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Besluitenlijst van de commissie Sociaal Domein, gehouden op dinsdag 4 oktober 2022 om 19.30 
uur in de Breukelenzaal, Boom en Bosch te Breukelen. 
 
Aanwezig 
Voorzitter Lukas Burgering 
Raadsadviseur AnneMarie Hiemstra 
 
De leden 
Lokaal Liberaal Kenneth de Boer 
D66 Steven Lameris (1-4), Lisanne Peelen (5-6) 
VVD Mischa de Wit 
GroenLinks Marja van Gaalen, Mariet Brandts 
CDA Sarah van Lindeberg-Hes 
Streekbelangen        Jan van Sligtenhorst 
PvdA Sophia Jeddaoui 
ChristenUnie-SGP Ike Roetman 
Samen Stichtse Vecht Primla Jaipal  
BVNL Edwin Marinus 
SP Tineke de Vries 
Afwezig: Het Vechtse Verbond 
 
Burgemeester en Wethouders 
Karin van Vliet 
 
Tevens aanwezig 
Vincent Raats   
 
1. Opening 

De voorzitter opent de commissievergadering en heet de belangstellenden, luisteraars, 
wethouder en commissieleden welkom.  
 

2. Vaststellen van de agenda 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.  
 
SSV vraagt of de wethouder een update kan geven over een inspreker in de raad van vorige 
week over het leerlingenvervoer. De wethouder geeft aan dat er elke dag contact is over de 
voortgang tussen de ouder, de vervoerder en de betrokken ambtenaar.  
 
De PvdA wil het ter kennisnamestuk NPO agenderen voor een volgende vergadering. Men wil 
met de commissie spreken over de pijlers van het uitvoeringsprogramma en het onderwerp 
thuiszitters, n.a.v. eerder gestelde vragen.  
 
 Actiepunt griffie: het presidium voorleggen om onderwerp NPO te agenderen voor een 

volgende commissie Sociaal Domein. 
 

3. Zienswijze begroting en bedrijfsplan Kansis 
Diverse commissieleden stellen technische vragen. De voorzitter verzoekt de commissieleden 
deze vragen voortaan vooraf schriftelijk te stellen. Enkele technische vragen zal ze schriftelijk 
beantwoorden (zoals de planning voor zonnepanelen en reiskostenvergoeding). 
 
Verschillende commissieleden refereren aan het werkbezoek bij Kansis. Dat gaf inzicht en 
kleuring bij de stukken die er nu liggen. Enkele aandachtspunten: 
- Graag meer cijfers en informatie in de begroting. 
- Let op bij gebruik van afkortingen: schrijf die de eerste keer voluit. 
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SSV en de SP hebben behoefte aan woordvoerdersoverleg/ wethoudersoverleg over de 
onderwerpen reiskostenvergoeding, werken zonder CAO en werkervaringsplekken.  

 
 Kan als hamerstuk naar de raad (voorbehoud door SSV).  

 
4. Nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Stichting De vechtstreek 
Diverse commissieleden geven aan dat het achteraf goedkeuren van een benoeming helaas vaker 
voorkomt. En dat men dat liever vooraf goedkeurt. LL wenst mevrouw Gadella veel succes. 
 

 Kan als hamerstuk naar de raad. 
 
5. A: Motie energiearmoede en motie (D66/ PvdA) 

 B: ‘Energiekosten voor verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk (CDA) 
De voorzitter stelt voor de moties tegelijk te behandelen en geeft eerst de indieners het woord. 
 
D66/ Lisanne Peelen licht de motie energiearmoede toe, die ingediend is n.a.v. schriftelijke vragen. 
Medio november heeft het college aangegeven met een uitvoeringsplan te komen en dat vinden de 
indieners van de motie te laat. Gevraagd wordt om z.s.m. een meldpunt energielasten in te richten. 
 
CDA/ Sarah van Lindenberg-Hess geeft aan dat verenigingen het moeilijk hebben en de 
energielasten vormen een groot punt van zorg zijn. Contributieverhogingen lijken onvermijdelijk, 
waardoor inwoners wellicht niet meer mee kunnen doen. De motie verzoekt het college in contact te 
treden met alle verenigingen over de mogelijke problemen en oplossingen bij de energiekosten. 
 
Wethouder Karin van Vliet onraad beide moties. De gemeente is al volop bezig met deze 
onderwerpen. 

- Motie energiearmoede: SV heeft zich al aangesloten bij de Schuldhulproute/ Geldfit. Daar 
kunnen inwoners en ondernemers terecht bij zorgen rondom financiën en wordt men 
doorverwezen naar lokale hulpverleners. En er is ook al centraal informatiepunt in SV. Nog 
meer meldpunten maakt het er niet duidelijker op. Via Schuldhulproute is er ook inzicht in de 
hulpvragen vanuit SV. Donderdag gaat de publiciteit van start richting inwoners. Verder is de 
gemeente is verder al op heel veel manieren aan de slag met het thema energiearmoede.  

- Motie energiekosten verenigingen: de verwachting is dat de Rijksoverheid met een landelijke 
compensatieregeling komt. En er is al overleg met verenigingen in gemeentelijke panden. 

 
Reacties vanuit de fracties: 

- PvdA: mist het gevoel van urgentie bij de wethouder bij de CDA-motie. Benadrukt het belang 
van de motie energiearmoede en noemt Utrecht als voorbeeld. 

- LL: steunt de moties niet omdat er al heel veel in gang is gezet.  
- CU-SGP: steunt de moties niet. Vraagt de partijen te overwegen de moties terug te nemen 

en de organisatie zijn werk te laten doen. 
- GL: positief tegenover de moties. Wel vragen erbij, onder meer over samenvoeging moties. 
- BVNL: steunt de motie van het CDA. De motie D66/ PvdA steunt BVNL niet.  
- SP: motie CDA sympathiek. Veel vragen bij de motie D66/ PvdA. Pleit voor structurele 

voorlichting door de gemeente, ook met posters want mensen met schulden zijn niet altijd 
digitaal vaardig. M.b.t. een meldpunt: is de gemeente klaar voor een tsunami aan 
hulpvragen? Tip: vraag ervaringsdeskundigen mee te kijken bij maken van beleid. 

- SB: steunt de moties niet. Ze zijn sympathiek maar er wordt al veel gedaan.  
- VVD: steunt de moties niet. Vraagt de wethouder om vast te beginnen met een inventarisatie, 

zodat bij een regeling vanuit het Rijk er meteen geacteerd kan worden. 
- SSV: steunt de motie van het CDA. Motie D66/ PvdA is volgens SSV geen oplossing.  
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 D66 overweegt de motie niet in te dienen en geeft aan eerst de samenwerking met/ 
communicatie over Geldfit af te wachten.  

 Het CDA: wil de motie indienen in de raad. 
 
6. Openstaande toezeggingen en moties 
GL:  wanneer is meer bekend over de locaties voor activiteiten voor ouderen? 
SSV:  wanneer komt de uitvoeringsagenda SD naar de raad? Wanneer komt er een raadsvoorstel 

over de atletiek? Hoe staat het met het integraal huisvestingsprogramma? En de lijst is niet 
compleet, er missen moties. 

LL:  ziet dat er meerdere moties en toezeggingen open blijven staan. Komt hiervoor met een 
voorstel.  

CU-SGP: de overzichten zijn niet informatief genoeg. Moet echt beter worden. 
CDA:  heeft er moeite mee dat er geen vragen aan wethouder Polman gesteld kunnen worden.  
PvdA:  wat is de stand van zaken van OSM Atletiek? En steunt opmerking CU-SGP. 
 
De voorzitter geeft aan dat commissieleden voorafgaand aan de commissie schriftelijke vragen 
kunnen stellen.   
 
Wethouder Karin van Vliet beantwoordt de vragen: 

- De uitvoeringsagenda SD is eind september in de informatieve commissie gepresenteerd. 
Het komt niet naar de raad want het betreft een collegebevoegdheid. 

- Er is goed contact met OSM Atletiek. De CU-SGP heeft vandaag contact gehad met OSM en 
geeft aan dat er rond december een plan naar de raad komt.  

- Integraal huisvestingsplan: heeft iets langer geduurd maar er zijn vorderingen. 
- Locaties voor ouderen-activiteiten komt terug in de informatieve commissie in november.  

 
7. Sluiting 
De voorzitter dankt de belangstellenden, wethouder en de commissieleden en sluit de vergadering 
om 21:16 uur. 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
AMH 
5-10-2022 
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