HILVERSUMS
BELANG
Motie
Voorkomen schijn van belangenverstrengeling
NUMMER:
M19/90

De Raad van de gemeente Hilversum, in vergadering bijeen op 18 september
2019 ter behandeling van het BING-rapport i.v.m. integriteitsmeldingen;
OVERWEGENDE DAT:
o er door het College in totaal ca. £. 14 mln, per jaar aan subsidies vanuit de
programmabegrotingen wordt verleend;
o het van belang is dat de Raad, gezien de orde van grootte van de
subsidieverlening en gezien het belang van het voorkomen van de schijn
van belangenverstrengeling, meer inzicht in en grip op het proces
verkrijgt van de besluitvorming m.b.t. de subsidieverlening;
o volgens de door het College vastgestelde mandaatregeling een
portefeuillehouder besluiten kan nemen m.b.t. subsidieaanvragen en
subsidietoekenningen zolang de aangevraagde subsidie binnen de
relevante programmabegroting valt;
o de portefeuillehouder de beslissing over de subsidie “indien dat naar het
oordeel van de portefeuillehouder noodzakelijk is” naar het College kan
verwijzen voor besluitvorming;
o wethouder Jaeger in maart 2017 bij het aanvaarden van zijn
bestuursfunctie bij de Stichting Dutch Media Foundation daarvan het
College en de Raad niet op de hoogte heeft gesteld.
VAN OORDEEL ZIJNDE DAT:
o wethouder Jaeger geen aanleiding heeft gezien om de aanvragen van de
Dutch Media Foundation te verwijzen naar het College voor
besluitvorming, terwijl dat wel in de rede had gelegen en in de geest van
de wettelijke en de interne regelingen is;
o hij daardoor een schijn van belangenverstrengeling heeft gewekt die in het
belang van een zuiver en transparant lokaal bestuur moet worden
vermeden.

DRAAGT HET COLLEGE OP:
o binnen het College op korte termijn een voorstel voor nieuwe regelingen
te gaan maken waarin wordt bepaald dat in twijfelgevallen, daar waar een
mogelijkheid van de minste schijn van belangenverstrengeling aanwezig
is, de besluitvorming door individuele wethouders over de
subsidieverlening over wordt gedragen aan het College. De Raad op die
wijze ook de besluitvorming in het College openbaar kan volgen;
o de Raad daarna van dat voorstel m.b.t.de nieuwe regelingen op de hoogte
te stellen door advies van de commissie Economie & Bestuur te vragen;
o voor de eerste keer ter gelegenheid van de Begroting 2020 e.v., elk jaar,
gelijk met het presenteren van de begroting een lijst te verstrekken met
alle verleende subsidies m.b.t. het daaraan voorafgaande jaar;
o de uit te brengen adviezen van de Audit- en Rekeningencommissie op te
volgen, nadat de commissie Economie & Bestuur m.b.t. haar advies daar
haar uitspraken over heeft gedaan.
VERZOEKT DE AUDIT EN REKENINGENCOMMTSSIE:
o op korte termijn advies aan de Raad uit te brengen met als doel om de
bestaande subsidieregelingen zodanig aan te passen dat het inzicht in en
de greep daarop van de Raad in de besluitvorming door het College kan
worden verbeterd en de schijn van belangenverstrengeling zo veel
mogelijk kan worden vermeden.

en gaat

de dag.
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