Commissie Samenleving
Besluitenlijst
13 juni 2018
Agendapunt

Advies van de commissie Samenleving

1. Vaststellen agenda
2. Mededelingen voorzitter

De agenda is vastgesteld.
De voorzitter meldt dat mevrouw Kooloos van Leefbaar
Hilversum zich heeft afgemeld voor de vergadering. Zij
heeft doorgegeven bij agendapunt 8 een voorbehoud te
maken.

3. Toezeggingen college

Op de vraag van de SP (de heer J. Sampieri Bjornsson) naar
de stand van zaken met betrekking tot de afhandeling van
moties M17/71, M18/006 en toezegging T18/025 - de data
die daarin staan zijn al verstreken c.q. verstrijken binnenkort
-, antwoordt wethouder Pelsink dat zij de raad daarover
schriftelijk zal informeren (T18/73).

4. Mededelingen/vragen wethouders
Walters-Vos, Jaeger, Voorink en
Pelsink.

Aan wethouders Walters-Vos, Jaeger en Voorink zijn geen
vragen gesteld.
Op de vragen van de SP (de heer J. Sampieri Bjornsson)
over twee recente faillissementen bij het WMO-taxivervoer
antwoordt wethouder Pelsink dat zij de vragen schriftelijk
zal beantwoorden (T18/74).Vooruitlopend daarop deelt ze
mee dat:
- die faillissementen geen gevolgen hebben voor de WMOdienstverlening;
- de oorzaken voor faillissementen divers kunnen zijn en dit
een intern iets is voor de bedrijven.

5. Vooruit/terugblik region.
aangelegenheden
6. Mededelingen/vragen wethouder
Wolthers.
7. Vooruit/terugblik region.
aangelegenheden

Geen mededelingen.

8. Aanvraag vangnetregeling BUIG.

Advies aan de raad

Aan wethouder Wolthers zijn geen vragen gesteld.
Wethouder Wolthers deelt mee dat zij recent een
bijeenkomst heeft gehad met haar collegawethouders in de
regio om gezamenlijk op te trekken bij de versteviging van
het regionale schoolaanbod. Desgevraagd meldt ze dat dit
zowel het primair als het voortgezet onderweijs betreft.

Wethouder Wolthers beantwoordt de diverse vragen van de
commissieleden. Voor de inhoud daarvan wordt verwezen
naar het schriftelijk verslag van van de vergadering.
Wethouder Wolters zegt toe:
- De raad zo spoedig mogelijk en in elk geval voor de
vergadering van 4 juli 2018 de juiste formulering van
beslispunt 2 van het raadsvoorstel toe te sturen en
Deze besluitenlijst wordt na de vergadering door de griffie verzorgd en bevat de politieke conclusies en
toezeggingen van de vergadering, voor wat betreft de punten die op de agenda stonden. Deze besluitenlijst wordt
per e-mail verspreid onder de raadsleden, fractiemedewerkers, de leden van het college van burgemeester en
wethouders en andere belangstellenden binnen de organisatie. Voor deze agendapunten wordt, naast de
besluitenlijst, ook een verslag gemaakt. Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de griffie,
tel. 6292210/2607/2618 en email griffie@hilversum.nl

-

daarbij toe te lichten hoe dit in overeenstemming is
gebracht met voorwaarde d, zoals die door van de
Toetsingscommissie vangnet Participatiewet en het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is
vermeld op de informatiepagina over de
vangnetuitkering 2018
(https://www.toetsingscommissievp.nl/vangnetuitkering2018/voorwaarden) (T18/75);
In het najaar in een Beeldvormende Sessie (BVS) en/of
raadscommissie de raad nader te informeren over de
BUIG en de aanscherpingen van het beleid die volgen
uit het coalitieakkoord (T18/76).

Advisering: De fractie van D66 adviseert positief.
Alle overige aanwezige fracties (HvH, VVD, GroenLinks,
CDA, PvdA, CU en SP) maken een voorbehoud en vragen
met uitzondering van de VVD om een behandeling met
debat.
De fractie van Leefbaar Hilversum heeft voorafgaand aan
de vergadering bij de griffie aangegeven een voorbehoud te
maken.

