Resumé van de vergadering van de commissie Sociaal Domein van Huizen d.d. dinsdag 25 november 2014
Aanvang
Einde

:
:

20:00 uur
23:45 uur.

Aanwezig
(vermeld zowel
aanwezige leden als
plv. leden)

:

Voorzitter: M.W. Hoelscher (PvdA)
Secretaris: mw. D. Willems
Commissieleden: mw. P.J. van Hartskamp (VVD)(tot 21:13 uur), mw. J.H. Prins
(VVD), C.G. de Kok (CDA), mw. D.C. van Deutekom (CDA), mw. M.N. Leeuwin
(PvdA), J.H. Zuurveen (PvdA), C.B. de la Mar (D66), mw. K. van Werven (D66), M.
Mdaghri (Groen Links), mw. M.E. Lemmens (GroenLinks), J.B.R. Driessen
(Dorpsbelangen Huizen), G.G. Oudhof (Dorpsbelangen Huizen), A.J. van Bennekom
(Leefbaar 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: mw. K. de Rooij en J. Veenstra
College: wethouder mw. J. Bakker-Klein, wethouder mw. mr. M. Verhage-van
Kooten, wethouder G.E.H. Pas (t/m 6.1.), burgemeester mr. A. Ph. Hertog (t/m 7.1.)

Afwezig
(vermelding van
alleen afwezige
leden)

:

R.H. Rebel (CDA), mw. L.C. Landré (GroenLinks), A.T.M. van der Helm (Leefbaar
Huizen)

1.

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

2.

Mededelingen
Geen bijzonderheden.

3.

Vaststellen vergaderorde
Mevrouw M.E. Lemmens verzoekt om de geheime financiële bijlage bij agendapunt 7.2. in een besloten deel
van de vergadering te behandelen.
Bij agendapunt 6.1. zal begonnen worden met de informatie van wethouder Pas over de stand van zaken
betreffende de uitvoering van de cultuurnota, zodat hij daarna de vergadering kan verlaten

4.

Vaststellen notulen

4.1

Notulen van de gecombineerde vergadering van de commissies ABM, Sociaal Domein en Fysiek
Domein d.d. 9 oktober 2014
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

4.2

Notulen van de vergadering van de commissie SD d.d. 21 oktober 2014
De notulen worden vastgesteld met dien verstande dat op pagina 13 “mevrouw Van Werven” wordt
vervangen door “de heer Schröder”.

5.

Spreekrecht voor burgers.
Hiervan is geen gebruik gemaakt.

Datum: 28-11-14

Blad: 1

6.

Informatie van het college.

6.1

Mededelingen over gaande projecten, actuele ontwikkelingen en regionaal overleg
Achtereenvolgens wordt de informatie behandeld gegeven door:
- wethouder Pas;
- wethouder Bakker;
- wethouder Verhage.
Toezeggingen:
- Wethouder Bakker zegt toe de commissie te zullen informeren wanneer zij niet binnen twee weken een
oplossing heeft voor het capaciteitsprobleem bij de consulenten van de gemeente
- Wethouder Verhage zegt toe de raad t.z.t. te zullen betrekken bij oefeningen rondom het
calamiteitenprotocol voor jeugdigen en kinderen.
- Wethouder Verhage zegt toe de commissie in de tweede helft van 2015 te zullen informeren over de
vorderingen met betrekking preventie van en controle op alcoholgebruik door jongeren.

6.2

Lijst van toezeggingen: toelichting op voortgang
Punt 31 (maatschappelijke stages): Wethouder Verhage deelt mee daarover op donderdag 27-11 een
bespreking te hebben en zegt naar aanleiding hiervan toe bij de eerstvolgende commissievergadering de
commissie te informeren over de stand van zaken.
Punt 32 (Huizen in veilige handen): Wethouder Verhage zegt toe, dat informatie- en brainstormavond in het
1e kwartaal 2015 zal plaatsvinden.
Punt 42 (startersbeurs): Wethouder Bakker zegt toe bij de eerstvolgende commissievergadering de
commissie te informeren over de effecten van de startersbeurs (werkt die net zo goed als elders in het land
en zijn er al resultaten te melden).
Punt 29 en 57 lijken hetzelfde onderwerp te behandelen. Wethouder Verhage zegt toe hiernaar te zullen
kijken.
De commissie gaat akkoord met de volgende aanpassingen:
De nummers 8, 19, 21, 23, 25, 28, 44, 45, 46, 52 en 59 worden afgevoerd van de lijst.

6.3

Vragen aan het college
Wethouder Bakker beantwoordt vragen van de heer De la Mar (D66) over de collectieve zorgverzekering
voor minima.

7.

Behandelpunten.

7.1

Vaststellen regionaal Preventie- en Handhavingsplan alcoholmatiging jeugd in Gooi en Vechtstreek
(2014-2016) voor de gemeente Huizen
Advies commissie:
De commissie adviseert de raad in meerderheid in te stemmen met het voorstel. De vertegenwoordigers van
de fractie van Dorpsbelangen Huizen behielden hun standpunt voor
Toezegging(en):
De burgemeester zegt toe dat de commissie in de eerste helft 2015 geïnformeerd zal worden over de verdere
aanpak.

7.2

Participatievisie en verordeningen Participatiewet en Wet maatregelen WWB
Advies commissie:
De commissie adviseert de raad in meerderheid in te stemmen met het voorstel. De vertegenwoordigers van
de fracties van VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie behielden hun standpunt voor.

Datum: 28-11-14

Blad: 2

Toezegging(en):
M.b.t. de participatievisie zegt Wethouder Bakker toe bij de programmabegroting van 2016
smartdoelstellingen te zullen presenteren voor met name de cliëntgroepen 2 en 3.
7.3

Afsluiting project “Bouw sporthal in combinatie met verenigingsaccommodaties s.v. Huizen”
Advies commissie:
De commissie adviseert de raad bij het agendapunt hamerstukken in te stemmen met het voorstel.

7.4

Landweg 3, wijkcentrum Meentamorfose
Advies commissie:
De commissie adviseert de raad in meerderheid in te stemmen met het voorstel. De vertegenwoordigers van
de fracties van VVD en Dorpsbelangen Huizen behielden hun standpunt voor.

7.5

Behoorlijke klachtenafhandeling i.v.m. decentralisatie sociaal domein
Advies commissie:
De commissie adviseert de raad de ingekomen brief te agenderen in rubriek B ten behoeve van pre-advies
van het college.

8.

Begrotingswijzigingen

8.1

Vrijval onderhoudsvoorzieningen onderwijsgebouwen & intrekken beleidsregel verhuur leslokalen
Advies commissie:
De commissie adviseert de raad bij het agendapunt hamerstukken in te stemmen met het voorstel.

9.

Rondvraag en sluiting
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter sluit de vergadering om 23.45 uur af.

Datum: 28-11-14

Blad: 3

