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Griffie
629 2636
Besluitenlijst
besluitenlijst Raad 27 september 2017

Hierbij zend ik u een overzicht van de door de gemeenteraad genomen besluiten in de Raad van
27 september 2017, alsmede de ingediende moties en amendementen en de door het college gedane
toezeggingen bij de diverse onderwerpen.
Met vriendelijke groet,

P.M.H. van Ruitenbeek
Griffier
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Besluitenlijst De Raad d.d. 27 september 2017
ag.
1

omschrijving onderwerp
Vaststellen raadsagenda

beslissing
Akkoord

toelichting
Er is bericht van verhindering ontvangen van mevrouw N.I. Terwiel
(SP) en de J. heer Roos (Hilversum1).
De heer F. Demirkan (FD) is afwezig zonder kennisgeving.
Mevrouw E. Stroucken (D66) is verlaat.
Mevrouw N.M. Degenhart verlaat om 22.00 uur de vergadering.
De fractie van HvH stelt voor om agendapunt 17 eerst in de commissie
te bespreken. Dit voorstel wordt verworpen met stemmen tegen van
HvH (6) en LH (1) (27 voor/7 tegen).
De fractie van HvH stelt voor om agendapunt 17 te bespreken als
eerste punt met debat (na agendapunt 8), Dit voorstel wordt
aangenomen met stemmen voor van D66 (7), HvH (6), PvdA (3), CDA
(3) en LH (1) (20 voor/14 tegen).
De voorzitter stelt voor om agendapunt 10 zonder debat te behandelen.
Aldus wordt besloten.
De fractie van GrL stelt voor om agendapunt 15 zonder debat te
behandelen. Aldus wordt besloten.
De fractie van GrL wil een motie vreemd aan de orde van de dag
indienen. Deze motie, M17/65 – Help vrouwen waardig een pot op,
wordt behandeld als agendapunt 19.

2

Toelating nieuwe raadsleden
Akkoord
mevrouw M.H. Koets en mevrouw
R. de Jong

De raad besluit n.a.v. het advies van de commissie voor het onderzoek
van de geloofsbrieven mevrouw M.H. Koets en mevrouw M.J. de Jong
toe te laten tot de raad. Beiden leggen de belofte af.

3

Lijst ingekomen stukken

De fractie van het CDA verzoekt om brief 1 uit rubriek III te betrekken
bij de commissiebehandeling van de begroting.
Aldus wordt besloten.

Akkoord

De fractie van het CDA verzoekt om agendering van
raadsinformatiebrief 2017 – 53 in de commissie Samenleving van
15 november 2017.
Aldus wordt besloten.
De fractie van SP verzoek om agendering van brief 6 uit rubriek II te
betrekken bij de commissie Verkeer & Beheer van 22 november 2017.
4

Vaststellen verslag raadsvergadering d.d. 5 en 12 juli 2017

Akkoord

De verslagen worden ongewijzigd vastgesteld.

5

Benoeming lid voor Raad van
Toezicht STIP Openbaar
Onderwijs

Aangenomen

Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen.

6

Begrotingswijziging bijdrage 2017 Aangenomen
aan de Veiligheidsregio

Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen.

7

OFGV Zienswijze op
resultaatsbestemming bij de
jaarrekening 2016

Aangenomen

Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen.

8

Verlening cameratoezicht in het
uitgaansgebied/evaluatie
cameratoezicht Hilversum 2017

Aangenomen

Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen, waarbij GrL
geacht wordt tegen gestemd te hebben.

OLGBLAD

3

9

Vaststelling bestemmingsplan
Neuweg 100

Aangenomen

Amendement A17/64 van de fracties van GrL, PvdA en LH wordt
verworpen met stemmen voor van PvdA (2), GrL (2), en LH (1)
(5 voor./28 tegen), waarbij wordt opgemerkt dat de heer S. Akrouh niet
aan de stemming heeft deelgenomen.
Het amendement houdt het volgende in:
o het voorgestelde besluit onder 3 aan te passen als volgt:
3. het bestemmingsplan Neuweg 100 overeenkomstig de geometrisch
bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.0402.14bp04neuweg100-va1 met bijbehorende bestanden en
volledige papieren verbeelding, overeenkomstig de zienswijzenota,
zoals bedoeld onder 1, gewijzigd vast te stellen waarbij tevens artikel
4.2.1.b in het bestemmingsplan zodanig wordt gewijzigd dat het luidt
als volgt:
b. het bouwvlak mag maximaal 85% bebouwd worden.
Motie M17/67 van de fracties van GrL, LH en PvdA wordt
aangehouden.
In de motie wordt het college opgedragen:
Een toetsbaar protocol te ontwikkelen dat eisen stelt aan de
doelstelling, de vorm, de uitvoering, het niveau en de kwaliteit van
burgerparticipatie in ruimtelijke projecten door derden.
Het voorstel wordt aangenomen met stemmen voor van D66 (8),
VVD (6), CDA (3) en CU (2) (19 voor/14 tegen), waarbij wordt
opgemerkt dat de heer S. Akrouh niet aan de stemming heeft
deelgenomen.

10

Herziening Gemeenschappelijke
regeling Werkvoorzieningschap
Tomingroep 2017

Aangenomen

Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen.

11

Vaststelling geactualiseerd
Masterplan Monnikenberg en
vaststelling bestemmingsplan
partiële herziening
bestemmingsplan Monnikenberg

Aangenomen

Wethouder Van der Want zegt toe dat hij bij de Raad van Bestuur er
op zal aandringen dat ook zorg dicht in de buurt wordt gerealiseerd
(T17/206).
Wethouder Van der Want zegt toe dat hij bij de partners een oproep zal
doen om rekening te houden met de huisvesting van personeel
(T17/207).
Wethouder Van der Want zegt toe de ontwikkelaars op te roepen om
zoveel als mogelijk gasloos te bouwen (T17/208).
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen.

12

Vaststelling bestemmingsplan
hoek Diepeweg/Melkpad

Aangenomen

Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen.

13

Gewijzigd vaststellen
bestemmingsplan reconstructie
N417

Aangenomen

Het voorstel wordt aangenomen met stemmen voor van D66 (8),
HvH (6), VVD (6), SP (3), CDA (3), CU (2) en LH (1)
(29 voor/4 tegen).

14

Nadere uitwerking aanpak
Fietsparkeren Centrum

Aangenomen

Wethouder Voorink zegt toe te blijven zoeken naar mogelijkheden
voor inpandig of ondergronds fietsparkeren (T17/209).
Wethouder Voorink zegt toe fietsparkeren voor mindervaliden te
zullen faciliteren (T17/210).
Het voorstel wordt aangenomen met stemmen voor van D66 (8),
HvH (6), VVD (6), PvdA (1), CDA (3), GrL (2), CU (2) en LH (1)
(29 voor/3 tegen), waarbij wordt opgemerkt dat de heer S. Akrouh niet
aan de stemming heeft deelgenomen..

15

Onderwijshuisvestingsprogramma
2018

Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen.
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16

Onderwijskansenbeleid in
Hilversum

Aangenomen

Wethouder Van der Want zegt toe ook de speelzalen die nog niet zijn
aangehaakt mee te nemen in de ontwikkelingen (T17/211).
Wethouder Van der Want zegt toe dat kinderen die dat nodig hebben
(ook vanwege andere omstandigheden dan een taalachterstand) direct
geplaatst kunnen worden in een peuterspeelzaal (T17/212).
Amendement A17/66 van de fracties van VVD, CDA, CU, HvH, D66,
GrL en LH wordt unaniem aangenomen met stemmen voor van
(33 voor/0 tegen).
Het amendement past het besluit als volgt aan:
1. In de voorliggende nota de volgende aanvullingen/wijzigingen
door te voeren:
Op pagina 20 onderaan:
De huidige verhouding van 11 doelgroeppeuters op 5 reguliere peuters
is onwenselijk. De komende twee jaar wordt ingezet om te streven naar
een verhouding van 8 doelgroeppeuters op 8 reguliere peuters. Tijdens
de evaluatie wordt onderzocht hoe we deze verhouding verder kunnen
optimaliseren.
Op pagina 24 boven “eerste opvang nieuwkomers” invoegen:
Indien een school ervoor kiest om op basis van een maatwerkplan het
huidige beleid, zoals bijvoorbeeld een schakelklas, te continueren dan
is hiervoor minimaal gelijk budget beschikbaar.
Op pagina 31 wordt de tekst onder ‘gecombineerde groepen’
vervangen door:
De huidige verhouding van 11 doelgroeppeuters op 5 reguliere peuters
is onwenselijk. De komende twee jaar wordt ingezet om te streven naar
een verhouding van 8 doelgroeppeuters op 8 reguliere peuters.
2. De nota onderwijskansenbeleid in Hilversum 2018-2021 te
wijzigen en te hernoemen tot nota onderwijskansenbeleid in
Hilversum 2018-2019.
3. Begin 2019 een evaluatie te houden van het in 2018 volgens deze
nota gevoerde beleid waaronder de volgende zaken in ieder geval
geëvalueerd dienen te worden:
 De kwalitatieve effecten van het beleid
 De effecten van het beleid in het primair onderwijs
 De effecten van het aanleveren van inkomensgegevens in
relatie tot de privacy regels.
 De financiële effecten van het beleid
 De samenwerking met de betrokken partijen
 De effecten van de nieuwe verhouding doelgroeppeuters in
relatie tot reguliere peuters.
Het geamendeerde voorstel wordt aangenomen met stemmen voor
van D66 (8), HvH (6), VVD (6), PvdA (2), CDA (3), CU (2) en LH (1)
(28 voor/5 tegen).

17

Rapport integriteitsonderzoek
BING

Aangenomen

Motie M17/68 van de fractie van HvH wordt verworpen met stemmen
voor van HvH (6) (6 voor/28 tegen).
In de motie wordt de burgemeester opgedragen:
Aangifte te doen bij de politie van valsheid in geschrifte door de exfractievoorzitter van Hilversum1, Hans Roos, en de penningmeester
van Hilversum1, en daarbij het rapport van BING als bewijsstuk mee
te overleggen.
Motie M17/69 van de fractie van HvH wordt verworpen met stemmen
voor van HvH (6) en LH (1) (7 voor/27 tegen).
In de motie wordt de griffier als uitvoerder namens de raad van de
regeling voor de fractievergoedingen het volgende opgedragen:
1. het deel van de fractievergoedingen, waarvan de uitgaven niet
door afdoende bewijsstukken onderbouwd is, terug te vorderen
van de fractie van Hilversum1.
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2.
3.

Alle juridische mogelijkheden hiervoor in te zetten en te
onderzoeken of hiervoor een dwangbevel uit kan worden
gevaardigd of een deurwaarder in kan worden geschakeld;
Zolang dit deel van de fractievergoedingen niet ontvangen is van
de fractie van Hilversum1, dit te verrekenen met de
fractievergoedingen die over 2018 en verder uitgekeerd zouden
moeten worden.

Motie M17/70 van de fractie van HvH wordt verworpen met stemmen
voor van HvH (6) (6 voor/28 tegen).
In de motie wordt de griffier verzocht in de reeds voorziene
aanpassing van het “Stappenplan onderzoek en registratie
integriteitsschendingen politieke ambtsdragers” op te nemen, dat:
1. de burgemeester de integriteitsmelding, zoals deze als basis wordt
genomen voor een feitenonderzoek, deelt met de raadsleden.
2. een feitenonderzoek ALTIJD geagendeerd wordt in de Commissie
Economie en Bestuur, voordat het op de agenda van de raad komt.
Het voorstel wordt aangenomen met stemmen voor van D66 (8),
VVD (6), SP (3), PvdA (3), CDA (3), GrL (2), CU (2) en LH (1)
(28 voor/6 tegen).
18

Vragen aan het college

19

Motie M17/65 – Help vrouwen
waardig een pot op.

Er zijn geen vragen aan het college.
Aangenomen

Motie M17/65 van de fracties van GrL, CDA, PvdA, CU, LH, SP en
HvH wordt aangenomen met stemmen voor van D66 (8), HvH (6), SP
(3), PvdA (2), CDA (1; voor D.E.O. Streutker, tegen N.G.T. van
Voorden, van stemming onthouder A.W.A.M.P. Wijnands-van Daal),
GrL (2), CU (1; voor A.F. Vreugdenhil-de Blécourt, tegen J. de Wit),
LH (1) (24 voor/8 tegen).

