragen en opmerkingen komen in de commissie ABM aan de
orde.
Programma Sturing
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) ziet als indicator voor het Zorg‐ en Veiligheidshuis de tevredenheid
van gemeente, OM en politie. Ligt het niet voor de hand naar de tevredenheid van gebruikers te
informeren?
Wethouder Hoelscher vindt het een terecht aandachtspunt. Het college heeft burgerparticipatie
hoog in het vaandel staan. De wethouder neemt het punt mee naar het portefeuillehoudersoverleg.
Programma Inkoop en contractbeheer
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) ziet dat het aantal leveranciersgesprekken van 90 naar 110 wordt
verhoogd. Waarom zijn de extra gesprekken nodig?
Wethouder Rebel beantwoordt deze vraag schriftelijk.
Programma Maatschappelijke dienstverlening
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) zou graag de onderbouwingen en afwegingen horen bij de
prestatie‐indicatoren. Waarom staat er bijvoorbeeld niet 100%?
Wethouder Hoelscher komt hier schriftelijk op terug en wijst erop dat technische vragen ook
rechtstreeks aan ambtenaren gesteld mogen worden.
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Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) is vooral benieuwd naar de overwegingen.
Programma Jeugd en gezin
Er zijn geen vragen over dit programma.
Programma GGD
Er zijn geen vragen over dit programma.
Programma Regionale ambulantvoorziening
Er zijn geen vragen over dit programma.
De voorzitter peilt de commissie. GroenLinks, Leefbaar Huizen, SGP, VVD en PvdA stemmen in met
de behandelde onderwerpen. ChristenUnie, D66, Dorpsbelangen Huizen en CDA nemen het mee
terug naar de fractie. Het voorstel wordt als behandelstuk geagendeerd voor de raad van 15 juli
2018.
7.6.
Mededeling van wethouder Hoelscher over voortgang van projecten en activiteiten
De voorzitter memoreert dat de vraag van Dorpsbelangen Huizen over Tijd voor Meedoen reeds is
beantwoord.
Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) is benieuwd hoe de wethouder handhaving voor zich ziet
van alcohol en jeugd bij het pilot Blending. Voor de tweede keer is een Wmo‐taxibedrijf failliet
gegaan. Is het mogelijk te wijten aan scherpe inkoop door de gemeente? Is er al zicht op een
doorstart en zijn er tot die tijd alternatieven bedacht voor cliënten?
De heer Rebel (CDA) leest aantallen statushouders die aan het werk zijn, onderwijs volgen of
dagbesteding genieten, maar mist om welke percentages het gaat. Weet het college al waardoor het
Wmo‐taxibedrijf failliet is gegaan? Komt het door te lage prijzen of ligt het aan interne
bedrijfsvoering?
Mevrouw Van Deutekom (CDA) steunt de acties met mystery shoppers en ziet dat 180
alcoholverstrekkers in de regio bezocht zijn. Komen er ook cijfers van de verhoudingen in Huizen?
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) mist bij maatschappelijke ondersteuning van statushouders de
rol van de sociale coöperatie. Is het college bereid hierover iets toe te voegen?
Wethouder Hoelscher antwoordt dat handhaving op alcohol en jeugd niet eenvoudig is, omdat er bij
het constateren van een overtreding via een mystery shopper sprake is van uitlokking. In Hilversum is
een proef geweest met loktieners en een boa die meteen beboet, maar het is de vraag of dat
juridisch standhoudt. De bedoeling van het beleid is niet zozeer mensen te bestraffen, maar om te
voorkomen dat minderjarigen alcohol verstrekt krijgen. De cijfers in Huizen zijn wisselend. Een
jongen en een meisje zijn op pad gestuurd en het verschilt per instelling of zij alcohol kregen. Er is
alle reden in overleg te treden, vooral met sportverenigingen en horecagelegenheden en in mindere
mate met supermarkten en cafetaria's. Slijterijen doen het relatief goed, slechts 10% verkoopt
alcohol aan minderjarigen. Bewustwording is belangrijk zodat bijvoorbeeld niet een kratje bier in de
kleedkamer van een A‐team verschijnt waar minderjarigen bij zijn. De gemeente zal alle wegen
onderzoeken om mensen te beboeten, maar het moet juridisch kunnen. De wethouder heeft zelf ook
behoefte om bij de cijfers over statushouders een meer gedifferentieerd beeld te krijgen, want het
verschilt soms ook per groep. Sommige statushouders lenen 10.000 euro bij DUO, maar halen niet
binnen drie jaar hun examen en belanden in de schuldhulpverlening. Het kabinet komt met een
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nieuw kader voor het inburgeringsexamen. Bij de volgende mededeling over statushouders komt er
inzicht in het totaal. Het faillissement van het taxibedrijf is niet te wijten aan gemeenten. De indruk is
dat de afspraken van gemeenten rendabel zijn voor taxibedrijven, maar dat zij bij andere contracten
onder de vraagprijs zijn gaan zitten. De curator werkt aan een doorstart en er zijn maatregelen
getroffen op basis van de eerdere ervaring die maken dat inwoners er geen last van hebben. Slechts
een inwoner heeft hierover gebeld. Alternatieven worden in regioverband besproken. Het is niet te
zeggen of het aan de interne bedrijfsvoering ligt. Het uitvoeringsprogramma preventie en
handhaving alcohol en jeugd uit november 2017 is opvraagbaar of aan te leveren aan de
commissiegriffier. De regionale cijfers en het persbericht van 4 juni 2018 zijn te verspreiden, maar de
cijfers van Huizen niet vanwege privacywetgeving. Ook is het niet het doel om bedrijven of
verenigingen in het beklaagdenbankje te zetten, maar om samen te bereiken dat minderjarigen geen
alcohol krijgen. Bij de volgende mededelingen kan het college meer informatie verstrekken over de
Jude Foundation, die ook een prijs heeft gewonnen. De wethouder zal nagaan of het mogelijk en/of
wenselijk is om de sociale coöperatie in het stuk op te nemen.
8.

Vaststellen toezeggingenlijst

8.1.
Toezeggingenlijst bijgewerkt tot en met de laatste raadsvergadering
De heer Bosch (SGP) verzoekt de lijst te actualiseren met de namen van nieuwe collegeleden.
De voorzitter zegt toe de namen van de portefeuillehouders te laten actualiseren.
Mevrouw Van Deutekom (CDA) is benieuwd hoe het college tot de conclusie is gekomen dat er geen
behoefte is aan het plan WiFi4EU (tz 16). Is geïnformeerd bij inwoners, winkeliers, bibliotheken of
buurthuizen?
Wethouder Hoelscher verwijst de toezegging door naar de commissie Fysiek domein in de
portefeuille van wethouder Verbeek.
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) verzoekt wijzigingen ten opzichte van een vorige lijst te markeren.
De voorzitter zegt toe dat hier werk van gemaakt wordt.
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) vraagt wat betreft het toegankelijkheidspanel (tz 17) wanneer het
college hierover besluit en wanneer het aan de raad wordt voorgelegd. Hoe ziet de planning voor de
toegankelijkheid van het gemeentehuis (tz 19) eruit?
De heer Vredeveld (PvdA) heeft een rondvraag over toegankelijkheid van evenementen die indirect
samenhangt met toezegging 17.
De voorzitter verwijst deze rondvraag door naar de commissie Fysiek domein.
Wethouder Hoelscher besluit in het college voor de zomervakantie nog over het
toegankelijkheidspanel, uiteraard wordt de raad hierover geïnformeerd. Het panel wordt uiteraard
betrokken bij evenementen, waarover wethouder Verbeek meer informatie kan geven in de
commissie Fysiek domein.
De voorzitter concludeert dat toezegging 16 naar de lijst van de commissie Fysiek domein wordt
verplaatst en dat toezeggingen 17, 21, 22 en 23 afgevoerd worden van de lijst.
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9.
Rondvraag
Er zijn geen woordmeldingen.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.48 uur.
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