Notulen van de openbare commissievergadering Sociaal Domein
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1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20:02 en heet alle aanwezigen welkom.

2.

Mededelingen
De voorzitter meldt dat mw. Fitskie-Aajoud (D66), dhr. Witte (CDA), dhr van Klink (VVD) en mw. Doorn
(ChristenUnie) zich hebben afgemeld.
Dhr. van Klink wordt vervangen door dhr. Holtslag (VVD).

3.

Vaststellen vergaderorde
De voorzitter meldt dat de volgende mededelingen zijn aangemeld als behandelpunt:
• Mededeling van wethouder Verbeek over vernieuwbouw Dr. Maria Montessorischool is aangemeld door
ChristenUnie en GroenLinks en wordt toegevoegd als agendapunt 7.6.
• Mededeling van wethouder Rebel over Jeugdwerkloosheid is aangemeld door CDA en PvdA en wordt
toegevoegd als agendapunt 7.7.
• Mededeling van wethouder Verbeek over Jaarverslag Regionaal Bureau Leerlingzaken is aangemeld
door CDA en PvdA en wordt toegevoegd als agendapunt 7.8.
• Mededeling van wethouders Rebel en Verbeek over Onderzoeksresultaten deelname jongvolwassenen
aan de samenleving, agendapunt 7.9, is aangemeld door PvdA. De fractie van PvdA geeft mondeling aan
dat deze mededeling niet behandeld hoeft te worden, de vragen kunnen gesteld worden bij agendapunt
7.7 en 7.8.
• Mededeling van wethouder Hoelscher over wijkcentrum Draaikom is aangemeld door ChristenUnie en
wordt toegevoegd als agendapunt 7.10.

4.

Vaststellen resumé(s)

4.1

Resumé van de openbare vergadering d.d. 16 april 2019
Ongewijzigd door de commissie vastgesteld.

4.2

Notulen van de openbare vergadering d.d. 16 april 2019
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 wethouder Boom over behandeling sportnota
• Mededeling wethouder Hoelscher over open brief VNG over Jeugdzorg en GGZ.
• Mededeling wethouder Hoelscher mei 2019

5.2

Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen
Er zijn geen mondelingen mededelingen vanuit het college.

5.3

Vragen aan het college
Er zijn geen vragen aan het college.

6.

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

Behandelpunten.

7.1

Presentatie Tergooi
De heer Den Hollander (voorzitter raad van bestuur Tergooi) staat stil bij zorg in de regio, de strategie en
nieuwbouw in Hilversum. Morgen opent in Weesp het eerste regionaal zorgcentrum. Tergooi was al
poliklinisch aanwezig en vindt een zorgcentrum passen in het aanbod. Op sheets is te zien hoe het
zorgaanbod in de regio eruitziet en waar patiënten vandaan komen. De presentatie komt beschikbaar voor de
commissie. De zelfstandige behandelcentra zijn geduchte concurrenten voor ziekenhuizen. Het aantal
zorgvoorzieningen in de regio is bijzonder groot. Na 2025 zal de bevolking toenemen, evenals het aandeel
van mensen met een hoge leeftijd.
Mevrouw Brink (lid raad van bestuur Tergooi) vervolgt dat Tergooi haar missie tegen het licht gehouden
heeft. Tergooi wil betekenisvol zijn voor patiënten in de regio, vandaag en in de toekomst. Tergooi wil het
ziekenhuis in de regio zijn en blijven. De visie voor de komende vijf tot tien jaar is dat de zorg dichterbij moet,
letterlijk en figuurlijk. De zorg moet van mens tot mens met écht contact, waarbij dokters en
verpleegkundigen de patiënt als mens zien, met eigen waarden en wensen, en er goed geluisterd wordt om
de beste behandeling te kunnen kiezen. Fysiek moet zorg zo dicht mogelijk bij mensen georganiseerd
worden. Tergooi werkt met samenwerkingspartners en patiënten aan het worden van de gezondste regio van
Nederland. Het is een overzichtelijke regio waar de samenwerking met huisartsen, ouderenzorg en thuiszorg
erg prettig verloopt. Hierdoor is Tergooi ervan overtuigd dat het doel haalbaar is. Het gaat niet om Tergooi,
maar om de patiënt waaromheen een zo goed mogelijk netwerk voor de best mogelijke zorg georganiseerd
moet zijn. De zorgvraag neemt landelijk toe door groei in demografie en behandelmogelijkheden. Zonder
ingrijpen wordt de zorg daardoor te duur; het landelijke hoofdlijnenakkoord heeft hier een grens op gezet.
Afgesproken is dat alleen zorg die echt in het ziekenhuis geleverd moet worden, daar plaatsvindt. Andere
zorg kan bij de huisarts, VVT, Thuiszorg en bij mensen thuis geleverd worden. Preventie neemt ook een
belangrijke plaats in. Sommige zorg kan vervangen worden door andere middelen, zoals eHealth.
In de regio betekent dit dat er naast het ziekenhuis zorg geleverd zal gaan worden in het regionaal
zorgcentrum, in buurten en wijken en bij mensen thuis. 80% van de huidige zorg zal nog in het ziekenhuis
geleverd worden. Het gaat dan om acute, complexe en intensieve zorg. Chronische zorg en zorg voor
kwetsbare ouderen zou elders geleverd kunnen worden. Zo zouden mensen hun eigen bloeddruk kunnen
meten en doorgeven via een app. Wanneer er aanleiding toe is, volgt dan nader onderzoek. De doelstelling is
om in 2023 20% van de huidige zorg buiten het kernziekenhuis te leveren in samenwerking met partners. Er
zijn drie strategische veranderdoelen: zorg op de juiste plek, waardevol zijn voor mensen en plezier in het
werk. Dit laatste is belangrijk voor de kwaliteit van zorg en ook voor het binden van werknemers in een
steeds krappere arbeidsmarkt. Tot slot moet de basis op orde zijn: kwaliteit, een nieuw ziekenhuis, hechte
regionale samenwerking, blijven investeren in wetenschap onderwijs en opleiding, en financieel gezond
blijven.
De heer Den Hollander vervolgt dat aanvankelijk gekozen was voor gefaseerde ontwikkeling in Hilversum en
later alsnog voor nieuwbouw. De heer Den Hollander toont plaatjes van het ontwerp. Het servicegebouw
(gebouw Y) krijgt een metamorfose voor facilitaire dienstverlening. De eerste drie blokken van het ziekenhuis
zijn in de loop van 2021 al gereed, waarna het laatste blok er meteen aangebouwd wordt. In een bijgebouw
komt ZBC-zorg, daar zijn geen klinische voorzieningen nodig als IC en OK. Het gebouw kan standalone
functioneren en zou eventueel in de toekomst verkocht kunnen worden om eventuele leegstand te kunnen
voorkomen. Ook komt er vrij vlot een parkeergebouw. Tergooi hoopt dat de HOV-lijn spoedig gerealiseerd zal
worden, zodat het ziekenhuis ook per openbaar vervoer goed te bereiken is. De architect doet zijn best aan
te sluiten op de bosachtige omgeving. Een private ontwikkelaar ontwikkelt in de buurt woonruimte. Alles is in
gereedheid gebracht om na de zomervakantie met de bouw te starten.
De heer Bource (SGP) is benieuwd of er al meer bekend is over de sluitingsdatum van Tergooi in Blaricum
en de locatie van een tweede regionaal zorgcentrum.
De heer Den Hollander antwoordt dat Tergooi de komende jaren in Blaricum blijft, zeker tot 2022. In Weesp
zijn lange tijd gesprekken gevoerd met huisartsen, wat ertoe geleid heeft dat er één huisartsenpraktijk zich in
het regionaal zorgcentrum zal vestigen. Tergooi zal in Weesp leerzame ervaringen opdoen. Het moet een
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groter bereik hebben dan een regulier centrum, namelijk zo'n 80.000 inwoners. Boven de A1 ligt een gebied
dat daar in de buurt komt, verder is er het gebied rond Weesp en natuurlijk Hilversum zelf. Rond 2022-2023,
als Tergooi mogelijk uit Blaricum vertrekt, is het de bedoeling iets van een steunpunt boven de A1 te hebben.
De heer Holtslag (VVD) weet dat er regelmatig ideeën waren iets op het terrein van de Trappenberg te gaan
doen. Hoe staat het daarmee?
De heer Den Hollander weet daarvan, maar benadrukt dat het niet de ideeën van Tergooi zijn, maar van een
ontwikkelaar, die lang geleden Tergooi een keer benaderd heeft. Er is echter geen vraag naar op korte
termijn en het gebied ligt wat afgelegen. De bestaande locatie Blaricum is per openbaar vervoer veel beter
bereikbaar en ligt meer voor de hand.
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) is benieuwd op grond waarvan de drie speerpunten gekozen zijn. En
in hoeverre verschilt deze insteek van de werkwijze de afgelopen jaren?
Mevrouw Brink antwoordt dat er echt focus aangebracht wordt om het nieuwe ziekenhuis neer te zetten en
de gezondste regio van Nederland te worden. Er is breed gesproken met patiënten, huisartsen en andere
partners om tot deze speerpunten te komen. Zorg op de juiste plek en regionale samenwerking is een
voortzetting van de afgelopen jaren, maar wel veel nadrukkelijker. Waardegedreven zorg is een landelijke
trend, mede met het oog op kosteneffectiviteit. Tergooi steekt het vooral in om waardevol te zijn voor
patiënten. Plezier in het werk is noodzakelijk om aantrekkelijk genoeg te blijven op de arbeidsmarkt.
De heer Vreedeveld (PvdA) informeert naar ambulancezorg.
De heer Den Hollander geeft aan dat goede ambulancezorg erg belangrijk is voor het ziekenhuis, maar
benadrukt dat de organisatie losstaat van het ziekenhuis. De uitroepposten in Hilversum en Blaricum zitten
wel op hetzelfde terrein. Vertrek van Tergooi uit Blaricum betekent echter niet per se dat de uitrukpost daar
ook zou moeten verdwijnen, omdat de locatie erg strategisch gelegen is.
Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) is benieuwd of het doel 20% van de huidige zorg buiten het
ziekenhuis te leveren haalbaar is. Zijn hier al ervaringen mee? Hoe kan gegarandeerd worden dat mensen
de juiste zorg krijgen met de capaciteit van het nieuwe ziekenhuis?
Mevrouw Brink legt uit dat de 20% landelijk zijn opgenomen in het hoofdlijnenakkoord. De invulling wordt
vormgegeven met Zilveren Kruis, de belangrijkste verzekeraar in de regio. Het regionaal zorgcentrum
voorziet in een deel van de behoefte. Tergooi wil overal de beste ervaringen ophalen en toe gaan passen om
vierkante meters te besparen en zorg dichtbij aan te bieden. Zo zijn er al ervaringen elders met
chemotherapie aan huis. Monitoren van hartfalen via een app is reeds genoemd als voorbeeld van zorg
dichtbij. Er is nadrukkelijk sprake van een aanbod waar patiënten al dan niet voor kunnen kiezen, dus in de
praktijk zal moeten blijken hoeveel gebruik ervan gemaakt zal worden. De plannen zijn uitgebreid besproken
en beoordeeld door verzekeraars, banken en externe deskundige partijen, die de plannen haalbaar en
realistisch noemen.
Mevrouw Van Werven (D66) neemt aan dat er wel goede contacten en gesprekken zijn met de
ambulancezorg. Is er niet enige indicatie of de ambulancezorg mee verhuist naar Hilversum of dat er elders
nog een steunpunt blijft?
De heer Den Hollander lijkt het verstandig het uitrukpunt in Blaricum te laten op de strategische locatie, maar
het is een overheidsbevoegdheid. Wel is besproken met de ambulancezorg dat het teruggaan van twee
locaties naar één veel vervoersbewegingen zal schelen, namelijk die tussen de huidige locaties. De keus van
de regio is uiteindelijk een gegeven voor Tergooi.
Mevrouw Leeuwin (PvdA) lijkt het geen geheim dat de gemeente Huizen graag ook een regionaal
zorgcentrum zou huisvesten. Is er iets te zeggen over de eisen wat betreft grootte en samenwerking met
anderen?
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De heer Den Hollander is het zeker bekend dat de gemeente Huizen hiervoor voelt. Er zijn goede contacten
met de wethouders. Op korte termijn ligt het niet voor de hand zolang Tergooi nog in Blaricum zit. Het is ook
afhankelijk van de partijen die met Tergooi samen willen werken. Het is nadrukkelijk geen klein ziekenhuis.
Het gaat vooral om poliklinische en eerstelijnszorg, zoals fysiotherapie en huisartsen. Het multifunctionele
regionaal zorgcentrum past uitstekend binnen het strategisch concept.
De voorzitter dankt Tergooi voor de presentatie en het beantwoorden van de vragen.
7.2

Plan van aanpak gezondheidsbevordering 2019-2022
Eerste termijn
Mevrouw Van Werven (D66) bepleit al langer het belang van preventie, want voorkomen is beter dan
genezen. Dit plan is een goede stap in de juiste richting. D66 is benieuwd naar de uitwerking.
Mevrouw Van Deutekom (CDA) vindt het een erg mooi plan. Bereiken de buurtsportcoaches de beoogde
doelgroep?
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) vindt het een uitstekend plan.
De heer Mdaghri (GroenLinks) vindt het een goed plan.
De heer Vreedeveld (PvdA) vindt het een uitstekend plan. De cijfers uit bijlage 2 dateren uit 2015, zijn er
geen recentere cijfers voorhanden? Waarom is er gekozen voor een pilot met één of enkele scholen in een
wijk?
De heer Bartlema (VVD) kan zich ook niet voorstellen dat er geen recentere cijfers beschikbaar zijn dan uit
2015 met referentie naar 2013. Er hebben zich sinds die tijd ongetwijfeld veranderingen voorgedaan.
De heer Bource (SGP) hecht aan de uitgangspunten dat mensen lekker in hun vel zitten en een zinvol leven
kunnen leiden, waarin ze eigen keuzes kunnen maken. Het is goed dat er specifiek aandacht is voor kinderen
en kwetsbaren. Alcohol en drugs zijn in de regio echt een probleem, zo blijkt uit de cijfers. Het is goed te
streven naar een rookvrije generatie, maar alcohol en drugs blijven ook een punt van zorg. Pesten in welke
vorm dan ook is zeer ernstig en het is heel belangrijk daar inzet op te plegen. Nu mensen steeds langer thuis
blijven wonen, neemt het belang toe van voldoende goede intramurale accommodaties, zodat zij de nodige
zorg kunnen blijven ontvangen. De passages over het regionaal zorgcentrum spreken aan, al lijkt de praktijk
wat ingewikkelder te liggen.
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) steunt de intentie van het plan dat het niet alleen gaat om fysieke
gezondheid, maar ook om geestelijk welbevinden. Het wordt niet helemaal helder uit het stuk hoe het beleid
naar burgers toe gecommuniceerd gaat worden. En wordt het meetbaar gemaakt zodat de resultaten
gecontroleerd kunnen worden? Valt lachgas ook onder de inzet op het doen afnemen van gebruik van
alcohol en drugs of kan dat nog toegevoegd worden? De uitwerking van zingeving lijkt te ontbreken. Valt
seksuele weerbarheid onder seksuele gezondheid?
Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) vindt het een mooi plan. Hoe worden kwetsbare doelgroepen
precies actief benaderd om meer te gaan bewegen? Bij seksuele gezondheid gaat het over kwetsbare
groepen. Klopt het dat alleen statushouders daaronder vallen?
Wethouder Hoelscher bedankt de commissie hartelijk voor de complimenten. Het stuk geeft richting, de
uitvoering zal per thema nader bekeken worden. In het netwerk Goed gezond leven heeft Tergooi een
prominente plek, samen met huisartsen, GGZ, ouderenzorg en gemeenten. Het gaat dan ook om de vraag
over het bieden van zorg dichtbij en voor 20% van de huidige ziekenhuiszorg dus op een andere plek. De
buurtsportcoaches bereiken de doelgroepen goed via scholen, jongerenwerk en ouderencentra. De
afspraken zijn net verlengd tot 1 januari 2020, zodat de raad dit najaar een besluit kan nemen over de
komende jaren. De raad heeft al twee ton gereserveerd, het gaat erom dat geld zinvol te besteden. Het

Datum: 06-06-19

Blad: 5

betreft een aanvulling op het bestaande aanbod van sportverenigingen en scholen, zodat de jeugd meer gaat
bewegen. In Limburg bleek uit een proef dat leerlingen die meer bewegen minder pesten. Elke vier jaar vindt
de gezondheidspeiling plaats, de volgende eind 2019. Uit de cijfers die nu beschikbaar zijn blijkt wel duidelijk
een trend en die is uitgangspunt geweest voor het beleid. De wethouder is er trots op dat de regio de award
voor rookvrije generatie heeft gewonnen en dat Huizen het eerste rookvrije strand heeft. De Sijsjesberg en
speelplekken worden ook rookvrij, zodat niet in de buurt van kinderen gerookt wordt en roken niet als
normaal wordt voorgespiegeld. Mensen blijven vrij om te roken, maar niet in de buurt van kinderen. Het is
niet juridisch afdwingbaar, maar het gaat om een kentering in het beeld van roken, zodat in 2040 de eerste
rookvrije generatie opgroeit. Alcohol en drugs blijven een zorg, evenals lachgas, dat waarschijnlijk wordt
meegenomen in het voorlichtingspakket. Daarbij is het zaak kinderen die nog van niks weten niet op
verkeerde ideeën te brengen. Dit vraagt grote zorgvuldigheid in de voorlichting en wanneer waarmee welke
groepen bereikt worden. Uiteraard blijven ouders en mensen die met jeugdigen werken geïnformeerd, door
de Jellinek kliniek en waar nodig ondersteund door de GGD. De gemeente blijft pesten onder de aandacht
brengen bij scholen, die net als ouders een belangrijke verantwoordelijkheid hebben. Het wordt meegenomen
in het eerstvolgende schoolbestuurlijke overleg. Het college staat ervoor om het goede niveau van
voorzieningen te behouden. De interesse om een regionaal zorgcentrum te huisvesten is bij Tergooi kenbaar
gemaakt en het college blijft in gesprek, zonder Tergooi onder druk te zetten. Tergooi weet goed dat Huizen
niet alleen een locatie wil bieden, maar ook in wil zetten op samenwerking en verduurzaming. Tergooi heeft
natuurlijk wel de ruimte om eigen afwegingen hierin te maken. De ambulancezorg is een regionale
voorziening. De RAV Gooi en Vechtstreek werkt samen met Flevoland. Het is belangrijk dat de aanrijdtijden
gehaald worden. Wethouders Boom en Hoelscher kijken naar mogelijke alternatieven voor Blaricum.
Communicatie wordt per onderwerp ingestoken. Alle cijfers van de GGD over Huizen zijn aan de orde
gekomen bij de presentatie over Positieve gezondheid en in de commissie. Bij de nieuwe gezondheidspeiling
zal te zien zijn waar verbeteringen opgetreden zijn en waar eventueel bijsturing nodig is. Sportverenigingen
hebben ook een verantwoordelijkheid bij het tegengaan van gebruik van alcohol en drugs. Er zijn afspraken
met speciale boa's uit Hilversum. De pakkans zou groter moeten zijn als het gaat om verkoop aan
minderjarigen. Verenigingen moeten bijvoorbeeld na winst van jeugd onder 19 niet een kratje bier in de
kleedkamer zetten, omdat er ook minderjarigen mee kunnen doen in die teams. De wethouder zal de
commissie de notitie van de GGD over lachgas doen toekomen. De gemeente neemt het heel serieus en wil
het probleem oplossen waar dat zich voordoet. Gezondheid gaat ook om welzijn waar vanuit de rest van het
sociaal domein op ingezet wordt, niet alleen om je lekker voelen en levenslustig zijn, maar ook controle over
het eigen lichaam, regie en eigenwaarde. Bij seksuele gezondheid zijn de risicogroepen: jongeren, mannen
die seks met mannen hebben en sekswerkers. Daarom is ook besloten om als pilot de soa-kliniek in GooiNoord weer te openen en bij succes structureel te financieren. Het verlaagt de drempel en voorziet in een
grote behoefte. Statushouders zijn nadrukkelijk geen risicogroep, al is het wel goed bij de inburgering
aandacht te besteden aan de seksuele moraal in Nederland en het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw.
De heer Vreedeveld (PvdA) vraagt waarom de pilot met het pestprotocol gekozen wordt voor slechts een of
enkele scholen in één wijk. Waarom niet breder?
Wethouder Hoelscher antwoordt dat het nieuw en kostbaar is. Na de pilot op een of twee scholen kan een
gefundeerde keuze gemaakt worden.
De heer Vreedeveld (PvdA) benadrukt dat de aanrijdtijden van ambulances maximale tijden zijn. Het mag
natuurlijk altijd sneller.
Wethouder Hoelscher is het daarmee eens. Uiteindelijk gaat het ook om geld. De wethouder probeert
Zilveren Kruis te betrekken bij het netwerk Goed en gezond leven. Het college zet sterk in op preventie en
vroegsignalering. Het zou goed zijn dat verzekeraars niet alleen profiteren van de gemeentelijke inzet, maar
er ook aan bijdragen. Publiek-private samenwerking is nodig om zorg dichtbij te leveren en betaalbaar te
houden. De aanrijdtijden van ambulances zijn overigens wettelijk bepaald.
Mevrouw Van Deutekom (CDA) is benieuwd of de buurtsportcoaches ook inwoners met een krappere beurs
bereiken.
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Wethouder Hoelscher hoopt dat in elk geval wel. Voor sommige activiteiten geldt een eigen bijdrage, maar
alle activiteiten moeten wel bereikbaar blijven, zo nodig met een maatwerkvoorziening. Binnen het nieuwe
systeem voor kinderarrangementen kan men straks zelf keuzes maken.
Tweede termijn
De heer Mdaghri (GroenLinks) denkt dat de gemeente niet genoeg kan informeren, vooral ook jongeren over
drugs, alcoholgebruik, seksuele voorlichting en seksuele gezondheid. Jongeren zien veel op sociale media
en kopiëren gedrag. Daarom is het verstandig wel uitgebreid te informeren en niet selectief.
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) begrijpt de opmerkingen van de wethouder over genieten, levenslust en
eigenwaarde. Worden er ook levensbeschouwelijke organisaties en ouderenbonden betrokken? De fractie
ziet de notitie over lachgas graag tegemoet.
Wethouder Hoelscher is het eens met GroenLinks en ondertekende vandaag nog drie brieven aan
middelbare scholen waarin zij gewezen worden op het gemeentelijk aanbod voorlichting te geven over
sexting en grooming. De voorlichting is voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Het is zaak om genoeg te
blijven informeren over gevaren van drugs, maar tegelijk ervoor te waken kinderen die nog van niks weten op
ideeën te brengen. Er is uiteraard contact met levensbeschouwelijke organisaties en veelvuldig met
ouderenbonden, zoals in de contactgroep Ouderenbeleid en met cliëntenraden van verzorgingshuizen. Er
wordt alles aan gedaan om ouderen zin in het leven te laten houden, bijvoorbeeld door hen op de hoogte te
houden van de vele activiteiten. Het communicatieplan sociaal domein moet hier ook in voorzien en zal zo
snel mogelijk gereed zijn. De wethouder stuurt de notitie van de GGD over lachgas direct naar de
raadsadviseur.
Advies commissie:
De meerderheid van de commissie, de vertegenwoordigingen van de fracties van VVD, CDA, D66,
Dorpsbelangen Huizen, PvdA, GroenLinks, Leefbaar Huizen en SGP, adviseert de raad in te stemmen met
het voorstel. De vertegenwoordiging van de fractie ChristenUnie behield een standpunt voor en nam het
voorstel mee terug voor overleg met de fractie.
7.3

Huisvestingsverordening Gooi en Vechstreek 2019
Mevrouw Veer (Leefbaar Huizen) heeft geen vragen meer.
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) vindt het een duidelijk stuk. Is er nagedacht om het delen van een woning
op te nemen in de verordening?
De heer Bource (SGP) vindt het een natuurlijk vervolg van het traject. De vorige bespreking heeft de
commissie al unaniem ingestemd en nu zijn de zienswijzen te lezen.
De heer Holtslag (VVD) leest dat de zienswijzeprocedure niet geleid heeft tot wijzigingen. Geldt dat ook voor
alle zienswijzen die door andere gemeenten zijn ingediend?
Mevrouw Leeuwin (PvdA) reageerde op 7 februari 2019 al inhoudelijk. Veel gemeenten en
woningbouwverenigingen vragen aandacht voor voldoende betaalbare woningen. Gezien de aard van de
nota klopt het inderdaad dat die vraag hier niet thuishoort. Wel is het goed dit belangrijke signaal mee te
nemen en te agenderen bij de Regionale Samenwerkingsagenda.
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) vindt het goed en belangrijk dat per 1 juli 2019 alle gemeenten in Gooi
en Vechtstreek een uniform en rechtsgeldig woonruimteverdeelsysteem zullen hebben.
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) kan instemmen en heeft geen vragen meer.
Mevrouw Van Deutekom (CDA) is akkoord met het al uitgebreid besproken stuk.
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Mevrouw Van Werven (D66) vindt het een goed stuk. Grotere woningen met vier kamers kunnen worden
toegewezen aan huishoudens van drie personen, waarvan minimaal een kind. Waarom niet twee kinderen?
En wordt er ook naar de leeftijd van het kind gekeken? Wanneer een kind bijna uit huis gaat, dan woont er in
de praktijk alsnog een stel in een gezinswoning. Hoe werkt passend toewijzen in de praktijk?
Wethouder Rebel dankt de commissie voor de brede steun. De nota met bouwstenen is enkele maanden
geleden inderdaad unaniem aangenomen. Zienswijzen uit andere gemeenten hebben ook niet geleid tot
wijzigingen. Een aantal punten kon geen onderdeel uitmaken van de verordening, andere moeten nog
worden uitgewerkt, maar hebben niet met de verordening te maken. Het portefeuillehoudersoverleg heeft ook
unaniem ingestemd. Het toewijzen van woningen staat centraal, daarom maakt bijvoorbeeld het delen van
woningen er geen onderdeel van uit. De PvdA heeft ook een amendement ingediend via de RSA wat betreft
voldoende betaalbare woningen en het college wacht de uitkomst af. Het criterium voor grotere woningen
betreft minimaal één kind, meerdere kan ook.
De heer De Vries (ambtelijke ondersteuning) vult aan dat boven de 651 euro ook gekeken wordt of het
inkomen toereikend is om in aanmerking te komen.
Advies commissie:
De commissie adviseert de raad in zijn vergadering van 6 juni 2019 bij het agendapunt “Hamerstukken” in te
stemmen met het voorstel.
7.4

Conceptbegroting 2020 Werkvoorzieningschap Tomingroep
Mevrouw Van Werven (D66) is benieuwd of er al bekend is wanneer de jaarverslagen over 2018 beschikbaar
komen.
De heer Bartlema (VVD) vindt de stukken er goed uitzien, maar ziet nog wel een klein foutje. Er wordt
verwezen naar de raadsvergadering op 6 juni 2020 in plaats van 2019.
De heer Bource (SGP) is op zich akkoord en heeft veel waardering voor de Tomingroep en het streven om
met veel creativiteit een nulresultaat te realiseren, terwijl mensen die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt een
plek geboden wordt.
Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) vindt het een prima jaarverslag. Het werkbezoek aan dit mooie
bedrijf stemde zeer positief. Wethouder Rebel gaf toen aan op een vraag wat er met het dividend gebeurt dat
het ten gunste komt van de reserve sociaal domein.
Wethouder Rebel dankt de commissie voor de instemming om geen zienswijze bij de begroting in te dienen.
Het jaarverslag 2018 stond op de lijst ingekomen stukken van de vorige raadsvergadering.
De correctie van de VVD is scherp, het moet natuurlijk 6 juni 2019 zijn. Op pagina 2 staat nog een verkeerd
bedrag genoemd, de korting van het Rijk vanaf 2020 op de Wsw-subsidie bedraagt niet 200 euro per jaar,
maar 500 euro. Met instemming van de commissie zal een aangepast voorstel voorgelegd worden aan de
raad. Het klopt inderdaad dat het dividend niet naar de algemene middelen vloeit, maar naar de reserve
sociaal domein.
De commissie stemt unaniem in met twee genoemde tekstuele wijzigingen in het definitieve raadsvoorstel.
Advies commissie:
De commissie adviseert de raad in zijn vergadering van 6 juni 2019 bij het agendapunt “Hamerstukken” in te
stemmen met het voorstel.

7.5

Zienswijze begroting 2020 en bestemming resultaat 2018 regio Gooi en Vechtstreek
De heer Holtslag (VVD) leest dat de regiobegroting tekortschiet tegen de achtergrond van de stelling dat
regionaal beleid niets anders is dan goed afgestemd lokaal beleid. Hoe zit dat?
De voorzitter stelt voor deze vraag te behandelen in de commissie ABM.
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Mevrouw Leeuwin (PvdA) leest dat Huizen eigenlijk niet in wil stemmen met onderdeel C. Hoe kijken andere
gemeenten daar tegenaan? En vloeien resterende gelden naar de algemene reserve of naar een specifieke?
Wethouder Rebel legt uit dat de regio voorstelt om het resultaat 2018 van onderdeel C in de kas van de regio
te houden. Huizen is het daar niet mee eens, omdat er nog geen uitgekristalliseerde plannen zijn met een
reëel kostenplaatje. Daarom pleit het college om de gelden volgens de verdeelsleutel terug naar de
regiogemeenten te laten vloeien. Het geld kan weer terug naar de regio gaan wanneer er binnen afzienbare
tijd alsnog voorstellen komen op deze onderdelen die op instemming kunnen rekenen. Een aantal afdelingen
financiën van enkele andere gemeenten denkt er ook zo over. Het is afwachten welke voorstellen andere
colleges aan hun raden voorleggen.
7.6

Mededeling van wethouder Verbeek over vernieuwbouw Dr. Maria Montessorischool
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) vraagt wat bedoeld wordt met verdergaan met de aannemer die het meeste
te bieden heeft. Gaat één aannemer beide fases uitvoeren of kunnen er meerdere aannemers betrokken
zijn? Waarom wordt er gekozen voor een splitsing in twee fases? Komt dat niet in de knel met
aanbestedingsregels? Wat zijn de voordelen en de risico's? Wanneer wordt een besluit genomen? Per fase
of over het totaal?
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) betreurt dat Huizen niet genomineerd is voor de decentralisatieuitkering van 350.000 euro. Waardoor komt dat? Kan de wethouder de commissie wat preciezer informeren
over de aanbesteding?
Mevrouw Van Deutekom (CDA) ziet dat de gemeente alsnog 50.000 euro mee gaat betalen aan tijdelijke
huisvesting. Waaruit wordt dat gefinancierd? Was er al rekening mee gehouden?
Mevrouw Leeuwin (PvdA) ziet dat de gemeente nu toch een fors bedrag moet ophoesten. Was daar al geld
voor gereserveerd of had dat anders niet gemoeten? Valt er voor het Erfgooiers College ook een rekening
voor verhuiskosten te verwachten?
De heer Bartlema (VVD) sluit aan bij de gestelde vragen en meent zich te herinneren dat de wethouder bij de
behandeling van de drie nieuwbouwprojecten aangegeven heeft dat er geen cent meer bij zou komen. Nu
blijkt dat toch het geval.
Wethouder Verbeek licht toe dat de school de aanbesteding doet, niet de gemeente. Er komt nog een
raadsvoorstel wanneer het college een besluit heeft genomen over het vervolg, naar verwachting begin juli.
Vragen over de aanbesteding en aanbestedingsregels kunnen dan alsnog gesteld worden. Het college heeft
zijn uiterste best gedaan voor de decentralisatie-uitkering, helaas is het niet gelukt deze extra middelen te
bemachtigen. Toen uiteindelijk besloten werd dat de school toch ging verhuizen, heeft het college het redelijk
geacht 50.000 euro van de 93.000 euro voor rekening van de gemeente te nemen vanuit de stelpost voor
onvoorziene uitgaven. Dit wordt verwerkt in de eerstvolgende actualisatie van de begroting. De wethouder zal
de raad nader informeren via een raadsmededeling. De gemeente is ook verantwoordelijk voor behoorlijke
tijdelijke huisvesting. Met het Erfgooiers College is een heel duidelijke afspraak gemaakt dat er geen cent bij
zal komen en het college zal die afspraak ook gestand doen.
Mevrouw Leeuwin (PvdA) vraagt of de 50.000 euro nog even geparkeerd blijft staan totdat duidelijk is dat de
plannen doorgang vinden of dat de school hoe dan ook gaat verhuizen. Komen er nog meer kosten bij,
bijvoorbeeld voor aanpassing van verkeersmaatregelen waar de school om gevraagd heeft?
Mevrouw Van Werven (D66) vraagt of de destijds voorziene kosten voor de verbouwing hoger uitvallen. Dit
zou betekenen dat de raad er nogmaals over zal moeten besluiten.
Wethouder Verbeek wijst erop dat de school besloten heeft de leegstaande Mytylschool alvast bij de tijdelijke
huisvesting te betrekken. Er is al een overeenkomst gesloten. Het college acht dat een verstandige beslissing
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met vooruitziende blik. Het financiële aspect wordt meegenomen in het genoemde raadsvoorstel. Het college
wil eerst zelf overgaan tot definitieve besluitvorming.

7.7

Mededeling van wethouder Rebel over Jeugdwerkloosheid
Mevrouw Van Deutekom (CDA) vindt het een mooi rapport en is benieuwd wat voor soort bedrijven benaderd
gaat worden en op welke wijze.
Mevrouw Leeuwin (PvdA) vindt jeugdwerkloosheid een heel belangrijk onderwerp. Hoewel de landelijke
cijfers dalen, is er nog steeds een grote groep jongeren zonder startkwalificatie en/of werk. Dat is niet goed
voor hen en niet goed voor de samenleving. Vele eerdere plannen hebben wisselende resultaten opgeleverd
en meestal geen blijvende banen. De hoge ambities zijn goed, maar moeten wel waargemaakt kunnen
worden. Is bijvoorbeeld meer persoonlijke aandacht en langdurige begeleiding door een en dezelfde persoon
wel haalbaar? In de hulpverlening vinden vaak veel wisselingen plaats, die funest zijn voor de relatie. Hoe
wordt gegarandeerd dat de jongerencoaches wel lang gaan blijven? Het is een goed idee een team te
formeren rondom een jongere met een jongerencoach, een plaatsvervanger en misschien ook wel een
woonbegeleider of bewindvoerder. Dit komt de afstemming en duidelijkheid ten goede. Op pagina 2 staat een
stellige bewering dat betaald werk vooropstaat en dat toeleiding naar een opleiding niet in die opdracht
thuishoort, op uitzonderingen na. Vaak gaat het om jongeren zonder startkwalificatie. Verwacht het college
een stimulans door de vouchers of dat werkgevers voldoende inzetten op opleidingstrajecten?
Mevrouw Van Werven (D66) is blij dat dit belangrijke plan er nu ligt. Het is goed dat de raad tweemaal per
jaar op de hoogte gehouden wordt zodat bijsturing mogelijk is.
Wethouder Rebel is ook blij met het plan. Jeugdwerkloosheid is een majeur punt in het collegeprogramma en
er is een flink budget beschikbaar. De raad heeft vanuit zijn kaderstellende rol het college opdracht gegeven
en daar is dit plan uit voortgevloeid. Het is van groot belang te monitoren of de ambities behaald worden of
dat bijsturing nodig is. Middels tussentijdse rapportages zal het college laten zien in hoeverre de doelstelling
van 254 jongeren in de HBEL-gemeenten behaald is. De wethouder zou er juist voor kiezen de jongeren te
laten begeleiden door een coach om ze weer aan het werk te krijgen en hen niet te veel te belasten met
allerlei andere ondersteuning. Centraal staat juist de een-op-eenrelatie met de jongere. Betaald werk heeft
inderdaad de prioriteit.
Mevrouw Leeuwin (PvdA) vraagt wat er gebeurt als de coach uitvalt.
Wethouder Rebel wijst erop dat er gedurende langere periode twee jongerencoaches aanwezig zijn, zodat bij
uitval de andere betrokken kan worden. Het is niet altijd mogelijk om dubbel in functies te voorzien, dat
brengt ook extra kosten met zich mee. Het is geen aantrekkelijk scenario wanneer beide coaches uit zouden
vallen. Mocht de uitvoering problemen opleveren, dan is het wellicht zaak om de aanpak bij te schaven.
Uiteindelijk gun je iedereen betaald werk, zeker jongeren in een kwetsbare positie. Mogelijk is niet voor
iedereen betaald werk de uitkomst van het traject, maar wel een andere zinvolle besteding voor een jongere.
De gemeente beoogt met de vouchers voor elkaar te krijgen dat werkgevers jongeren in dienst nemen en
een deel van de voucher inzetten voor opleiding. De verordening voor besteding van de voucher dient nog
verder uitgewerkt te worden. Een opleiding is een belangrijk middel om jongeren verder te krijgen van aan
het werk komen naar aan het werk blijven.

7.8

Mededeling van wethouder Verbeek over Jaarverslag Regionaal Bureau Leerlingzaken
Mevrouw Van Deutekom (CDA) vindt de 'lichte' stijging van voortijdige schoolverlaters in 2017-2018 met 16%
toch wel fors. Waar zit hem dat nu in? Verzuim schijnt vaak al bij de basisschool te beginnen en zich voort te
zetten op het voortgezet onderwijs. Is daar voldoende aandacht voor?
Wethouder Verbeek raadt aan contact op te nemen met de contactpersoon bij het Regionaal Bureau,
mevrouw Van der Kolk. Zij kan uitleg geven over de oorzaken van de stijging. De wethouder vindt ook dat
niet vroeg genoeg begonnen kan worden met preventie en begeleiding van leerlingen, in goede
samenspraak met ouders en alle mensen die om de leerlingen heen staan.
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Mevrouw Van Deutekom (CDA) zal contact opnemen met het bureau. Bij basisscholen zou er minder
aandacht zijn voor verzuim. Wellicht kan dit meegenomen worden in de aanpak.
Mevrouw Van Werven (D66) was bij de regionale bijeenkomst waar presentaties gegeven werden over
jeugdzorg en over het Regionaal Bureau Leerlingzaken. Er gaat veel meer worden ingezet op contact met
lagere scholen. Op lange termijn zal dat inderdaad helpen om ook verzuim op middelbare scholen tegen te
gaan.
Wethouder Verbeek neemt het punt van het CDA mee.
7.9

Mededeling van wethouders Rebel en Verbeek over Onderzoeksresultaten deelname
jongvolwassenen aan de samenleving
Er is geen behoefte meer aan behandeling.

7.10 Mededeling wethouder Hoelscher over onderzoek nieuwbouw wijkcentrum Draaikom
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) heeft behoefte aan iets meer toelichting over het bouwvlak, de te realiseren
functies en het tijdpad. Uiteindelijk heeft het ook consequenties voor de Voorjaarsnota.
Wethouder Hoelscher antwoordt dat het geen invloed heeft op de Voorjaarsnota, maar mogelijk wel op de
begroting 2020. Het bouwvlak is 1020 vierkante meter en het beoogd aantal bouwlagen is twee, waarmee het
oppervlak uitkomt op 2040 vierkante meter. De wensen van gebruikers Tijd voor meedoen, sinds 1 januari
2019 apart gesubsidieerd, en Versa Welzijn zijn geïnventariseerd. Er is behoefte aan 2100 vierkante meter
en de verwachting is dat hier wel uit te komen valt. Probleem is wel dat beide partijen graag gebruik zouden
willen maken van de begane grond. Versa Welzijn wil uitbreiden met het Geheugenhuis, dat letterlijk en
figuurlijk laagdrempelig gehouden zou moeten worden. Het Geheugenhuis huisvesten op de eerste
verdieping zou kostbare consequenties hebben voor de liftinstallatie. In het programma van eisen zit nu
slechts een eenvoudige lift. Het college heeft aangegeven graag binnen de kaders van het bestemmingsplan
te blijven. Twee verdiepingen geeft de kans er architectonisch iets moois van te maken en het heeft ook
consequenties voor het aantal parkeerplaatsen. Zo zijn er drie nodig op het plein, die tijdelijk kunnen
vervallen bij manifestaties aldaar. Het is niet de taak van de gemeente om een knoop door te hakken. Het
college ziet graag dat gebruikers er onderling uit gaan komen. Het college is nog steeds op zoek naar
dekking voor de structurele kapitaallasten. Bij de Voorjaarsnotabehandeling zal blijken dat het niet allemaal
hosanna is wat de financiële situatie van de gemeente betreft. Er is een deugdelijke dekking nodig. Het blijft
een gebouw van de gemeente, een wijkcentrum voor de buurt. Het college wacht even af tot de gebruikers
overeenstemming hebben bereikt.
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) vraagt of de wethouder ervan uitgaat dat er op korte termijn
overeenstemming bereikt zal worden tussen de gebruikers.
Wethouder Hoelscher hoopt dat beide partijen eruit gaan komen. Dat is ook in het belang van de inwoners,
voor wie het welzijnswerk er per slot van rekening is. Elders liggen ook niet echt oplossingen. Eventuele
verplaatsing van het Geheugenhuis zou ook daar uitbreidingen vereisen, waardoor onwenselijke en onnodige
dubbele kosten zouden ontstaan. De wethouder belooft de raad op de hoogte te houden en komt uiterlijk
tijdens de begrotingsraad met een nadere mededeling, die ook in zou kunnen houden dat meer uitstel nodig
is. Het gebouw staat er nog en wordt naar tevredenheid gebruikt. Uiteraard zal de gemeente zorgen voor de
nodige reparaties zodat het gebouw veilig blijft.
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) oppert beide partijen de helft van elke verdieping in gebruik te
geven.
Wethouder Hoelscher antwoordt dat het probleem dan blijft bestaan dat het Geheugenhuis deels op de
eerste verdieping zal zitten, wat leidt tot een hogere drempel en extra kosten, zoals investeringen in grotere
liftinstallaties. Daarom wordt hier niet voor gekozen.
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De voorzitter schorst de openbare vergadering voor een besloten deel om 22:11.
De voorzitter heropent de openbare vergadering om 22:21.
8.

Vaststellen toezeggingenlijst
De toezeggingenlijst wordt vastgesteld met inachtneming van de volgende wijzingen.
• Toezegging nummers 24 en 29 worden afgevoerd.
• Toezegging nummer 23 wordt doorgeschoven naar het derde kwartaal.

9.

Rondvraag
Er zijn geen vragen.
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 22.22 uur onder dankzegging.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 25 juni 2019.
De commissiegriffier,
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