Resumé van de vergadering van de commissie Sociaal Domein van Huizen d.d. dinsdag 21 oktober 2014
Aanvang
Einde

:
:

20:00 uur
22:00 uur.

Aanwezig
(vermeld zowel
aanwezige leden als
plv. leden)

:

Voorzitter: M.W. Hoelscher (PvdA)
Secretaris: mw. J. Huiberts, mw. D. Willems
Commissieleden: mw. J.H. Prins (VVD), R.H. Rebel (CDA), mw. D.C. van
Deutekom, mw. M.N. Leeuwin (PvdA), J.H. Zuurveen (PvdA), mw. K. van Werven
(D66), B. Schröder (D66), M. Mdaghri (GroenLinks), J.B.R. Driessen (Dorpsbelangen
Huizen), G.G. Oudhof (Dorpsbelangen Huizen), R.W. de Bruijn (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: J. Veenstra
College: wethouder mw. J. Bakker, wethouder mw. M. Verhage

Afwezig
(vermelding van
alleen afwezige
leden)

:

mw. P.J. van Hartskamp (VVD), C.G. de Kok (CDA), mw. M.W. Hazebroek (D66),
C.B. de la Mar (D66), A.J. van Bennekom (Leefbaar Huizen), A.T.M. van der Helm
(Leefbaar Huizen), K. de Rooij

1.

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

2.

Mededelingen
- Afmelding van mw. De Rooij en de heer Doorn (Christen Unie)
- Lijstopvolgers dienen de presentielijst te tekenen ivm vergoeding
- Uitnodiging van wethouder Bakker voor een informatiebijeenkomst op 12 november om 20.00 uur. De
onderwerpen zijn Overheveling buitenonderhoud van gemeente naar scholen en Participatiewet.

3.

Vaststellen vergaderorde
Geen wijzigingen

4.

Vaststellen notulen

4.1

Notulen van de openbare vergadering d.d. 9 september 2014
De notulen worden conform vastgesteld.

4.2

Notulen van de besloten vergadering d.d. 9 september 2014
De notulen worden conform vastgesteld.

5.

Spreekrecht voor burgers.
Wordt geen gebruik van gemaakt.

6.

Informatie van het college.

6.1

Mededelingen over gaande projecten, actuele ontwikkelingen en regionaal overleg
Wethouder Bakker beantwoordt de vragen van SGP over huishoudelijke hulp
Wethouder Verhage beantwoordt de vragen van Dorpsbelangen Huizen over Jeugdwet

Datum: 31-10-14

Blad: 1

Wethouder Verhage beantwoordt de vragen van CDA over Villa Primair

Toezegging wethouder Verhage:
Agenderen voor de commissie:
- Kaders prestatieafspraken villa Primair schooljaar 2014/2015 in voorjaar 2015
Ter informatie aan de commissie wordt toegestuurd:
- De definitieve versie van de prestatieafspraken met Villa Primair
- De verslagen van het Gemeenschappelijk Orgaan omtrent vaststellen prestatieafspraken

6.2

Lijst van toezeggingen: toelichting op voortgang
De commissie gaat akkoord met de volgende aanpassingen:
Met inachtneming van de voorgestelde wijzigingen wordt de toezeggingenlijst vastgesteld.

6.3

Vragen aan het college
Wethouder Verhage beantwoordt de vragen van D66 over VVE (toezegging nr. 42)
Wethouder Bakker beantwoordt de vragen van PvdA over Tomin en collectieve zorgverzekering (toezegging
nr. 34 en 58)

7.

Behandelpunten.

7.1

Nota lokaal onderwijsbeleid 2014
Advies commissie:
De commissie adviseert de raad in meerderheid (vertegenwoordigers van de fracties Dorpsbelangen Huizen
(dhr. Oudhof), D66 (mw. Van Werven), GroenLinks (dhr. Mdaghri), VVD (mw. Prins), SGP (dhr. Bosch),
Leefbaar Huizen (dhr. De Bruijn) in te stemmen met het voorstel. De vertegenwoordigers van de fracties CDA
(mw. Van Deutekom), PvdA (mw. Leeuwin), Christen Unie (mw. Mauritz-Van Beem) behielden hun standpunt
voor.
De commissie adviseert het punt als behandelstuk te behandelen in de raadsvergadering van 6 november
2014.
Toezeggingen Wethouder Verhage:
- Via de notulen wordt het leerlingenaantal (Huizen) van College De Brink aangeleverd
- Via de notulen wordt het leerlingenaantal (Huizen) LWOO aangeleverd
- In december wordt de commissie geïnformeerd over Productief Leren (stand van zaken, wat bereikt in
2014 en streefcijfer)
- Concept beantwoordingbrief aan Ichtus komt in de commissie alvorens deze te versturen

7.2

Aanvulling verordening Starterslening 2013
Advies commissie:
De commissie adviseert de raad in meerderheid (vertegenwoordigers van de fracties SGP (dhr. Bource),
PvdA (dhr. Zuurveen), Leefbaar Huizen (dhr. De Bruijn), Christen Unie (mw. Mauritz-van Beem) in te
stemmen met het voorstel. De vertegenwoordigers van de fracties Dorpsbelangen Huizen (dhr. Oudhof), D66
(dhr. Schröder), CDA (dhr. Rebel), GroenLinks (dhr. Mdaghri), VVD (mw. Prins) behielden hun standpunt
voor.
De commissie adviseert het punt als behandelstuk te behandelen in de raadsvergadering van 6 november
2014.

Datum: 31-10-14

Blad: 2

Toezegging wethouder Verhage:
- In de verordening wordt in artikel 1 bij punt a Aanvrager toegevoegd: tot 35 jaar

9.

Rondvraag
Wordt geen gebruik van gemaakt.

Datum: 31-10-14

Blad: 3

