Resumé van de vergadering van de commissie Sociaal Domein van Huizen d.d. dinsdag 3 maart 2015
Aanvang
Einde

:
:

20:00 uur
22:37 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), R.H.
Rebel (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), G.G. Oudhof (Dorpsbelangen
Huizen), J.B.R. Driessen (Dorpsbelangen Huizen), A.J. van Bennekom (Leefbaar
Huizen), F.E.R. Koning (Leefbaar Huizen), mw. M.H. Mauritz-van Beem
(ChristenUnie), mw. M.J. Schraverus (ChristenUnie), 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)

:

1.

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

2.

Mededelingen
De heer Hoelscher herinnert de commissieleden aan verschillende komende werkbezoeken bij de
Huizermaatschool, SBO De Wijngaard en zwembad Sijsjesberg waarvoor leden zich kunnen aanmelden bij
mw. De Rooij.

3.

Vaststellen vergaderorde
De commissie stemt in met het voorstel van de heer Hoelscher om de agendapunten 7.1
Rekenkamercommissie, onderzoek schuldhulpverlening in Huizen en 7.2. jaarverslag 2013-2014 Regionaal
Bureau Leerlingzaken, om te draaien.

4.

Vaststellen notulen

4.1

Notulen van de openbare vergadering van de commissie Sociaal Domein d.d. 27 januari 2015
De notulen worden vastgesteld met dien verstande dat op pagina 6 tweede alinea “mevrouw Van Hartskamp”
wordt vervangen door “mevrouw Van Werven”.

5.

Spreekrecht voor burgers.
Hiervan is geen gebruik gemaakt.

6.

Informatie van het college.

Datum: 06-03-15

Blad: 1

6.1

Mededelingen over gaande projecten, actuele ontwikkelingen en regionaal overleg
Wethouder Verhage beantwoordt vragen naar aanleiding van de aan de commissie toegestuurde
mededelingen.
Wethouder Verhage zegt toe dat zij het idee om de ervaringen van een ervaringsdeskundige een rol te geven
in de voorlichting zal meenemen in een overleg met de GGD. Zij zal de commissie informeren over wat de
GGD van het idee vindt.

6.2

Lijst van toezeggingen: toelichting op voortgang
- Nummer 25 (Huizen in veilige handen): Wethouder Verhage deelt mee dat de geplande informatie- en de
brainstormavond plaats heeft op woensdag 11 maart.
- Nummer 28 (VVE-wachtlijsten): Wethouder Verhage deelt mee in het 2e kwartaal van 2015 met een
voorstel te komen.
- Nummer 29 (Stadspark): Wethouder Bakker stelt voor om dit onderwerp over te hevelen naar de
commissie Fysiek Domein.
- Nummer 33 (Villa Primair): Wethouder Verhage zal informeren naar de status van de statuten.
- Nummer 35 (Collectieve ziektekostenverzekering): Wethouder Bakker deelt mee in het 2e kwartaal 2015 na
overleg met de cliëntenraad Wwb, met een voorstel te komen.
- Nummers 44 (huishoudelijke hulp) en 47 (Netwerkbedrijf): Wethouder Bakker deelt mee de voor het 1e
kwartaal toegezegde informatie te zullen meenemen bij de mededelingen voor de vergadering van 7 april
2015.
- Nummer 52 (Convenant zelfregie): Wethouder Bakker zegt toe te zullen informeren naar het eerder
beloofde evaluatieverslag.
- Nummer 53 (klachtenmeldpunt Sociaal Domein): Wethouder Bakker deelt mee dat de functie van
ombudsman per 1 april 2015 vervult wordt.
De commissie gaat akkoord met de volgende aanpassingen:
Nummer 51 wordt afgevoerd van de lijst.

6.3

Vragen aan het college
De vooraf gestelde vragen van de fractie van de PvdA zijn voldoende beantwoord. Er worden verder geen
vragen gesteld.
Wethouder Bakker zegt toe dat zij zal nagaan of het mogelijk is om op de gemeentelijke website aanvullende
informatie te geven over tijdelijke inkomensondersteuning.

7.

Behandelpunten.

7.1

Jaarverslag 2013-2014 Regionaal Bureau Leerlingzaken
De heer I. Meuwise geeft een toelichting op de huidige stand van zaken bij het Regionaal Bureau
Leerlingzaken.
Wethouder Verhage beantwoordt vragen vanuit de commissie.
Toezegging(en):
Wethouder Verhage zegt toe de commissie de notitie te zullen doen toekomen waarin wordt ingegaan op de

relatie tussen beleid en uitvoering van het RBL.
De commissie stemt er mee in dat het rapport via rubriek A (voor kennisgeving aannemen) van de lijst van
ingekomen stukken aan de raad wordt aangeboden voor zijn vergadering van 19 maart a.s.
7.2. Rekenkamercommissie, onderzoek schuldhulpverlening in Huizen
De heer Koster geeft een toelichting op het onderzoeksrapport.
Zowel de heer Koster als wethouder Bakker beantwoorden vragen vanuit de commissie.

Datum: 06-03-15

Blad: 2

Toezegging(en):
Wethouder Bakker zegt toe in de volgende commissievergadering van 7 april 2015 een plan van aanpak voor
de verbetering van de schuldhulpverlening, inclusief de privacy-aspecten, te zullen presenteren.
Advies
De commissie adviseert de raad in meerderheid in te stemmen met het voorstel. De vertegenwoordigers van
de fracties van VVD en PvdA behielden hun standpunt voor.
8.

Rondvraag en sluiting
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter sluit de vergadering om 22:37 uur af.

Datum: 06-03-15

Blad: 3

