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

dinsdag 16 oktober 2018
20:00 uur
22:09 uur
Raadszaal gemeentehuis van Huizen

Aanwezig:
Voorzitter en commissiegriffier
W. Doorn (voorzitter)
Mw. L. Mercx (verv. commissiegriffier)
Commissieleden
•

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

•

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

•

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

•

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

•

PvdA-fractie:
Mw. M.N. Leeuwin, M. Vreedeveld

•

GroenLinks-fractie:
M. Mdaghri, mw. M.J. van den Berge

•

Fractie Leefbaar Huizen:
Mw. F.F.H. van de Kleij, F.E.R. Koning

•

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

•

SGP-fractie:
G.J. Bosch

Griffie/raadsadviseur
J. Veenstra (raadsgriffier)
Mw. K. de Rooij (raadsadviseur)
College
R.G. Boom, M.H. Hoelscher, G. Rebel

Afwezig:
•
•

R.J.C. Bource (SGP-fractie)
M. Willems (commissiegriffier)

Datum: 19-10-18

Blad: 1

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur en heet alle aanwezigen welkom.

2.

Mededelingen
De voorzitter meldt dat bericht van verhindering is ontvangen van R.J.C. Bource.

3.

Vaststellen vergaderorde
De voorzitter meldt dat de volgende mededelingen zijn aangemeld als behandelpunt:
• Door de fracties van CDA en D66
Mededeling van wethouder Hoelscher over Meningokokken W. en resultaten cliëntervaringsonderzoek Wmo
2017. Deze mededeling is aan de agenda toegevoegd onder agendapunt 7.4.
• Door de fractie van ChristenUnie
Mededeling van wethouder Hoelscher over beëindiging bovenregionaal inkooptraject jeugdbescherming en
jeugdreclassering. Deze mededeling is aan de agenda toegevoegd onder agendapunt 7.5.
Voor agendapunt 7.2 is een inspreker. Derhalve stelt de voorzitter voor dit punt als eerste te behandelen.

4.

Vaststellen resumé(s)

4.1

Resumé van de openbare vergadering d.d. 11 september 2018
Ongewijzigd door de commissie vastgesteld.

4.2

Notulen commissie Sociaal Domein d.d. 11 september 2018
Ongewijzigd door de commissie vastgesteld.

5.

Informatie van het college.

5.1

Mededelingen van het college en/of portefeuillehouder(s)
De volgende mededelingen van het college en/of de portefeuillehouders zijn door de commissie voor
kennisgeving aangenomen.
• Mededeling van wethouder Hoelscher over versterken jeugdzorg en campagne super gewone mensen.

5.2

Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen
Wethouder Hoelscher informeert de commissie over ontwikkelingen op het gebied van een regionaal
zorgcentrum van Tergooi.
Wethouder Hoelscher informeert de commissie over de inkoop over de jeugdbescherming en de
jeugdreclassering. Dit in aanvulling op de eerder toegezonden schriftelijke mededeling.

5.3

Vragen aan het college
• Wethouder Rebel beantwoordt de aanvullende vragen van mevrouw M. Leeuwin (PvdA) aan het college
over ESF-gelden kwetsbare leerlingen.
Toezegging: wethouder Rebel zegt toe om de begeleiding van de jeugdwerkelozen zoveel als mogelijk in
te passen in de wijze waarop het jeugdwerkgelegenheidsproject wordt opgezet.
• Wethouder Hoelscher beantwoordt de aanvullende vragen van mevrouw M. van den Berge (GroenLinks)
over opvang verwarde personen.
Toezegging: wethouder Hoelscher zegt toe deze week nog een antwoord te kunnen verstrekken op de
vraag een opvanghuis voor verwarde personen in Bussum.
• Wethouder Hoelscher beantwoordt de vragen van mevrouw M. van de Berge (Groen Links) over sexting.
• Wethouder Boom beantwoordt de vragen van de heer S. van Klink (VVD) over mogelijke sluiten (van
delen) van Café Theehuis Bos en Hei (Jan Sint).
• Wethouder Rebel beantwoord de vragen van de heer B. Schröder (D66) over beboeten leegstand.
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•

•

Toezegging: Wethouder Rebel zegt toe dat het college in regionaal verband na gaat of er sprake is van
grootschalige leegstand. Indien hier sprake van is, wordt ook in regionaal verband gekeken of hier
maatregelen nodig zijn.
Wethouder Rebel beantwoord de vragen van de heer B. Schröder (D66) over starterslening.
Toezegging: Wethouder Rebel zegt toe dat hij de commissie via een mededeling aan het einde van deze
maand verder over dit onderwerp zal informeren.
Wethouder Hoelscher beantwoord de vragen van de heer S. van Klink (VVD) over
herstelwerkzaamheden aan Huizer melkmeisje.

6.

Spreekrecht voor burgers.
Het inspreken van mevrouw V. Vos van Vereniging Tijd voor Meedoen over de actualisering
meerjarenonderhoudsplannen gemeentelijke vastgoed 2018 komt bij agendapunt 7.2 aan de orde. .

7.

Behandelpunten.

7.2

Actualisering meerjarenonderhoudsplannen gemeentelijk vastgoed 2018
Mevrouw V. Vos van Vereniging Tijd voor Meedoen spreekt in en beantwoord aansluitend enkele vragen
vanuit de commissie. De voorzitter bedankt de inspreker.
Verdere besluitvorming vindt plaats in de begrotingsraad van 1 november 2018.
Toezegging: Het college presenteert uiterlijk bij de voorjaarsnota 2019 een tijdspad voor de nieuwbouw van
de Draaikom.

7.1

Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022
Verdere besluitvorming vindt plaats in de begrotingsraad van 1 november 2018.

7.3

Verzoek aanpassing verlichting BSV De Zuidvogels en instellen voorziening voor LED-verlichting
sportverenigingen
Advies commissie:
De meerderheid van de commissie adviseert de raad in te stemmen met het voorstel.
De vertegenwoordigingen van de fracties van CDA, D66, Leefbaar Huizen en ChristenUnie wachten de
beantwoording van de vragen af en nemen het voorstel mee terug naar de fracties.

7.4

Mededeling wethouder Hoelscher over beëindiging bovenregionaal inkooptraject jeugdbescherming
Wethouder Hoelscher beantwoord vragen van de fracties van CDA en D66.
Toezegging: Wethouder Hoelscher zegt toe dat indien de commissie hiermee instemt, er de volgende
commissievergadering Sociaal Domein van 27 november 2018 een toelichting gegeven kan worden op het
algemene traject van de inkoop van zorg. Dit voorstel zal worden voorgelegd aan de Agendacommissie.

7.5

Mededeling wethouder Hoelscher over meningokokken W. en resultaten cliëntervaringsonderzoek
Wethouder Hoelscher beantwoord vragen van de fractie van ChristenUnie.

8.

Vaststellen toezeggingenlijst
De toezeggingenlijst wordt vastgesteld met inachtneming van de volgende wijzingen.
• Toezegging nummer 28 wordt afgevoerd van de lijst.
• Toezegging 24 en 26 schuiven beiden door naar het 4e kwartaal 2018.
• In toezegging 26 staat een schrijffout, het moet namelijk niet Jobs, maar Yobs zijn.
• Toezegging 27 wijzigt van doorlopend naar 1e kwartaal 2019

9.

Rondvraag
• De heer B. Schaap nodigt alle raadsleden uit voor de eerstvolgende toneelvoorstelling van
toneelvereniging Ontwaakt.
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•

Mevrouw Van Deutekom vraagt de wethouder of de bijeenkomst over LHBTI ook voor anderen buiten de
doelgroep bestemd is en of er een verslag van deze bijeenkomst beschikbaar kan worden gesteld.

Toezegging: wethouder Hoelscher zegt toe dat er een verslag van deze bijeenkomst beschikbaar gesteld zal
worden.
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 22:09

Aldus vastgesteld in de vergadering van 27 november 2018
De commissiegriffier,

De voorzitter,

Aan de toezeggingenlijst toe te voegen toezeggingen
• Toezegging: wethouder Rebel zegt toe om de begeleiding van de jeugdwerkelozen zoveel als mogelijk in
te passen in de wijze waarop het jeugdwerkgelegenheidsproject wordt opgezet.
• Toezegging Wethouder Hoelscher: Het college presenteert uiterlijk bij de voorjaarsnota 2019 een tijdspad
voor de nieuwbouw van de Draaikom.
• Toezegging Wethouder Hoelscher: De commissie zal in de volgende commissievergadering Sociaal
Domein van 27 november 2018 een toelichting krijgen op het algemene traject van de inkoop van zorg.
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