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M16/80

motie

1-Wonen & Leven

Joram Grunfeld

Voorink

Motie M16/80 van de fracties van VVD, D66, GrL, PvdA, SP, LH, FD en
CDA wordt unaniem aangenomen, met de kanttekening dat de heer
Jaarsma (D66) niet bij de stemming aanwezig is (32 voor/0 tegen) In de
motie wordt het college opgedragen: Zich in te spannen voor het leggen
van verbindingen tussen verschillende beleidsvelden uit het Sociaal
Domein en het speelveld Sport en Bewegen, waarbij ook financiële
middelen uit het Sociaal Domein kunnen worden ingezet, en hiermee
tenminste twee sport- en/of beweegprojecten in het komend jaar te
ontwikkelen.

T17/124

toezegging

1-Wonen & Leven

Joram Grunfeld

Jaeger

Wethouder Jaeger zegt toe, aan de raadscommissie het concept van het
meerjarenconvenant 2018 -2022 tussen gemeente en Museum Hilversum
toe te sturen vóórdat dit getekend wordt, zodat de commissieleden zelf
kunnen oordelen of dit convenant geagendeerd dient te worden (T17/124);

open

T17/125

toezegging

1-Wonen & Leven

Bram Voncken

Jaeger

Wethouder Jaeger zegt toe, het op te stellen samenwerkingsverband over
de redactionele driehoek tussen Museum Hilversum, het Persmuseum en
Beeld en Geluid ter kennis van de commissie te brengen zodra het er is
(T17125);

open

T17/213

M17/71

toezegging

motie

Mediastad

3-Werken

2-Zorg

PM (Josje Bek)

PM (Josje Bek)

Wethouder Van Vroonhoven zegt toe de Divosa Benchmark in januari in de
Want
(Vroonhoven) commissie aan de orde te stellen (T17/213).

open

behandelaar

Opvolging: In 2016-2017 zijn reeds 2
personen bemiddeld vanuit de bijstand
naar een vaste baan bij Optisport.
H. Milder/I.
Verdere verkenning van de
Dijkstra/M. van
mogelijkheden loopt via 3 sporen:
Gogh
mensen in de bijstand activeren d.m.v.
sport, social return bij aanbestedingen,
mensen vanuit bijstand inzetten t.b.v.
sportverenigingen.
Nadat het convenant door B&W is
vastgesteld zal het aan de raad worden
toegestuurd, zodat er de mogelijkheid is
het desgewenst te agenderen voor
A. van Mierlo
behandeling in de commissie. Update 5
april 2018 is een wethoudersbrief
verstuurd uitstel gemeld tot na de zomer
2018
Update: Over het uitstel van dit convenant
is op 5 april 2018 een wethoudersbrief
(431879 en 424071 / 408943) verzonden.
Wij streven ernaar om u voor de
A. Mierlo
commissie Samenleving van september
een concept meerjaren convenant toe te
sturen.
Zie wethoudersbrief d.d. 7 feb. 2018: De
monitor Participatie is een instrument van
Divosa, de branchorganisatie van
uitvoeringsdiensten Werk en Inkomen.
Deze benchmark geeft goed zicht op de
resultaten van Hilversum ten opzichte van
vergelijkbare gemeenten met een
vergelijkbare bijstandspopulatie. Al in
2016 en vooral ook in 2017 is inderdaad
veel geactualiseerd in de werkwijze van
het Sociaal Plein onder de noemer
WINST. Een momentopname halverwege
2017 zou daarom onvoldoende
vergelijkbaar zijn met 2016. In plaats
daarvan willen we de jaarresultaten laten
zien ten opzichte van 2016. Deze
jaargegevens komen rond 15 februari
aanstaande landelijk beschikbaar. Samen
met de verantwoording van WINST wordt
de monitor begin maart aan de raad ter
beschikking gesteld.
Zie wethoudersbrief 2 feb. 2018:
Opvolging: een notitie is in voorbereiding
waarin de lokale situatie wordt
beschreven, oplossingsrichtingen worden
beschreven (regionaal/lokaal) en wat ons
aanbod wordt. Tevens uitleg hoe we
samen met de jongeren een toekomstplan
opstellen (proces en hoe we ze daar in
betrekken) en overzicht van de kosten.
Planning: gereed voor raad juni 2018.

Cie

bron

pho

Raad, 28 september 2016 (12,
Nota Sport en Bewegen)

Samenleving

S

Commissie Samenleving 14 juni
(9. Evaluatie en toekomst
Museum Hilversum)

Economie, Cultuur en Regio

S

Commissie Samenleving 14 juni
(9. Evaluatie en toekomst
Museum Hilversum)

Economie, Cultuur en Regio

Raad / S

Commissie Verbonden Partijen 4
oktober 2017 (agendapunt 4.
Mantel advies
opdrachtverstrekking aan
Tomingroep om quasi-inbesteding Samenleving
mogelijk te maken); Aanvulling:
Commissie Samenleving 7
februari 2018 (agendapunt 3.
Toezeggingen college)

I. Dijkstra

VB / S

A. Alberts/I.
Dijkstra

Raad / S

Raad 8 november 2017 (8.
Programmabegroting 2018

Samenleving

L. Feenstra

Raad / S

Raad 31 januari 2018 (12. Memo
grondprijzen 2018)

Bestuurlijke Aangelegenheden & Openbare orde
en Veiligheid)

Motie M17-71 van de fracties van SP, GrL, PvdA, Hilversum1, D66 en HvH wordt
unaniem aangenomen (34 voor/0 tegen). In de motie wordt het college opgedragen:
1. Om met behulp van de handreiking van de VNG van 18 – naar 18 + een notitie op
te stellen met (i.e.g.) een omschrijving van de doelgroep, een analyse van onze
lokale situatie, en voornemens om te komen tot een hulpverleningsaanbod om deze
kwetsbare jongeren een steviger start te geven aan het begin van hun
volwassenheid. Het uitgangspunt daarbij is om samen met deze kwetsbare
jongeren dat toekomstplan op te stellen.; 2. Deze nota, inclusief financiële gevolgen,
aan de gemeenteraad voor te leggen voorafgaand aan behandeling van de
kadernota 2018.

open

Motie M18/06 van de fracties van VVD, SP, HvH, GrL, CDA en Hilversum1
wordt unaniem aangenomen (33 voor/0 tegen). In de motie wordt het
college opgedragen: 1. kennis te nemen van de genoemde rapporten en te
analyseren wat deze inzichten en aanbevelingen kunnen betekenen voor
het Hilversumse beleid; 2. de ‘staat van de Hilversumse woningmarkt’ in
kaart te brengen (hoe ziet ‘de markt’ eruit, waar is behoefte aan, welke
van der Spek
trends zien we, etcetera); 3. de huidige ‘prestatieafspraken’ (desnoods
middels het geheime kastje), de analyse van de hierboven genoemde
relevante rapporten en aanbevelingen, en de ‘staat van de Hilversumse
woningmarkt’ nog voor de zomer ter bespreking in de raad te agenderen als
voorbereiding op de beoogde herijking van het Hilversumse woningbouwen grondbeleid.

open

Er volgt een plan van aanpak invulling te
geven aan deze brede motie

open

betrekken bij evaluatie subsidieprocessen M. van Dongen

Raad / S

Raad 31 januari 2018 (17. M18/03 Duurzaamheid, Beheer, Wonen, Grondzaken en
- Duurzaamheid subsidiekamer) Erfgoed

open

betrekken bij evaluatie subsidieprocessen M. van Dongen

Raad / S

Raad 31 januari 2018 (17. M18/03 Duurzaamheid, Beheer, Wonen, Grondzaken en
- Duurzaamheid subsidiekamer) Erfgoed

Want

M18/006

motie

1-Wonen & Leven

T18/023

toezegging

1-Wonen & Leven

Want

M18/003

motie

1-Wonen & Leven

Want

T18/025

toezegging

3-Werken

PM (Josje Bek)

open

wijze van behandeling

Want

Wethouder Van der Spek zegt toe voor eind 2018 te komen met een
evaluatie van de subsidiekamers en neemt daarin een eventuele vorming
van een subsidiekamer op het gebied van duurzaamheid in de
overwegingen mee (T18/23).
De gewijzigde motie M18/03 van de fracties van HvH, SP, GrL, LH, CU, en
Hilversum1 wordt wordt aangenomen met stemmen voor van HvH (5), VVD
(6), SP (2), PvdA (2), CDA (3), GrL (2), CU (2), Hilversum1 (1) en LH (1) (24
voor/8 tegen), waarbij wordt opgemerkt dat mevrouw B. Verweij (SP) niet
aan de stemming heeft deelgenomen. In de motie wordt het college
opgedragen: 1. te onderzoeken hoe een subsidiekamer op het gebied van
duurzaamheid vorm kan worden gegeven en bij kan dragen aan de opgave
die voor ligt op het gebied van duurzaamheid; 2. aan de raad uiterlijk voor
In aanvulling op de vragen van de fractie SP meldt wethouder Van der Want
dat hij de Verlengde pleegzorg vóór de zomer aan de orde zal stellen
(T18/25)

open

Wordt meegenomen bij 18min/18plus
aanpak. M17/71

H. Kukler

S

Commissie Samenleving 7
februari 2018 (9.
Mededelingen/vragen wethouder
van der Want)

Samenleving

begrotingsprogramma

programmamanager

PH

toezegging

3-Werken

PM (Josje Bek)

Want

toezegging

2-Zorg

PM (Josje Bek)

nummer

type

T18/026

T18/027

T18/028

T18/029

toezegging

toezegging

ster-programma

2-Zorg

3-Werken

PM (Josje Bek)

PM (Josje Bek)

status
behandeling

wijze van behandeling

behandelaar

Cie

Wethouder van der Want zegt toe, dat hij ook de mogelijkheid van
overbruggingszorg in de Regio zal bespreken. Hij zal de raad hierover een
terugkoppeling geven (T18/26).

open

Wordt meegenomen bij 18min/18plus
aanpak. M17/71

H. Kukler

S

Want

Wethouder Van der Want zegt toe dat de raad in de tweede helft van 2018
een update krijgt van de ontwikkelingen m.b.t. dit onderwerp (T18/27).

open

Open

E. Hamelink

S

Want

Wethouder van der Want zegt toe, dat de raad in december 2018
geïnformeerd wordt over de financiën in dit hele programma. Dit n.a.v. de
vraag of voor de pilots die succesvol lijken te gaan worden, tijdig de
middelen voor het volgende jaar (2019) kunnen worden gereserveerd
(T18/28).

open

Open

E. Hamelink

S

Commissie Samenleving 7
februari 2018 (11. Uitvoeringsplan
Samenleving
ontmoeting en ondersteuning in
de wijken)

Want

Wethouder Van der Want geeft aan dat hij begrijpt dat de raad een meer
fundamentele evaluatie van de minimaregelingen (langere periode, betere
onderbouwing, heldere visie/definities) in de commissie wil bespreken. De
suggestie om daarbij de minimaeffectrapportage te voegen neemt hij mee.
Hij zal deze wens in het overdrachtsdocument voor het nieuwe college
opnemen, samen met het verslag van deze vergadering (T18/29).

open

Open

I. Dijkstra

S

Commissie Samenleving 7
februari 2018 (13. Beeld van de
uitvoering minimaregelingen)

inhoud

bron

pho

Commissie Samenleving 7
februari 2018 (9.
Samenleving
Mededelingen/vragen wethouder
van der Want)
Commissie Samenleving 7
februari 2018 (11. Uitvoeringsplan
Samenleving
ontmoeting en ondersteuning in
de wijken)

Samenleving

