Resumé van de vergadering van de commissie Sociaal Domein van Huizen d.d. dinsdag 27 januari 2015
Aanvang
Einde

:
:

20:00 uur
23:20 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. M.N. Leeuwin (PvdA), J.H.
Zuurveen (PvdA), C.B. de la Mar (D66), mw. K. van Werven (D66), mw. M.E.
Lemmens (GroenLinks), M. Mdaghri (GroenLinks), J.B.R. Driessen (Dorpsbelangen
Huizen), A.T.M. van der Helm (Leefbaar Huizen), F.E.R. Koning (Leefbaar Huizen)
mw. M.J. Schraverus (ChristenUnie), G.J. Bosch (SGP)
Raadsgriffier: J. Veenstra
College: wethouder mw. J. Bakker-Klein, wethouder mw. mr. M. Verhage-van Kooten

Afwezig
(vermelding van
alleen afwezige
leden)

:

M.W. Hoelscher (PvdA) - voorzitter
R.H. Rebel (CDA), Mw L.C. Landré (GroenLinks), G.G. Oudhof (Dorpsbelangen
Huizen), A.J. van Bennekom (Leefbaar Huizen), R.J.C. Bource (SGP)

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 zij de heer M.W. Hoelscher vervangt als voorzitter en dat de heer R.J.C.
Bource (SGP) en de heer G.G. Oudhof (Dorpsbelangen Huizen) zich hebben afgemeld.
Ter info herinnert Mw. Mauritz de commissieleden aan het raadsbezoek aan Youké op 6 februari a.s..

3.

Vaststellen vergaderorde
Mw. Lemmens stelt voor om de mededelingen m.b.t. Talent Primair onder agendapunt 6.1, te behandelen bij
agendapunt 7.1 Stand van zaken/ontwikkelingen Talent Primair.

4.

Vaststellen notulen

4.1

Notulen van de openbare vergadering van de commissie Sociaal Domein d.d. 25 november 2014
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

4.2. Notulen van de besloten vergadering van de commissie Sociaal Domein d.d. 25 november 2014
De notulen worden vastgesteld met dien verstande dat:
- op pagina 2 “wordt door beide organisaties een bijdrage betaald”, wordt vervangen door “wordt door beide
organisaties gezamenlijk een bijdrage betaald”.
- de beantwoording van de vragen in alle gevallen wordt toegeschreven aan wethouder Bakker en niet aan
wethouder Verrhage zoals nu is aangegeven.
5.

Spreekrecht voor burgers.
Hiervan is geen gebruik gemaakt.

6.

Informatie van het college.

Datum: 02-02-15

Blad: 1

6.1

Mededelingen over gaande projecten, actuele ontwikkelingen en regionaal overleg
Achtereenvolgens wordt de informatie behandeld gegeven door:
- wethouder Bakker;
- wethouder Verhage.
Toezeggingen:
- Wethouder Verhage zegt toe het RBL te verzoeken om bij de eerstvolgende commissievergadering op
3 maart 2015 een toelichting te geven op de werkzaamheden van het RBL.
- Wethouder Bakker zegt toe het evaluatieverslag naar aanleiding van het convenant zelfregie aan de
commissie te zullen doen toekomen
- Wethouder Bakker zegt toe de commissie via de mededelingen op de hoogte te houden van de stand
van zaken m.b.t. het klachtenmeldpunt Sociaal Domein

6.2

Lijst van toezeggingen: toelichting op voortgang
Punt 27 (Huizen in veilige handen): Wethouder Verhage deelt daarover mee dat de informatie- en
brainstormsessie in samenwerking met de Vrijwilligerscentrale en het Sportplatform, vermoedelijk op 11
maart 2015 zal plaatsvinden.
De commissie gaat akkoord met de volgende aanpassingen:
De nummers 29, 32, 34, 35, 44, 47, 48, 51 en 57 worden afgevoerd van de lijst.

6.3

Vragen aan het college
Er zijn geen vragen gesteld.

7.

Behandelpunten.

7.1

Stand van zaken/ontwikkelingen Talent Primair
De heer J. van Brecht geeft een toelichting op de huidige stand van zaken bij Talent Primair
Zowel Wethouder Verhage als de heer Van Brecht beantwoorden vragen vanuit de commissie
Toezegging(en):
- Wethouder Verhage zegt toe de communicatie naar de raad vanuit het GO mee te nemen.
Wethouder Verhage zegt toe de commissie t.z.t. te zullen informeren over de toekomstige spreiding
van kinderen bij Talent Primair na verhuizing van het HB-onderwijs naar Blaricum.

7.2. Rapport “Kwaliteit gemeentelijk toezicht kinderopvang 2013/2014
Wethouder Verhage en mw. D. Willems beantwoorden vragen vanuit de commissie.
De commissie stemt er mee in dat het rapport opnieuw via rubriek A (voor kennisgeving aannemen) van de
lijst van ingekomen stukken aan de raad wordt aangeboden voor zijn vergadering van 12 februari a.s.
7.3

Regionale SamenwerkingsAgenda
Besloten wordt om de agendapunten 7.3 en 7.4. gezamenlijk te behandelen.
De heer Cnossen (directeur MZ) geeft een presentatie over de Regionale Samenwerkingsagenda
Mw. Chaara (beleidsmedewerker MZ) geeft een presentatie over het Kwaliteitsbeleid Sociaal Domein
De commissie stemt in met de bovenliggende thema’s voor de samenwerkingsagenda zoals voorgesteld op
pagina 8 van de presentatie “Regionale SamenwerkingsAgenda”, te weten:
- lokaal-regionaal
- innovatie aanbod
- positie van de inwoner
en de aanvullingen daarop zoals die zijn voorgesteld door de heer De Kok (CDA).

Datum: 02-02-15

Blad: 2

7.4

Presentatie Kwaliteitsbeleid Sociaal Domein
Zie 7.3.

8.

Rondvraag en sluiting
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter sluit de vergadering om 23.20 uur af.

Datum: 02-02-15

Blad: 3

