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Besluitenlijst van de commissie Sociaal Domein, gehouden op dinsdag 29 november 2022 om 
19.30 uur in de Breukelenzaal, Boom en Bosch te Breukelen. 
 
Aanwezig 
Voorzitter Mieke Hoek 
Raadsadviseur AnneMarie Hiemstra 
 
De leden 
Lokaal Liberaal Kenneth de Boer (1-6), Ronald van Liempdt (7-10) 
D66 Lisanne Peelen  
VVD Mishael van Luipen 
GroenLinks Mariet Brandts  
CDA Sarah van Lindenberg-Hes 
Streekbelangen        Marieke Versloot (1-6), Jan van Sligtenhorst (7-10) 
PvdA Sophia Jeddaoui 
ChristenUnie-SGP Immanuel Wijland (1-5), Victor van Dijk (6-10) 
Samen Stichtse Vecht Riette Habes 
BVNL Edwin Marinus 
SP Tineke de Vries 
HVV Raymond Fiscalini 
 
Burgemeester en Wethouders: Dick Polman, Karin van Vliet 
   
 
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.  
 

3. Insprekers 
Christa van Lienden van de Katholieke Bond voor Ouderen spreekt in over de 
ontmoetingslocaties voor ouderen. Ze roept de commissie op te investeren in nieuwe 
ontmoetingslocaties. De volledige tekst is bij de agenda gevoegd. 

 
4. Bestedingsplan middelen Parlementaire Onderzoekscommissie Kinderopvangtoeslagen 

(POK-middelen) 
Er leven veel vragen en zorgen bij de commissie over de uitwerking van het plan. Vooral of de 
middelen echt ten goede komen aan de doelgroep/ kwetsbare inwoners in plaats van ingezet bij 
de eigen en andere organisaties om de processen beter te laten lopen. Enkele accenten: 
- SB en CU-SGP: zorgen over de borging (want de middelen zijn incidenteel). 
- CDA: kijk naar andere gemeenten en project Robuste Overheid. Neem de tijd om na te 

denken over een nieuwe opzet. En hoe kan er een gezamenlijk stuk komen, waarin ook de 
raad zich herkent? 

- PvdA: veel PM-posten lijkt op blanco cheque. En hoe wordt de doelgroep concreet versterkt? 
- PvdA, SB: waarom van dit geld medewerkers TIM laten trainen door LEEF? 
- LL: zorgen over de samenwerking met TIM SV. 
- SSV: spreek met bewoners, kijk waar die tegenaan lopen en los dat op. Zet het geld in om 

het systeem met allerlei loketten te veranderen. Maak het integraal. Regel de 
rechtsbescherming beter. Zet de dienstverlening voorop. 

- GL: betrek ervaringsdeskundigen bij het plan. Versterk en verbeter de informatiefunctie. En 
hoe bereik je mensen die het vertrouwen in de overheid kwijt zijn? 

- HVV: betere onderbouwing nodig, mag duidelijker en slagvaardiger. 
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Wethouder Dick Polman schetst het perspectief: het gaat hier om een budget van 1-1,5% ten 
opzichte van het sociaal domein budget van 55 miljoen. Het voorliggend plan is op hoofdlijnen en 
moet nog verder uitgewerkt worden. Maar soms moet je op weg gaan, zonder dat je de heel 
concrete eindbestemming weet. Plan is om samen met een aantal organisaties zaken te 
verbeteren. Er zijn enkele concrete voorstellen (zoals rechtsbescherming, sociaal raadslieden, 
maatwerkbudget aan de achterkant om problemen op te lossen in de praktijk). Hij geeft aan dat 
er naar andere gemeente is gekeken en dat ook bij de uitvoering zal gebeuren. Dat de expertise 
van LEEF ingezet wordt om medewerkers van TIM te versterken om de doelgroep beter te 
bereiken. Het gaat erom dat mensen niet vermorzeld raken. Als dat toch dreigt, zijn er 
organisaties en sociaal raadslieden. Het gaat er niet om dat we mensen zelf gaan trainen, of hen 
geld geven. Maar dat we zorgen dat de informatie- en advieslijn te verbeteren en op elkaar aan 
te laten sluiten. Wil zeker meenemen om mogelijkheid tot integraal loket te verkennen. Inwoners 
worden ook bij het plan betrokken.   

 
De wethouder wil voor de behandeling in de raad nog een Q&A organiseren en staat open om 
het plan aan te passen, mits er concrete en gedragen plannen uit de commissie komen. Enkele 
fracties (HVV/ SSV/ SP en PvdA) vinden het voorstel niet besluitrijp. De meerderheid wil het als 
hamer- of bespreekstuk agenderen voor de raad en/of wacht de Q&A nog af. 
 
 Kan als bespreekstuk naar de raad.  
 Actiepunten wethouder Polman:  

o voor de raad een Q&A organiseren. 
o Terugkomen op budget wijkteam 40.000 euro voor maatwerk (vraag SSV). 

 
5. Handhaving wet inburgering en participatiewet  

Wordt doorgeschoven naar de commissie van januari. 
 
6. Zienswijze begrotingswijziging GGD 

Vrijwel alle fracties spitsen hun reactie toe op het debacle rondom het digitale kinddossier 
(GGiD). De begrotingswijziging gaat daar nu niet over, maar in de zienswijze is wel een reactie/ 
vooruitblik opgenomen over het GGiD.  
 
De commissie vraagt de wethouder of de toonzetting van de zienswijze steviger kan en om 
reflectie van de GGD over hoe dit kon gebeuren. De wethouder kijkt wat ze kan doen. Ze legt uit 
dat die stevige toon en vraag om reflectie richting GGD -als het daadwerkelijk over de GGiD 
gaat- zeker zal gebeuren. Het onderwerp komt t.z.t. nog richting de commissie. 

 
 Kan als hamerstuk naar de raad.  
 Actiepunten wethouder Van Vliet:  

o kijken of de brief steviger geformuleerd kan.  
o Schriftelijk terugkomen op vraag SSV over verzekeringen/ aansprakelijkheid..  

 
7. Ontwerp en kostenraming nieuwbouw Broeckland College 

Vrijwel alle fracties geven aan blij te zijn dat de bouw gaat beginnen. Wel leven er zorgen om een 
eventuele kostenoverstijging. En kan de gemeente niet beter zelf als bouwheer optreden? 
 
De wethouder licht toe dat het project zeer recent opnieuw is doorberekend en de kosten gelijk 
bleven. Bouwkosten zijn altijd in beweging, maar er zijn afspraken dat gemeente vroegtijdig 
geïnformeerd wordt. Ambtenaren vanuit onderwijshuisvesting zijn nauw betrokken bij de bouw. 
De school kan bij overschrijdingen nog keuzes maken, zoals afzien van een kelder of Sedum 
dak. De schoolstichting treedt op als bouwheer, want heeft veel meer ervaring met het bouwen 
van scholen. Men had daarin ook de keuze om het wel of niet te doen.  
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 Kan als hamerstuk naar de raad. 
8. Uitvoeringsplan en brochure Nationaal onderwijs programma 
Het onderwerp is geagendeerd door de PvdA en wordt behandeld als agendapunt 8. De PvdA is 
benieuwd wat wethouder hierover heeft te zeggen.  
 
Wethouder Van Vliet licht toe dat het geld bedoeld is voor scholen om in te zetten door de corona-
achterstanden. Er waren 4 pijlers benoemd, waarvan 1 pijler voor thuiszitters. De scholen hebben er 
zelf voor gekozen om het geld voor andere pijlers in te zetten. Als gemeente kunnen we hier verder 
niet op sturen, het is aan de scholen zelf. Van de 10.000 leerlingen in SV zitten er 11 thuis, waarvan 
een deel vrijstelling heeft omdat ze naar een dagbesteding gaan. De thuiszitters zijn allemaal in beeld 
bij het Regionale Bureau Leerplicht, en die geeft aan dat er een marginaal probleem is. De kinderen 
komen in een procedure bij de Samenwerkingsverbanden. 
 
De VVD en D66 vragen de PvdA waarom men denkt dat -als de scholen zelf aangeven hier geen 
extra ondersteuning op nodig te hebben-, de PvdA denkt dat het dan wel nodig is.  
 
De PvdA houdt een pleidooi voor de inzet van de middelen voor thuiszitters. Deze groep is volgens 
hen niet in beeld en de gemeente moet de regie pakken.  
 
De wethouder geeft aan na te willen denken over hoe de commissie te informeren over thuiszitters, 
wellicht in combinatie met het activeren van jongeren.  
 
9. Motie PvdA ‘liefde in de bijstand’ 
Wordt behandeld als punt 8. De PvdA vraagt aan de wethouder of deze de motie wil overnemen. 
 
De wethouder geeft aan dat de gemeente per 1 april met een proef start van een halfjaar, waarbij 
mensen niet gekort worden op hun bijstandsuitkering bij samenwonen.  
 
LL vraagt de PvdA om voortaan eerst in gesprek te gaan met de wethouder voordat men een motie 
neerlegt. De PvdA geeft aan deze suggestie mee te nemen, maar dat er soms ene motie nodig is om 
zaken in beweging te krijgen. De PvdA trekt de motie in.  
 
10. Sluiting 
De voorzitter dankt de belangstellenden, wethouder en de commissieleden en sluit de vergadering 
om 22:55 uur 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
AMH 
30-11-2022 
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