Resumé van de vergadering van de commissie Sociaal Domein van Huizen d.d. dinsdag 15 september 2015
Aanvang
Einde

:
:

20:00 uur
23:07 uur

Aanwezig
(vermeld zowel
aanwezige leden als
plv. leden)

:

Voorzitter: mw. M.H. Mauritz-van Beem (ChristenUnie)
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), mw. K. van Werven (D66), mw. M.W.
Hazebroek (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), 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), C.B. de la Mar (D66), mw. L.C. Landré (GroenLinks).

1.

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

2.

Mededelingen
- Mw. M.H. Mauritz deelt mee dat de heer M.W. Hoelscher verhinderd is en dat zij hem vervangt als
voorzitter.

3.

Vaststellen vergaderorde
- De voorzitter deelt mee dat het onderwerp financiering bij voorschoolse educatie, dat op verzoek van het
CDA besproken zou worden, met instemming van het CDA, voor de commissie Sociaal Domein van oktober
zal worden geagendeerd.
- De voorzitter deelt mee dat het Mantelzorgcompliment dat aanvankelijk via de mededelingen behandeld zou
worden, nu als behandelpunt onder 7.2. geagendeerd staat. Dit omdat dit zo op de toezeggingenlijst is
aangegeven.
- De voorzitter deelt mee dat er voortaan geen notulen van de vergadering meer worden gemaakt. In plaats
daarvan komt een op naam geïndexeerde geluidsband. De voorzitter stipt daarom het belang aan van het
steeds benoemen van de sprekende commissieleden en vraagt de leden hiermee rekening te houden.
De vergaderorde wordt voorts ongewijzigd vastgesteld.

4.

Vaststellen notulen

4.1

Notulen van de openbare vergadering van de commissie Sociaal Domein d.d. 9 juni 2015
De notulen worden vastgesteld met dien verstande dat op pagina 11 bij punt 7.3 bij de vierde alinea, het
woordje “zou” wordt toegevoegd.

Datum: 21-09-15

Blad: 1

4.2

Notulen van de openbare gecombineerde vergadering d.d. 17 juni 2015
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

5.

Spreekrecht voor burgers
Ingesproken wordt door:
Mw. H. Lanphen-Pesschier spreekt namens bewustzijnscentrum Bala de wens uit om een bijdrage te leveren
aan een tegemoetkoming voor mantelzorgers.
Toezegging
Wethouder Bakker zegt toe dat de behandelend ambtenaar in contact zal treden met mevrouw Lanphen om
haar wens verder te bespreken.

6.

Informatie van het college

6.1

Mededelingen over gaande projecten, actuele ontwikkelingen en regionaal overleg
Wethouder Verhage geeft een toelichting op haar mededelingen en meldt dat het onderwerp “speerpunten
ambassadeurs RSA” apart genummerd had moeten worden en dat die kop vervangen moet worden de kop
“9. Stand van zaken mbt de regionale woonvisie en de RSA”. Dit onderwerp wordt derhalve punt 9 waardoor
nummer 9 (oud) wordt vernummerd tot 10.
Wethouder Verhage geeft een toelichting op het recent geschreven projectplan opvang vluchtelingen en
versnelde huisvesting statushouders. Het projectplan wordt aan de commissieleden uitgedeeld en zal voorts
ook op 16 september middels een schriftelijke mededeling aan de raadsleden worden aangeboden.
Zowel wethouder Verhage als wethouder Bakker beantwoorden voorts vragen naar aanleiding van de aan de
commissie toegestuurde mededelingen en de aanvullende toelichting van wethouder Verhage.
Toezegging:
Wethouder Verhage zegt met betrekking tot privacy in de gemeentelijke uitvoering toe dat voor de commissie
hierover, op een nader te bepalen tijdstip, een aparte presentatie zal worden georganiseerd.

6.2

Lijst van toezeggingen: toelichting op voortgang
Zie mail
De commissie gaat akkoord met de volgende aanpassingen:
De nummers 31 en 42 worden afgevoerd van de lijst.
De nummers 33 en 35 worden aangehouden.
De nummer 44 en 45 worden samengevoegd. Bij punt 44 wordt opgenomen dat de toezegging betrekking
heeft op de Schuldhulpverlening.
- Nummer 32 (budgetten uitvoering beleidsplan sociaal domein): Wethouder Bakker deelt mee dat wanneer
er sprake is van een structurele budgetoverschrijding, het college nieuwe voorstellen zal doen. Voor nu is dit
niet aan de orde.
- Nummer 37 (Participatie in de praktijk): Wethouder Bakker bevestigt nogmaals de commissie via de
mededelingen continue op de hoogte te zullen houden.
- Nummer 39 (klachtenmeldpunt sociaal domein): Wethouder Bakker zegt toe de commissie hierover separaat
een update te zullen geven.

6.3

Vragen aan het college
Er is geen behoefte aan aanvullende informatie naar aanleiding van de beantwoording van de vooraf
gestelde vragen van de fractie van de PvdA en D66.

Datum: 21-09-15

Blad: 2

7.

Behandelpunten

7.1. Terugkoppeling oogst regionale samenwerkingsagenda
De behandeling wordt afgesloten met de conclusie dat, de commissie voor wat betreft het onderdeel sociaal
domein kan instemmen met de oogst van speerpunten/prioriteiten zoals die er nu ligt, en dat de commissie
geen wensen heeft ten aanzien van de inhoud, vorm en proces, en dus de opmerkingen dienaangaande van
het college niet overneemt (in dit stadium te prematuur).
7.2. Mantelzorgcompliment
Wethouder Bakker beantwoordt vragen van de commissieleden.
De commissie kan zich, met inachtneming van de toezeggingen, vinden in de wijze waarop vorm is gegeven
aan het mantelzorgcompliment.
De heer Bource vraagt nog wel aandacht voor de begripsomschrijving “Mantelverzorger”.
Toezegging:
Wethouder Bakker zegt toe op het aanvraagformulier voor het mantelzorgcompliment, punt 4 scherper te
zullen formuleren.
Wethouder Bakker zegt toe in het aanvraagformulier de mogelijkheid van een nader in te vullen andere
vergoeding dan geld op te zullen nemen.
Wethouder Bakker zegt toe de keuzemogelijkheid in de regeling voor het mantelzorgcompliment in te
bouwen.
8.

Rondvraag en sluiting
Mw. Leeuwin (PvdA) geeft aan dat het tot nu toe zo is dat voor jaarlijkse aanvragen mensen, soms zelfs voor
een eenvoudige voorziening, ellenlange formulieren moeten invullen wat veel administratieve rompslomp
betekent. Zij vraagt het college of het niet mogelijk is dat de gemeenten in dergelijke gevallen aanlevert wat
men al van een cliënt weet. Die kan dan volstaan met alleen het ondertekenen van het formulier dat alle
gegevens kloppen, of aangeven wat de wijzigingen zijn.
Wethouder Bakker meldt dat dit met name speelt bij het minimabeleid. Bij regelingen zoals bijzondere
bijstand dient de gemeente zich aan de wet te houden en is het invullen van formulieren onvermijdelijk. Maar
daar waar mogelijk wordt geprobeerd zaken te individualiseren wat de mogelijkheid biedt voor minder
administratieve rompslomp. Niettemin vindt zij het een goede suggestie om na te gaan of meer zaken uit die
algemene wettelijke regelingen zijn te halen en meer individueel maatwerk te leveren. Daar is men overigens
al mee bezig maar dan kan nog meer. Zij wijst er wel op dat men dan wel af moeten zien van gelijke rechten
voor iedereen, want dan is individueel maatwerk geen optie en moet vastgehouden worden aan de
administratieve procedures zoals die tot nu toe zijn.
Mw. Prins meent in de pers te hebben vernomen dat passend onderwijs niet goed loopt en vraagt zich af of
daarover een terugkoppeling kan worden gegeven.
Wethouder Verhage wijst op de informatieavond die over dit onderwerp heeft plaatsgevonden en haar
mededelingen waarin zij ook over het onderwerp heeft gesproken. Daarnaast licht zij één en ander ter
plaatse toe.
Er zijn geen verdere vragen voor de rondvraag en de voorzitter sluit de vergadering om 23:07 uur af.

Datum: 21-09-15
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