
 

VERSLAG 

PORTEFEUILLEHOUDERSOVERLEG 

SOCIAAL DOMEIN 

 

Algemeen 

Overleg Portefeuillehoudersoverleg sociaal domein 

Datum: 30 juni 2016  

Tijd: 09:30 – 13:00 (inclusief themalunch) 

Locatie: Regiokantoor Bussum 

Voorzitter: Eric van der Want 

Secretaris: Hans Uneken 

Kenmerk: 16.0009803 

 

VERSLAG 

WONEN + SOCIAAL DOMEIN 

1. Opening en mededelingen 

Inhoud 

Eric van der Want opent de vergadering om 09.30 uur.  

Actiepunten 

-- 

Het portefeuillehoudersoverleg stelt vast: 

-- 

 

2. Mededelingen 

Inhoud 

Er zijn geen mededelingen. 

Actiepunten 

-- 

Het portefeuillehoudersoverleg stelt vast: 

-- 

 

3. Vaststellen verslag 12 mei 2016 

Inhoud 

a. Verslag portefeuillehoudersoverleg sociaal domein d.d. 12 mei 2016 kenmerk 16.0005106 

Er zijn geen vragen of opmerkingen naar aanleiding van het verslag. Het verslag wordt ongewijzigd 

vastgesteld. 

 

b. Vertrouwelijk verslag portefeuillehoudersoverleg sociaal domein d.d. 12 mei 2016 kenmerk 16.0005110 

Er zijn geen vragen of opmerkingen naar aanleiding van het verslag. Het verslag wordt ongewijzigd 

vastgesteld. 

Actiepunten 

-- 

Het portefeuillehoudersoverleg stelt vast: 

1. Het verslag portefeuillehoudersoverleg sociaal domein d.d. 21 mei 2016 kenmerk 16.0005106 wordt 

vastgesteld.  

2. Het vertrouwelijk verslag portefeuillehoudersoverleg sociaal domein d.d. 12 mei 2016 kenmerk 

16.0005110 wordt vastgesteld 

 

4. Woonvisie Gooi en Vechtstreek 2016 - 2030 

Inhoud 

Voorafgaand aan het portefeuillehoudersoverleg heeft een overleg plaatsgevonden over de woonvisie 

waarbij aandacht was voor de volgende discussiepunten: grens betaalbare koop, mogelijkheid tot 
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verevening, grenzen aan groei. De uitkomsten hiervan worden verwerkt in een definitief concept.  

De begeleidingscommissie van de Stuurgroep Wonen, bestaande uit Peter Eijking, Marianne Verhage en 

Betske van Henten, zijn gemandateerd om te bewaken dat de aanpassingen in de concept woonvisie 

worden doorgevoerd. Het aangepaste concept wordt voorgelegd aan het portefeuillehoudersoverleg 

fysiek domein en vervolgens ter behandeling aan gemeenteraden aangeboden.  

Het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein is akkoord met het voorstel de woonvisie ter behandeling 

aan gemeenteraden aan te bieden en daarbij de voorgestelde procedure van behandeling te hanteren. 

 

Marianne Verhage geeft aan dat de raden op dit onderwerp nog een gezamenlijk moment wensen 

waarin ze elkaar kunnen raadplegen. Hieraan wordt invulling gegeven door de Woonvisie te agenderen 

voor het Regiopodium van 19 september (in Laren). Het onderwerp bescherming & opvang wordt dan 

geagendeerd voor het volgende Regiopodium, op 25 oktober. Hans Uneken pleit er voor dat er zoveel 

mogelijk bestuurders aanwezig zijn bij het Regiopodium van 19 september.   

Eric van der Wan voegt toe dat er nog veel reflectiemomenten (nodig) zijn. Vanuit maatschappelijk 

oogpunt zijn wij verantwoordelijk om kwetsbare mensen op te vangen. Vanuit die gedachte vraagt hij 

specifiek aandacht voor deze doelgroep binnen de woonvisie.  

Actiepunten 

-- 

Het portefeuillehoudersoverleg stelt vast:  

1. De woonvisie Gooi en Vechtstreek voor behandeling in de gemeenteraden met het verzoek om 

advisering aan het college.  

2. De procedure voor behandeling van de woonvisie Gooi en Vechtstreek: 

a. Behandeling in de colleges 

b. Advisering door gemeenteraden aan de colleges  

c. Verwerking van de advisering van gemeenteraden door de stuurgroep wonen Gooi en Vechtstreek 

d. Vaststellen van de woonvisie Gooi en Vechtstreek 2016 – 2013 voor behandeling in de 

gemeenteraden door de stuurgroep wonen 

e. Behandeling in de colleges 

f. Vaststelling door de gemeenteraden 

 

5. Convenant Centraal Orgaan opvang Asielzoekers 

Inhoud 

De voorzitter heet Saloua Chaara welkom. Zij geeft een toelichting op de totstandkoming en het proces 

rondom het convenant “opvang met geestkracht” en de ervaringen met het COA. Het convenant beoogt 
een integrale aanpak om mensen in moeilijke omstandigheden op allerlei manieren te helpen. 

 

Leen van der Pols uit zijn tevredenheid over het convenant. De samenwerking tussen gemeenten en het 

COA loopt goed, er is veel ambitie, sleutelwoorden zijn contact en vertrouwen tussen de partijen. Met de 

positionering van een vrijwilligerscoördinator lopen de processen nu ook beter.  

 

Saloua Chaara geeft aan dat proces nu in de fase komt van het maken van projectplannen met een 

uitgewerkte begroting, e.e.a. in overleg met het directieoverleg. In de eerste week van juli 2016 

ontvangen de gemeenten de definitieve versie van het convenant, inclusief een collegevoorstel. De 

colleges van B&W van de afzonderlijke gemeenten stellen op uiterlijk 6 september 2016 het convenant 

vast. Het streven is om de ondertekening van het convenant, aansluitend op de stuurgroep sociaal 

domein van vrijdag 16 september 2016, te organiseren. 

  

Volgens Sandra van Rijkom stond het COA tijdens het VNG congres nog op het standpunt dat 

doorgeleiden naar werk niet mogelijk was. Er is toen geopperd om de gemeenten aan de voorkant in te 

schakelen. Deze suggestie is onvoldoende terug te zien in het voorliggende convenant.  

Marianne Verhage vraagt aandacht voor de positie van Vluchtelingenwerk. Eric van der Want suggereert 

om deze organisatie in breder perspectief op te nemen, dat wil zeggen in relatie tot andere aanbieders.  

Nicolien van Vroonhoven merkt op dat de afspraken met name op het sociaal maatschappelijke vlak 

liggen, zij mist de positie van huisvesting in dit convenant. De piek in aanvragen is te verwachten in 2017 
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en 2018, daarna normaliseert de situatie. Qua huisvesting moeten we ons daarop richten en de komende 

tijd met de flexibiliteit en kracht van de Regio hieraan tegemoet komen. Het vraagstuk huisvesting hoeft 

volgens Eric van der Want niet met het COA besproken te worden, dat is een aangelegenheid van de 

gemeenten zelf. Marleen Sanderse geeft aan dat Gooise Meren beter betrokken wil worden en zijn bij 

verdere overleggen en het redigeren van het convenant. Leen van der Pols pleit voor het verhelderen van 

de structuur en taakverdeling lokaal-regionaal. Op de vraag van Marianne Verhage of er in het convenant 

aandacht is voor bijvoorbeeld voorschoolse opvang/VVE geeft Saloua Chaara aan dat de VVE binnen het 

project eerste opvang onderwijs zit. Zwemles kan als activiteit worden opgenomen in het uitvoeringsplan.  

Met inachtneming van de gemaakte opmerkingen gaan de portefeuillehouders akkoord met de 

voorgestelde procedure voor behandeling.  

Actiepunten 

-- 

Het portefeuillehoudersoverleg:  

3. Het convenant opvang met geestkracht bespreken  

4. Stelt de procedure voor behandeling vast: 

a. Vaststelling door de colleges 

b. Ondertekening 16 september 2016 

 

 

6. Rondvraag 

Inhoud 

Er zijn geen zaken voor de rondvraag. 

Actiepunten 

-- 

Het portefeuillehoudersoverleg stelt vast: 

-- 

 

SOCIAAL DOMEIN 

7. Vaststellen agenda 

Inhoud 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

Actiepunten 

-- 

Het portefeuillehoudersoverleg stelt vast: 

-- 

 

8. Mededelingen 

Inhoud 

 JOGG 

Jeannette van der Veer geeft bij alle gemeenten een toelichting op de inhoud en (financiële) 

consequenties van het project Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). In principe is de afspraak dat het 

project budgettair neutraal wordt uitgevoerd, van mogelijke overschrijding wordt direct melding 

gemaakt. De fee van € 30.000,00 staat op de begroting van de Regio, de gemeenten zijn lokaal 
verantwoordelijk voor de uitvoering en het aanstellen een regisseur, bv buurtsportcoaches. De 

gemeenten Huizen en Hilversum zijn akkoord en worden JOGG gemeenten. De gemeente Gooise Meren 

krijgt deze status per oktober a.s.  

 

 Zilveren Kruis 

Janny Bakker deelt mede het Zilveren Kruis een vast contactpersoon voor de Regio heeft, vanuit de Regio 

is Jordy van Slooten contactpersoon richting het Zilveren Kruis. Wat betreft de casemanager dementie 

stelt het Zilveren Kruis zich helaas nog terughoudend op. Het Zilveren Kruis monitor deze Regio wel op  

groei en ontwikkeling op dit punt.  

De proef ‘één thuishulp voor persoonlijke verzorging & hulp bij het huishouden’ blijkt moeilijk inpasbaar 
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in de inkoopstrategie. Het overleg hierover verloopt wel constructiever. Het ministerie van VWS 

participeert ook in deze pilot. De pilot wordt vóór de zomer uitgewerkt. Het netwerk goed & gezond 

leven richt zich ook op dit thema. Voor de bijeenkomsten van dit netwerk worden alle wethouders Wmo 

uitgenodigd. Janny Bakker pleit ervoor dat zoveel mogelijk bestuurders hierbij aanwezig zijn. 

Actiepunten 

-- 

Het portefeuillehoudersoverleg stelt vast: 

-- 

 

9. Crisisdienst bij huiselijk geweld en kindermishandeling 

Inhoud 

De voorzitter heeft Michel Simon welkom. Michel Simon geeft een toelichting op de totstandkoming van 

het voorstel crisisdienst bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Naar aanleiding van de toelichting 

worden de volgende opmerkingen en aandachtspunten gemaakt: 

 Afwegingskader; in samenspraak met Veilig Thuis en de uitvoeringsdiensten afwegingskader 

opstellen om te bepalen wanneer opgeschaald dan wel afgeschaald kan worden.  

 Samenwerking regionaal; er ligt nu een landelijke basis die regionaal vorm gegeven moet worden. Er 

kan geen sprake zijn van vrijblijvendheid. Alle gemeenten moet professioneel en gelijk handelen. De 

praktische uitwerking van de regionale samenwerking moet stap voor stap goed inzichtelijk zijn.  

 Benadrukken budget neutrale bekostiging heeft de aandacht van de regionale werkgroep.  

 Informeren gemeenteraden; er wordt een raadsinformatiebrief opgesteld over het inspectierapport. 

 Uitvoeringsdiensten; het voorstel heeft grote impact op de uitvoeringsdiensten. Een belangrijk 

aandachtspunt is het (mogelijk) investeren in de professionaliteit/formatie van lokale 

uitvoeringsdiensten om op gelijk kwaliteitsniveau te komen. Betrekken van de (jeugd)consulenten 

zodat er een gezamenlijk gevoel van urgentie ontstaat; deze samenspraak is belangrijk zo niet 

voorwaardelijk. Terugkoppeling op dit punt richting portefeuillehouders. 

 Relatie/overlap tussen huiselijk geweld, maatschappelijke opvang en GGZ; op termijn 

benoemen/aanhaken.. Pleidooi om het woord crisisdienst te verbreden, het gaat om 24uurs opvang. 

In de beeldvorming belangrijk dat de crisisdienst goed samenwerkt met GGZ, gemeentelijke 

uitvoeringsdiensten en andere partijen. Dit onderdeel heeft nu beslag in de beleidsontwikkeling 

opvang & bescherming. Alle partijen (gemeenten, aanbieders, verzekeraar) zetten een 24 uurs 

zorgnetwerk op zodat de zorg in ieder geval nabij is. Op termijn moet dit aanhaken bij de crisisdienst. 

Een ander vraagstuk is de crisis bij jongeren/kinderen. De verbinding tussen de ontwikkelingen 

rondom de crisisdienst en de genoemde vraagstukken wordt opgenomen in de notitie. 

 

Met inachtneming van de gemaakte opmerkingen ondersteunen de portefeuillehouders de hoofdlijnen 

van voorliggende voorstel.  

 

Het portefeuillehouders overleg sociaal domein adviseert positief over het scenario om de  uitvoering van 

de crisisdienst Huiselijk Geweld (HG) en Kindermishandeling (KM), onder te brengen bij de Regio Gooi & 

Vechtstreek. Dit besluit is inmiddels bevestigd door de verschillend colleges. De uitvoering van de 

crisisdienst wordt daarmee vanaf 1 januari 2017 door Veilig Thuis uitgevoerd.  

Concreet betekent het besluit dat een groot deel van de uitvoeringscapaciteit van de huidige ambulante 

spoedhulp (ASH) en de crisisdienst van de Jeugd en Gezinsbeschermers (JGB) overgaat naar Veilig Thuis. 

De focus van Veilig Thuis 2017 komt te liggen op het realiseren van acute en directe veiligheid, in lijn met 

de (landelijke) visie op veiligheid, zoals opgesteld door Sander van Arum en Linda Vogtländer. 

 

Het uitvoeren van onderzoek naar Huiselijk Geweld en Kindermishandeling zal, in lijn met deze visie, 

"breed" worden opgepakt. Niet alleen of HG en KM voorkomt, maar hoe acute en directe veiligheid 

geborgd kan worden en wat nodig is om stabiele veiligheid te realiseren. Intersectoraal, multidisciplinair 

en systeemgericht.  

  

Ook ten aanzien van wat er nodig is om dit resultaat te bereiken wordt "breed" ingezet. Van inzet van het 

sociaal netwerk (naast familie/vrienden, ook sportvereniging, kerk, etc.), corporaties, of welzijn tot 
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justitiële partners en gespecialiseerde GGZ. 

Actiepunten 

1. Toevoegen aan het voorstel: 

 Raadsinformatiebrief over het inspectierapport 

 Rol/betrokkenheid/kwaliteit uitvoeringsdiensten 

 Budgetneutraal 

 Benoemen verbinding met genoemde vraagstukken 

Het portefeuillehoudersoverleg stelt vast: 

5. Het voorstel crisisdienst bij huiselijk geweld en kindermishandeling voor behandeling door de 

colleges. 

 

10. Programma volwasseneducatie Gooi en Vechtstreek 

Inhoud 

De voorzitter heet Marjet van Elten welkom. Marjet van Elten geeft een toelichting op het programma 

volwasseneducatie Gooi en Vechtstreek. Het programma is gericht op het bestrijden van 

laaggeletterdheid bij volwassenen met Nederlands als eerste taal (NT1), bij allochtone volwassenen 

zonder inburgeringsplicht (NT2) en voor non-formele taalverwerving gericht op participatie en niet 

noodzakelijkerwijs op het behalen van een diploma. Als centrumgemeente krijgt de gemeente Hilversum 

vanuit de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) 6 ton uitgekeerd ten behoeve van de Regio Gooi en 

Vechtstreek. Hiervan is 3 ton bestemd voor afname (verplichte winkelnering) van taaltrajecten bij het 

ROC. Voor de non formele taaltrajecten, bv via het Taalhuis, is 3 ton beschikbaar.  

 

Gerben Struik vraagt of de toetsen conform de wet taaleis zijn ingekocht. Marjet van Elten bevestigt dat 

en licht verder toe dat de uitvoeringsdiensten en het Taalhuis naar aanleiding van het advies volgens een 

afgesproken procedure zorgen voor een ‘warme’ overdracht naar het Taalhuis.   
Peter Eijking is voorstander van een regionale aanpak; de afzonderlijke budgetten van de gemeenten zijn 

te klein om dit op te pakken. De wijze waarop de WEB-gelden  binnenkomen verandert niks aan het 

voorstel. Sandra van Rijkom merkt op dat de beslissing hierover een raadsaangelegenheid is.  

Eric van der Want licht toe dat het op dit moment een stimuleringsregeling vanuit het Rijk betreft, een 

beslissing over een al dan niet regionale aanpak hoeft niet nu te worden genomen.  

Ten behoeve van de beeldvorming richting de gemeenteraden hechten Leen van der Pols en Janny 

Bakker waarde aan het inzichtelijk maken van gegevens per gemeente; om hoeveel mensen gaat het en 

wie maken er gebruik van?  Marjet van Elten geeft aan dat deze gegevens nog niet in beeld zijn. Mensen 

die zich nu melden worden wel geregistreerd via de instrumenten van de Stichting Lezen en Schrijven.  

 

De besteding van WEB-gelden is aan regels gebonden. De regionale werkgroep monitort de besteding. 

Hans Uneken stelt voor dat bij de monitoring het lokale niveau specifiek wordt aangegeven. Ook de 

samenwerking met de uitvoeringsdiensten wordt in dat kader nader geduid.  Marleen Sanderse vindt dit 

een goede aanvulling; zoeken naar hoe gebruik maken van de landelijke regeling en hoe aanhaken op 

lokale activiteiten. Sandra van Rijkom merkt op dat de gemeente Wijdemeren niet genoemd staat in dit 

programma terwijl er wel activiteiten op dit gebied zijn, zoals meeleesclubs en het betrekken van 

laaggeletterde ouders hierbij. Het is zaak om op termijn bv in de vorm van een bijlage een lokaal profiel 

(met activiteiten/projecten) per gemeenten toe te voegen aan het programma om zo een volledig beeld 

van de regio en per gemeente te krijgen. 

 

In de stuurgroep 18+ wordt verder gesproken over de (samen)werkvorm, bv een klankbordgroep waarin 

onder voorzitterschap van een wethouder o.a. verbinding met bibliotheken ook vorm krijgt.   

Actiepunten 

2. Regionale werkgroep: 

 Lokaal niveau specificeren 

 Samenwerking uitvoeringsdiensten nader duiden 

 Activiteiten gemeente Wijdemeren opnemen 

 Op termijn een lokaal profiel met activiteiten/projecten per gemeente toevoegen 
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Het portefeuillehoudersoverleg stelt vast: 

6. Het programma volwasseneducatie Gooi en Vechtstreek voor behandeling door het college van 

centrumgemeente Hilversum.  

 

11. Inkoop sociaal domein 2017 

 

Inhoud 

De voorzitter heet Marco van der Spek Stikkelorum welkom. Marco van der Spek Stikkelorum geeft een 

toelichting op het voorliggende voorstel. De overgang van subsidie naar inkoop voor de jeugdhulp, 

jeugdbescherming, jeugdreclassering en drang betekent dat de gemeente overstapt van 

budgetfinanciering naar persoonsvolgende bekostiging. Voordeel van de persoonsvolgende bekostiging 

is dat de gemeente uitsluitend de vraag financiert die een persoon afneemt. 

Op verzoek van de wethouders wordt een raadsinformatiebrief opgesteld.  

Voor zover bekend is het voorstel in alle adviesraden sociaal domein aan de orde geweest en is positief 

geadviseerd. De samenwerking tussen gemeente en adviesraden in het algemeen behoeft wel aandacht.    

De volgende opmerkingen en aandachtspunten worden gemaakt: 

 Naar aanleiding van de opmerking van Janny Bakker over de verhoging van het budget 

huishoudelijke hulp geeft Hans Uneken aan dat dit wordt meegenomen in de risicoparagraaf en niet 

in de begroting.   

 Astrid Heijstee merkt op dat de aanbieders dagbesteding hoge(re) tarieven hanteren terwijl het in 

haar veronderstelling om een indexering moet gaan. Marco van der Spek Stikkelorum zal dit nagaan. 

Op de vraag in hoeverre er een prikkel tot innovatie uitgaat van het voorstel geeft Marco van der 

Spek Stikkelorum aan dat dit met name opgaat voor de projecten jeugd.   

 Betske van Henten geeft aan dat er vanuit Wijdemeren is ingestemd met voorstel, genoemde 

bedragen dienen nog lokaalconform te worden aangepast.  

De portefeuillehouders gaan akkoord om het voorstel inkoop sociaal domein en bijbehorende 

documenten ter vaststelling voor te leggen aan de colleges.  

Actiepunten 

3. Raadsinformatiebrief inkoop sociaal domein opstellen 

Het portefeuillehoudersoverleg stelt vast: 

7. Het voorstel inkoop sociaal domein en bijbehorende documenten ter vaststelling voorleggen aan de 

colleges.  

8. De procedure voor de inkoop: 

a. Vaststelling colleges (uiterlijk 5 juli 2016) 

b. Verzending raadsinformatiebrief (na 6 juli 2016) 

c. Publicatie van de toelatingsdocumenten ( 6 juli 2016) 

d. Definitieve toelatingsbeslissing Regio Gooi en Vechtstreek (27 oktober 2016) 

e. Aanvang dienstverlening (1 januari 2017) 

 

12. Rondvraag 

Inhoud 

Ten behoeve van een efficiënte voorbereiding worden op verzoek van de wethouders alle agendastukken 

in het vervolg voorzien van een oplegger waarin de inhoud en beslispunten op hoofdlijnen nader worden 

geduid.  

 

Gerben Struik informeert naar het effect van de HHT regeling (Schoon Thuis). Op dit moment wordt 

onder de aanbieders geïnventariseerd hoeveel uitvragen daadwerkelijk zijn geeffectueerd. Wel is duidelijk 

dat deze regeling heeft geleid tot een werkgelegenheidsimpuls. Een evaluatie van de regeling staat 

gepland.  

Actiepunten 

4. Agendastukken voorzien van een uitgebreide(re) oplegger  

Het portefeuillehoudersoverleg stelt vast: 

-- 
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VASTSTELLINGSLIJST 

Het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein stelt vast: 

1. Het verslag portefeuillehoudersoverleg sociaal domein d.d. 21 mei 2016 kenmerk 16.0005106 wordt 

vastgesteld.  

2. Het vertrouwelijk verslag portefeuillehoudersoverleg sociaal domein d.d. 12 mei 2016 kenmerk 

16.0005110 wordt vastgesteld 

3. Het convenant opvang met geestkracht bespreken  

4. Stelt de procedure voor behandeling vast: 

a. Vaststelling door de colleges 

b. Ondertekening 16 september 2016 

5. Het voorstel crisisdienst bij huiselijk geweld en kindermishandeling voor behandeling door de colleges. 

6. Het programma volwasseneducatie Gooi en Vechtstreek voor behandeling door het college van 

centrumgemeente Hilversum.  

7. Het voorstel inkoop sociaal domein en bijbehorende documenten ter vaststelling voorleggen aan de 

colleges.  

8. De procedure voor de inkoop: 

a. Vaststelling colleges (uiterlijk 5 juli 2016) 

b. Verzending raadsinformatiebrief (na 6 juli 2016) 

c. Publicatie van de toelatingsdocumenten ( 6 juli 2016) 

d. Definitieve toelatingsbeslissing Regio Gooi en Vechtstreek (27 oktober 2016) 

e. Aanvang dienstverlening (1 januari 2017) 

 

ACTIELIJST 

Actie Sociaal Domein 

1. Toevoegen aan het voorstel Crisisdienst bij huiselijk geweld en kindermishandeling 

• Raadsinformatiebrief over het inspectierapport 

• Rol/betrokkenheid/kwaliteit uitvoeringsdiensten 

• Budgetneutraal 

• Benoemen verbinding met genoemde vraagstukken 

2. Regionale werkgroep volwasseneducatie: 

• Lokaal niveau specificeren 

• Samenwerking uitvoeringsdiensten nader duiden 

• Activiteiten gemeente Wijdemeren opnemen 

• Op termijn een lokaal profiel met activiteiten/projecten per gemeente toevoegen 

3. Raadsinformatiebrief inkoop sociaal domein opstellen 

4. Agendastukken voorzien van een uitgebreide(re) oplegger 
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BIJLAGE 1 AANWEZIGHEIDSLIJST 

 

Gemeente  Wethouder  Wonen Sociaal 

domein 

Blaricum Liesbeth Boersen- de Jong Afwezig N.v.t. 

Ben Lüken Aanwezig Aanwezig 

Joan de Zwart-Bloch N.v.t. N.v.t. 

Gooise Meren Gerben Struik N.v.t. Aanwezig 

Marleen Sanderse Aanwezig Aanwezig 

Eemnes Jan den Dunnen Afwezig Afwezig 

Herman Zoetman Afwezig n.v.t. 

Hilversum Nicolien van Vroonhoven Aanwezig N.v.t. 

Eric van der Want Aanwezig Aanwezig 

Arjo Klamer N.v.t. Afwezig 

Huizen Marianne Verhage Aanwezig Aanwezig 

Janny Bakker N.v.t. Aanwezig 

Laren Ton Stam Afwezig N.v.t. 

Leen van der Pols N.v.t. Aanwezig 

Weesp Peter Eijking Aanwezig N.v.t. 

Herman Tuning N.v.t. Aanwezig 

Astrid Heijstee-Bolt N.v.t. Aanwezig 

Wijdemeren Betske van Henten-Meijer Aanwezig Aanwezig 

Sandra van Rijkom N.v.t. Aanwezig 

 

 


