Resumé van de openbare vergadering van de commissie Sociaal Domein van Huizen
d.d. dinsdag 9 september 2014
Aanvang
Einde

:
:

20:00 uur
23:00 uur.

Aanwezig
(vermeld zowel
aanwezige leden als
plv. leden)

:

Voorzitter: M.W. Hoelscher (PvdA)
Secretaris: mw. J. Huiberts
Commissieledenmw. J.H. Prins (VVD), C.G. de Kok (CDA), mw. D.C. van
Deutekom, mw. M.N. Leeuwin (PvdA), J.H. Zuurveen (PvdA), C.B. de la Mar (D66),
mw. K. van Werven (D66), mw. M.E. Lemmens (GroenLinks), G.G. Oudhof
(Dorpsbelangen Huizen), A.T.M. van der Helm (Leefbaar Huizen), J.T.C. Schra
(Leefbaar Huizen), mw. M.H. Mauritz – van Beem (ChristenUnie), mw. M.J.
Schraverus (ChristenUnie), R.J.C. Bource (SGP), G.J. Bosch (SGP)
Raadsadviseur/griffier: K. de Rooij en G. Klompmaker
College: wethouder mw. J. Bakker, wethouder mw. M. Verhage

Afwezig
(vermelding van
alleen afwezige
leden)

:

mw. P.J. van Hartskamp (VVD), R.H. Rebel (CDA), mw. M.W. Hazebroek (D66), mw.
L.C. Landré (GroenLinks), J.B.R. Driessen (Dorpsbelangen Huizen), A.J. van
Bennekom (Leefbaar Huizen)

1.

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

2.

Mededelingen
- raadscommissies vinden in het vervolg plaats in de raadszaal
- verhindering ontvangen van de heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen)
- lijstopvolgers dienen de presentielijst te tekenen ivm vergoeding
- aanmelding voor werkbezoeken aan de Tomin (16 september) en Alliantie is nog mogelijk.

3.

Vaststellen vergaderorde
Vanavond zijn er 3 insprekers. De voorzitter stelt voor om dhr. Brockhus bij agendapunt 5 in te laten spreken
en de twee andere sprekers mw. Biesboer en dhr. Vroegindeweij bij de betreffende agendapunten (resp. 7.1
en 7.4). De voorzitter stelt tevens voor om agendapunt 7.4 om te wisselen met agendapunt 7.2. De
commissie gaat hiermee akkoord.

4.

Vaststellen notulen

4.1

Notulen van de openbare vergadering d.d. 6 mei 2014
Met in achtneming van de ingediende wijzigingen door mw. Leeuwin (PvdA) wordt de notulen vastgesteld.

4.2

Notulen van de openbare gecombineerde vergadering d.d. 19 juni 2014
Het gedeelte uit de notulen betreffende sociaal domein wordt conform vastgesteld.

4.2

Notulen van de besloten vergadering d.d. 19 juni 2014
Het gedeelte uit de notulen betreffende sociaal domein wordt conform vastgesteld.

Datum: 22-09-14

Blad: 1

5.

Spreekrecht voor burgers.
Ingesproken wordt door:
- mw. Saskia Biesboer, samenwerkingsverband logopodisten Huizen - Blaricum, over screening groep 2 (bij
agendapunt 7.1)
- dhr. Johan Vroegindeweij, directeur samenwerkingsverband Primair Onderwijs Unita, over verordening
leerlingenvervoer (bij agendapunt 7.4)
- dhr. Brockhus, speeltoestel oostermeent en AOW probleem
De heer Brockhus blijkt niet aanwezig te zijn.

6.

Informatie van het college.

6.1

Mededelingen over gaande projecten, actuele ontwikkelingen en regionaal overleg
Toezeggingen
Wethouder Verhage zegt toe dat de nieuwe statuten van Stichting Villa Primair ter kennis name aan de
commissie worden overgelegd.

6.2

Lijst van toezeggingen: toelichting op voortgang
De commissie gaat akkoord met de volgende aanpassingen:
Nr. 34 Termijn veranderen in 4e kwartaal 2014
Nr. 39 Afvoeren
Met inachtneming van de voorgestelde wijzigingen en de bovengenoemde aanvullende wijzigingen wordt de
toezeggingenlijst vastgesteld.

6.3

Vragen aan het college
Wethouder Verhage beantwoordt vragen van mw. Lemmens van de fractie GroenLinks
De vragen van de fractie van Leefbaar Huizen worden behandeld in de commissie Fysiek Domein. De heer
van der Helm is het hier niet mee eens.

7.

Behandelpunten.

7.1

Screening groep 2 basisonderwijs Huizen
Insprekers: mw. E. Ogretmen en mw. S. Biesboer van het samenwerkingsverband Logopodisten
Huizen – Blaricum
Advies commissie:
De commissie adviseert om de brief te plaatsen in rubriek D en het college het verder af te laten handelen.
De brief van het college dient ter informatie aan de raad voorgelegd te worden.

7.2

Verordening leerlingenvervoer gemeente Huizen 2014
Inspreker: dhr. Vroegindeweij, directeur samenwerkingsverband Primair Onderwijs Unita
Advies commissie:
De vertegenwoordigers van de fracties Leefbaar Huizen (dhr. Vd Helm), ChristenUnie (mw. Mauritz- Van
Beem), SGP (dhr. Bource), CDA (dhr. De Kok), D66 (dhr. De la Mar), GroenLinks (mw. Lemmens) adviseren
de raad in te stemmen met het voorstel. De vertegenwoordigers van de fracties VVD (mw. Prins), PvdA (dhr.
Zuurveen), Dorpsbelangen Huizen (dhr. Oudhof) behielden hun standpunt voor.
De commissie adviseert het punt als behandelstuk te behandelen in de raadsvergadering van 25 september
2014.

Datum: 22-09-14

Blad: 2

Toezegging(en):
Wethouder Verhage zegt toe via de notulen antwoord te geven over het aantal leerlingen dat gebruik maakt
van leerlingenvervoer ivm geloofsovertuiging.
7.3

Aanpassen verordeningen langdurigheidstoeslag aan raadsbesluit m.b.t. verzachtende maatregelen
minimabeleid
Advies commissie:
Alle vertegenwoordigers van de fracties (Leefbaar Huizen (dhr. Vd Helm), ChristenUnie (mw. Mauritz- Van
Beem), SGP (dhr. Bource), CDA (mw. Van Deutekom), D66 (dhr. De la Mar), GroenLinks (mw. Lemmens),
VVD (dhr. Bartlema), PvdA (mw Leeuwin), Dorpsbelangen Huizen (dhr. Oudhof) adviseren de raad in te
stemmen met het voorstel.
De commissie adviseert het punt als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van 25 september
2014.

7.4

Beleidsplan en verordeningen sociaal domein gemeente Huizen
Advies commissie:
De vertegenwoordigers van de fracties Leefbaar Huizen (dhr. Vd Helm), SGP (dhr. Bource), D66 (dhr. De la
Mar), GroenLinks (mw. Lemmens) adviseren de raad in te stemmen met het voorstel. De vertegenwoordigers
van de fracties VVD (mw. Prins), PvdA (mw. Leeuwin), Dorpsbelangen Huizen (dhr. Oudhof), ChristenUnie
(mw. Mauritz- Van Beem), CDA (dhr. De Kok), behielden hun standpunt voor.
De commissie adviseert het punt als behandelstuk te behandelen in de raadsvergadering van 25 september
2014.
Toezegging(en) wethouder Bakker:
- de commissie wordt op korte termijn geïnformeerd over het vraagstuk Tomin en de Participatievisie
(reeds opgenomen in toezeggingenlijst, nr. 26)
- de commissie wordt geïnformeerd over ontwikkelingen (trends) van klachten.

8.

Rondvraag en sluiting

Datum: 22-09-14

Blad: 3

