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GEMEENTE HILVERSUM
RAADSVERGADERING VAN 11JULI2018
(verslag)

Voorzitter: P.I. Broertjes (burgemeester).
Aanwezig zijn de leden: de heer H.P. Blok (Hart voor Hilversum), de dames M. Boumadkar-Boukhriss
(Hart voor Hilversum), D.M. van Daalen (VVD), A.A.S. den Daas (D66) en F.F. van Drooge (PvdA), de
heren H.H. Fennema (VVD) en F.J.E.M. Göbbels (D66), mevrouw M.D. Groesz (D66), de heren
H.R. Jaarsma (D66) en A.S. de Jong (D66), de dames M.J. de Jong-Schrijvers (Hart voor Hilversum) en J.
Kalk (PvdA), de heer H. Koç (Hart voor Hilversum), mevrouw G. Kooloos (Leefbaar Hilversum), de heer
E.J. Kruijswijk Jansen (CDA), mevrouw H.M.G.J. van de Linde (VVD), de heren T. Pelsma
(ChristenUnie) en A. Poels (GroenLinks), de dames R.W.C. Redmeijer (Hart voor Hilversum) en
M.H.A. Remmers (GroenLinks), de heren J.A.C. Slingerland (Hart voor Hilversum) en D.E.O. Streutker
(CDA), mevrouw R.S.Y. Timmer (SP), de heren P. Veenendaal (GroenLinks) en R. Verkuijlen (VVD), de
dames M.I. van Vliet (D66) en B. Verweij (SP), de heren M.F. Vogel (VVD) en N.G.T. van Voorden
(CDA), mevrouw A.F. Vreugdenhil-de Blécourt (ChristenUnie), de heer J.A. van Waarden (GroenLinks),
mevrouw V. Wesselink (D66) en de heren T.R. Westerneng (VVD) en A. Yorulmaz (CDA).
Griffier: de heer P.M.H. van Ruitenbeek.
Wethouders: de heren W.M. Jaeger en J. Kastje, mevrouw A. Pelsink, de heren A.R.C. Scheepers en F.G.J.
Voorink en de dames K.J. Walters-Vos en A.J. Wolthers.
Afwezig: de heren T. Braaksma (Hart voor Hilversum), M.F. Eerenberg (Hart voor Hilversum) en F.R.
Kool (GroenLinks).

De VOORZITTER opent de raadsvergadering en heet allen welkom. Bericht van verhindering is
ontvangen van de heren Braaksma, Eerenberg en Kool.

1.

VASTSTELLEN AGENDA

De heer STREUTKER kondigt een punt van orde bij agendapunt 4 aan.
Mevrouw REDMEIJER kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag, M 18/72, over het
verkennen van natuurzwemvij vers Anna’s Hoeve aan. Die motie wordt behandeld bij agendapunt 8.
3.

BENOEMING EN BEËDIGING COMMISSIELEDEN

Zonder stemming gaat de raad akkoord met de benoeming van twee commissieleden M.J.
den Boer en A. Zaabat voor D66.
In handen van de voorzitter leggen de heren DEN BOER en ZAABAT de bij wet voorgeschreven
verklaring en belofte af.
2.

VASTSTELLEN VERSLAG GEZAMENLIJKE COMMISSIES D.D. 27 JUNI 2018
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
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4.

JAARSTUKKEN 2017 RESULTAATBEPALING

De heer STREUTKER heeft hedenmiddag het ondertekende accountantsverslag over 2017
ontvangen, waaruit blijkt dat de bevindingen daaruit niet definitief zijn en niet als conclusies worden
gezien. Dat betekent dat de raad vanavond jaarstukken zal vaststellen zonder een definitief
accountantsoordeel, met als gevolg dat de gemeente onder preventief provinciaal toezicht komt te staan en
rijksuitkeringen in het geding komen. Die verantwoordelijkheid kan hij niet dragen, zodat hij voorstelt
behandeling uit te stellen totdat de raad de beschikking heeft over het definitieve accountantsrapport.
Mevrouw WALTERS-VOS (wethouder) ziet in het accountantsverslag een aantal regels staan die
nog gewijzigd hadden moeten worden en het dus een oude versie is. De getekende verklaring klopt echter
wel en de accountant is klaar met zijn onderzoek en controle. De handtekening op de verklaring klopt ook.
De heer FENNEMA complimenteert het college met de goede leesbaarheid van de stukken en de
goede structuur. Het resultaat is ook mooi en te danken aan de grondexploitaties.
Hij is blij met de toezegging van wethouder Wolthers om de werkende armen actiever te benaderen
en kijkt heel erg uit naar de terugkoppeling daarop. Ook uit hij zijn tevredenheid over de uitvoering van
motie M 16/80 om het sociaal domein en sport meer aan elkaar te koppelen.
Reikhalzend wacht hij op uitleg van het college in augustus over de pijnlijke overschrijding bij de
uitvoering van de Jeugdwet.
Bij het kindpakket heeft de VVD uitgesproken meer dan nu in natura te willen uitkeren en hij wil
daarbij schriftelijk vernemen wat de planning is en welke maatregelen daartoe worden genomen.
Over de prestatie-indicatoren dient hij de volgende motie in:
Motie ‘Meetbare prestatie-indicatoren
“De gemeenteraad, bijeen op 11juli 2018, ter behandeling van de resultaatbepaling 2017;
constateert dat bijna 40% van de prestatie-indicatoren (Pl) in de resultaatbepaling 2017 niet een
betrouwbaar meetinstrument blijkt te zijn waardoor de raad niet voldoende in staat is te sturen op
basis van de Pl’s;
overweegt dat wethouder Walters tijdens de commissiebehandeling d.d. 27juni 2018 een BVS
heeft toegezegd om de prestatie-indicatoren voor de begroting 2019 te bespreken, alsmede de wijze
waarop deze prestatie-indicatoren worden samengesteld;
stelt vast dat van het college toch verwacht mag worden dat zij in de basis meetbare indicatoren
kan bedenken, zodat de raad zich kan buigen over de inhoud van de indicatoren en de hoogte van
de streefwaarden.
verzoekt het college bij het opstellen/bedenken van de prestatie-indicatoren (Pl) voor de begroting
van 2019 de volgende uitgangspunten in acht te nemen:
•
een Pl is altijd geformuleerd volgens het SMART-principe: Specifiek, Meetbaar,
Acceptabel, Realistisch en Tij dgebonden;
•
een Pl heeft altijd een streefwaarde;
•
de meetbaarheid van de Pl moet gegarandeerd zijn gedurende de looptijd van de Pl;
•
een Pl is alleen van waarde als de meetgegevens aan het einde van de looptijd actueel zijn
en gerapporteerd worden in exact dezelfde grootheid / samenstelling als de streefwaarde
om zo appels met appels te kunnen vergelijken;
•
de verklaring bij de rapportage over de Pl is volledig en verschaft zoveel mogelijk inzicht
over alles wat van invloed geweest is op het al dan niet bereiken van de streefwaarde;
•
mocht het, gaande de looptijd, er naar uitzien dat een streefwaarde niet meer gehaald kan
worden dat deelt het college die kermis terstond met de raad;
is één van deze punten niet zeker, bedenk dan een andere Pl;
en gaat over tot de orde van de dag.
(Motie M 18/67 van de VVD, D66, Hart voor Hilversum, het CDA, Leefbaar Hilversum en
GroenLinks)
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De heer STREUTKER is verheugd over het jaarresultaat 2017, dat positief is. Er is sprake van een
gezonde financiële uitgangssituatie met ruimte om te investeren. Hij complimenteert eenieder die daaraan
een bijdrage heeft geleverd.
Hij maakt tegelijkertijd ook opmerkingen over de resultaatbestemming. Bij de resultaatbepaling is
gevraagd om de financiële afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting vast te stellen en alsnog
te autoriseren en om de jaarstukken vast te stellen. Bij de materiële afwijkingen vallen de tegenvallers bij
de begraafplaatsen, de Wmo, de Jeugdwet en het minimabeleid op. Echte zorgen heeft hij echter over de
bedrijfsvoering met een overschrijding van € 2,3 miljoen. Dit moet wat hem betreft anders, waartoe hij het
bestuur oproept om meer grip daarop te krijgen. De wethouder vraagt hij daarover om
voortgangsrapportages.
Bij de resultaatbestemming vraagt hij aandacht voor vroegsignalering van eenzaamheid. In 2016
heeft het college naar aanleiding van een CDA-motie besloten om eenzaamheidsbestrijding als speerpunt
van het beleid te benoemen. Het begin was veelbelovend met een gesprek op een thema/avond in de
bibliotheek en een avond in de Hilversumse Meent. De aanpak van het complexe probleem moet meer
gestructureerd. Ruim 41% van de Hilversummers voelt zich wel eens eenzaam en 8% van hen is ernstig
eenzaam. Het ministerie van VWS ondersteunt de oprichting van lokale coalities tegen eenzaamheid.
Vanuit een centrum tegen eenzaamheid wordt praktijkkennis ontwikkeld en verspreid. Ook komt er
ondersteuning om lokale coalities te vormen. Daarom dient hij samen met anderen de volgende motie in:
Motie M 18/64 ‘Structurele aanpak eenzaamheidsbestrijding’
“De raad van de gemeente Hilversum, in vergadering bijeen op 11juli 2018;
overwegende dat:
•
ruim 8% van dc Hilversummers ernstig eenzaam is (bron: GGD) en dat uit de Monitor
Hilversum 2017 blijkt dat de eenzaamheid in Hilversum is toegenomen;
•
het ontzettend schrijnend is dat zoveel mensen in ons dorp zich ernstig eenzaam voelen;
•
er in 2016 en 2017 diverse bijeenkomsten zijn georganiseerd gericht op ontmoeting in de
buurt;
•
eenzaamheidsbestrijding geen eenvoudige opgave is en dat een structurele aanpak veel tijd,
aandacht en financiële middelen vergt;
•
het college in 2016 heeft besloten om van eenzaamheidsbestrijding een speerpunt van het
beleid te maken;
constaterende dat:
•
ernstige eenzaamheid leidt tot psychische, fysieke en maatschappelijke gevolgen;
•
er geen verdiepend onderzoek is uitgevoerd naar de verschillende vormen van
eenzaamheid;
•
een verdiepend onderzoek noodzakelijk is voor het opzetten van een succesvolle gerichte
aanpak;
•
motie Ml 5/63 Integrale aanpak eenzaamheid slechts ten dele is uitgevoerd;
•
organisaties hun krachten hebben gebundeld in het platform ‘Coalitie Erbij’ en dat dit
platform gemeenten ondersteunt met expertise en conferenties en dat de gemeente
Hilversum nog geen gebruik gemaakt heeft van dit netwerk;
•
vanuit het ministerie van VWS een actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’ is
ontwikkeld;
verzoekt het college:
1.
conform het actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’ een lokaal actieprogramma op te
stellen en hierbij gebruik te maken van de expertise die vanuit het actieprogramma
beschikbaar wordt gesteld;
2.
de prestatie indicator ‘vermindering eenzaamheid’ op te nemen in de Begroting 2019
uitgaande van de cijfers van waarstaatjegemeente.nl;
en gaat over tot de orde van de dag.
H12018071l
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(Motie M 18/64 van het CDA, de VVD, D66, de SP, de PvdA, Leefbaar Hilversum en Hart voor
Hilversum)
Mevrouw VAN DROOGE vindt het tijd voor een feestje, omdat 2017 financieel uitstekend is
afgesloten: er zijn ruime reserves, een goede weerstandspositie en een flinke plus. Zij hoopt dat het college
na die eenmalige meevaller vanwege voornamelijk de grondexploitaties weer snel aan de slag gaat, omdat
er geen garantie is voor toekomstige financiële voorspoed.
Tegenvallers op de jaarrekening kunnen wel structureel zijn. In totaal gaat het om bijna € 3,5
miljoen aan overschrijdingen in 2017. Dat betekent ook dat Hilversum veel mensen heeft kunnen helpen.
Er was een flinke toestroom van cliënten in dejeugdzorg, waarbij de gevallen ook complex zijn. De
gemeente moet het wel kunnen blijven betalen en er zullen niet altijd mooie meevallers zijn.
Drie zaken wat betreft zorg en minima baren haar voor de toekomst zorg. Ten eerste lijkt er weinig
tot geen inzicht en controle te bestaan vanuit het college over de posten in de loop van het boekjaar.
Daarom roept zij het college op om meer grip en inzicht daarop te krijgen. Ten tweede bestaan de
overschrijdingen omdat rijksmiddelen gewoonweg tekort schieten. De raad is dat met de PvdA eens gezien
de unaniem aangenomen motie ‘Op de bres voor het sociaal domein’, waarop het college met de VNG in
gesprek is gegaan om te zorgen dat de discussie met het kabinet op gang blijft. Gezien de huidige lijn van
het kabinet heeft zij daarover geen hoge verwachtingen. De gemeente heeft ook zelf een
verantwoordelijkheid. Die moet zichzelf leren om juist te begroten voor zorgtaken. De gemeente moet met
de juiste verwachtingen en investeringen een goede begroting zonder verrassingen opstellen. Ten derde
werpen sommige gemeenten bewust drempels op om het aantal cliënten zo laag mogelijk te houden en
door een hoge toestroom worden wachttijden lang. Dat wil zij voorkomen door tijdig bij te sturen. Dat is
een van de belangrijkste uitdagingen van het college. Zij hoopt dat het de handschoen oppakt.
De heer VAN WAARDEN behandelt de agendapunten 4 en 5 gezamenlijk en was gelukkig met de
vanochtend ontvangen accountantsverklaring, waardoor de wettelijke indieningsdatum van 15 juli
ternauwernood gehaald wordt. Daarover spreekt hij zijn waardering uit, maar die gang van zaken verdient
geen schoonheidsprjs. Het uitblijven van de accountantsverklaring was niet het gevolg van een
organisatorische probleem, maar van een samenwerkingsprobleem dat vermijdbaar is door een goede en
haalbare planningsafspraak te maken. GroenLinks vertrouwt erop dat het college de aanbevelingen van de
Audit- en rekeningencommissie overneemt en dat een dergelijk procesverloop tot het verleden behoort.
Met betrekking tot het resultaat kijkt GroenLinks met tevredenheid terug op 2017: € 5,7 miljoen
positief. Hij concludeert dat de gemeente Hilversum een gezonde financiële positie heeft. De analyse van
overschrijdingen bij dejeugdzorg en de Wmo ziet hij in september graag tegemoet. De provincie vindt de
wijze waarop de gemeente de financiën op orde heeft goed.
Nu moet het bestuur aan de slag met de energietransitie, bereikbaarheid en woningbouw.
GroenLinks heeft hoge verwachtingen voor een duurzamer, zorgzamer en levendiger Hilversum. Verder
dient hij amendement A 18/46 in:
Amendement A 18/46 ‘Aan de slag met meer laadpalen’
“De raad van de gemeente Hilversum, in vergadering bijeen op 11juli 2018 bij bespreking van het
onderwerp Jaarstukken 2017 resultaatsbestemming;
overwegende dat:
•
in de raad van 12juli 2017 bij bespreking van de kadernota een motie (M17/50) is
aangenomen met als strekking om: de inkomsten op wijkparkeren boven begroting in te
zetten voor voorzieningen om het parkeren in Hilversum beter te maken in de breedste zin
van het woord: meer parkeercapaciteit, fietsparkeren, laadpalen, P+R-voorzieningen en
evt. het verlagen van de tarieven;
•
het college in haar raadsvoorstel schrijft om het voordeel op de parkeeropbrengsten van €
420.000,- ten dele te besteden aan de inbesteding van het straatparkeren en voor het
resterende deel van € 191.000,- nog in 2018 een besteding te vinden;
H120180711
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het rekeningresultaat volgens de collegebrief van 26juni 2018 €130.000,- lager uitvalt dan
eerder berekend en hierdoor dus nog een bedrag € 61.000,- te besteden is aan de in de
motie M17/50 benoemde doelen;
•
gemak en zekerheid bij het onderweg kunnen laden van energie aan elektrische voertuigen
drempelverlagend is voor het overstappen naar elektrisch rijden;
•
deze besteding bijdraagt aan de in het collegeakkoord genoemde doelstelling om: het
elektrisch vervoer te stimuleren door het plaatsen van extra laadpalen bij gemeentelijke
voorzieningen waar veel mensen komen. (zoals sportterreinen/-hallen, winkelcentra e.d.);
spreekt als haar mening uit:
•
bij het aanwijzen van plekken als randvoorwaarde te hanteren dat een goede balans tussen
algemeen en beperkt toegankelijke parkeerplaatsen behouden blijft;
besluit:
•
in beslispunt 4 van het raadsbesluit het resterende resultaat ad € 6.362.000,- te verlagen
met €61.000,- tot €6.301.000,-, zodat dit beslispunt als volgt komt te luiden:
‘4.
Het resterende resultaat ad €6.301.000,- te storten in de Algemene reserve’;
•
een nieuw beslispunt 7 aan het raadsbesluit toe te voegen, luidende: ‘Uit het voordeel op de
parkeerinkomsten € 61.000,- te besteden aan extra laadpalen bij gemeentelijke
voorzieningen’;
•
het oorspronkelijke beslispunt 7 door te nummeren;
(Amendement A 18/46 van GroenLinks, Hart voor Hilversum, de VVD, de PvdA, D66 en de
ChristenUnie)
•

Mevrouw VREUGDENHIL-DE BLÉCOURT wil bij de jaarrekening verder kijken dan 2017. De
financiën van 2017 en voorgaande jaren waren goed op orde, weliswaar met onttrekkingen uit de algemene
reserve en positieve grondexploitaties. De vorige coalitie heeft vier jaar lang een positief resultaat
gerealiseerd. Nu is er een prima weerstandsvermogen. De ChristenUnie blijft kritisch op de
schuldenpositie, ook bij nadere beslissingen de komende jaren over de centrumplannen. Precies vier jaar
terug diende de ChristenUnie nog een motie in over houdbare financiën, welke term zij af en toe weer
terugziet. Zij is blij dat veel ‘beukennoten’ zijn weggewerkt. Ook bij het sociaal domein wil zij kijken naar
oorzaken van overschrjdingen en tekorten, voordat er een potje voor wordt gemaakt. Daarom onderschrijft
zij van harte de zin in het nieuwe coalitieakkoord om overschrij dingen in de eerste plaats binnen de eigen
portefeuille te dekken. Dat wil niet zeggen dat zij voorstandster is van overspannen medewerkers in het
welzijnswerk, die ook trainingen nodig hebben Toch blijft zij op grond van signalen en eigen waarneming
van mening dat op het gebied van efficiency en effectieve samenwerking nog wel het een en ander kan
gebeuren.
Het coalitieakkoord van 2014 teruglezend complimenteert zij het vorige college. Daarin stond dat
het anders moest en samen, wat zichtbaar zou worden gemaakt aan de Hilversummers. Veel dingen zijn
zichtbaar, zoals de goed gegane decentralisaties op het sociaal domein, er zijn buurthuizen met een
uitstraling en een mooier centrum.
Niet alles wat is veranderd waardeert zij, zoals de enorme beeldschermen met niet veel anders dan
reclame en de zuilen van de Media Mile.
Het woord ‘samen’ heeft haar wel getriggerd. In het begin was er een raadsakkoord. Bij meerdere
gemeenten was er een dergelijk raadsakkoord met dezelfde tekst, maar daarin stond wel iets zinnigs over
de relatie tussen coalitie en oppositie. Het ging om zoveel mogelijk ruimte geven, het verbeteren van de
transparantie en het hanteren van een nieuwe werkwijze, waarin de scheidslijn tussen oppositie en coalitie
vervaagt. Het college heeft misschien wel zijn best gedaan, maar het is niet altijd gelukt. Persoonlijk had
zij graag eerder betrokken willen zijn bij verschillende dossiers. Pas na het verschil van de SP-wethouder
werd het ideaal meer werkelijkheid en werd het meer zichtbaar.
Het nieuwe coalitieakkoord bevat veel zaken waarmee de ChristenUnie blij is. Omdat sommige
zaken nog onvoldoende zijn uitgewerkt schort zij haar oordeel over de financiële uitwerking, de kadernota,
op tot de begroting. Zij heeft er begrip voor dat het college nog onvoldoende tijd had om een uitgewerkte
kadernota te maken.
11120180711
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Bij de bouw van het raadhuis achtte Dudok vier wethouderskamers ruim voldoende. Als het
college de komende tijd plannen gaat uitwerken geeft zij mee steeds af te vragen of men het goede doet. De
ChristenUnie is voorstander van goede indicatoren, maar de effecten van bijvoorbeeld heel veel
preventiemaatregelen zijn niet altijd meetbaar. 1-let begrip ‘goed’ is altijd normatief en daarover gaan in de
raad discussies.
De ChristenUnie denkt vanuit de verantwoordelijkheid voor de schepping, sociale gerechtigheid en
rechtvaardigheid. Duurzaamheidsmaatregelen neemt men omdat die eerlijk zijn voor de generatie na ons.
Het gaat dan om ruimhartige minimaregelingen, omdat armoede in de samenleving niet mag voorkomen,
ook niet als gevolg van eigen schuld. Goed doen betekent niet pappen en nathouden en mensen levenslang
aan het infuus van hulpverlening en de bijstand laten hangen. Voor alle plannen vraagt zij het college al
tijdens de rit een breed draagvlak bij alle partijen te creëren, zodat de grote vraagstukken sneller en
slagvaardiger aan te pakken zijn. Wellicht kan het college de motie van de ChristenUnie van 4juli
daarover opplakken, zodat het niet in de valkuilen stapt van voornemens van 2014 waaraan het soms veel
moeite had om zich te houden.
De ChristenUnie wil ook haast maken met schuldhulpverlening, wat betekent alle hens aan dek als
het gaat om 25% mensen uit de bijstand te krijgen. De Monitor 2017 geeft aan dat het aantal
Hilversummers dat in Hilversum werk heeft daalt. In 2012 was 50% van de beroepsbevolking in Hilversum
werkzaam en in 2016 was dat 36% en in 2017 slechts 28%. Werkgelegenheid in de media is heel
belangrijk en bepaalt deels het karakter van Hilversum, maar niet alleen. Er is volgens haar echt te weinig
werk voor lager opgeleiden. De ChristenUnie is van mening dat het college te weinig aan risicospreiding
doet. Wellicht is een projectmanager aan te trekken om werkgelegenheid voor lager opgeleiden naar
Hilversum te krijgen.
Zij wil prioriteit laten geven aan een betrouwbare dienstverlening aan inwoners. Dat betekent een
goede communicatie, eenvoudige en korte procedures, korte wachtlijsten bij het Sociaal Plein en een
respectvolle benadering, zoals terugbellen als dat is toegezegd.
Tot slot dient zij een motie over omgaan met afvalwater in.
Motie M 18/66 ‘Duurzaam omgaan met afvalwater’
“De raad van de gemeente Hilversum, in vergadering bijeen op 11juli 2018;
overwegende dat:
•
regenwater geen afvalstof is maar een noodzakelijke grondstof voor een leefbare stad en
natuur;
•
in Hilversum nog steeds veel regenwater via gemengde rioolstelsels wordt afgevoerd naar
de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Waternet;
•
klilnaatverandering leidt tot langere droogteperiodes en hevigere regenbuien;
•
de lange droogteperiode in juni en juli 2018 heeft gezorgd voor veel verlept groen in tuinen
en openbare ruimte. Drinkwaterbedrijven roepen daarbij op om spaarzaam om te gaan met
drinkwater;
•
conform Waterwet de particulier zelf verantwoordelijk is voor de afvoer van hemelwater
op eigen terrein;
•
regenwater na opvang goed gebruikt kan worden als gietwater voor de tuin en openbaar
groen in tijden van droogte;
•
Hilversum een goed doorlatende ondergrond heeft die zeer geschikt is voor infiltratie van
overtollig regenwater;
•
in de praktijk nog weinig te merken is van het voornemen van het college, zoals verwoord
in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) Hilversum 2015 —2020: ‘De gemeente
stimuleert particulieren om schoon afstromend hemelwater naar de bodem af te voeren’, en
hierover zelfs geen informatie te vinden is op de internetsite van de gemeente;
verzoekt het college:
maatregelen te nemen waardoor particulieren worden gestimuleerd om regenwater van
1.
daken en tuinen zelf op te vangen, te benutten en overtollig regenwater te infiltreren in de
ondergrond of aan te sluiten op een regenwaterriool (indien aanwezig);
H12018071l
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2.

als gemeente hierin het goede voorbeeld te geven bij het omgaan met regenwater in de
openbare ruimte en gebouwen;
3.
te onderzoeken;
o
welk bedrag hiervoor in de periode 2019—2022 gereserveerd moet worden en;
o
ten laste van welke begrotingspost dit dient te worden gebracht (rioolheffing of een
andere begrotingspost);
4.
in het stimuleringsbeleid te onderzoeken of de rioolheffing kan worden gedifferentieerd in
een heffing voor huishoudelijk afvalwater en een aparte heffing voor afvoer van
regenwater dat nog is aangesloten op een vuilwaterriool, zodat de kosten voor de inwoners
van Hilversum inzichtelijk gemaakt worden;
hierin samen te werken met de zuiveringsbeheerder (Waternet), watersysteembeheerder
5.
(Waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek AGV);
en samen te werken met de regiogemeenten met het oog op delen van kennis en aanvragen
6.
van subsidies;
en gaat over tot de orde van de dag.
(Motie M 18/66 van de ChristenUnie, het CDA, Leefbaar Hilversum en de VVD)
Mevrouw VERWEIJ vindt motie M 18/66 sympathiek en herinnert aan de eerder aangenomen
motie Steenbreek en eerder gedane duurzaamheidsvoorstellen. Er zijn nu al zoveel dingen geregeld dat zij
de ChristenUnie verzoekt om de motie aan te houden, omdat er nog een evaluatie van de
duurzaamheidsmaatregelen komt. Liever ziet zij een integraal plan en een integrale discussie en in de motie
mist zij de bedrijven. Zij is nu genegen nee tegen de motie te zeggen, omdat er al zoveel is.
Mevrouw VREUGDENHIL-DE BLÉCOURT wijst erop dat een aangepaste motie is ingediend,
zonder de vermelding van € 200.000,-.
Mevrouw VERWEIJ doet het voorstel van orde om motie M 18/66 aan te houden tot een later
moment.
Het voorstel van orde van de SP om motie M 18/66 aan te houden wordt bij handopsteken
in stemming gebracht en met 2 tegen 32 stemmen verworpen, met de stemmen van de SP
voor.
Mevrouw WALTERS-VOS (wethouder) heeft inmiddels contact met de accountant gehad, die zijn
verslag direct aanpast en zijn excuses heeft aangeboden voor de omissie.
In motie M 18/67 van de VVD, D66, Hart voor Hilversum, het CDA, Leefbaar Hilversum en
GroenLinks over meetbare prestatie indicatoren kan het college zich goed vinden. Het is volgens haar tijd
om prestatie-indicatoren goed te bekijken. Een eerste slag is daarin te slaan voor de begroting, maar het zal
nog een jaar duren om alles goed te hebben staan. Het onderdeel wil zij laten bespreken door de commissie
Economie en Bestuur, waarbij ook de leden van de commissie Samenleving zullen worden uitgenodigd,
omdat de prestatie-indicatoren voor die commissie best moeilijk zijn.
Het CDA maakt zich zorgen over de bedrijfsvoering en het college zal die goed in de gaten
houden.
De PvdA vroeg aandacht voor de overschrjdingen bij de minima en dejeugdzorg. Daarover heeft
het college ook zorgen en het zal bij het monitoren goed opletten.
GroenLinks heeft gewezen op het late accountantsverslag. De samenwerking met de accountant
was goed en het aantal vragen van de accountant was in het laatste jaar groot. Het college heeft daarom
veel werk gehad om alle vragen te beantwoorden. Het college zal zich echter blijven inzetten voor een
goede samenwerking en een vlotte afwerking van de accountantscontrole.
De ChristenUnie maakt zich zorgen over de financiële gevolgen van de plannen voor het
Stationsgebied en wees erop dat prestatie indicatoren voor preventiemaatregelen altijd een beetje moeilijk
blijven. Daarom hoopt zij dat die fractie komt meedenken in de sessie over prestatie-indicatoren.
Zij zegt toe de motie van de ChristenUnie over samenwerking tussen raad en het college op haar
kamer te zullen ophangen.
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Mevrouw WOLTHERS (wethouder) deelt mee dat een evaluatie plaatsvindt van het kindpakket en
uitkomsten en vervolg daarvan binnenkort op de agenda staan. De heer Streutker wil meer grip op de
bedrijfsvoering, met name inhuur. Hij vraagt om een voortgangsrapportage en zij vraagt wat hij anders dan
de marap zou willen zien en wat hij van het college verwacht. Voortgangsrapportages zijn er volgens haar,
alleen zou men kunnen vragen hoe dingen worden veroorzaakt.
De heer STREUTKER licht toe geen overschrijding van € 2,5 miljoen te willen, zodat hij vraagt
hoe grip is te houden en hoe zaken inzichtelijk kunnen worden. De raad krijgt de marap volgens hem niet.
Hij wil in lijn van het plan van aanpak verslag laten doen in de volgende commissie Economie en Bestuur.
Mevrouw WOLTHERS (wethouder) kan zich daarin vinden.
Wethouder KASTJE is blij met amendement A 18/46 van GroenLinks, Hart voor Hilversum, de
VVD, de PvdA, D66 en de ChristenUnie over laadpalen, wat de ambitie ondersteunt om Hilversum te
verduurzamen, onder andere via elektrisch vervoer.
Mevrouw PELSINK (wethouder) is blij dat zo goed wordt meegedacht met zaken uit haar
portefeuille. Veel opmerkingen waren er over overschrjdingen op minima, dejeugdzorg en de Wmo, maar
zij staat voor dat iedereen de benodigde zorg krijgt, wel moet er aandacht zijn voor beheersing en
efficiency van de kosten, waarop zij inzet. Het kenbaar maken van de oorzaken van overschrijdingen in de
jeugdzorg kan zij in september doen.
Eenzaamheidbestrijding ondersteunt het college en de motie daarover, M 18/64 van het CDA, de
VVD, D66, de SP, de PvdA, Leefbaar Hilversum en Hart voor Hilversum, neemt zij mee in het programma
van de buurten en de wijkteams. Het onderwerp heeft aandacht.
Overschrijdingen van € 2.500,- of meer meldt zij, zoals afgesproken, altijd aan de raad.
Mevrouw VERWEIJ herinnert aan haar in de vorige raadsvergadering ingediende motie over
toezichthouden op de Wmo en het sociaal domein en adviezen van de Inspectie Volkgezondheid en
Jeugdzorg daarover. Haar vraag toen was of de raad aan de hand van het inspectierapport en
overschrijdingen de aanbevelingen van de inspectie ter harte neemt en kan onderzoeken hoe dat bij de
gemeente Hilversum zit. Zij vraagt die zaken mce te nemen in de commissiediscussie over dejeugdzorg in
september.
Mevrouw PELSINK (wethouder) komt later in de vergadering hierop terug.
Mevrouw VERWEIJ wijst vervolgens op de unaniem aangenomen motie M 15/52 over DAC
WESPP, waarin is beloofd dat de dienstverlening van de inloop en dagbestedingsvoorziening zolang als
nodig zal worden gecontinueerd totdat een nieuwe locatie is gevonden. Zij wil de dienstverlening laten
continueren, zodat de wethouder misschien met de eigenaar van het pand en de medewerkers moet praten.
Mevrouw PELS1NK (wethouder) neemt dat verzoek mee.
De heer SCHEEPERS (wethouder) gaat in op motie M 18/66 van de ChristcnUnie, het CDA,
Leefbaar Hilversum en de VVD over duurzaam omgaan met afvalwater. Het gaat om een actuele motie
over een actueel onderwerp. Met overtollig regenwater moet men iets doen, zodat hij blij is dat de
ChristenUnie het onderwerp heeft geadresseerd. Het college is verzocht een plan te maken om particulieren
te stimuleren maatregelen te nemen voor infiltratie en regen op te vangen. Ook wordt verzocht hoe de
gemeente daarin zelf het goede voorbeeld kan geven, welk bedrag daarvoor te reserveren is en hoe dat in
de begroting verwerkt kan worden. In 2020 komt er een nieuw gemeentelijk noleringsplan. Hij neemt de
motie over, omdat het college de genoemde maatregelen in het nieuwe rioleringsplan een plek zal geven.
De gemeente vervangt momenteel 65 kilometer aan riolering, waarbij al rekening wordt gehouden met die
infiltrerende maatregelen.
De VOORZITTER wijst erop dat het college geen moties overneemt, maar die aan- of afraadt.
De heer SCHEEPERS (wethouder) raadt motie M 18/66 graag aan.
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Tweede termijn
Mevrouw VAN DROOGE is blij dat wethouder Pelsink met haar zorgen aan de slag gaat met het
verkrijgen van inzicht in overschrijdingen op dejeugdzorg. Het gaat haar er ook om meer grip te krijgen
wat er dit jaar gebeurt. De informatievoorziening vanuit de instellingen en de regio moet beter en zij vraagt
de wethouder dat aspect in de discussie in de commissievergadering mee te nemen.
De PvdA ondersteunt amendement A 18/46 over laadpalen en de motie M 18/64 over
eenzaamheidsbestrijding vindt zij een prachtig initiatief van het CDA. Naar aanleiding van motie M 18/67
over meetbare prestatie-indicatoren waarschuwt zij om SMART te verjubelen, omdat er een risico is om
alles op mcetbaarheid en specificiteit te benaderen.
Mevrouw KOOLOOS ziet dat de bedragen voor hulp in het sociaal domein al jarenlang heel hoog
zijn, rondom de € 2,5 miljoen met een uitloop naar € 3 miljoen, wat aangeeft dat er veel nood in Hilversum
is. Het is fijn veel mensen te kunnen helpen. Aan eenzaamheid moet echt iets gebeuren en wellicht kan
men beter aan de voorkant werken in plaats van pas als het leed al is geschied.
In de begroting is veel geld te reserveren voor duurzaamheid. Er zijn echter ook burgerinitiatieven,
die door toedoen van de gemeente niet beloond worden. De gemeente hoeft bij een burgerinitiatief slechts
bij de landelijke overheid een subsidie aan te vragen en dat wil zij in de toekomst ook laten doen, zodat op
de gemeentelijke begroting wordt bespaard. Dat vindt zij een heel belangrijk aandachtspunt voor het
college.
Mevrouw PELSINK (wethouder) heeft geen commissiediscussie toegezegd, maar alleen dat zij in
september op het een en ander terugkomt.
Het Wmo-inspectierapport wil zij niet behandelen, omdat dat heel erg diep op zaken ingaat, terwijl
zij het met de raad alleen over hoofdzaken wil hebben.
Motie M 15/50 is een oude motie. De situatie is haar bekend, maar toch iets anders dan toen
bekend. Er zijn inmiddels minder cliënten die goed worden begeleid. Verdere informatie zegt zij in een
raadsinformatiebrief toe.
De PvdA gaat het niet alleen om inzicht achteraf, maar wil ook meer betrokken worden bij wat er
allemaal gaat komen. Zij zegt geen commissiediscussie toe, maar wel informatie.
Het college zal zich meer bezig houden met preventie, ook ten aanzien van eenzaamheid.
Wethouder KASTJE laat weten dat in dc Meent wat reuring en onvrede bij inwoners is ontstaan
over dc pilot aardgasvrj. Die inwoners heeft hij aan tafel uitgenodigd en er zijn een aantal aandachtspunten
geadresseerd. Ten eerste de samenwerking in en met de werkgroep, ten tweede de rolverdeling in de
werkgroep en ten derde de communicatie naar de inwoners. Die drie zaken zouden volgens hem de drie
agendapunten van de eerstvolgende werkgroepvergadering moeten zijn, die op 10 juli jl. heeft plaats
gevonden, die hij zelf heeft bijgewoond. Dat heeft ertoe geleid dat ook Meentkracht-mensen weer aan tafel
hebben gezeten. Er is afgesproken begin september aan de hand van een conceptpLan het gesprek te voeren.
Zonder stemming wordt motie M 18/64 van het CDA, de VVD, D66, de SP, de PvdA,
Leefbaar Hilversum en Hart voor Hilversum over een structurele aanpak van
eenzaamheidsbestrjding unaniem aangenomen.
Motie M 18/66 van de ChristenUnic, het CDA, Leefbaar Hilversum en de VVD over
duurzaam omgaan met afvalwater wordt elektronisch in stemming gebracht en unaniem
aangenomen.
Motie M 18/67 van de VVD, D66, Hart voor Hilversum, het CDA, Leefbaar Hilversum en
GroenLinks over meetbare prestatie-indicatoren wordt bij handopsteken in stemming
gebracht en met 32 tegen 2 stemmen aangenomen, met de stemmen van de PvdA tegen.
Zonder stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten.
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5.

JAARSTUKKEN 2017 RESULTAATBESTEMMING

De heer FENNEMA haalt het onderwerp vervanging afgeschreven wegen 2014 aan. Er is een
krediet verleend waarop een positief resultaat van € 400.000,- is behaald. Dit bedrag is herbestemd: €
200.000,- naar de vervanging van de verharding van de Diependaalselaan en € 200.000,- naar het
opknappen van het voetpad in Kerkelanden. Het laatste punt vindt hij an sich niet logisch. Daarmee is hij
wel blij, maar niet met de manier waarop € 200.000,- tussen neus en lippen door wordt herbestemd. Hij
roept dc wethouder op om dat niet meer op deze manier te doen. Voor geld moet namelijk eerst een
voorstel naar dc raad komen. Nieuwe initiatieven, hoe goed, sympathiek en hoognodig ook, via de
resultaatbestemming initiëren op basis van een door de raad niet te controleren argument vindt hij geen
goed idee.
Mevrouw WALTERS-VOS (wethouder) begrijpt wat de heer Fennema bedoelt en zal opletten de
bestemmingen bij volgende resultaten netjes te doen.
Zonder stemming wordt conform amendement A 18/46 van GroenLinks, Hart voor
Hilversum, de VVD, de PvdA, D66 en de ChristcnUnic over aan de slag met meer
laadpalen besloten.
Zonder stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten.
6.

EERSTE TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE 2018

De heer STREUTKER vindt het prima een samenvatting te krijgen van de verwerking van de
raadsinformatiebrieven. De voortgang van de KPI’s staat daar echter niet in en daarom vraagt hij de
wethouder of die zelf gelukkig met dc rapportage is en wat zij daar zelf nog aan wil veranderen. Zonder
verhaal kan hij met de rapportage namelijk niet zoveel.
Mevrouw WALTERS-VOS (wethouder) is heel tevreden met de tussenrapportage, waarom zij als
raadslid vaak heeft gevraagd. Wellicht is te bezien of daarin meer inhoud moet staan. Daarover gaat zij
nadenken en zij zal proberen dc tussenrapportages telkens wat beter te maken.
Zonder stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten.
7.

KADERNOTA: FINANCIEEL BEELD COALITIEAKKOORD 20 18-2022

De heer SLINGERLAND is het de laatste jaren gebleken dat resultaten erg afhankelijk zijn van
meevallers, vrij val van reserves en van meevallende circulaires van het Rijk. Ook de komende
investeringen in grote projecten zullen schuldenverhogend gaan werken. De gemeente staat er echter
financieel goed voor. Hart voor Hilversum doet een dringend beroep op het college om zich de grootste
mogelijke gedegenheid en voorzichtigheid te getroosten bij het opstellen van dc komende begrotingen. De
gemeente staat er goed voor, maar dat moet ook zo blijven. Extra aandacht is naar zijn oordeel nodig voor
het opstellen van de aanpak van de begrotingen in het sociaal domein en de aanpak van de salarissen en
inhuur, die een afwijking vertonen van € 2,3 miljoen. Ten slotte is aandacht nodig voor posten die nu als
PM zijn ingevuld, maar waar risico’s aan zitten en die miljoenen kunnen gaan kosten.
Zijn fractie is bezorgd over het tempo en de omvang waarin in het kader van de vernieuwing van
het openbaar bestuur bewonersparticipatie wordt vormgegeven in de Hilversumse wijken en buurten. Er
zijn vele kleine projecten en buurtdeals benoemd. Majeure participatietrajecten zijn echter tot dusver op
één hand te tellen. Toch verdient het aanbeveling om de lopende grotere participatietrajecten nauwgezet te
blijven volgen en te ondersteunen. Nieuwe mogelijkheden dienen zich ook aan. Het actief betrekken van
bewoners bij de planvorming bij dc spoorzone ondersteunt Hart voor Hilversum van harte. Zo kan ook
bezien worden of in elke wijk of buurt een groter participatieproject kan worden geïnitieerd. De spin-off
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daarvan mag men niet onderschatten. Bij dit alles is het voorhanden hebben van een goede startnotitie een
eerste vereiste. Iedere deelnemer aan het participatieproces moet het helder zijn wat de kaders van het
proces zijn, wat het speelveld is en waar het over gaat en waar het niet over gaat. Ook moet duidelijk zijn
wat de beïnvloedingsruimte is, welke de procesafspraken zijn en onder welke tij dplanning wordt
geopereerd. Daarbij is het goed te beseffen dat alle belanghebbenden continu aan
verwachtingsmanagement moeten doen, zodat de rolambities en —verwachtingen op elkaar afgestemd
kunnen blijven worden. Een dergelijke insteek draagt bij aan het scheppen van wederzijds vertrouwen
gedurende het hele proces.
Bij de vorming van het participatieproces is ook geld nodig. Ook hecht hij aan het voldoende
budget beschikbaar komen voor de vormgeving, uitvoering en nazorg van het proces. Daarbij is ook te
denken aan kosten voor opleiding en training van actief betrokken inwoners. Ook hier geldt dat de kosten
voor de baten uitgaan. Zijn fractie verzoekt het college voldoende financiële ruimte te reserveren in de
aankomende Begroting 2019, op basis van een gedegen en vooral realistische planning en invulling van het
participatieproces.
Hem heeft het bericht bereikt dat het buurtcentrum in Gooierserf per 31 december gesloten zal
worden. Zoals het er nu naar uitziet heeft de buurt dan geen buurtcentrum meer, omdat Innovum op die
locatie haar hoofdkantoor gaat vestigen. Met het oog op de enthousiaste voornemens in het huidige
coalitieakkoord, dat vermeldt “We gaan tijdens deze periode aan de slag met het doorontwikkelen van
buurtgericht werken en wijkcentra” vraagt hij het college of een dergelijke voorgenomen sluiting een
ongewenste situatie in de buurt oplevert. Tegelijk stelt hij voor die ongewenste situatie met spoed het
hoofd te bieden door samen met bewoners naar een adequate oplossing te zoeken, teneinde hen op korte
termijn duidelijkheid en zekerheid te verschaffen.
De VOORZITTER feliciteert de heer Slingerland met diens maidenspeech.
Mevrouw GROESZ werd recent de vraag gesteld wat het meest indrukkende concert was dat zij
ooit heeft bijgewoond. Haar antwoord was dat dat een concert was op 7juli 2015, de Robeco Summer
Nights, in het Concertbouw, het laatste concert van het Radio Symfonie Orkest, dat vanwege
bezuinigingen werd opgeheven. Destijds behoorde dat orkest tot de absolute top van Nederland.
Inhoudelijke argumenten voor opheffing waren er niet. Er moest € 7 miljoen bespaard worden en dat was
blijkbaar genoeg reden om de stekker eruit te trekken. Dat achteraf gezien de opheffing financieel gezien
toch niet nodig was geweest maakte het met name voor de klassieke wereld nog een stuk pijnljker. Dc
musici speelden ondanks de situatie, de druk en de emoties op topniveau. De avond eindigde wel anders
dan normaal. Artiesten bleven na afloop onwerkelijk staan met een bos bloemen in hun handen. De musici
en het publiek bleken het niet te kunnen bevatten. Dat afscheidsconcert bezorgt haar nog rillingen en
vooral overheerste toen het onbegrip, niet snappen dat in zo’n ontwikkeld land wordt beslist om het
hoogste niveau aan cultuur schaamteloos af te breken. Dertien jaar later constateert zij met grote schrik dat
het ernaar uitziet dat men een vergelijkbare situatie tegemoet gaat. Het Metropole Orkest luidt nu de
noodklok en kan het financieel niet bolwerken. Zij vraagt hoe belangrijk dat orkest voor de gemeente en
voor Nederland is. Het is een instituut binnen de internationale en popmuziek. Het orkest is het beste ter
wereld in het genre pop en jazz en heeft als thuisbasis Hilversum. Het orkest is in 1945 opgericht door een
besluit van de regering en het Koningshuis in ballingschap teneinde een ensemble op te richten om het volk
vertier en hoop te bieden. Meer dan 70 jaar later heeft het orkest meer dan 150 albums op haar naam staan
en duizenden radio- en tv-uitzendingen verzorgd. Het orkest ontving 17 Grammy Awards en won er drie en
heeft met wereidsterren samengewerkt. Over de kwaliteit en meerwaarde van het orkest is niet te twisten
en de musici zijn helden. Door de jarenlange bezuinigingen wordt een aantal van hen nu al gedwongen om
aanvullend werk te doen. Zij wil de boel wakker schudden. Het cultureel beleid is vormgegeven langs de
lijnen architectuur, media en muziek en zij vindt het nu tijd dat de raad zich meer focust op muziek.
Het ondersteunen van cultuur is geen kostenpost, maar een investering, want cultuur brengt sociale
verbinding, verhoogt de gezelligheid, veiligheid en uitstraling en daarmee de waarde van de buurt. Cultuur
is essentieel voor het voorzieningenniveau, de aantrekkingskracht en het vestigingsklimaat van Hilversum.
Het college wil de culturele positie van Hilversum daarom versterken. Er wordt ingezet op culturele
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samenwerking, programmering en ook met en in de regio. Hilversum verbetert de verbindingen met en
tussen alle culturele instellingen en het bredere cultuurveld in Hilversum. Gemeente en culturele sector
maken concrete afspraken over wederkerigheid en het beoogde effect van deze inzet van de gemeente op
zichtbaarheid en beleving van cultuur in de stad.
Het Metropole Orkest is Hilversum en de hele wereld mag weten dat de gemeente het op waarde
schat. Het is belangrijk dat Hilversum en dc regio het Metropole Orkest tot aan de nieuwe beleidsperiode
van de culturele basisinfrastructuur helpen haar voortbestaan en kwaliteit te waarborgen en dat Hilversum
de relatie met het Metropole Orkest versterkt door het aangaan van een structurele programmatische
subsidierelatie onder de voorwaarde dat het orkest vaker in de mediastad optreedt en bijdraagt aan de
regionale cultuureducatie.
Het steunen van het Metropole Orkest en de samenwerking gaan dc gemeente Hilversum en de
regio geld kosten, incidenteel en als overbrugging de komende twee jaar en structureel. Daarvoor kan op
korte termijn incidenteel bijgedragen worden. Ook is er ruimte in het verhoogde budget voor cultuur in het
coalitieakkoord en in de kadernota. Daarom dient zij de volgende motie in:
Motie M 18/69 ‘Op de bres voor het Metropole’
“De gemeenteraad van Hilversum, bijeen op 11juli 2018, ter behandeling van de
‘Kadernota/Financieel beeld-Coalitieakkoord 2018 van de gemeente Hilversum’,
constaterende dat:
•
het Metropole Orkest, opgericht in 1945 onder beschermheerschap van Het Koninklijk
Huis en sindsdien residerend in Hilversum, deel uitmakend van het MCO, een uniek orkest
is met een enorme nationale en internationale reputatie;
•
het Metropole Orkest eveneens van grote waarde is voor het culturele klimaat in Hilversum
en onze regio;
•
het Metropole Orkest bij de minister van Cultuur de noodklok heeft geluid over het
structurele financiële tekort van het orkest;
•
het Metropole Orkest vanwege dit tekort moeite heeft om het behoud van de kwaliteit te
garanderen;
•
nu al orkestleden niet fulltime aangesteld worden en extra banen moeten nemen om
financieel het hoofd boven water te houden;
•
de minister van Cultuur heeft aangegeven in ieder geval tot aan de inwerkingtreding van
de nieuwe financiële verdeling van de Culturele Basisinfrastructuur per 2021- onvoldoende
in het terugdringenlopheffen van de financiële tekorten-die het Metropole Orkest in haar
kwalitatieve voortbestaan bedreigen- te kunnen voorzien;
•
de minister op basis hiervan een beroep doet op de regio Gooi en Vechtstreek en de
gemeente om mee te helpen (tijdelijk en deels) in die tekorten te voorzien;
overwegende dat:
•
orkesten in het algemeen kwaliteit opbouwen over een langjarige periode en verlies van
kwaliteit niet makkelijk te hcrwinnen is;
•
het Metropole Orkest zeer goed past in het profiel en het karakter van Hilversum en de
Gooi en Vechtstreek en als zodanig een verbindende rol in de regio kan spelen;
•
het Metropole Orkest een nég grotere bijdrage kan leveren aan het culturele leven van
Hilversum en de regio met name door meer optredens in onze regio en bijdragen aan de
cultuureducatie van jeugd in onze regio.
spreekt als mening uit dat:
•
Hilversum het belangrijk vindt om het Metropole Orkest tot aan de nieuwe beleidsperiode
van de Culturele Basisinfrastructuur te helpen haar voortbestaan en kwaliteit te
waarborgen;
•
Hilversum de relatie met het Metropole Orkest kan versterken door het aangaan van een
structurele programmatische subsidicrelatie onder de voorwaarden dat het Metropole
Orkest vaker optreedt in de Mediastad en bijdraagt aan de regionale cultuureducatie;
-
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de regio Gooi en Vechtstreek én de regiogemeenten een bijdrage kan worden gevraagd
voor het Metropole Orkest vanwege haar voor de regio unieke karakter en kwaliteit en de
potentiële bijdrage die het orkest aan het culturele klimaat en de cultuureducatie in de regio
kan leveren;
verzoekt het college:
1.
met het Metropole Orkest in gesprek te gaan over de mogelijkheden om een verdere
bijdrage aan het culturele klimaat (bijvoorbeeld door jaarlijkse concerten) en
cultuureducatie aan Hilversum en de regio te leveren;
2.
in en met de regio te bespreken welke ondersteuning (bijvoorbeeld € 1,00 per inwoner) er
vanuit de regio enlof buurgemeenten in de Gooi en Vechtstreek mogelijk is;
met de Minister van Cultuur te bespreken onder welke voorwaarden en in welke mate het
3.
Rijk bijdraagt aan de tijdelijke ondersteuning tot aan 2021 van het Metropole Orkest;
4.
naar aanleiding van deze gesprekken de Raad een voorstel voor te leggen véér de
begrotingsbehandeling waarin wordt aangegeven onder welke voorwaarden de gemeente
ruimte in haar begroting kan vrijmaken voor de structurele ondersteuning van het orkest
(bijvoorbeeld ter hoogte van € 1,00 per inwoner); deze ondersteuning te dekken vanuit de
verhoging van het cultuurbudget, zoals in het coalitieakkoord voorzien;
in datzelfde voorstel véér de begrotingsbehandeling aan de Raad aan te geven:
5.
*
wat de totale tijdelijke financieringsbehoefte tot aan 2021 van het Metropole
Orkest is;
*
onder welke voorwaarden en in welke mate het Rijk tot aan 2021 bijdraagt aan de
ondersteuning van het Metropole Orkest;
*
onder welke voorwaarden en in welke mate Hilversum en de (gemeenten in de)
regio Gooi en Vechtstreek het Metropole Orkest tot aan 2021 kunnen ondersteunen
(bv. ter hoogte van € 1,00 per inwoner) en waar deze bijdrage uit wordt gedekt;
en gaat over tot de orde van de dag.”
(Motie M 18/69 van D66, de VVD, Hart voor Hilversum en GroenLinks, de PvdA en Leefbaar
Hilversum)
-

—

De VOORZITTER feliciteert mevrouw Groesz met het houden van haar maidenspeech.
De heer JAARSMA heeft met tevredenheid geconstateerd dat in het coalitieakkoord veel ambities
en plannen zijn opgenomen die bijdragen aan een leuker, eerlijker en beter Hilversum. Er zijn ideeën en
beleidsambities die versterkt worden door meer beschikbaar geld door de groeiende economie. Ook plukt
de gemeente de vruchten van het financiële beleid van de afgelopen jaren. Tegelijkertijd groeien de bomen
nog steeds niet tot in de hemel. Er zitten wat risico’s in de begroting en getrouwheid van cijfers en
ramingen is belangrijk om ook op lange termijn financieel gezond te zijn.
Als risico noemt hij het aanzienlijke tekort op het sociale domein. Meer gemeenten kijken tegen
vergelijkbare tekorten aan en gemeenten rekenen er daardoor op dat het Rijk de gemeenten wel tegemoet
zal komen. Het kabinet heeft bij monde van bewindspersonen gesteld dat gemeenten tekorten op het
sociaal domein maar uit het accres van het gemeentefonds moeten betalen, ondanks moties op het VNGcongres. Daardoor wil hij rekening houden met een paar miljoen euro tekort die de gemeente zelf zal
moeten ophoesten. Daarom dient hij de volgende motie in:
Motie M 18/7 1 ‘Prudent financieel beleid’
“De raad van de gemeente Hilversum in vergadering bijeen op 11juli 2018 behandelende de
Kadernota 2018;
overwegende dat:
•
het coalitie akkoord een groot aantal intensiveringen van beleid en uitvoering bevat die een
stevig beslag leggen op de financiële middelen van de gemeente Hilversum;
•
een groot deel van deze plaimen betaald kunnen worden uit het accres van de rijksbijdrage
aan het gemeentefonds vanwege de zich voorspoedig ontwikkelende economie;
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•

het college zich ook van zijn prudente kant laat zien door een aantal posten op te nemen
die nu al een beslag leggen op de financiële middelen zonder directe (boekhoudkundige)
noodzaak daartoe, zoals de posten ten behoeve de ontwikkeling van het Stationsplein e.o.;
•
in de meerjarige raming van de kadernota, naast de winstneming uit project Amia’s Hoeve,
in totaal circa € 8 miljoen curo uit reserves, voorzieningen en stelposten die bijdragen aan
het weerstandsvermogen, gehaald wordt;
voorts overwegende dat:
•
tussen 2017 en 2018 de uitgaven in het sociaal domein (Wmo enjeugdzorg) zich
ontwikkeld hebben van en overschot van € 4,5 miljoen in 2016 naar een tekort van € 3,3
miljoen in 2017 en de meerjarenraming met deze ontwikkeling geen rekening houdt;
•
het college nog geen begin heeft gemaakt met het keren van deze ontwikkeling en/of het in
financiële zin in goede banen leiden;
•
het niet duidelijk wordt waarom de stelpost autonome ontwikkelingen, die per 2018
begroot is op € 1,7 miljoen euro gemiddeld per jaar, nu opeens weer sterk afgeraamd kan
worden;
•
voorshands niet duidelijk is hoe het inzetten van de spaarvoorziening riolering (gegeven
het Gemeentelijk rioleringsplan en art. 228a Gemeentewet) kan leiden tot een verruiming
van circa € 1 miljoen jaarlijks;
•
er tussen 2015 en voorjaar 2018 geen noemenswaardige beperking is geweest van het
tekort op de BUIG en dat het college desalniettemin na een besparing van € 2,5 miljoen
(conform begroting) te realiseren per 2020, een extra besparing van € 1 miljoen in 2021 en
2022 heeft begroot;
•
veel voornemens van het college nog amper een uitwerking hebben gekregen, en slechts
zeer globaal geraamd zijn;
ten slotte overwegende dat:
•
ook in tijden van voorspoedige economische ontwikkelingen doelmatigheid en effectiviteit
van beleid en de gemeente financiën leidend moet zijn en een scherp oog voor
ontwikkeling van het totaal budget nodig blijft;
•
een beslag van circa € 8 miljoen op reserves en voorzieningen in combinatie met de
genoemde risico’s als groot wordt gezien;
verzoekt het college:
1.
bij de uitwerking van de Begroting 2019 nadrukkelijk rekening te houden met de
houdbaarheid van de meerjarenbegroting;
2.
risico’s en tekorten uit voorgaande jaren beleidsmatig en financieel te adresseren en in de
begroting getrouw te ramen;
3.
bij de uitwerking van nieuwe beleidsvoornemens ook te bezien of oud beleid vervangen
kan worden (oud voor nieuw);
4.
de onder ‘voorts overwegende’ genoemde punten expliciet te bespreken bij de Begroting
2019;
en gaat over tot de orde van de dag.”
(Motie M 18/71 van D66, de VVD, Hart voor Hilversum, GroenLinks en de SP)
De heer VOGEL complimenteert het huidige college, de wethouder Economie en de burgemeester
met de verkoop van MediaMonks voor € 300 miljoen en het harde werk om het bedrijf in Hilversum te
houden. Hij vraagt hoe de wethouder daaruit de juiste spin-off te halen in het kader van citymarketing.
In de kadernota is ook weer de aanhoudende investering in de economie van Hilversum te zien.
Het kijken naar het Arenapark en Media Park is heel cruciaal waar werkgelegenheid komt. Straks kunnen
nieuwe ontwikkelingen zich aandienen op Media Park 3.0, waar mensen die het te duur vinden in
Amsterdam te faciliteren zijn. Hij is blij die investeringen te kunnen doen, waarbij ook elementen als
bereikbaarheid en de woningmarkt horen.
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Hij wil zich naast focussen op de buitengewoon belangrijke creatieve industrie ook de zorgkant
goed in de gaten laten houden, zoals Tergooi dat gaat bouwen. Waar de gemeente kan acteren moet het
college dat doen en de raad daarin meenemen.
In de kadernota ziet hij eindelijk de ruimte voor sport, een enorme verbinder waar veel te bereiken
is wat betreft eenzaamheidsbestrijding. Gezien de beschikbare middelen rekent hij op goede plannen om
jongeren en ouderen te activeren en te participeren in sport.
Voor de investeringen in het Stationsgebied is de gemeente aan het sparen, wat prudent is. Die
besparingen geven de ruimte voor de juiste investeringen, die belangrijk zijn in de context van economie,
levendigheid en bereikbaarheid.
Ook de VVD-fractie vindt het Metropole Orkest heel belangrijk, maar kijkt meer regionaal. Er is
een uitdaging om in de regio meer met elkaar te doen en wat is er dan beter dan met elkaar een orkest te
behouden? Hij ziet daarom uit naar plannen zodat het Metropole Orkest zich beter kan manifesteren in de
regio. Het initiatief ondersteunt hij van harte en hij hoopt dat de wethouder met de motie daarover aan de
slag kan gaan.
Motie M 18/71 over prudent financieel beleid ondersteunt hij van harte. Hij wil de goede dingen
blijven doen, goed ramen en kritisch zijn op oud beleid dat niet werkt.
Raadslid Verkuijlen is druk geweest met het steun te vergaren voor de wijkagent. Daarover dient
hij de volgende motie in:
Motie M18/68 ‘Veiligheid op orde’
“De gemeenteraad van Hilversum in vergadering bijeen op 11juli 2018;
overwegende dat:
•
het college prioriteit geeft aan de keten van welzijn, zorg en veiligheid;
•
die prioriteit zich vertaalt in de aanstelling van extra boa’s;
•
de intentie is om deze boa’s een brede bevoegdheid te geven:
•
het niet de bedoeling is dat boa’s taken van de politie overnemen;
•
landelijk de vigerende norm is dat per 5000 inwoners 1 wijkagent beschikbaar is;
•
het kabinet recent landelijk een verhoging van het aantal wijkagenten heeft toegezegd;
•
in 2015 een motie “Wijkagent als spil in de wijk’ door de raad is aangenomen (M15-1);
•
deze motie het college onder meer opdroeg om in de evaluatie van het IVP aan te geven of
er per 5000 inwoners 1 wijkagent beschikbaar is die 80% van zijn of haar de tijd besteed
aan wijk- en buurtgericht werken.
constaterende dat:
•
in de evaluatie IVP deels uitvoering is gegeven aan de motie;
•
de evaluatie stelt dat er 12 wijkagenten, 2 jeugdagenten en 4 operationeel experts voor
wijk- en buurtgericht werk beschikbaar zijn;
•
de evaluatie erkent dat het niet gelukt is om het aantal wijkagenten substantieel te verhogen
conform de norm;
•
de evaluatie onvermeld laat of wijkagenten daadwerkelijk 80% van hun tijd besteden aan
wijk- en buurtgericht werken;
•
uitgaande van een conservatieve schatting van het inwonertal in Hilversum minimaal 17
wijkagenten beschikbaar dienen te zijn;
verzoekt het college:
•
te bewerkstelligen dat het aantal wijkagenten in Hilversum in overeenstemming wordt
gebracht met de landelijk norm;
•
te bewerkstelligen dat wijkagenten 80% van hun tijd inzetbaar zijn voor wijk- en
buurgericht werken.
en gaat over tot de orde van de dag.”
(Motie M 18/68 van de VVD, de SP, D66 en GroenLinks)
De heer STREUTKER vindt de strekking van de motie sympathiek, maar vraagt zich af of de
feiten kloppen. Hij heeft namelijk begrepen dat het minimale aantal van 17 wijkagenten al bereikt is.
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Mevrouw VERWEIJ neemt de raad mee naar de geld kostende grote projecten, zoals de
fietsenkelder van € 7 miljoen, het Stationsgebied van € 50 miljoen, de Spoorzone van € 3 miljoen, het
masterplan Arenapark van € 4,5 miljoen, het Media Park van € 5 miljoen, een mogelijk nieuw zwembad bij
De Lieberg van € 8 miljoen, het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen voor € 1,8 miljoen en de
mediaculturele hotspots waarvoor geen bedrag is genoemd. Zij steunt van harte de motie om risico’s in
kaart te brengen en vraagt zich af waar de gemeente die grote projecten van zal betalen. De heer Scheepers
heeft altijd gezegd dat de gemeente een wankelmoedig financieel beleid voert en deze projecten lijken haar
wat planoptimistisch.
De echte zorgenkindjes zitten bij het sociaal domein en zij vraagt waar daar de investeringen
blijven die hard nodig zijn.
Zij dient een motie in die vraagt om een fusie effectrapportage.
Motie M 18/59 ‘Fusie-effectrapportage’
“De gemeenteraad van Hilversum, in vergadering bijeen op 11juli 2018, behandelend de
‘Kadernota: financieel beeld coalitieakkoord 2018-2022’;
overwegende dat:
•
het college van plan is mee te werken aan een onderzoek naar de gemeentelijke
herindeling;
•
herindeling grote gevolgen kan hebben voor de inwoners van de betrokken gemeentes;
•
de onderzoeken tot nu toe niet gericht zijn op de gevolgen van de herindeling voor de
inwoners;
•
er bij een fusie tussen scholen een onderwijseffectrapportage wordt uitgevoerd om te
onderzoeken wat de gevolgen zijn;
verzoekt het college:
onderzoek te laten doen door een onafhankelijk bureau naar de gevolgen van de fusie voor de
inwoners met daarmee de volgende onderwerpen in acht te nemen:
o
de effecten op de hoogte van de financiële lasten voor de inwoner;
o
de kwaliteit van de dienstverlening aan de inwoner;
o
de betrokkenheid van de inwoner bij de lokale politiek;
o
de samenwerkingsverbanden tussen overheid en maatschappelijke organisaties en tussen
overheid en burgers en buurten;
o
de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de dienstverlening door de inwoners.
en gaat over tot de orde van de dag.”
(Motie M 18/59 van de SP)
Haar grote zorg betreft zorg voor dejongsten, omdat de jeugd de toekomst is. De Adviesraad
Sociaal Domein schetste in zijn vergaderingen van 19 april en 24 mei een problematische situatie van veel
uithuisplaatsingen de afgelopen twee maanden. De gemeente staat in de top 3 van Nederland bij de
telefoontjes van Veilig Thuis. Er is een tekort aan gespecialiseerde jeugdpsychiaters en onvoldoende
crisisopvang. Er zou een j ongerenloket moeten zijn en jongeren moeten ergens heen kunnen. Dat is niet
geregeld en tevens zijn er jongeren met schulden. Zij hoopt dat het college een commissiediscussie over
jeugdzorg wil toezeggen, omdat deze zaken volgens haar aandacht verdienen.
De SP heeft ooit voor een jongerenbus gepleit, dat een generatiebus is geworden. Daarin gebeuren
goede dingen, maar zij pleit voor een echte jongerenbus, waarover zij de volgende motie indient:
Motie M 18/6 1 ‘Jongerenbus’
“De gemeenteraad van Hilversum, in vergadering bijeen op 11juli 2018, behandelend de
‘Kadernota: financieel beeld coalitieakkoord 2018-2022’;
overwegende dat:
•
in Hilversum oorspronkelijk één jongerenbus was;
•
na een aangenomen motie in 2015 een tweedejongerenbus kwam;
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•
•

de eerste jongerenbus inmiddels afgeschreven is en niet meer rijdt;
de (oorspronkelijk tweede en nu dus enige jongerenbus) in april 2017 in gebruik werd
genomen als generatiebus;
•
de oorspronkelijk jongerenbus aan een behoefte voldeed en een effectief instrument is
gebleken;
•
de generatiebus nu veel breder ingezet wordt en ook voorziet in een behoefte maar
daardoor dus minder beschikbaar is voor jongeren;
•
de vraag naar jongerenontmoetingsplekken nog steeds groot is;
•
een tweede bus in een behoefte kan voorzien.
verzoekt het college op:
1.
te onderzoeken of een tweede bus aangeschaft kan worden zodat er weer twee mobiele
ontmoetingsplekken (voor jongeren) beschikbaar zijn;
en gaat over tot de orde van de dag.”
(Motie M 18/61 van de SP)
Vervolgens stelt zij voor om een projectmanager of—coördinator Hilversum inclusief aan te stellen
en zij dient daartoe de volgende motie in:
Motie M 18/60 ‘Hilversum Inclusief 2.0’
“De gemeenteraad van Hilversum, in vergadering bijeen op 11juli 2018, behandelend de
‘Kadernota: financieel beeld coalitieakkoord 2018-2022’;
constaterendc dat:
•
Nederland op 14juli 2016 het VN-verdrag handicap heeft ondertekend;
•
het doel van dit verdrag is: het bevorderen, beschermen en waarborgen van de
mensenrechten van mensen met een beperking;
•
in het verdrag staat aangegeven dat er ook een taak is voor de (lokale) overheid om ervoor
te zorgen dat de positie van mensen met een beperking verbetert;
overwegende dat:
•
het van belang is om aandacht te hebben voor inciusie en toegankelijkheid voor mensen
met een beperking in Hilversum;
•
de belangen van mensen met een beperking betrekking hebben op vele verschillende
terreinen (zorg, wonen, veiligheid, openbare ruimte, werk en inkomen, sport, verkeer, et
cetera.);
verzoekt het college:
1.
zich tot doel te stellen de inclusie van mensen met een beperking én de toegankelijkheid in
alle domeinen in Hilversum te bevorderen;
2.
een pilot ‘projectmanager inciusie’ voor een jaar aan te stellen, die zich zal inzetten van de
rechten en belangen van mensen met een beperking in alle domeinen en de uitvoering van
het VN-verdrag handicap;
3.
de pilot te financieren vanuit de reserve sociaal domein;
4.
na een jaar de pilot met de gemeenteraad te evalueren in de raadscommissie;
en gaat over tot de orde van de dag.”
(Motie M 18/60 van de SP)
De Rekenkamer concludeerde dat de toegang tot de Wmo-zorg niet voldoende is en het inkopen en
aanbesteden niet goed gaat. De Rekenkamer beveelt aan dat het beter moet. In 2017 was bekend dat er
4.000 mensen tussen wal en schip vielen, een rapport daarover is nooit openbaar gemaakt. Zij verzoekt het
college dat alsnog te doen en dat rapport te betrekken bij de discussie rondom het rekenkamerrapport.
Daarover dient zij de volgende motie in:
Motie M 18/56 ‘Investeren in mensen, Wmo-dienstverlening op orde’
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“De gemeenteraad van Hilversum, in vergadering bijeen op 11juli 2018, behandelend de
Kadernota: financieel beeld coalitieakkoord 2018-2022’;
constaterende dat:
de Wmo-dienstverlening aan inwoners van Hilversum enorm van belang is en mensen
afhankelijk zijn van deze dienstverlening;
het recente Rekenkamerrapport over de Wmo, verschenen op 9juli jl., behoorlijke hiaten
in de dienstverlening aantoont;
de formatie voor de uitvoering van de Wmo (in aantal fte. per 10.000 inwoners) is in
Hilversum lager dan in de referentiegemeenten;
de ambities van dit college hoog zijn met betrekking tot de dienstverlening van het Sociaal
Plein;
tijdens de informatiebijeenkomst op het Sociaal Plein 28juni jl. werd gesteld dat de
loonkosten van € 10 miljoen naar € 9 miljoen moeten, en daarom het aantal medewerkers
bij het Sociaal Plein naar beneden moet van 160 naar 140 fte;.
overwegende dat:
met minder mensen je niet meer werk kan doen en de gestelde ambities ook zonder de
aanbevelingen van de Rekenkamer ambitieus zijn;
het college zegt de aanbevelingen van de Rekenkamer serieus te nemen en wil overnemen
dan wel uitvoeren.
verzoekt het college:
1.
de fle-reductie bij het Sociaal Plein voor 2018 en 2019 niet uit te voeren zodat er
voldoende mankracht is om de dienstverlening te optimaliseren;
2.
in het eerste kwartaal 2019 te rapporteren over de uitvoering van de aanbevelingen van de
Rekenkamer en de ambities van het coalitieakkoord (namelijk: wachttijden 2 weken);
3.
in het eerste kwartaal 2019 te rapporteren over de behaalde resultaten met betrekking tot
het terugdringen van de wacht- en doorlooptijden;
en gaat over tot de orde van de dag.”
(Motie M 18/56 van de SP)
-

-

-

-

-

-

-

De heer VAN VOORDEN stelt voor motie M 18/56 aan te houden en eerst het rekenkamerrapport
te bespreken. Daar komt misschien meer uit dan de SP-motie. Ook is hij benieuwd naar de stand van zaken
rondom het project WINST, dat daarbij meegenomen kan worden.
Mevrouw VERWEIJ doet dat niet, omdat het gaat over € 1 miljoen, waarvoor nu mensen nodig
zijn. Zij wil dat mensen blijven en dat er € 1 miljoen gevonden wordt in de algemene middelen of de
reserve sociaal domein om de ambitie van het college waar te maken.
Vervolgens uit zij haar zorgen over de woningmarkt. In een commissiediscussie in het najaar wil
zij graag mobiliteit op de woningmarkt aan de orde stellen. Wellicht is er een lokaal of regionaal
woonfonds nodig, waartoe zij de volgende motie indient.
Motie M 18/63 ‘Woonfonds’
“De gemeenteraad van Hilversum, in vergadering bijeen op 11juli 2018, behandelend de
‘Kadernota: financieel beeld coaliticakkoord 2018-2022’;
overwegende dat:
•
er krapte is op de huizenmarkt voor goedkope- en middeldure woningen;
•
het zowel rijksbeleid, als lokaal beleid is om mensen zolang mogelijk thuis te laten wonen;
•
het voor starters en/of blijvers, dankzij een veranderde financiële markt, lastiger is om een
(aanvullende) hypotheek te krijgen;
•
de starterslening een effectief hulpmiddel is gebleken om starters op weg te helpen;
•
woningbouwcorporaties dit echter, vanwege gewijzigde wetgeving, niet meer mogen
aanbieden;
•
de blij verslening een middel is om mensen langer in hun huis te kunnen laten wonen;
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de gemeenteraad eerder, per motie Ml 7/3 9, het college de opdracht heeft gegeven om te
onderzoeken of de blij verslening een bruikbaar instrument zou zijn;
•
de Adviesraad Sociaal Domein erop heeft aangedrongen om de blijverslening alsnog in
Hilversum in te voeren;
•
het college wel gekozen heeft voor het inzetten van wooncoaches;
•
de inzet van wooncoaches zinnig is, maar dat dezen geen financiële middelen in het
instrumentarium hebben;
•
een huurcompensatieregeling mensen kan ondersteunen op het moment dat de lasten van
een huurwoning (door plotselinge daling inkomen of door schulden) groter worden dan zij
kunnen dragen;
•
verschillende steden al werken met een woonfonds, waaronder Utrecht, Amsterdam en
Almere;
verzoekt college:
1.
onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor het instellen van een lokaal of regionaal
woonfonds om starters, blijvers en mensen met te hoge woonlasten te ondersteunen;
2.
in dit onderzoek in ieder geval opties uit te zoeken voor de starters- en blijverslening,
woonkostentoeslag en/of een huurcompensatieregeling;
3.
de uitkomsten van dit onderzoek en eventuele voorgestelde maatregelen te delen met de
gemeenteraad bij de bespreking van het Hilversumse Woonbeleid in oktober doch uiterlijk
bij de behandeling van de Begroting 2019;
en gaat over tot de orde van de dag.”
(Motie M 18/63 van de SP)
•

De heer GÖBBELS ziet dat de SP met de motie aanvullende links heeft meegestuurd. De
zoektermen ‘woonfonds’ en ‘blijverslening’ leveren in Amsterdam geen enkele hit op. Over de
starterslening is opgemerkt dat die in Amsterdam niet meer bestaat. Bij de woonkostentoeslag gaat het over
twee verschillende systemen en hij vraagt welke de SP aanhangt. In Utrecht geldt die tot de
huurtoeslaggrens en in Amsterdam geldt die tot boven de huurtoeslaggrens. De gemeente adviseert dan
over verhuizing na te denken, wat wordt gefinancierd via de bijzondere bijstand.
Mevrouw VERWEIJ stelt momenteel geen enkel systeem voor en verwijst voor de blij verslening
naar de gemeente Huizen. Er is een huurcompensatieregeling in Utrecht en zij wil graag onderzoek laten
doen of een woonfonds gevuld met nog te bespreken regelingen een optie is. De raad kan zelf beslissen
welke regelingen daarin worden ondergebracht en hoe die worden gefinancierd. De Adviesraad Sociaal
Domein beveelt de blij verslening aan en de raad kan daarover besluiten.
De heer GÖBBELS vraagt of mevrouw Verweij de collegebrief heeft gelezen over de
blij verslening.
Mevrouw VERWEIJ beantwoordt die vraag bevestigend.
De heer GÖBBELS concludeert dat mevrouw Verweij hetzelfde vraagt waarop al duidelijk
antwoord is gegeven.
Mevrouw VERWEIJ verwijst naar de notulen van de door haar genoemde vergaderingen van de
Adviesraad Sociaal Domein, welk advies zij volgt.
Vervolgens dient zij een motie in over geen uitsluitingen voor schuldhulp.
Motie M 18/55 ‘Geen uitsluitingen voor schuldhulp’
“De gemeenteraad van Hilversum, in vergadering bijeen op 11juli 2018, behandelend de
‘Kadernota: financieel beeld coalitieakkoord 2018-2022’;
overwegende dat:
•
in de Tweede Kamer een motie is aangenomen over het niet langer uitsluiten van groepen
zoals zzp’ers, jongeren en studenten van gemeentelijke schuldhulpverlening;
•
deze motie van het lid Jasper van Dijk tevens de regering verzoekt in 2019 de Kamer te
rapporteren indien er gemeenten zijn die nog wel dergelijke groepen uitsluiten;
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de Nationale Ombudsman in zijn rapport d.d. 19januari 2018, getiteld Een open deur, veel
drempels tot de schuidhuipverlening voor veel verschillende groepen heeft geconstateerd;
•
ondernemers en zzp’ers volgens het actieplan Schuldhulpverlening worden doorverwezen
naar twee organisaties gespecialiseerd in schuldhulpverlening aan ondernemers;
•
ondernemers en zzp’ers echter ook kunnen worden doorverwezen naar de bijstand voor
zelfstandigen (BBZ-)loket;
verzoekt het college:
hulpvragers niet voorafgaand aan een eerste gesprek met een schuidhuipverlener uit te
1.
sluiten van dc schuldhulpverlening;
2.
alle groepen die in Hilversum categoriaal worden uitgesloten van de schuidhuipverlening
alsmede de omvang daarvan te inventariseren;
onderzoek naar deze groepen op te nemen in het onderzoek van de minima
3.
effectrapportage;
indien dit het geval is, ervoor te zorgen dat dergelijke groepen niet langer worden
4.
uitgesloten van schuidhuipverlening;
de gemeenteraad te informeren over de resultaten van de inventarisaties en de effecten van
5.
de maatregelen;
en gaat over tot de orde van de dag.”
(Motie M 18/55 van de SP)
•

Zij heeft gezien dat de APV veel onnodige regels bevat, zoals het verboden stoepkrijten, dat niet
gehandhaafd wordt. Zij wil ondernemers van dienst zijn door onnodige regelgeving uit de APV te
schrappen. Daartoe dient zij de volgende motie in:
Motie M18/62 ‘Ruim op die regels!’
“De gemeenteraad van Hilversum, in vergadering bijeen op 11juli 2018, behandelend de
‘Kadernota: financieel beeld coalitieakkoord 2018-2022’,
overwegende dat:
•
wij als gemeente op een goede wijze willen communiceren met onze inwoners;
•
samen met en voor die inwoners de zaken voor elkaar willen krijgen;
•
het dan niet past dat er tal van onnodige regels zijn;
•
vele gemeenten kiezen voor dereguleren van de Algemene Plaatselijke Verordening;
•
sommige regels onnodig, onduidelijk en moeilijk te handhaven zijn (zoals het krijtverbod);
•
als er regels zijn er ook adequaat en consistent op gehandhaafd moet (kunnen) worden;
•
afschaffen van regels meer vrijheid voor de mensen geeft;
•
anderzijds het afschaffen van regels ook meer verantwoordelijkheid van de mensen zelf
vraagt, wat in een participatiemaatschappij past;
verzoekt het college:
1.
de Algemene Plaatselijke Verordening Hilversum 2010 en eventuele daarop gebaseerde
nadere regels na te zien op onnodige regels en/of regels waar al twee jaar niet op
gehandhaafd is;
2.
een overzicht van de regels te maken, inclusief een gemotiveerd advies van het college om
deze te schrappen of te behouden;
3.
dit overzicht ter bespreking en besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad in het
vierde kwartaal 2018;
en gaat over tot de orde van de dag.”
(Motie M 18/62 van de SP)
Vervolgens heeft zij nog twee adviezen voor de wethouder Sociale Zaken. Ten eerste om het
rekmanifest van de gemeente Diemen ook in Hilversum te gebruiken. Daarnaast doet zij de wethouder een
kenner cadeau in de vorm van een voucher die recht geeft op drie gesprekken.
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Vervolgens dient zij een motie in over het nieuwe inburgeringsstelsel, dat door de nieuwe
staatssecretaris is aangekondigd.
Motie M18/57 ‘Nieuw inburgeringsstelsel’
“De gemeenteraad van Hilversum, in vergadering bijeen op 11juli 2018, behandelend de
‘Kadernota: financieel beeld coalitieakkoord 20 18-2022’,
overwegende dat:
•
minister Koolmees (SZW) heeft aangekondigd dat het inburgeringsbeleid drastisch op de
schop gaat;
•
het doel van dit nieuwe beleid is dat nieuwkomers meteen aan het werk gaan en daarmee
de taal leren;
•
het huidige systeem, waarbij nieuwkomers zelf hun inburgeringscursus inkopen, wordt
beëindigd;
voorts overwegende dat:
•
het nieuwe systeem de verantwoordelijkheid voor de inkoop van lessen bij de gemeenten
legt;
•
gemeenten tevens aan alle inburgeraars een inburgeringstraject moet gaan aanbieden, als
onderdeel van een individueel inburgeringsplan (PIP: Plan Inburgering en Participatie);
•
dit nieuwe plan gaat betekenen dat gemeenten in de eerste periode zaken als huur en kosten
voor verzekeringen voor statushouders vanuit de bijstand gaan betalen;
•
het nieuwe inburgeringsstelsel hogere taaleisen eist aan inburgeraars (Bi-niveau in plaats
van A2), omdat dit de kans op een baan vergroot;
•
het nieuwe stelsel een uitdaging vormt voor gemeenten, zo ook voor Hilversum;
•
de bedoeling is om het nieuwe inburgeringsstelsel al in 2020 van start te laten gaan;
•
gezien het nieuwe inburgeringsstelsel al in 2020 in werking moet treden, het nodig is om in
2019 de voorbereidingen te treffen;
verzoekt het college:
1.
een plan van aanpak op te stellen over hoc dc gemeente het nieuwe inburgeringsstelsel in
Hilversum vorm gaat geven;
2.
dit plan van aanpak, inclusief benodigd budget, voor de begrotingsbehandeling van 2019
aan de gemeenteraad voor te leggen;
en gaat over tot de orde van de dag.”
(Motie M 18/57 van de SP)
Een volgende motie gaat over de Verordening adresnaamgeving en -nummering.
Motie Ml 8/58 ‘Verordening adresnaamgeving en —nummering’
“De gemeenteraad van Hilversum, in vergadering bijeen op 11juli 2018, behandelend de
‘Kadernota: financieel beeld coaliticakkoord 2018-2022’,
overwegende dat:
•
op diverse momenten gebleken is dat dat inwonersparticipatie bij het naamgeven van een
straat gewenst werd door inwoners (bijvoorbeeld bij Almansweide en het Molenpad);
•
inwonersparticipatie in de Verordening Adresnaamgeving en —nummering niet opgenomen
is;
•
inwonersparticipatie wel tot hoog goed in de gemeente Hilversum is verheven;
•
in het coalitieakkoord extra wordt ingezet op inwonersparticipatic;
verzoekt het college:
1.
de Verordening adresnaamgeving en —nummering na te zien en aan te passen met
betrekking tot de mogelijkheid van inwonersparticipatie;
2.
de verordening, inclusief de nadere regels ter bespreking en besluitvorming aan te bieden
aan de gemeenteraad in het vierde kwartaal 2018.;
en gaat over tot dc orde van de dag.”
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(Motie M 18/58 van de SP)
Die verordening is te evalueren om te beoordelen om de inwonersparticipatie te vergroten.
Tot slot dient zij een motie in over de blauwe zone.
Motie M18/54 ‘Blauwe zone’
“De gemeenteraad van Hilversum, in vergadering bijeen op 11juli 2018, behandelend de
‘Kadernota: financieel beeld coalitieakkoord 2018-2022’,
overwegende dat:
•
verschillende buurten vragen om een blauwe zone;
•
inwonersparticipatie hoog in het vaandel staat;
•
het college als belangrijkste redenen voor het niet instellen van een blauwe zone noemt dat:
handhaven lastig is, en;
o
o
het duur is;
•
de parkeergelden elk jaar nog een dik overschot kennen;
•
er extra geïnvesteerd wordt in handhaving;
•
dc blauwe zone wél als instrument is opgenomen in het parkeerbeleid van de gemeente
Hilversum, en de optie om een blauwe zone in te stellen er dus wél is;
verzoekt het college op:
1.
met de buurten waar de vraag om een blauwe zone ligt (zoals de Gij sbrecht en Seinhorst)
om dc tafel te gaan om toch nog eens te spreken over de blauwe zone;
2.
het beleid blauwe zones te evalueren en voor de begrotingsbehandeling van 2019
naar de gemeenteraad te brengen, inclusief eventuele aanpassingen;
en gaat over tot de orde van de dag.”
(Motie M 18/54 van de SP)
Zij denkt dat zij en de burgemeester zich kunnen vinden op het onderwerp veiligheid en meent dat
die geen plan B heeft. Zij hoopt dat dat plan er wel is voor de veiligheidsregio en de wijkagent, evenals
voor de wijkbrandweerman en de route gevaarlijke stoffen. Daarnaast is er een plan A nodig voor verwarde
personen en 24 uurs crisisopvang en een plan B voor verminderd zelfredzame personen en
brandveiligheidstoezicht. Plan A is namelijk gestopt en daarom informeert zij naar plan B. Zij wil een
onafhankelijk onderzoek naar de financiën van de veiligheidsregio en de kwaliteit en het toezicht ervan.
Mevrouw KOOLOOS informeert naar het nut en de noodzaak van de ingediende SP-moties en wat
een projectmanager gaat kosten. Daarnaast gaat het eigenlijk heel goed bij het sociaal domein, zodat een
praktische oplossing mogelijk is.
Een jongerenloket kost ook geld en zij zou ook wel een ouderenloket willen. Zij vraagt verder of
een jongerenbus echt nodig is.
De provincie bepaalt dat gemeenten moeten samengaan en een onderzoek daarnaar kost ook veel
geld. Daarom is het tegenstrijdig dat de SP zegt dat heel veel geld kosten, maar als de raad alle SP-moties
honoreert, dan gaat de Hilversum volgens haar failliet.
Mevrouw VERWEIJ reageert dat de SP andere keuzen maakt. Wat haar betreft schrapt de
gemeente op het fysieke domein een aantal zaken. Zij heeft kennis genomen van nut en noodzaak van een
jongerenloket en op dat gebied volgt zij de adviezen van de Adviesraad Sociaal Domein, gegeven in de
vergaderingen van 19 april en 24 maart. Zij wil meer investeren in mensen en wat minder in enorme
projecten.
De heer VERKUIJLEN miste mevrouw Verweij op de bijeenkomst van 10juli over het integraal
veiligheidsplan, waarde koers is uitgezet over plan A en B. Hij is benieuwd of die ook in het integraal
veiligheidspian tot uitdrukking gebracht kunnen worden.
Mevrouw VERWEIJ antwoordt dat de bijeenkomst op 10juli een beeldvormende sessie was,
waarvoor zij verhinderd was en waarover is afgesproken dat die geen kaderstelling en geen normering
betreffen. Zij gaat er van uit dat de koers in een commissievergadering bepaald wordt. Zij heeft een lijstje
met vijf speerpunten gekregen, waarvan zij er vier mag aankruisen.
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De heer VERKUIJLEN reageert dat de richting die kan worden ingeslagen is verkend en het had
daarbij van waarde geweest als mevrouw Verweij haar argumenten ter tafel had gebracht. Hij erkent dat
vaststelling gebeurt in commissie- en raadsvergadering.
Mevrouw REDMEIJER complimenteert de SP met alle tijd die in de moties is gestoken. Ook Hart
voor Hilversum was bij de bijeenkomst op het Sociaal Plein over de reductie van het aantal fte aanwezig.
Op de vraag hoe die reductie kan plaatsvinden is geantwoord dat dat kan door natuurlijk verloop zonder
gedwongen ontslagen. Men kan slimmer met ICT-programma’s omgaan en een gebruiksvriendelijker
website lanceren. Volgens haar is het nog te vroeg voor emotie.
Zij is heel blij dat de SP roept dat alle groepen vertegenwoordigd moeten zijn. Buurtgericht werken
en de wijk- en buurtcoördinator staan nog in de kinderschoen. Als de buurtcoördinator zijn werk goed doet
worden alle groepen bediend. Daarom adviseert zij de moties nog even aan te houden.
Mevrouw VERWEIJ zal haar lijstje keurig met haar inbreng keurig inleveren. Niet iedereen is
digitaal even handig. Een taakstelling om te gaan van 6 naar 2 weken wachttijd is serieus en nodig. Dan
moet er echter ook geld bij. Zij hoopt dat iemand wordt aangenomen die een totaalbeeld gaat schetsen.
De heer POELS merkt op dat de kadernota de financiële uitwerking van het coalitieakkoord is en
in korte tijd is opgesteld. Hij heeft dan ook begrip voor de beperkte blik van het document op de totale
gemeentelijke uitgaven. GroenLinks stemt in met de uitgangspunten, maar verwacht voor de Begroting
2019 een goed financieel perspectief.
GroenLinks staat voor een duurzaam, levendig en zorgzaam Hilversum en is blij dat die
speerpunten duidelijk in de kadernota zijn terug te vinden. Het gaat om de impuls van structureel
€ 800.000,- voor duurzaamheid en groen, de impuls voor cultuur en economie om de levendigheid te
vergroten en de extra budgetten voor zorg en welzijn en voor sterke buurten en wijken. Deze speerpunten
vragen om een sterke ambtelijke Organisatie en met de impuls van € 500.000,- in 2018 en €2,4 miljoen in
2019 hoopt hij daaraan een bijdrage te kunnen leveren. Tegelijkertijd verwacht hij dat een overschrijding
op inhuur zoals in 2017 niet langer voor zal komen.
Mooie cijfers in een kadernota maken nog geen goed beleid, er is de komende tijd heel veel werk
aan de winkel. Des te meer omdat steken die men in Den Haag laat vallen vaak in gemeente opgevangen
moeten worden, zoals bij de BUIG, dejeugdzorg, een goed loon voor mensen met een beschutte werkplek
of de ondersteuning van het Metropole Orkest. Juist nu moet de gemeente Hilversum het verschil maken.
Op een aantal punten maakt hij zich grote zorgen, zoals over het tekort op de j eugdzorg. De
analyse van de wethouder in september ziet hij graag tegemoet. Ook bij de Wmo is er een grote opgave.
Uit het rapport van de Rekenkamer blijkt dat een verbetering in de uitvoering heel hard nodig is. Het gaat
dan om punten die GroenLinks al eerder heeft aangedragen: privacy, afhandelingstermijnen, onduidelijke
communicatie in brieven en problemen met klanttevredenheidsonderzoeken. De acht aanbevelingen in het
onderzoek worden wat hem betreft wel heel summier beantwoord in de bestuurlijke reactie. Daarom vraagt
hij de wethouder om de toezegging om dat onderzoek door dezelfde commissie te behandelen als de
analyse van de tekorten van de Wmo.
Voor de financiën van de Begroting 2019 is er nog een groot aantal onzekerheden, bijvoorbeeld
financiële claims bestaand beleid, autonome ontwikkeling en de claim van € 3 miljoen voor De Egelshoek,
die nog financiële onderbouwing mist. Die zaken wil hij voor de begrotingbehandeling uitgewerkt zien.
Hij kijkt vol verwachting naar de komende periode uit en hoopt dat nog vaak mag spreken tot de
raad.
De VOORZITTER feliciteert de heer Poels met diens maidenspeech.
De heer STREUTKER heeft bij de bespreking van het coalitieakkoord al aangegeven meer nog dan
voorheen voorstellen te zullen toetsen aan de idealen van de lokale christendemocratie in Hilversum. Het
CDA zal zich als waardengedreven partij zich sterk maken voor het in dc praktijk brengen van de politieke
overtuiging die tot uiting komt in de kernwoorden solidariteit, rentmeesterschap, gespreide
verantwoordelijkheid en publieke gerechtigheid. Die zal hij naar de praktijk in helder Hilversums vertalen.
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Vandaag wordt gevraagd een oordeel te geven over het meerjarig financieel beeld als uitwerking
van het coalitieakkoord. Het gaat dan om het meerjarig perspectief en de financiële vertaling ervan in de
komende jaren. Samen vormen zij het financieel beeld.
De prognose van het meerjarig perspectief geeft aan dat op basis van de eerder gemaakte afspraken
een zeer positief beeld bestaat van de ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Er is tot wel € 20 miljoen
beschikbaar. De komende jaren is er jaarlijks een begrotingsoverschot van enkele miljoenen euro’s, ook al
zijn de financiële claims voor uitvoering van bestaand beleid en autonome ontwikkelingen nog niet
verwerkt.
Het CDA pleit voor meer investeringen in de kwaliteit van de samenleving, zoals
eenzaamheidsbestrijding, duurzaamheid, verkeersveiligheid, woningbouw en preventiemaatregelen in zorg
en welzijn. Sport in de buurt sluit aan bij het pleidooi van het CDA voor buurtspelen.
Er is ook grote behoefte aan investeringen in een professionele goed georganiseerde
vrijwilligerscentrale, die mensen met elkaar in contact brengt en vraag en aanbod bij elkaar brengt. Er is
een significante investering daarin nodig en daarvoor vraagt hij aandacht.
Het college wil investeren in welzijn en preventie en de eenzaamheidsbestrij ding is daarvan een
voorbeeld.
Weinig wordt gesproken over zelfmoord, een gevoelig thema dat bij veel mensen emoties
goed
oproept en wanhoop en verdriet met zich meebrengt. Sinds enige tijd heeft het ministerie samen met 113Zelfmoordpreventie een programma ontwikkeld waarvan de resultaten zeer hoopvol zijn. Dat programma
is gericht op preventie op basis van een community aanpak. In Duitsland heeft het programma in twee jaar
tijd geleid tot ruim 30% vermindering van suïcidepogingen en suïcides. Daarom dient hij de volgende
motie in:
Motie M 18/65 ‘Integrale aanpak suïcidepreventie’
“De raad van de gemeente Hilversum, in vergadering bijeen op 11juli 2018;
overwegende dat:
•
er in 2016 in Nederland 1.894 mensen zijn overleden door suïcide en meer dan meer dan
100.000 suïcidepogingen worden ondernomen en dat er ruim 485.000 mensen wel eens
denken aan suïcide;
•
in de regio Gooi en Vechtstreek in 2014: 24, in 2015: 24, in 2016: 33 en in 2017: 24
zelfdodingen hebben plaatsgevonden;
•
50% van de mensen die in Nederland zelfmoord plegen géén contact heeft met de GGZ of
andere hulpverleners;
•
signalen vaak niet herkend worden door instanties en familie;
•
het voor de directe omgeving niet altijd duidelijk is waar ze met hun vragen en zorgen
terecht kunnen;
•
de impact van (pogingen tot) suïcide voor de naasten enorm is;
constaterende dat:
•
suïcidepreventie niet opgenomen is in het gemeentelijk of regionale preventiebeleid;
•
suïcide veel impact heeft op de hulpverleners;
•
de maatschappelijke impact zeer groot is;
•
het succesvolle Supranet Community-model (zie toelichting) vanuit het ministerie van
VWS en 113 Zelfmoordpreventie al in een aantal regio’s wordt geïmplementeerd;
verzoekt het college:
om door de regio Gooi en Vechtstreek een actieplan ‘suïcidepreventie’ op te laten stellen en
hierover de gemeenteraad uiterlijk in het najaar te informeren. Dit suïcidepreventieplan moet
leiden tot een regionale integrale en structurele aanpak;
en gaat over tot de orde van de dag.”
(Motie M 18/65 van het CDA, de VVD, D66, de SP, de PvdA, Leefbaar Hilversum en Hart voor
Hilversum)
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Mevrouw VAN DROOGE is erg blij dat de nota voorligt en dat die de raad enig overzicht biedt.
Het is ook een zeer beknopt en overzichtelijk document. Inhoudelijk is zij nog niet erg enthousiast over de
kadernota.
Er wordt nog steeds te veel geld gestoken in de eigen club, zoals de verruiming van het aantal
wethouders. Het blijft onduidelijk waarom die nodig is. Er is €2,5 miljoen nodig voor het verbeteren van de
kwaliteit van de Organisatie. Zij snapt de intentie om die kwaliteit te verbeteren, maar haar is onduidelijk
wat met die kwaliteitsverbetering bedoeld wordt en waarom zo’n grote investering daarvoor nodig is.
Zij vindt dat te veel geld in prestigeprojecten wordt gestoken. Ook zij is voorstandster van het
verbeteren van de openbare ruimte. De Spoorzone behoeft nodig aanpassing en opknappen. De Lelie en de
realisatie van nieuwe woningen juicht zij toe. Zij denkt bij opknappen aan zaken die dat echt kunnen
gebruiken en waaraan bewoners plezier kunnen beleven. In plaats daarvan wordt er veel geld gestoken in
het Media Park, het Arenapark en het Stationsgebied. Die extra investeringen acht zij niet nodig en zij zou
liever zien dat die investeringen naar de mensen gaat.
Er wordt volgens haar te weinig geïnvesteerd in de Hilversummer zelf, met name op het gebied
van welzijn en zorg. De bestedingen op het gebied van het sociaal domein zullen groter worden en de
bijdrage van het Rijk waarschijnlijk kleiner. In 2017 is er een overschrijding van €3,5 miljoen op het
budget en de extra investering voor zorg en welzijn samen bedraagt € 600.000,- per jaar. Dat lijkt haar niet
helemaal in verhouding staan. Het is niet alleen een kwestie van prudent financieel beleid, maar ook van
investeren in mensen. Ook in welzijn moet flink geïnvesteerd worden. AfgeLopen ramadan heeft de
burgemeester voor het eerst in lange tijd de overlast echt beperkt weten te houden, wat zij een groot
compliment waard vindt. Dat kwam ook door inzet van buurtwerk en jongerenwerk en investering in
andere activiteiten voor jongeren. Het is dan jammer dat zorg en welzijn in de toekomst qua investeringen
achterblijven bij de andere programma’s. Zij is bang dat de Hilversummers het achterblijven van de
investeringen de komende jaren gaan merken.
Om deze redenen is de PvdA niet zo blij met deze kadernota. Er zijn wel degelijk heel goede
plannen in de kadernota, zoals de herbouw van De Lelie, investeren in nieuwe woningen en investeringen
in duurzaamheid. Ook voor duurzaamheid wil de PvdA waarborgen dat het een investering wordt voor alle
Hilversummers op een eerlijke manier. De ene wijk gaat daarin makkelijker mee dan de andere. De
wethouder was destijds terughoudend voor deelname aan een kennisprogramma, mede door de deadline
van 13juli, maar die is verschoven, waardoor er meer tijd is om na te gaan of het wenselijk is om aan het
project mce te doen. Zij hoopt van harte dat het college deze kans aangrijpt om het verbeteren van buurten
en wijken en het verduurzamcn ervan integraal op te pakken. Daarom dient zij de volgende motie in:
Motie M 18/70 ‘Duurzaamheid voor kwetsbare wijken’
“De gemeenteraad, bijeen op 11juli 2018;
constateert het volgende:
•
het coalitieakkoord kent een ambitieuze paragraaf over duurzaamheid, waarin het plan is
opgevat om de komende vier jaar tot een ‘energietransitie’ te komen voor Hilversum;
•
Platform 31 en Nyenrode Business University ontwikkelen een aanpak om met een
integrale werkwijze duurzaamheid milieutechnisch en sociaal mogelijk te maken, ook in
kwetsbare wijken;
•
deze aanpak vertaalt zich in een experimentenprogramma waar twaalf gemeenten aan
kunnen deelnemen. Meer informatie hierover is te vinden op
https ://www.platform3 1 .nl/nieuws/oproep-verduurzaming-van-kwetsbare-wijken;
•
dat de op de website genoemde deadline van 13 juli erg kort dag is voor de gemeente
Hilversum om tot een weloverwogen besluit te nemen over het deelnemen aan deze pilot;
overweegt het volgende:
•
volgens Platform3l is er nog tijd tot de startbijeenkomst van 19 september voor de
gemeente Hilversum om zich hiervoor aan te melden, en dat de gemeente daarna alsnog
een definitief besluit mag nemen over deelname aan de pilot;
•
het is volgens Platform3 1 niet de bedoeling dat gemeentes na de start in 2018 kunnen
instromen, maar dat uitstroom van jaar op jaar wel mogelijk is;
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de gemeente zou deze kans kunnen aangrjpen om met ondersteuning van dit
kennisplatform de energietransitie in kwetsbare wijken in Hilversum op een eerlijke,
integrale en sociale manier door te voeren.
verzoekt het college:
•
om contact op te nemen met Platform3 1 over de mogelijkheden en voorwaarden van
deelname voor de pilot “Duurzaamheid in kwetsbare wijken;
•
om te onderzoeken op welke manier en in welke (kwetsbare) wijken deelname aan deze
pilot kan bijdragen aan een eerlijke, sociale en integrale energietransitie;
•
om de raad voor 19 september te informeren over het besluit van het college om deel te
nemen aan de pilot ‘Verduurzaming van kwetsbare wijken’;
en gaat over tot de orde van de dag.”
(Motie M 18/70 van de PvdA, Leefbaar Hilversum en de SP)
•

De heer VOGEL is niet tegen investeren in mensen, maar meent dat men eerst geld moet
verdienen. Het is volgens hem cruciaal om werkgelegenheid te behouden en te creëren en hij vraagt hoe de
PvdA daarnaar kijkt.
Mevrouw VAN DROOGE vindt het prima om te investeren in economie en werkgelegenheid,
maar ook in BUIG blijven investeringen achter. Werk en inkomen krijgt een significant kleinere
investering dan werk en economie. De hoeveelheid investering in enorme plannen waarin alles verbouwd
en vernieuwd moet worden is volgens haar niet de manier om werkgelegenheid te stimuleren. Ook de zorg
is in Hilversum een grote economische markt en ook een groeimarkt.
De heer GÖBBELS meent dat een investering in de fysieke ruimte ook ten goede komt aan
iedereen en aan mensen.
Mevrouw VAN DROOGE is voorstander van het verbeteren van de openbare ruimte, maar wil die
openbare ruimte waar de bewoners direct in de leefbaarheid van hun eigen er wijk wat van merken. Een
aantal wijken verloedert en die staan niet in het coalitieakkoord. Liever ziet zij investeringen in gebieden
die dat nodig hebben in plaats van het investeren in gebieden die prima op orde zijn.
De meeste ingediende moties ondersteunt zij, met name op het gebied van het sociaal domein. De
motie over het Metropole Orkest ondersteunt zij. Ook van prudent beleid is zij voorstandster, met name
van getrouw begroten op basis van echte verwachtingen. Niet alleen kijken hoe kosten te beperken zijn,
maar dat men weet dat er een cliëntentoename is.
Wat betreft adresnaamgeving is zij voorstandster van meer participatie. Bij grote nieuwe wijken
snapt zij dat het niet mogelijk is om alle bewoners te kunnen betrekken.
Motie M 18/54 over de blauwe zone vindt zij sympathiek, maar zij wacht af hoe de wethouder
daarop reageert.
Mevrouw WALTERS-VOS (wethouder) snapt de zorg van Hart voor Hilversum over het sociaal
domein en de salarissen voor inhuur, welke zorg breder wordt gedeeld. Die onderwerpen houdt het college
goed in de gaten in de risicoparagraaf en daarover blijft het de raad informeren, zoals ook over de PM
kosten. Als daarover meer bekend is worden die bij de begroting ingevuld.
D66 vroeg aandacht voor het aanzienlijke tekort op het sociaal domein. Zij constateert dat er op het
VNG-congres heel veel eensgezindheid was bij gemeenten over de tekorten op de BUIG en dejeugdzorg,
waarvan het niet meer reëel is om die door gemeenten te laten opvangen. De druk vanuit gemeenten en de
VNG op het kabinet zal nog wel even aanhouden en zij hoopt dat het kabinet dan iets gaat doen, anders
staan heel veel gemeenten stil met investeringen in gemeenten.
In motie M 18/71 van D66, de VVD, Hart voor Hilversum, GroenLinks en de SP over prudent
financieel beleid zitten volgens haar heel zinvolle uitgangspunten en die komt overeen met een groot deel
van het financiële beleid van het college. Die motie ziet zij als een aanmoediging, ondersteunt zij en daarop
zal zij letten bij het opstellen van de begroting.
Zij dankt de heer Vogel voor zijn enthousiaste steun voor de kadernota, die zij ook als een
algemene aanmoediging ziet.
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De SP heeft zorgen over het sociale domein en het college houdt goed in de gaten of er wel genoeg
geld naar het sociaal domein gaat.
Motie M 18/59 van de SP over een fusie-effectrapportage roept op om onderzoek te gaan doen naar
de effecten van de fusie met Wijdemeren die nu aan de orde is. Dat vindt zij ontijdig, omdat er niet pas een
plan is om aan die fusie mee te werken, maar de gemeente werkt daaraan al mee. Er is een Arhi-procedure
voor de fusie met Wijdemeren gestart. Berenschot voert nu een onderzoek uit naar een concept
herindelingontwerp, waarin veel aspecten die dc SP heeft genoemd aan de orde komen: effect op de
maatschappelijke organisaties, wat betekent het voor de kwaliteit van de dienstverlening aan inwoners en
de betrokkenheid van de inwoners bij dc lokale politiek. Dat onderzoek wil zij eerst afwachten. Verder
wacht de provincie het nieuwe kabinetsbeleid af. Zij heeft gesproken met de gedeputeerde die niet van
koers is veranderd: een fusie naar drie gemeenten. Daarna wil Hilversum fuseren naar één Gooistad toe.
Naar aanleiding van motie M 18/62 van de SP over het opruimen van regels deelt zij mee dat op 1
februari 2017 het raadsvoorstel ‘Actualisatie APV’ een de orde was, waarbij alles is doorgelicht en
wijzigingen zijn aangebracht, zoals over het velbeleid, woonoverlast, venten, seksinrichtingen en
evenementen. De APV komt ook regelmatig terug, zoals op 8 november 2017 toen regels voor flexibel
cameratoezicht zijn aangepast. Op 6juli 2018 zijn nieuwe regels voor woonoverlast toegevoegd. De APV
komt volgens haar dus voldoende aan bod, ook binnenkort weer met de nieuwe regels voor het velbeleid in
het kader van de pilot velbeleid. Het genoemde krijtverbod gaat over optreden tegen het aanbrengen van
ongewenste leuzen op straat. Wel wil zij met wijkbewoners praten over wat zij het belangrijkste vinden om
te handhaven en wat er met regels moet gebeuren.
Zij complimenteert de heer Poels met het mooie en volledige betoog over de kadernota. Het is
goed dat het CDA haar uitgangspunten en punten waarop zij inzet nogmaals heeft weergegeven.
De heer JAEGER (wethouder) voegt niets toe aan de mooie en indringende woorden van mevrouw
Groesz. Inmiddels is er ruimschoots contact met de minister, het ministerie en het Metropole Orkest. Op 12
juli a.s. is er ook nog een onderhoud met de minister over de situatie. De raad kan zeker een voorstel
tegemoet zien.
De heer VAN VOORDEN feliciteert mevrouw Groesz met haar prachtige betoog. Motie M 18/69
over het Metropole Orkest kwam hedenmiddag pas om 16.00 uur binnen en op basis daarvan kan hij geen
goed besluit nemen. Hij gaat akkoord met de punten 1 en 3, maar kan de andere punten niet inhoudelijk
beoordelen, zodat hij met die aantekening voor de motie stemt.
In 2015 heeft de raad de Cultuurraad ingesteld, die onafhankelijk naar de subsidieverstrekking kijkt
en die weegt in het totale cultuurlandschap. Hij vraagt of de wethouder dat bereid is mee te nemen bij de
behandeling van de motie en de raad van een advies van de Cultuurraad te voorzien ten aanzien van motie
M 18/69.
De heer JAEGER (wethouder) verklaart zich daartoe bereid. MediaMonks startte 17 jaar geleden in
Gooiland en is het eerste Hilversumse bedrijf dat op de Londense beurs zal worden genoteerd. Het bedrijf
wil hij graag voor Hilversum behouden waarin ook is geïnvesteerd en dat zal voorlopig zeker het geval
zijn. De vraag van de heer Vogel is terecht of deze goede voorbeelden meer kunnen voorkomen. Het
college wil start-ups en verder ontwikkelde bedrijven begeleiden. Binnen de MRA en de Economic Board
Utrecht zijn er initiatieven tot oprichting van een breed fonds dat zich specifiek daarop richt. Innovation
Quarter Zuid-Holland dient als voorbeeld en daaraan kan men zien hoe de overheid succesvol startende en
verder ontwikkelde bedrijven kan ondersteunen.
Mevrouw PELSINK (wethouder) is heel erg blij met het door Hart voor Hilversum breken van een
lans voor bewonersparticipatie. De oproep voor verwachtingenmanagement heeft ook haar aandacht, wat
belangrijk is bij dergelijke trajecten.
Gooierserf is nu een buurtcentrum en zal aan het eind van het jaar moeten verhuizen. Dat is haar
bekend en zij is bezig te kijken wat er kan gebeuren. Daarbij betrekt zij ook inwoners en verder zal zij de
raad middels een wethoudersbrief over de voortgang informeren.
De heer Jaarsma riep het college op om rekening te houden met de tekorten in het sociaal domein.
Daarover is al genoeg gezegd, zodat zij daar nu niet verder op ingaat.
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Mevrouw Verweij verzoekt het college om een commissiediscussie over jeugdzorg. Dat is echter
aan de raad zelf. Over de voortgang informeert zij de raad via een raadsinformatiebrief.
In motie M 18/61 van dc SP over dejongerenbus is gevraagd om de aanschaf van een tweede bus,
zodat er weer twee mobiele ontmoetingsplekken beschikbaar zijn. Zij heeft echter niemand gehoord met
een verzoek om een tweede bus. Liever maakt zij gebruik van de omgeving, zodat er meer samenwerking
ontstaat in de activiteiten voor jongeren. Bovendien moet men een extra bus ook bemensen. Zij ontraadt
daarom de motie en Liever zet zij in op alternatieven.
Naar aanleiding van motie M 18/60 van de SP over Hilversum inclusief 2.0 geeft zij aan dat
plannen en projecten voorzien in het kijken naar alle leefgebieden. Medewerkers worden geacht steeds
meer integraal te werken, waarop de wijkteams ook zijn ingericht. Organisaties ondersteunen mensen met
beperkingen. Zij ziet nu geen toegevoegde waarde voor een functie genoemd in de motie.
Wat betreft de Wmo niet op orde kon zij niet achterhalen welk rapport uit 2017 mevrouw Verweij
bedoelde.
De strekking en de zorg in de motie M 18/56 over Wmo-dienstverlening op orde begrijpt zij, maar
zij vindt het te vroeg om nu de genoemde besluiten te nemen. De wachtlijst is weggewerkt en de
maatregelen liggen op koers. Ook kan er nog veel met digitalisering en verwacht zij veel van de resultaten
van transformatie van welzijn naar de wijken. Die motie ontraadt zij daarom en eerst wil zij het Wmo
rapport door de commissie laten bespreken. Verder wil zij afwachten wat de resultaten zijn van zaken die
nu binnen het sociaal domein zijn opgepakt.
Mevrouw KOOLOOS vernam dat de SP niet voorstelde een tweede j ongerenbus te kopen, maar
om onderzoek daarnaar te laten doen. Buurtcoaches zouden kunnen inventariseren of die nodig is, zodat
het onderzoek niet zoveel hoeft te kosten.
Mevrouw PELSINK (wethouder) kan buurtcoaches vragen of zij de noodzaak van een tweede
jongerenbus zien. Het resultaat daarvan komt dan naar de raad terug.
Naar aanleiding van de inbreng van het CDA weet zij dat er in Hilversum een vrijwilligerscentrale
is.
De heer STREUTKER wil verdere professionalisering en zichtbaarheid van het vrijwilligerswerk.
Mevrouw PELSINK (wethouder) vervolgt met in te gaan op motie M 18/65 van het CDA, de
VVD, D66, de SP, de PvdA, Leefbaar Hilversum en Hart voor Hilversum over suïcidepreventie. Zij is
onder de indruk van de Supranet Community-aanpak. De motie noemt zij sympathiek en zij verzoekt later
dan in het najaar te mogen reageren vanwege de betrokkenheid van de regio.
De heer VAN VOORDEN wenst een verslag van het portefeuillehoudersoverleg waar het
onderwerp wordt aangekaart, zodat duidelijk is of er draagvlak is voor het onderwerp in de regio.
Mevrouw PELSINK (wethouder) geeft de voorkeur aan het de raad informeren via een
wethoudersbrief.
De heer VAN VOORDEN kan zich daarin vinden.
Mevrouw PELSINK (wethouder) vervolgt dat de PvdA denkt dat investeringen in zorg, welzijn en
veiligheid achterblijven. Zij meent dat de gemeente op dat gebied genoeg doet. In het coalitieakkoord staan
op dat gebied veel punten waarop wordt ingezet. Het ziekenhuis biedt voldoende werkgelegenheid in de
zorg.
Mevrouw VAN DROOGE vraagt wat het college in de komendejaren na 2019 op het gebied van
zorg, welzijn en veiligheid gaat bewerkstelligen.
Mevrouw PELSINK (wethouder) verwijst daarvoor naar het betoog van de wethouder Financiën en
de toezegging dat de raad op een ander moment nadere informatie zal krijgen.
De heer KASTJE (wethouder) vindt motie M 18/63 van de SP over een woonfonds nogal breed en
die komt erop neer op het instellen van een woonlastenfonds, wat feitelijk inkomenscompensatie betekent.
Het vorige college heeft daarover al een brief gestuurd en heeft al geconcludeerd dat de effectiviteit van
bijvoorbeeld een bljversregeling heel erg laag is, wat is gebaseerd op ervaringen van andere gemeenten.
De bereidheid om preventief te investeren in de eigen woning is laag en men blijkt evenmin op latere
leeftijd een dergelijke leeftijd te willen aangaan. In Utrecht is de regeling gesloten, er worden geen nieuwe
gevallen meer aangemeld en aangenomen. In Almere gaat het om een huurderstoeslag voor mensen in een
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sociale huurwoning. Dergelijke regelingen vergroten de armoedeval van huishoudens en ze geven weinig
zekerheid aan individuele huishoudens. In Amsterdam gaat het om een feitelijke overbrugging met de
verplichting om te verhuizen. De Amsterdamse regeling is feitelijk identiek aan de bestaande Hilversumse
regeling voor de woonkostentoeslag. Mevrouw Verweij vroeg hem in de vorige raadsvergadering een
gesprek over een woonfonds, welk gesprek nog niet heeft plaatsgevonden. Wel is er al een motie over een
woonfonds ingediend, wat hij jammer vindt. Hij ontraadt de motie omdat die overbodig is.
Wat betreft motie M 18/57 van de SP over een nieuw inburgeringsstelsel klopt het dat de gemeente
dat in 2019 gereed moet hebben en het college gaat dat ook doen. Het eerste dictum is in die zin al
overbodig. Het tweede dictum schrijft voor dat voor de begrotingsbehandeling 2019 te doen. Hij adviseert
de raad zaken liever zorgvuldig en goed in plaats van gehaast te doen en ontraadt de motie.
Wat betreft motie M 18/70 van de PvdA, Leefbaar Hilversum en de SP over de betaalbaarheid van
de energietransitie erkent hij dat de grote energietransitie over heel Hilversum uit te voeren is, maar wel
gefaseerd en behapbaar. Voor de Meent is er nu een pilot en daar zijn de mogelijkheden nog niet in zicht
en die worden nog met bewoners onderzocht. Hij stelt voor om die motie nog even aan te houden. Dit
najaar volgt verdere uitwerking en in oktober bespreekt de commissie de tussenrapportage duurzaamheid.
Er zijn heel veel ambities en er zijn twee vaste ambtenaren daarvoor beschikbaar.
Mevrouw VAN DROOGE geeft de wethouder graag de tijd. Het verzoek aan het college is of
meegedaan kan worden aan een programma. Dat geeft wellicht juist handvatten om de tijd te nemen om het
onderzoek te doen.
De heer KASTJE (wethouder) stelt dat ook onderzoek tijd kost en er nu al handen tekort zijn.
Mevrouw VAN DROOGE vraagt hoeveel onderzoek nodig is om deel te nemen aan een platform
dat nog geen € 8.000,- per jaar kost en gaat om het delen van kennis en ervaring, dat vervolgens de
gemeente de vrijheid geeft om zelf invulling te geven aan verduurzaamheidsopgaven.
De heer KASTJE (wethouder) laat weten dat de gemeente momenteel al is aangesloten op een
kennis- en leemetwerk van het ministerie rond De Meent. Dat zal ook voor andere wijken gebeuren. Hij
wil de tijd hebben om zaken zorgvuldig te doen. Als de motie wordt gehandhaafd ontraadt hij die.
Mevrouw WOTHERS (wethouder) neemt het cadeau van de kenner van de SP heel graag aan. Die
zal haar zeker helpen om verder te gaan en evaluaties van goede feedback te voorzien.
Motie M 18/55 van de SP over geen uitsluitingen van schuldhulp vraagt om een inventarisatie van
groepen die van schuldhulpverlening worden uitgesloten. Inwoners van Hilversum die niet in aanmerking
komen voor een minnelijke of wettelijke schuldregeling worden niet van schuldhulpverlening uitgesloten.
Zij krijgen de mogelijkheid om intensieve ondersteuning te ontvangen voor schuldstabilisatie en eventueel
aanpassing van de beslagvrije voet. Zij kunnen gebruik maken van financiële coaching, budgetcursussen en
dergelijke. Bij zzp’ers wordt inventarisatie van schulden onder regie van de afdeling BBZ uitgevoerd.
Studenten zijn ook als inwoners zonder vast inkomen en vaste verblijfplaats geen geschikte kandidaten
voor minneljke of wettelijke schuldregelingen. De gemeente ondersteunt die groepen toch echt wel bij het
vinden van een adequate oplossing. De gemeente doet het nog niet perfect en het kan beter. Wellicht dat de
kenner daarbij ook kan helpen. Zij komt nog op het onderwerp terug. In het najaar komt er een beleidsplan
voor schuldhulpverlening, waarin ook aandacht is voor de kwetsbare schuldpositie van jongeren zonder
vast inkomen en studenten. Er komt geen hele inventarisatie van groepen en daarom raadt zij de motie af.
Naar aanleiding van motie M 18/54 van de SP over blauwe zones herinnert zij aan het nog niet zo
heel lang geleden vastgesteld gemeentelijke parkeerbeleid. Daarbij is gezegd terughoudend om te gaan met
blauwe zones vanwege de handhaafbaarheid en vanwege het invoeren van een eenduidig systeem.
Hilversum kent dan ook niet veel blauwe zones. In de Gij sbrecht van Amstelstraat is de parkeerdruk hoog,
ondanks betaald parkeren. In het kader van ontwikkelingen in de Emmastraat is gezegd dat betaald
parkeren op zich geen argument is om al dan niet naar winkelcentra te gaan. Voor de Gijsbrecht van
Amstelstraat wil zij daarom geen blauwe zone als voorbeeld noemen. Voor Seinhorst zijn al gesprekken
gevoerd en de behoefte aan een blauwe zone is daar diffuus. Het draagvlak voor een blauwe zone aldaar is
niet onverdeeld groot. Het evalueren van een blauwe zone is daarom niet aan de orde en daarom ontraadt
zij de motie.
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De heer VOORINK (wethouder) gaat in op motie M18/58 van de SP over een verordening
adresnaamgeving en —nummering. Twee jaar terug zijn spelregels bepaald naar aanleiding van de Wet
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Bewonersparticipatie wordt niet daarin geregeld, maar wel
wil hij die zoveel mogelijk toepassen. De discussie is al een paar keer gevoerd en daarom ontraadt hij de
motie.
(Het voorzitterschap wordt overgenomen door mevrouw Den Daas.)
De heer BROERTJES (burgemeester) beveelt motie M 18/68 van de VVD, de SP, D66 en
GroenLinks over veiligheid op orde aan de raad aan, omdat hij die als een steun in zijn beleid ziet. Hij is al
jaren in gesprek met de politie om het aantal wijkagenten op niveau te krijgen. De landelijke norm is één
wijkagent op 5.000 inwoners. Op 162 inwoners na heeft Hilversum 90.000 inwoners, wat overeenkomt met
18 wijkagenten. Nu zijn er 17 en volgens de heer Verkuijlen minder. Tegenwoordig zijn erbij de politie
ook wijkgebonden operationele experts, die hbo-wijkagenten zijn.
Mevrouw VREUGDENHIL-DE BLÉCOURT heeft van de politie gehoord liever voor
specialistische hulp te kiezen dan voor wijkagenten.
De heer BROERTJES (burgemeester) vervolgt dat er een verschil is tussen mbo- en hbowijkagenten. Operationele experts hebben meer doorgeleerd en zijn ook wijkgebonden. Met hen erbij zijn
er nu 17 wijkagenten. Hij is in gesprek met het sectorhoofd van politie over hoe de extra gelden worden
verdeeld. De politie is meer voor inzet tegen cybercrime en ondermijning, waarin hij zich kan vinden. De
prioriteit van het district Gooi is eerst dc boel op orde te hebben, wijkagenten op straat te hebben en
verbinding met de inwoners te hebben. Dat signaal wordt in een brief deze week aan de eenheidsleiding
van Midden-Nederland afgegeven. De motie maakt zijn positie op dit punt sterker.
De heer VERKUIJLEN heeft zich gebaseerd op de motie uit januari 2015 en stelt dat de evaluatie
van integrale veiligheidsplan vermeldde dat men er niet in is geslaagd een substantiële toename van het
aantal wijkagenten te realiseren.
De heer BROERTJES (burgemeester) beaamt dat.
De heer KOÇ vernam dat deze week een drugspand in Hilversum is gesloten en complimenteert de
burgemeester en politieambtenaren daarmee.
De heer BROERTJES (wethouder) stelt dat meer ogen op straat het dossier cybercrime en
ondermijning helpt, omdat men daardoor meer weet en ziet. Hij wil het proces doorlopen in de geest van
hetgeen in de motie is verwoord.
Wat mevrouw Verweij met plan B bedoelt weet hij niet en hij is zelf bezig met plan A, dat goed
genoeg is.
(Het voorzitterschap wordt overgedragen aan burgemeester Broertjes.)
Tweede termijn
De heer STREUTKER legt een stemverklaring af en vindt het lastige van een kadernota dat is
gevraagd om in te stemmen met de financiële uitwerking van het coalitieakkoord, terwijl het CDA niet met
het coalitieakkoord heeft ingestemd. Wel stemt hij in met de kademota, omdat die een goede vertaling is
van de financiële verwerking van het coalitieakkoord. Dat betekent niet dat hij alles dat in het
coaliticakkoord staat klakkeloos overneemt. Het CDA behoudt zich het recht voor om elk voorstel om zijn
merites te beoordelen en constructief te blijven meewerken aan een mooi, duurzaam en sociaal Hilversum.
Mevrouw VERWEIJ beveelt aan om motie M 18/6 1 over dejongerenbus te steunen. Zij wil ook
onderzoek laten doen naar de mogelijkheden om mobiliteit qua wonen te verbeteren en daar gaat de SP ook
mee door. Zij roept de gemeenteraad op om de problemen in dejeugdzorg nu heel serieus te gaan nemen.
Daarom raadt zij aan de notulen van de vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein op iBabs te
lezen, waaruit te concluderen is dat er een levensgroot probleem is.
Er wordt € 1 miljoen geïnvesteerd in extra wethouders. De SP kiest daar niet voor en een aantal
inwoners heeft aangegeven wat die voor hun belastinggeld moeten doen. Die wensen overhandigt zij aan
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de voorzitter. Zij wil investeren in wensen en de Wmo-wachttijd naar twee weken laten gaan. Men kan niet
meer werk doen met minder mensen. Daarom roept zij eveneens op motie M 18/56 te steunen.
Mevrouw VAN DROOGE is teleurgesteld in de collegereactie op de motie M 18/70 over
duurzaamheid voor kwetsbare wijken. Aangezien de startbijeenkomst in september is en de motie opdraagt
na te denken over het meedoen daaraan heeft het niet zoveel zin om die motie aan te houden. Daarom
brengt zij die motie in stemming, ook als de wethouder die ontraadt. Zij zou het erg jammer vinden als iets
dat zo laagdrempelig is voor het college en zoveel vrijheid geeft aan invulling van de
duurzaamheidsopgave volgens haar alleen voordelen heeft. Dat het niet eens in overweging genomen
wordt vindt zij teleurstellend. Zij spreekt zich tegen de kademota uit.
De VOORZITTER deelt mee dat hij er van uitgaat dat de raad heeft gestemd over de om 21.09 uur
ontvangen derde versie van motie M 18/66 van de ChristenUnie.
Zonder stemming wordt motie M 18/65 van het CDA, de VVD, D66, de SP, de PvdA,
Leefbaar Hilversum en Hart voor Hilversum over een integrale aanpak suïcidepreventie
unaniem aangenomen.
Zonder stemming wordt motie M 18/69 van D66, de VVD, Hart voor Hilversum en
GroenLinks, de PvdA en Leefbaar Hilversum over op de bres voor het Metropole Orkest
unaniem aangenomen.
Zonder stemming wordt motie M 18/7 1 van D66, de VVD, Hart voor Hilversum,
GroenLinks en de SP over prudent financieel beleid unaniem aangenomen.
Zonder stemming wordt motie M 18/68 van de VVD, de SP, D66 en GroenLinks over
veiligheid op orde in stemming gebracht en unaniem aangenomen.
Motie M 18/70 van de PvdA, Leefbaar Hilversum en de SP over duurzaamheid voor
kwetsbare wijken wordt elektronisch in stemming gebracht en met 9 tegen 25 stemmen
verworpen, met de stemmen van de PvdA, de SP, Leefbaar Hilversum en het CDA voor.
Motie M 18/54 van de SP over de blauwe zone wordt elektronisch in stemming gebracht
en met 6 tegen 27 verworpen, met de stemmen van de SP en het CDA voor (mevrouw De
Jong van Hart voor Hilversum was bij de stemming afwezig).
Motie M 18/55 van de SP over geen uitsluitingen voor schuldhulp wordt elektronisch in
stemming gebracht en met 4 tegen 30 stemmen verworpen, met de stemmen van de SP en
de PvdA voor.
Motie M 18/56 van de SP over investering in mensen en Wmo-dienstverlening op orde
wordt elektronisch in stemming gebracht en met 4 tegen 30 stemmen verworpen, met de
stemmen van de SP en PvdA voor.
Motie M 18/57 van de SP over een nieuw inburgeringsstelsel wordt elektronisch in
stemming gebracht en met 4 tegen 30 stemmen verworpen, met de stemmen van de SP en
PvdA voor.
Motie M 18/58 van de SP over een verordening adresnaamgeving en nummering wordt
elektronisch in stemming gebracht en met 4 tegen 30 stemmen verworpen, met de stemmen
van de SP en PvdA voor.
-
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Motie M 18/59 van de SP over een fusie-effectrapportage wordt elektronisch in stemming
gebracht en met 2 tegen 32 stemmen verworpen, met de stemmen van de SP voor.
Motie M 18/60 van de SP over Hilversum inclusief 2.0 wordt elektronisch in stemming
gebracht en met 4 tegen 30 stemmen verworpen, met de stemmen van de SP en PvdA voor.
Motie M 18/6 1 van de SP over een jongerenbus wordt elektronisch in stemming gebracht
en met 6 tegen 28 stemmen verworpen, met de stemmen van de SP en het CDA voor.
Motie M 18/62 van de SP over ruim op die regels wordt elektronisch in stemming gebracht
en met 2 tegen 32 stemmen verworpen, met de stemmen van de SP voor.
Motie M 18/63 van de SP over een woonfonds wordt elektronisch in stemming gebracht en
met 4 tegen 30 stemmen verworpen, met de stemmen van de SP en PvdA voor.
Het voorstel van burgemeester en wethouders wordt elektronisch in stemming gebracht en
met 28 tegen 6 stemmen aangenomen, met de stemmen van de SP, de PvdA en de
ChristenUnie tegen.
8.

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAGVERKENNEN NATUURZWEMVIJVERS
ANNA’S HOEVE
“De gemeenteraad van Hilversum, in vergadering bijeen op 11juli 2018;
Overwegende dat:
(natuur)recreatie integraal onderdeel uitmaakt van het plan Anna’s Hoeve;
de invulling van de recreatiemogelijkheden nog onderwerp van gesprek is;
er in het gebied sprake is van droge en natte natuur(vijvers);
deze vijvers onder meer vanuit andere vijvers en via het hemelwaterriool gevoed worden
met vuil regenwater en daardoor niet geschikt zijn als natuurzwemvijver;
er diverse (natuurlijke) manieren zijn om vuil regenwater (en andere vormen van vuil
water) te zuiveren (bijvoorbeeld door middel van een heliofytenfilter).
Is van mening dat:
(natuur)recreatie en mogelijkheden om buiten te spelen en te sporten waardevol zijn voor
Hilversummers van alle leeftijden;
verzoekt het college:
1.
om samen met partners als Provincie Noord-Holland, Waterschap AGV/Waternet en het
GNR te verkennen wat ervoor nodig zou zijn om van de vijvers op Anna’s Hoeve
‘natuurzwemvijvers’ te maken;
2.
de raad over de uitkomsten van deze verkenning te informeren;
en gaat over tot de orde van de dag.”
(Motie M 18/72 van Hart voor Hilversum, de VVD, D66 en GroenLinks, Leefbaar Hilversum, de
SP en de PvdA)
-

-

-

-

-

-

Mevrouw VAN DE LINDE is beschikbaar voor het beantwoorden van vragen over de motie.
De heer STREUTKER informeert naar de verantwoordelijkheden voor het natuurzwemwater.
Mevrouw VAN DE LINDE licht toe dat de vijver nu geen veilig zwemwater is, omdat het een
overstort is van andere vijvers en straatwater. Naast zwemwater is er oppervlaktewater waarvan men wil
dat het schoon en veilig is. Daarnaast zou de gemeente natte natuurspeeltuinen kunnen aanleggen.
De heer STREUTKER vindt onderzoek sympathiek, maar wil daarbij ook kijken naar de
consequenties. Als dat aan de motie wordt toegevoegd gaat het CDA daarmee ook akkoord.
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Volgens mevrouw VAN DE LINDE hoort verantwoordelijkheid er vanzelfsprekend bij. Zij stelt
zich voor dat het water dat op de vijver gestort wordt gefilterd wordt.
De heer SCHEEPERS (wethouder) vindt het een ontzettend leuk en goed idee en denkt dat er best
extra ruimte is om in de natuur te zwemmen. Kwaliteit van het water is bijzonder belangrijk en wellicht
zijn er faciliteiten nodig. Het regenwater moet schoon in de vijvers terechtkomen, waarvoor er manieren
zijn, zoals een heliofytcnfilter. Ook kijkt hij naar de financiering en hij gaat graag met de motie aan de
slag.
Zonder stemming wordt de motie unaniem aangenomen.
De VOORZITTER sluit de vergadering om 23.27 uur.
2018,
de voorzitter,

j.
F.1. Broertjes
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