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Motie: “Goed Bestuur”

c

Nummer: M1997
De gemeenteraad van Hilversum bijeen op 18 september 2019,
Gelezen het Bing-rapport “Rapportage onderzoek, 30 augustus 2019”
Overwegende dat:
-

De aanleiding voor het onderzoek door Bing is gelegen in de integriteitmeldingen onder
andere betreffend de nevenfuncties van een collegelid die door verschillende melders zijn
gedaan;
Het volgen van het stappenplan integriteitsmeldingen aanleiding is geweest voor verder
—

-

-

-

onderzoek door een extern bureau, hetgeen gedegen is uitgevoerd;
Raad en college de beoordeling en aanbevelingen ter harte horen te nemen en hier lering uit
dienen te trekken.

Van oordeel dat:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

‘Goed bestuur’ eenduidig, open en transparant hoort te zijn;
Een van de uitgangspunten van goed bestuur is het voorkomen van (de schijn van)
belangenverstrengeling;
Scheiden van petten hiervoor een belangrijke voorwaarde is;
En er een heldere scheiding hoort te zijn tussen de bestuurlijk politieke verantwoordelijkheid
en de bestuurlijke verantwoordelijkheid/advisering binnen besturen! raden van
toezicht/adviesraden oid die subsidies of andere vormen van financiële tegemoetkomingen of
opdrachten van de gemeente ontvangen;
Deze verantwoordelijkheden niet mogen worden vermengd en door een en dezelfde persoon
mogen worden vervuld;
Het gemeentebestuur geen zeggenschap of invloed hoort te hebben over de
bestuurssamenstellingen en/of directies van (verzelfstandigde) stichtingen;
De beoordeling of er evident belang voor de gemeente is om hiervan af te wijken is te allen
tijde aan de gemeenteraad;
‘Klikgesprekken’ tussen individuele collegeleden en bestuurders van dergelijke stichtingen niet
aan de orde horen te zijn;
Verwacht mag worden dat voor professioneel handelen geen persoonlijke klik noodzakelijk is.

Geeft het college opdracht om:
-

-

Een overzicht op te stellen van die situaties die niet voldoen aan de hiervoor geformuleerde
uitgangspunten en dit ter kennis te brengen van de raad;
Een plan van aanpak op te stellen en uit te voeren voor maart 2020 wat voorziet in de
beëindiging van die situaties die niet voldoen aan de hiervoor geformuleerde uitgangspunten

En gaat over tot de orde van de dag
PvdA, Femke van Drooge en iacqueline Kalk,

