Resumé van de vergadering van de commissie Sociaal Domein van Huizen d.d. dinsdag 9 juni 2015
Aanvang
Einde

:
:

20:00 uur
22:48 uur

Aanwezig
(vermeld zowel
aanwezige leden als
plv. leden)

:

Voorzitter: M.W. Hoelscher (PvdA) - voorzitter
Secretaris: mw. D. Willems
Commissieleden: mw. P.J. van Hartskamp (VVD), mw. J.H. Prins (VVD), C.G. De
Kok (CDA), mw. D.C. van Deutekom (CDA), C.B. de la Mar (D66), mw. K. van
Werven (D66), G.G. Oudhof (Dorpsbelangen Huizen), J.B.R. Driessen
(Dorpsbelangen Huizen), mw. M.N. Leeuwin (PvdA), J.H. Zuurveen (PvdA), mw. M.E.
Lemmens (GroenLinks), M. Mdaghri (GroenLinks), mw. M.H. Mauritz-van Beem
(ChristenUnie), mw. M.J. Schraverus (ChristenUnie), A.J. van Bennekom (Leefbaar
Huizen), A.T.M. van der Helm (Leefbaar Huizen), G.J. Bosch (SGP), R.J.W. Bource
(SGP).
Raadsgriffier: J. Veenstra
Raadsadviseur: mw. K. de Rooij
College: wethouder mw. J. Bakker-Klein, wethouder mw. mr. M. Verhage-van Kooten

Afwezig
(vermelding van
alleen afwezige
leden)

:

R.H. Rebel (CDA), mw. L.C. Landré (GroenLinks), R.J.C. Bource (SGP).

1.

Opening
De voorzitter opent om 20:00 uur de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

2.

Mededelingen
De voorzitter deelt mee dat de heer R.J.C. Bource (SGP) zich heeft afgemeld.
De voorzitter wijst op een aantal vandaag toegezonden mails vanuit de griffie waaronder een overzicht van
punten dat afgevoerd kan worden van lijst van toezeggingen die aan de orde zal komen bij agendapunt 6.2
en het collegebesluit tot vaststelling van het privacyprotocol en het uitvoeringsbesluit deel 2. Gelet op de late
toezending kan de voorzitter zich voorstellen dat de commissie hier nog geen kennis van heeft kunnen
nemen. De voorzitter geeft aan dat vragen ook nog later aan het college gesteld kunnen worden. Mevrouw
Leeuwin (PvdA), daarbij gesteund door mevrouw Van Hartskamp (VVD) en de heer De Kok (CDA), ergert
zich aan de hoeveelheid van laat aangeleverde stukken; wat een fatsoenlijke voorbereiding onmogelijk
maakt. Op hun verzoek zegt de voorzitter toe dit mee te nemen naar de agendacommissie.

3.

Vaststellen vergaderorde
De commissie stemt in met het voorstel van de voorzitter om mevrouw Dorien Kok, voorzitter van de stichting
Omniumscholen die gebruik wenst te maken van het spreekrecht voor burgers, aan het woord te laten bij de
behandeling van agendapunt 7.1 “Verzoek tot opneming van een school in het plan van nieuwe scholen”.

4.

Vaststellen notulen

4.1

Notulen van de openbare vergadering van de commissie Sociaal Domein d.d. 7 april 2015
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

Datum: 18-06-1517-06-15

Blad: 1

5.

Spreekrecht voor burgers
Ingesproken wordt door:
- mw. Dorien Kok, voorzitter van de stichting Omniumscholen (bij agendapunt 7.1)

6.

Informatie van het college

6.1

Mededelingen over gaande projecten, actuele ontwikkelingen en regionaal overleg
Zowel wethouder Verhage als wethouder Bakker beantwoorden vragen naar aanleiding van de aan de
commissie toegestuurde mededelingen.
Toezegging:
Wethouder Verhage merkt op dat in Notubox niet de juiste versie van haar mededeling is geplaatst. Er
ontbreekt een stukje tekst bij het onderwerp Inkoop jeugd GGZ en jeugd AWBZ 2016. De juiste versie zal
alsnog aan de commissieleden worden gezonden.

6.2

Lijst van toezeggingen: toelichting op voortgang
- Nummer 32: Naar aanleiding van vragen van mevrouw Van Hartskamp (VVD) zegt de voorzitter toe dit
punt te agenderen voor de volgende commissievergadering.
- Nummer 40 (Participatie in de praktijk): Wethouder Bakker deelt mee in september 2015 cijfers
beschikbaar te zullen stellen m.b.t. o.m. bezwaren en behaalde doelstellingen.
- Nummer 44 (Klachtenmeldpunt Sociaal Domein): Wethouder Bakker deelt mee dat het klachtenmeldpunt
sinds 1 januari is opengesteld en dat de ombudsfunctie vanaf half juni 2015 vervuld zal worden. Op de
website van de regio staat informatie over de klachtenafhandeling.
- Nummer 53 (Bezwaarschriften): Wethouder Bakker meldt dat alle bezwaarschriften nu snel afgehandeld
zullen worden.
- Mevrouw Leeuwin (PvdA) mist een toezegging over de leegstand van de Werf. Wethouder Bakker meldt
hierover dat in september 2015 gegadigden zullen worden geïnventariseerd en het college in het najaar
een beslissing neemt over de nieuwe bezetting van het pand.
De commissie gaat akkoord met de volgende aanpassingen:
De nummers 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 33, 35, 37, 39, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 53 en 56 worden afgevoerd
van de lijst.
De nummers 20, 24, 25, 28 en 37 betreffen onderwerpen waarover de commissie doorlopend wordt
geïnformeerd. Hierover wordt de commissie voortaan via de sturingsinformatie op de hoogte gehouden.

6.3

Vragen aan het college
Wethouder Bakker geeft aanvullende informatie naar aanleiding van de beantwoording van de vooraf
gestelde vragen van de fractie van de PvdA .

7.

Behandelpunten

7.1. Verzoek tot opneming van een school in het plan van nieuwe scholen
Mevrouw Dorien Kok, voorzitter van de stichting Omniumscholen, informeert de commissie over de beoogde
innovatieve werkwijze en doelstellingen van Omniumscholen en beantwoordt vragen van de commissieleden.
Ook wethouder Verhage beantwoordt vragen van de commissieleden,
Advies
De commissie adviseert de raad in meerderheid in te stemmen met het voorstel. De vertegenwoordigers van
de fractie van de Leefbaar Huizen stemmen niet in met het voorstel en de vertegenwoordigers van de fractie
van de VVD behouden hun standpunt voor.
7.2. Collectieve Zorgverzekering Minima
Wethouder Bakker beantwoordt vragen van de commissieleden.

Datum: 18-06-1517-06-15

Blad: 2

Toezegging:
Wethouder Bakker zegt toe voor het einde van het eerste kwartaal van 2016 met een evaluatie te komen.
Advies
De commissie adviseert de raad unaniem in te stemmen met het voorstel en het punt als hamerstuk te
behandelen in de raadsvergadering van 25 juni 2015.

7.3. Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) intentie beoogde organisatieverandering
Wethouder Verhage beantwoordt vragen van de commissieleden.
Advies
De commissie adviseert de raad unaniem in te stemmen met het voorstel en het punt als hamerstuk te
behandelen in de raadsvergadering van 25 juni 2015.
7.4. Concept begroting 2016 regio Gooi en Vechtstreek
Wethouder Verhage beantwoordt vragen van de commissieleden.
Advies
De commissie adviseert de raad unaniem in te stemmen met het voorstel en het punt als hamerstuk te
behandelen in de raadsvergadering van 25 juni 2015.
7.5. Ontwerpbegroting 2016 Werkvoorzieningschap Tomingroep
Alvorens tot behandeling over wordt gegaan, verzoekt de voorzitter het college volgend jaar rekening te
houden met het vroegtijdiger aanleveren van stukken zodat het standpunt van de raad kan worden
meegenomen bij de beslissing van het Algemeen Bestuur van Tomingroep i.p.v. het advies van de
commissie.
Wethouder Bakker beantwoordt vragen van de commissieleden.
De heer R.J.W. Bource van de SGP merkt op dat op pagina 9 van de begroting werkvoorzieningschap
Tomingroep 2016, de factor x € 1.000 niet staat vermeld.
Advies
De commissie adviseert de raad unaniem in te stemmen met het voorstel en het punt als hamerstuk te
behandelen in de raadsvergadering van 25 juni 2015.
7.6. Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2015
Wethouder Verhage beantwoordt vragen van de commissieleden.
Advies
De commissie adviseert de raad unaniem in te stemmen met het voorstel en het punt als hamerstuk te
behandelen in de raadsvergadering van 25 juni 2015.
8.

Rondvraag en sluiting
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter sluit de vergadering om 22:48 uur af.

Datum: 18-06-1517-06-15

Blad: 3

