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

22 januari 2019
20:01 uur
22:23 uur
Raadszaal gemeentehuis van Huizen

Aanwezig:
Voorzitter en commissiegriffier
W. Doorn (voorzitter)
Mw. S. Hooft van Huysduynen (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.A. Witte



D66-fractie:
Mw. K. van Werven



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, mw. C. Tupang



ChristenUnie-fractie:
Mw. M. Terlouw



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

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

Afwezig:



Mw. D.I. Doorn (ChristenUnie)
Mw. F. Fitskie-Aajoud (D66)

Datum: 24-01-19

Blad: 1

2.

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20:01 en heet alle aanwezigen welkom.

3.

Mededelingen
De voorzitter meldt dat er geen afmeldingen zijn ontvangen.
Er is een nieuw commissielid Remy Witte in plaats van Rutger Rebel voor het CDA.
Mevr. Leeuwin (PvdA) vraagt de aandacht voor het regiocongres op 5 februari 2019.

4.

Vaststellen vergaderorde
De voorzitter meldt dat de volgende mededelingen zijn aangemeld als behandelpunt:

Algemene mededelingen wethouder Hoelscher voor commissie Sociaal Domein is aangemeld door de
PvdA (Margot Leeuwin) en de ChristenUnie (Marijke Terlouw) en wordt toegevoegd als agendapunt 8.6.

Mededelingen wethouder Boom januari 2019 is aangemeld door GroenLinks (Karin Rienstra) en wordt
toegevoegd als agendapunt 8.7.

Mededeling wethouder Hoelscher over Transformatieplan Zorg voor de Jeugd Gooi en Vechtstreek is
aangemeld door PvdA (Margot Leeuwin), CDA (Danielle van Deutekom) en wordt toegevoegd als
agendapunt 8.8.

Mededeling wethouder Verbeek over evaluatie overlast De Boerderij is aangemeld door CDA (Danielle
van Deutekom) en wordt toegevoegd als agendapunt 8.9.

Mededeling wethouder Hoelscher over Ontwikkelingen rondom locatie Tergooi in Blaricum en een
regiozorgcentrum is aangemeld door PvdA (Margot Leeuwin) en wordt toegevoegd als agendapunt
8.10.
De voorzitter stelt voor agendapunt 8.6 tot en met 8.10 eerst te behandelen. De commissie stemt hiermee in.

5.

Vaststellen resumé(s)

5.1

Resumé van de openbare vergadering d.d. 27 november 2018
Ongewijzigd door de commissie vastgesteld.

5.2

Resumé van de besloten vergadering d.d. 27 november 2018
Ongewijzigd door de commissie vastgesteld.

6.

Informatie van het college.

6.1

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 Rebel over jeugdwerkloosheid.

6.2

Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen
 Wethouder Hoelscher informeert de commissie mondeling over het centrum voor seksuele gezondheid
dat de GGD 14 februari opent in de Gooi en Vechtstreek.

6.3

Vragen aan het college
 Wethouder Hoelscher beantwoordt de vragen van de heer S.H. de Klink (VVD Huizen) over het niet
doorgaan van de avondvierdaagse.
Naar aanleiding hiervan geven enkele commissieleden aan bereid te zijn als vrijwilliger te helpen bij de
avondvierdaagse. Om te peilen of er meer belangstellenden onder de raadsleden en lijstopvolgers zijn,
wordt afgesproken dat een bericht aan hen zal worden verstuurd waarbij hen de mogelijkheid zal worden
geboden om zich aan te melden als vrijwilliger voor de avondvierdaagse.

7.

Spreekrecht voor burgers.
Er hebben zich geen insprekers gemeld.
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8.

Behandelpunten.

8.1

Presentatie GGD over “positieve gezondheid” en uitslag GGD-gezondheidspeiling “Zo gaat het met
ons in Huizen”.
Mevrouw Lameris en mevrouw van Acker van de GGD geven een informatieve presentatie over het thema
positieve gezondheid en over de uitslag van de GGD-gezondheidspeilingen.

8.2

Aanbestedingsresultaat vervangende nieuwbouw Erfgooiers College
Wethouder Verbeek en mevrouw Schoppen beantwoorden de vragen van de fracties van CDA,
Dorpsbelangen Huizen, D66, GroenLinks, PvdA, VVD, SGP, ChristenUnie en Leefbaar Huizen.
Advies commissie:
De meerderheid van de commissie, de vertegenwoordigingen van de fracties van CDA, D66, PvdA,
GroenLinks, ChristenUnie en SGP, adviseert de raad in te stemmen met het voorstel. De
vertegenwoordigingen van de fracties VVD, Dorpsbelangen Huizen en Leefbaar Huizen behielden een
standpunt voor en namen met het voorstel mee terug voor overleg met de fractie.
Toezegging:
 Wethouder Verbeek zegt toe de prognoses voor de leerlingaantallen toe te zenden.

8.3

Wijzigingen grens maximale verwerkingskosten startersleningen
Advies commissie:
De commissie adviseert de raad in zijn vergadering van 7 februari 2019 bij het agendapunt “Hamerstukken”
in te stemmen met het voorstel.

8.4

Nota Bouwstenen Huisvestingsverordening 2019
Wethouder Rebel en mevrouw Huiskers beantwoorden de vragen van de fracties van PvdA en ChristenUnie.
Advies commissie:
De commissie adviseert de raad in zijn vergadering van 7 februari 2019 bij het agendapunt “Hamerstukken”
in te stemmen met het voorstel.

8.5

Concept-marktbewerkingsplan regio Gooi- en Vechtstreek “Werken aan werk 2019-2022”
Wethouder Rebel beantwoordt de vragen van de fracties van SGP, PvdA, Dorpsbelangen Huizen en CDA.
Advies commissie:
De commissie adviseert de raad in zijn vergadering van 7 februari 2019 bij het agendapunt “Hamerstukken”
in te stemmen met het voorstel.

8.6

Mededeling wethouder Hoelscher januari 2019
Wethouder Hoelscher beantwoordt de vragen van de fracties van ChristenUnie en PvdA.
Toezegging(en)
 Wethouder Hoelscher zegt toe dat er een avond wordt georganiseerd voor de Adviesraad om input te
leveren voor het beleidsplan Sociaal Domein, ook de raad zal hiervoor uitgenodigd worden.

8.7

Mededeling wethouder Boom januari 2019
Wethouder Boom beantwoordt de vragen van de fracties van GroenLinks.

8.8

Mededeling wethouder Hoelscher over Transformatieplan Zorg voor de Jeugd Gooi en Vechtstreek
Wethouder Hoelscher beantwoordt de vragen van de fracties van PvdA, CDA en Leefbaar Huizen.

Datum: 24-01-19

Blad: 3

8.9

Mededeling wethouder Verbeek over evaluatie overlast De Boerderij
Wethouder Verbeek beantwoordt de vragen van de fracties van CDA en D66.
Toezegging(en)
 Wethouder Verbeek zegt toe over een half jaar opnieuw met de omwonenden de situatie rondom De
Boerderij te evalueren.

8.10 Mededeling wethouder Hoelscher over Ontwikkelingen rondom locatie Tergooi in Blaricum en een
regiocentrum
Wethouder Hoelscher beantwoordt de vragen van de fracties van PvdA.
9.

Vaststellen toezeggingenlijst
De toezeggingenlijst wordt vastgesteld met inachtneming van de volgende wijzingen.
 Toezegging nummer 38 worden afgevoerd.

10.

Rondvraag
Er zijn geen vragen.
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 22:23.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 maart 2019.
De commissiegriffier,

De voorzitter,

Aan de toezeggingenlijst toe te voegen toezeggingen
 Wethouder Hoelscher zegt toe dat er een avond wordt georganiseerd voor de Adviesraad om input te
leveren voor het beleidsplan Sociaal Domein, ook de raad zal hiervoor uitgenodigd worden.
 Wethouder Verbeek zegt toe over een half jaar opnieuw met de omwonenden de situatie rondom De
Boerderij te evalueren.
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Blad: 4

