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Motie
Pouwen aan vertrouwen
De raad van de gemeente Hjlveram, in vergadering bijeen op 18 september2019 ter behandelingvan de RING
rapportage,
Ovenvegende dat:
o
in de vorige raadspriodeeractiefbeleid is gevoerd ombepaaldedoelstellingen voorde gemeente
Hilversum te realieren door het uitvoerende gedeelte van het beleid extern te beleggen;
o deze aanpak is opmeerdere momenten aan de orde geweest in de raad en de raad heeft daarmee ook
ingestemd;
o dat het college diarbij er ook bewust voorheeft gekozen om vervolgens bij de externe partijen “aan
tafel te gaan zitten”;
o deze constructieblijkens het RING rapport op bij verschillende organisaties op verschillende manieren
is geïmplementeerd;
o het Bing-rappo’t hier een goed overzicht van geeft;

(

Constaterende dat:
o
uit de rapportage van BING na arvoren komt dat aan de gekozen constructies niet alleen voordelen
verbonden zin, maar soms ook onacceptabele risico’s;
o
de financieringsstromen die benodigd zijn voor hetrea liseren van het gewenste beleid worden door de
het beleggen vantakenbij verschillende externe organisaties minder transparant;
dit des te meer kleint op het moment dat de wethouderenerzijds een rol vervult bij de externe
o
Organisatie en anderzijds degene is die in mandaat namens het college de subsidie verstrekt;
o
de problematiek van “dedubbele pet”hierbij nadrukkelijkop de loer ligt;
o
dit zich ook heeft voorgedaan bij de Dutch Media Foundation,waarde wethouder bestuurslid is en
waaraan hij in mandaat subsidies heeft toegekend:
dit er toe kan leiden dat het vertrouwen in de lokale politiek, zowel in de raad als
o
volksvertegenwoordiger, als in het college als dagelijks bestuur èn in e betrokken wethouder in liet
bijzonder, wordt geschaad;
o
blijkens de integrileitsmeldingen erbij een aantalmensen vragen is gerezen met betrekking tot de
toegepaste constructies;
o het voortzetten van dc bestaande constructies de gesignaleerde risico’s niet wegneem t.
Van oordeel zijnde dat:
o het aanbevelingverdient om de ingerichte govemance structuur opnieuw tegen het licht te houden;
o na een periode van ambitieuze(onstuirnige) ontwikkeling ernu nadrukkelijk aandacht nodigis voorhet
consolideren van het bestaande beleid;
o de ma d de verantwoordelijkheid dient te nemen om hier richting aan te geven en het college bereid
moet zijn om in het belang van een transparantie gemeente daarintensief over mee te denken;
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SPREEKT UIT:
o in een geza menlijk, breed samengesteld overleg tussen raad en college, (ondersteund door de top van de
ambtelijke organisatie) zowel de qualitate qua als de persoonlijke nevenfuncties, die raakvlakken
hebben met de gemeente Hilversum, tegen het licht te willen houden,alsmede de gehanteerde
govemance-structuur; daarbij nadrukkelijk aandacht te besteden aan de onderliggende cultuur die heeft
geleid tot de huidige situatie;
o het onwenselijk te vinden da t collegeleden invloed uitoefenen op de uitvoering van het beleid bij
externe orga nisaties door het aanvaarden van nevenfunctiesbij die org nisaties omdat de beïnvloeding
via bestuurlijk overleg daarvoorhetjuiste instrument is;
b dat bij de beoordeling van het al dan niet aannemen van qualitate qua ofpersoonlijke nevenfuncties het
uitgangspunt zou moeten zijn “nee, tenzij” waarbij de toets van artikel 41 b Gemeentewet’ nadrukkelijk
wordt toegepast;
VERZOEKT HET COLLEGE
o

direct aan de slag te gaan met de uitvoering van deze motie en de raad hij de uitvoering te betrekken en
over de resultaten te rapporteren in januari2020.

en gaat over tot de orde van de dag.
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Een wethouder vervult geen nevenfuncties waarvan de uitoefening ongewenst is met het oog op de goede
vervulling van zijn wethouderschap.

