Resumé van de vergadering van de commissie Sociaal Domein van Huizen d.d. dinsdag 13 oktober 2015
Aanvang
Einde

:
:

20:00 uur
22:47 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) (vanaf 20:59), mw. J.H. Prins
(VVD), C.G. De Kok (CDA), R.H. Rebel (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), M. Mdaghri (GroenLinks), mw. M.H. Mauritz-van Beem
(ChristenUnie), mw. M.J. Schraverus (ChristenUnie)(20:30), A.J. van Bennekom
(Leefbaar Huizen), R.W. de Bruijn(Leefbaar Huizen), R.J.C. Bource (SGP), G.J.
Bosch (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)

:

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

1.

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

2.

Mededelingen
Op verzoek van mevrouw De Rooij herinnert de voorzitter de commissieleden aan de simulatiesessie
calamiteiten van 3 november 2015 waarvoor leden zich kunnen aanmelden bij mw. De Rooij. Mevrouw De
Rooij voegt toe dat ook fractie ondersteuners zich kunnen aanmelden. Eerder was een limiet gesteld van
maximaal twee leden per fractie. Deze limiet is losgelaten. Zolang er plek is kan iedereen zich aanmelden.
Mevrouw Prins meldt dat mevrouw Van Hartskamp verlaat is.

3.

Vaststellen vergaderorde
Naar aanleiding van een verzoek vanaf de tribune, stelt de voorzitter voor om de agendapunten 7.1.
Programmabegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 en agendapunt 7.2. Persoonsvolgende
financiering voorschoolse educatie, om te ruilen.
De commissie stemt hiermee in en de vergaderorde wordt als zodanig vastgesteld.

4.

Vaststellen resumé

4.1

Resumé van de openbare vergadering van de commissie Sociaal Domein d.d. 15 september 2015
Het resumé wordt vastgesteld met dien verstande dat bij punt 6.2. de woorden ‘zie mail’ die per abuis in het
resumé staan, worden verwijderd.
Op verzoek van mevrouw Leeuwin wordt haar vraag bij punt 8. met betrekking tot het aanleveren van reeds
bekende informatie bij aanvragen van cliënten, opgenomen in de lijst van toezeggingen.

Datum: 13-11-1516-10-15

Blad: 1

5.

Spreekrecht voor burgers
Hiervan is geen gebruik gemaakt.

6.

Informatie van het college.

6.1

Mededelingen over gaande projecten, actuele ontwikkelingen en regionaal overleg
Zowel wethouder Bakker als wethouder Verhage beantwoorden vragen naar aanleiding van de aan de
commissie toegestuurde mededelingen.

6.2

Lijst van toezeggingen: toelichting op voortgang
- De nummers 25 en 27 behandelen beiden het thema privacy in het sociaal domein.
Bij nummer 27 wordt toegezegd dat een presentatie zal worden georganiseerd over het onderwerp.
Afgesproken is dat presentaties alleen worden gegeven wanneer daar vanuit de commissie behoefte aan
is. Omdat bij punt 25 wordt toegezegd dat de regeling van privacy in het kader van het sociaal domein in
de commissie (november) zal worden besproken, besluit de commissie geen behoefte te hebben aan een
presentatie en nummer 27 derhalve af te voeren van de lijst van toezeggingen.
- Nummer 36 (beleidsplan Schuldhulpverlening): wethouder Bakker geeft aan dat de melding in de
toezegging dat het nieuwe beleidsplan schuldhulpverlening in het 3e kwartaal 2015 klaar zou zijn, onjuist is.
De tekst wordt aangepast naar 4e kwartaal.
- Nummer 37 (Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM)): Naar aanleiding van de vraag of de termijn van
de toezegging kan worden verplaatst van het 1e kwartaal 2016 naar het 4e kwartaal 2015 legt wethouder
Bakker uit dat dit niet mogelijk is omdat een te korte inventarisatie periode onder gebruikers van de CZM
het niet mogelijk maakt om een goed beeld te krijgen van de behoeften en mogelijkheden.
- Nummer 41 (aanvraagformulier Mantelzorgcompliment): Wethouder Bakker meldt dat het conform de
toezegging aangepaste aanvraagformulier te bekijken is op de website van de gemeente Huizen.
De commissie gaat akkoord met de volgende aanpassingen:
De nummers 27, 28, 32, 40 en 41 worden afgevoerd van de lijst.

6.3

Vragen aan het college
Wethouder Bakker en wethouder Verhage beantwoorden vragen van de fracties van de PvdA en de
ChristenUnie.

7.

Behandelpunten.

7.2

Persoonsvolgende financiering voorschoolse educatie
Wethouder Verhage beantwoordt vragen vanuit de commissie.
Geconcludeerd wordt dat de fracties verdere ontwikkelingen afwachten en nog verder zullen nadenken over
hoe in de toekomst invulling te geven aan de voorschoolse educatie.

7.1

Programmabegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Wethouder Bakker beantwoordt vragen vanuit de commissie.
Toezegging(en):
Naar aanleiding van de genoemde bestuurlijke prestaties onder punt 3. “maatschappelijke vastgoed” bij het
onderdeel Sociale infrastructuur, zegt wethouder Bakker toe de commissie via de mededelingen op de
hoogte te zullen houden van de uitkomsten van overleggen met zorginstellingen, kerken en andere
maatschappelijke organisaties.

Bij onderdelen in de concept Programmabegroting die betrekking hebben op de Participatiewet, zal de term
“fysieke beperking” worden vervangen door de term “arbeidsbeperking”.

Datum: 13-11-1516-10-15
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Advies:
Alle fracties behouden hun standpunt voor. De commissie adviseert de raad unaniem het stuk te behandelen
in de raadsvergadering van 5 november 2015.
De voorzitter meldt tot slot dat wanneer de commissie wijzigingen wenst in de concept-programmabegroting,
dit alleen via een amendement mogelijk is.
7.3 Rekenkamercommissie, onderzoek uitvoering Wmo
De heer Koster geeft een toelichting op het onderzoeksrapport.
Zowel de heer Koster als wethouder Verhage beantwoorden vragen vanuit de commissie.
Advies:
De commissie adviseert de raad unaniem het stuk als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van
5 november 2015. De fractie van het CDA geeft daarbij aan tijdens de raadsvergadering wel nog enkele
opmerkingen te zullen maken.
7.4 Sturingsinformatie sociaal domein gemeenteraad Huizen
Zowel wethouder Verhage als wethouder Bakker beantwoorden vragen vanuit de commissie
Toezegging(en):
Wethouder Verhage zegt toe in de vaste gegevensset het onderdeel begeleiding, dagbesteding,
behandeling, verblijf, te zullen verduidelijken, verder te zullen specificeren.
Wethouder Bakker zegt toe het gebruik van cliënt ondersteuning in 2016 mee te zullen nemen in de flexibele
gegevensset
Wethouder Bakker zegt toe dat in de gegevensset geen afkortingen zullen worden gebruikt.
Wethouder Bakker zegt toe vanaf 2016 in de gegevensset ook het voorgaande jaar op te nemen zodat een
vergelijking gemaakt kan worden tussen verleden, heden en toekomst.

Advies
De commissie adviseert de raad in grootst mogelijke meerderheid in te stemmen met het voorstel. De
vertegenwoordigers van de fractie van D66 nemen het voorstel, met een positieve insteek, mee terug naar de
fractie.

8.

Rondvraag en sluiting
Mevrouw Leeuwin (PvdA) geeft aan de notulen van de commissie van 9 juni 2015 digitaal niet terug te
kunnen vinden. De griffier meldt dat dit probleem bekend is en zo spoedig mogelijk verholpen wordt.
Mevrouw Van Werven geeft aan dat vanuit de Voedselbank en de huisartsen het geluid komt dat
onvoldoende duidelijk is wie zij binnen de gemeente voor een klant moeten benaderen.
De voorzitter meldt dat hij en de griffier op 26 oktober 2015 een afspraak hebben met een afvaardiging van
het bestuur van de Voedselbank ter voorbereiding op een bijeenkomst van de commissie Sociaal Domein
met de Voedselbank in de commissievergadering van 24 november aanstaande.
Mevrouw Van Werven vraagt verder of het onderwerp jeugd binnenkort een keer op de agenda zou kunnen
komen. Zij constateert dat jongeren vaak op een minder positieve manier in beeld komen en zou het zinvol
vinden om te praten over de benadering van jongeren.
De voorzitter zegt toe het verzoek van mevrouw Van Werven mee te zullen nemen naar de
agendacommissie. Het verslag van de agendacommissie is openbaar waardoor commissieleden automatisch
een terugkoppeling krijgen van de uitkomst.
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Er zijn geen verder vragen voor de rondvraag en de voorzitter sluit de vergadering om 22:47 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 november 2015
De secretaris,
De voorzitter,
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