Toezeggingenlijst
versie 29 januari
Zorg & worden
Samenleving
Motielijst: moties, toezeggingen
en amendementen
(let 2020,
op mutaties
gecommuniceerd naar de commissies van maart 2020)
29-jan Overzicht toezeggingen per 27 oktober 2017
Let op: bij "status behandeling" (kolom I) alleen "open" of "afgedaan" gebruiken
nummer

T18/023

type

toezegging

M18/003

M18/64

motie

motie

status
behandeling

PH

inhoud

Walters

Wethouder Van der Spek zegt toe voor eind 2018 te komen met een
evaluatie van de subsidiekamers en neemt daarin een eventuele vorming
van een subsidiekamer op het gebied van duurzaamheid in de overwegingen
mee (T18/23).

Walters

De gewijzigde motie M18/03 van de fracties van HvH, SP, GrL, LH, CU, en
Hilversum1 wordt wordt aangenomen met stemmen voor van HvH (5), VVD
(6), SP (2), PvdA (2), CDA (3), GrL (2), CU (2), Hilversum1 (1) en LH (1) (24
voor/8 tegen), waarbij wordt opgemerkt dat mevrouw B. Verweij (SP) niet aan
de stemming heeft deelgenomen. In de motie wordt het college opgedragen:
1. te onderzoeken hoe een subsidiekamer op het gebied van duurzaamheid
vorm kan worden gegeven en bij kan dragen aan de opgave die voor ligt op
het gebied van duurzaamheid; 2. aan de raad uiterlijk voor eind 2018 een
voorstel te doen over de middelen die nodig zijn om deze subsidiekamer
vorm te geven.

Walters

Motie M18/64 van de fracties van CDA, VVD, D66, HvH, GrL, CU, SP, PvdA
en LH wordt zonder stemming aangenomen (34 voor/0 tegen). In de motie
wordt het college verzocht: 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.

open

01-01-2020

open

open

open

deadline

wijze van behandeling

behandelaar

Cie

01-01-2020

Er is een plan van aanpak opgesteld op
basis waarvan de evaluatie nu wordt
uitgevoerd. De uitkomsten worden voor het
eind van het jaar aan het college en de
raad aangeboden.

R. Heuft

Z&S

Raad 31 januari 2018 (17. M18/03 2. Zorg welzijn buurten
Duurzaamheid subsidiekamer)

01-01-2020

Er is een plan van aanpak opgesteld op
basis waarvan de evaluatie nu wordt
uitgevoerd. De uitkomsten worden voor het
eind van het jaar aan het college en de
raad aangeboden.

R. Heuft

Z&S

Raad 31 januari 2018 (17. M18/03 2. Zorg welzijn buurten
Duurzaamheid subsidiekamer)

01-04-2020

Onderdeel 1: Er wordt een aanpak
eenzaamheid voorbereid waarin verbinding
wordt gezocht met het landelijke
actieprogramma en met de agenda Wmowelzijn die wordt opgesteld. Zie ook
T18/199. Onderdeel 2 van de motie
(prestatie-indicator) is afgedaan.

T. Rolink

Z&S

Gemeenteraad 11 juli 2018 ()

2. Zorg welzijn buurten

H. Kukler

Z&S

Gemeenteraad 11 juli 2018 ()

2. Zorg welzijn buurten

J. Elzinga

Z&S

Gezamenlijke commissies 31
oktober 2018 (3. Begroting 2019)

6. RO omgevingswet sport

J. Elzinga

Z&S

Gezamenlijke commissies 31
oktober 2018 (3. Begroting 2019)

6. RO omgevingswet sport

F. Loeb

Z&S

Gemeenterdaad 14 november
2018 (10. Begroting 2019)

1. Werk inkomen onderwijs

Z&S

Gemeenterdaad 14 november
2018 (10. Begroting 2019)

7. Vergunning/handhaving

Z&S

Commissie Zorg & Samenleving
29 november 2018 (6.
1. Werk inkomen onderwijs
Onderwijshuisvestingsprogramma
2019)

M18/65

motie

Walters

Motie M18/65 van de fracties van CDA, HvH, D66, VVD, SP, CU, PvdA en
LH wordt zonder stemming aangenomen (34 voor/0 tegen). In de motie
wordt het college opgedragen/opgeroepen: 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.

T18/164

toezegging

Voorink

Wethouder Voorink zegt toe om: aan de slag te gaan met de buurtspelen
(T18/164)

open

01-07-2019

T18/166

toezegging

Voorink

Wethouder Voorink zegt toe om: te werken aan wijk/buurt sporten (T18/166)

open

01-07-2019

Wolthers

Motie M18/91 van de fracties van GrL, HvH, CU, CDA, D66, VVD en LH
wordt unaniem aangenomen (36 voor/0 tegen). In de motie wordt het
college verzocht: 1. In het 1e half jaar van 2019 samen met de
schoolbesturen een plan van aanpak op te stellen waarin uitgewerkt wordt
hoe wij versneld kunnen komen tot: a. verduurzaming van schoolgebouwen;
b. binnenklimaat “frisse scholen klasse C”; 2. en bij de kadernota 2020
budget te claimen voor de begroting 2020, gebaseerd op een reële verdeling
van de kosten tussen gemeente en schoolbesturen;

Wolthers

Motie M18/95 van de fracties van CDA en SP wordt unaniem aangenomen
(36 voor/0 tegen). In de motie wordt het college opgedragen/opgeroepen: 1.
de mantelzorgvergunning onder de inwoners van Hilversum meer te gaan
promoten door de mogelijkheid die er is om een mantelzorgvergunning aan
te vragen actief onder mantelzorgers te communiceren; 2. daarbij nauw
samen te werken met verschillende mantelzorgpartijen in Hilversum; 3. er
voor te zorgen, dat het ook mogelijk is om schriftelijk een
mantelzorgvergunning aan te vragen. 4. mantelzorgbehoevenden naast de
Parkapp, de mogelijkheid te bieden om bezoekerskaarten te krijgen; 5. de
aanvraagprocedure van een mantelzorgvergunning te vereenvoudigen. 6. na
het zomerreces 2019 een evaluatie uit te voeren en die voor eind 2019 te
bespreken met de commissie Zorg en samenleving.

Wolthers

Wethouder Wolthers zegt toe te komen met een overzicht van de verschillen
in begrote bedragen tussen het hanteren van de afschrijvingstermijn van 40
jaar en de afschrijvingstermijn van 60 jaar van onderwijspanden met een
monumentenstatus (T18/193).

M18/91

M18/95

T18/193

motie

motie

toezegging

open

open

open

01-04-2020

01-09-2019

01-04-2020

In regionaal verband is een voorlopig
actieplan opgesteld. Op 17 september
komen regionale partners bij elkaar om
onder begeleiding van de
Argumentenfabriek het voorlopig actieplan
uit te werken in een integraal werk- en
implementatieplan.
Momenteel wordt het idee voor
Buurtspelen uitgewerkt. Verwachting is dat
de raad daar in Q1 2020 over
geïnformeerd kan worden.
Momenteel wordt het idee voor
Buurtspelen uitgewerkt. Verwachting is dat
de raad daar in Q1 2020 over
geïnformeerd kan worden.
Deze motie wordt meegenomen in het
kader van de opstelling van het meerjarig
Integraal Huisvestingsplan. Zie
wethoudersbrief d.d. 29 augustus 2019
over de verschuiving van de
raadsbehandeling naar maart 2020.

een deel is uitgevoerd: er is extra
publiciteit in de krant geweest (Raadhuis
aan Huis-pagina) om de
mantelzorgvergunning onder de aandacht
te brengen. Het wordt ook meegenomen
bij de campagne over mantelzorgers, later
dit jaar. Bij het Sociaal Plein is
M. van Loenen
aangegeven dat bij gesprekken met
mantelzorgers en mantelzorgbehoevenden
actief geïnformeerd moet worden over de
mantelzorgvergunning. Punten 3 en 4
waren al mogelijk, punt 5 is al maximaal
vereenvoudigd. Punt 6 volgt uiteraard na
de zomer (zoals motie zelf ook aangeeft).
Deze toezegging wordt meegenomen in
het kader van de opstelling van het
meerjarig Integraal Huisvestingsplan. Zie
wethoudersbrief d.d. 29 augustus 2019
over de verschuiving van de
raadsbehandeling naar maart 2020.

R. de Jong

bron

pho

nummer

T18/195

T18/199

type

toezegging

toezegging

PH

inhoud

status
behandeling

Jaeger

Wethouder Jaeger zegt de commissie toe in het 1e kwartaal van 2019 te
komen met een bespreekstuk over ‘structurele subsidie afspraken’ in het
domein cultuur (later toepasbaar in welzijn). (T18/195)

Walters

Wethouder Walters zegt toe de mogelijkheid eenzaamheid onder jongeren
op te nemen in het eenzaamheidsplan (T18/199).

open

open

open

deadline

wijze van behandeling

01-04-2019

Update: wordt gekoppeld aan T18/123
(subsidiekamers)

behandelaar

T. Rolink

Cie

bron

pho

Z&S

Commissie Zorg & Samenleving
28 november 2018 (4.
Mededelingen van en vragen aan
de wethoduers J. Kastje, F.G.J.
Voorink en M.W. Jaeger)

Z&S

Commissie Zorg & Samenleving
28 november 2018 (9. Notitie naar
een soepele overgang van kind
2. Zorg welzijn buurten
baar volwassene, van 18- naar
18+)

3. EZ cultuur media regio

01-04-2020

Wordt in combinatie met M18/64 opgepakt.

01-01-2020

Op 21 november wordt er op het Sociaal
Plein een speciale bijeenkomst
georganiseerd.

A. Simon

Z&S

Commissie Zorg & Samenleving
16 januari 2019 (12. Algemene
voorzieningen voor iedereen, of is 2. Zorg welzijn buurten
een specialistischer aanbod
noodzakelijk?)

T19/017

toezegging

Walters

Wethouder Walters zegt toe een beeldvormende sessie (BVS) te
organiseren over dagbesteding in ontwikkeling waarbij partijen uit het veld
worden uitgenodigd T19/17.

T19/024

toezegging

Wolthers

Wethouder Wolthers zegt toe een bussinesscase voor te leggen aan de
commissie met daarin de uitgangspunten en de door de commissie
aangedragen adviezen T19/24

open

open

T. Rolink

Z&S

Commissie Zorg & Samenleving
d.d. 13 februari 2019 (12.
Uitgangspunten Hilversumpas)

1. Werk inkomen onderwijs

T19/025

toezegging

Wolthers

Wethouder Wolthers zegt toe het programma van eisen voor te leggen aan
de commissie T19/25

open

open

T. Rolink

Z&S

Commissie Zorg & Samenleving
d.d. 13 februari 2019 (12.
Uitgangspunten Hilversumpas)

1. Werk inkomen onderwijs

T19/026

toezegging

Wolthers

Wethouder Wolthers zegt toe aan te geven welke zaken wel en welke niet
beschikbaar komen via de Hilversumpas T19/26

open

open

T. Rolink

Z&S

Commissie Zorg & Samenleving
d.d. 13 februari 2019 (12.
Uitgangspunten Hilversumpas)

1. Werk inkomen onderwijs

open

01-01-2020

Het college heeft bij brief van 13 mrt 2019
een procesplanning beschreven waarin
staat dat najaar 2019 een raadsvoorstel
lokale inclusie-agenda komt.

E. Seijsener

Z&S

Gecombineerde commissie E&B
en Z&S d.d. 6 maart 2019 (10.
Commissievoorstel over integrale
inclusieagenda (geagendeerd op
verzoek van de SP)

8. Bestuurlijke aangelegenheden en OOV

open

01-10-2019

Dit onderwerp wordt in combinatie met
M18/65 opgepakt.

H. Kukler

Z&S

Commissie Zorg & Samenleving
d.d. 10 april 2019 (3.
Toezeggingen college)

2. Zorg welzijn buurten

01-01-2020

Op 9 mei jl zijn de scholen geïnformeerd
over de landelijke subsidieregeling voor
watertappunten (v. 450 scholen). De
belangstellingenregistratie hiervoor start in
september. Toekenning subsidies 1
november.

Z&S

Gemeenteraad d.d. 16 april 2019
(11. Motie vreemd aan de orde
van de dag M19/20 Watertappunt
op elk basisschoolterrein)

1. Werk inkomen onderwijs

01-01-2020

De vraag is uitgezet bij de regio. De
planning is om een voorstel voor
indicatoren begin november in het regiopho te bespreken

W. van den
Berg

Z&S

Commissie Zorg & Samenleving
d.d. 6 juni 2019 (10. Definitief
concept
arbeidsmarktbewerkingsplan
"Werken aan werk")

1. Werk inkomen onderwijs

open

C. de Vries

Z&S

Commissie Zorg & Samenleving
d.d. 13 juni 2019 (5. Indicatoren
begroting)

10. Financiën ICT Ahri en LHBTI

T19/029

toezegging

Walters

De burgemeester neemt de adviezen mee naar het college en bespreekt een
en ander. Er komt eerst een brief met toelichting op het proces en later een
raadsvoorstel, waarin ook een financiële paragraaf wordt opgenomen en
wordt ingegaan opende verhouding met de betrokken gremia zoals de
werkgroep LHBTI- werkgroep en de diversiteitsraad e.d.. Het is van belang
daarbij een realistische planning (groei-agenda) te maken. (T19/29).

T19/051

toezegging

Walters

Op vragen van het CDA over suïcidepreventie zegt wethouder Walters toe
met een concreet plan naar de commissie en stuurt het voorstel aan het
algemeen bestuur toe. (T19/51)

Wolthers

Motie M19/20 van de fracties van GrL, HvH, D66, VVD, SP en HB wordt
unaniem aangenomen (34 voor/0 tegen). In de motie wordt het college
verzocht: 1. om het initiatief te nemen om in overleg met de basisscholen in
Hilversum en de JOGG-regisseur watertappunten op schoolpleinen te
realiseren; 2. om daarbij de voorwaarde te stellen dat het schoolplein ook
buiten schooltijden - voor de buurt- toegankelijk is; 3. daartoe een aanvraag
voor bovengenoemde subsidie in te dienen; 4. de kosten voor de realisatie
van de watertappunten, die voor rekening van de gemeente blijven
(maximaal €35.000), te dekken vanuit het Kansenbeleid.

M19/020

motie

Het besluit wordt uitgebreid besproken. Van verschillende partijen komt de
opmerking dat er onvoldoende prestatie-indicatoren zijn opgenomen in de
onderschrijdende uitvoeringslijnen. Toezegging van wethouder Wolthers dat
zij dat meeneemt naar de regio en de onderschrijdende uitvoeringslijnen
terug laat komen in de gemeenteraad met prestatie-indicatoren. Een
volgende vergadering kan hier een termijn aan gekoppeld worden. (T19/69)

open

open

Jur Elzinga

T19/069

toezegging

Wolthers

T19/090

toezegging

Walters

Wethouder Walters zegt toe te overleggen met de GGD om te komen tot een
betere streefwaarde voor de indicator overgewicht. (T19/90)

open

open

01-12-2019

De sessie is gepland voor de 2e helft van
november. De uitnodiging voor
bijeenkomst op 21 november 2019 is op 1
november verzonden.

T. Böhm

Z&S

Commissie Zorg & Samenleving
d.d. 13 juni 2019 (6. Transformatie 2. Zorg welzijn buurten
agenda zorg welzijn)

T19/091

toezegging

Walters

Wethouder Walters zegt toe, in oktober een sessie te organiseren waarin het
prototype van de raadsrapportage sociaal domein centraal staat. Dit integraal
te behandelen en het dus het gehele sociale domein (WMO, werk en
inkomen en jeugdzorg) omvat. (T19/91)

T19/092

toezegging

Walters

Wethouder Walters zegt toe, in april/mei te komen met een evaluatie van het
experiment, uitgewerkt op wijkniveau. (T19/92)

open

01-06-2020

De evaluatie is benoemd in de agenda
Wmo Welzijn die in oktober aan de raad
wordt voorgelegd.

T. Rolink/J. vd
Want

Z&S

Commissie Zorg & Samenleving
d.d. 13 juni 2019 (6. Transformatie 2. Zorg welzijn buurten
agenda zorg welzijn)

Wolthers

Motie M19/51 – Sociaal Fonds van de fractie van de SP wordt unaniem
aangenomen (34 voor/0 tegen). In de motie wordt het college verzocht: 1. te
onderzoeken of een dergelijk Sociaal Fonds voor de gemeente Hilversum op
termijn haalbaar is; 2. de uitkomsten van dit onderzoek in het eerste kwartaal
2020 met de gemeenteraad te delen.

open

01-04-2020

Dit onderzoek is gaande. De raad wordt
met een collegebrief geïnformeerd in Q1
2020.

B. Pedawi

Z&S

Gemeenteraad d.d. 26 juni 2019
(10. Beleidsplan
schuldhulpverlening 2020-2024)

M19/051

motie

1. Werk inkomen onderwijs

nummer

type

PH

inhoud

status
behandeling

deadline

wijze van behandeling

behandelaar

Onderzoek loopt. De uitkomsten worden
t.z.t. meegenomen bij de evaluatie van het
beleidsplan Beschermingen Opvang van
de regio. De uitkomsten van de evaluatie
worden rond het zomerreces verwacht.

H. Kukler

Cie

bron

pho

Z&S

Commissie Zorg & Samenleving
d.d. 4 september 2019 (5.
Mededelingen van en vragen aan
wethouder Wolthers, Kastje,
Scheepers en Voorink)

6. RO omgevingswet sport

T19/117

toezegging

Voorink

Wethouder Voorink zegt toe na te gaan of hij het onderzoek van de
Universiteit Utrecht naar daklozen aan de raad kan toezenden T19/117

T19/129

toezegging

Walters

Wethouder Walters kondigt in april 2020 een inventarisatie van de sociale
basisinfrastructuur aan, inclusief stenen voorzieningen en ontmoetingspunten
(T19/129).

open

01-05-2020

open

T. Rolink

Z&S

Commissie Zorg & Samenleving
d.d. 2 oktober 2019 (10. Agenda
WMO-Welzijn in de wijk 20192021)

2. Zorg welzijn buurten

open

01-07-2020

open

R. Abma

Z&S

Commissie Zorg & Samenleving
d.d. 2 oktober 2019 (13.
Uitvoeringsnotitie Buurten 3.0)

9. Beheer vastgoed grex

open

T19/131

toezegging

Scheepers

Wethouder Scheepers zegt toe de Uitvoeringsnotitie buurten 3.0 aan te
passen aan de hand van de adviezen uit de commissie, neemt tevens de
formulering van het doel in de inleiding mee en stuurt het eindproduct aan de
commissie en raad toe (T19/131).

T19/132

toezegging

Scheepers

Wethouder Scheepers zegt toe de rol van de wijkwethouder over een jaar te
evalueren en daabij de regisserende en agenderende rol (beleggen in de
organisatie) van de buurtcoördinatoren in mee te nemen (T19/132).

open

01-07-2020

open

R. Abma

Z&S

Commissie Zorg & Samenleving
d.d. 2 oktober 2019 (13.
Uitvoeringsnotitie Buurten 3.0)

9. Beheer vastgoed grex

T19/133

toezegging

Scheepers

Wethouder Scheepers zegt toe naar de commissie terug te komen met een
nieuwe opzet van het digitale platform (T19/133).

open

01-07-2020

open

R. Abma

Z&S

Commissie Zorg & Samenleving
d.d. 2 oktober 2019 (13.
Uitvoeringsnotitie Buurten 3.0)

9. Beheer vastgoed grex

T19/142

toezegging

Wolthers

T19/143

toezegging

Wolthers

T19/149

toezegging

Walters

T19/160

T19/166

T19/167

T20/002

toezegging

toezegging

toezegging

toezegging

Wethouder Wolthers zegt toe, dat er in Q1 2020 een RIB komt over de
internationale school (T19/142);
Wethouder Wolthers zegt toe, dat de raad een RIB ontvangt over onder
meer het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) (T19/143) (later
gevolgd door een BVS);
Wethouder Walters zegt toe dat, als het AEF-onderzoek is gedaan en
concreet bekend om welke bedragen in de BUIG het gaat, deze bedragen
worden verwerkt in de kadernota, zodat een realistische raming van de BUIG
zal plaatsvinden (T19/149).

open

open

Z&S

Gezamenlijke commissies d.d. 30
1. Werk inkomen onderwijs
oktober 2019 ().

open

Besluitvorming in B&W d.d. 28 januari.
Collegebrief volgt.

Z&S

Gezamenlijke commissies d.d. 30
11. Organisatieontwikkeling en dienstverlening
oktober 2019 ().

open

open

Z&S

Gemeenteraad 13 november 2019
10. Financiën ICT Ahri en LHBTI
(7. Begroting)

open

M. van
Veenendaal

Z&S

Commissie Verbonden Partijen
d.d. 27 november 2019 (3.
2. Zorg welzijn buurten
Begrotingswijziging Regio Gooi en
Vechtstreek 2019)

open

R. de Jong

Z&S

Gemeenteraad d.d. 11 december
2019 (13. Onderwijs
Huisvestingsprogramma (OHP)

1. Werk inkomen onderwijs

Z&S

Gemeenteraad d.d. 11 december
2019 (16. M19/157 Kostenbewustzijn in het sociaal
domein)

2. Zorg welzijn buurten

Z&S

Gecombineerde commissies d.d. 8
januari 2020 (19. Voorstel PvdA en
2. Zorg welzijn buurten
GroenLinks Nieuwe tekorten
Jeugdzorg en WMO)

Walters

Wethouder Jaeger stelt dat de Regio jaarlijks een evaluatie opstelt en
verwacht dat deze evaluatie tegen het einde van het voorjaar naar de raad
toe zal komen (T19/160). (qua portefeuilleverdeling hoort dit onderwerp bij
wethouder Walters).

open

Wolthers

Wethouder Wolthers zegt toe dat, als er tot aan de vaststelling van het IHP
een urgentieaanvraag of –toewijzing komt, de raad hiervan op de hoogte
wordt gesteld d.m.v. een raadsinformatiebrief, zodat de mogelijkheid van
commissiebehandeling ontstaat (T19/166).

open

Walters

Wethouder Walters zegt toe in gesprek te gaan met Wmo- en
jeugdconsulenten, huisartsen en de regio over kostenbewustzijn en
transparantie en wat daaraan te versterken is. Zij zal de afspraken daarover
in een brief aan de raad sturen, waarna de raad kan bepalen of de
voorgestelde werkwijze voldoende is (T19/167).

Walters

Als eerste geeft de PvdA een toelichting op het voorstel, gevolgd door GrL.
Verschillende fracties geven aan het eens te zijn met de PvdA en Grl. Er is
een brede behoefte om eerder te worden geïnformeerd. Wethouder Walters
licht toe welke stappen in de tijd vanaf 11 september zijn genomen. In het
algemeen zijn drie stappen te onderscheiden: 1e Er wordt iets gesignaleerd.
2e Daarvan wordt een analyse gemaakt. 3e Er wordt een
Raadsinformatiebrief opgesteld. Verschillende fracties geven aan een
winstwaarschuwing op prijs te stellen in de 1e fase. De wethouder geeft aan
te hebben gekozen voor een zorgvuldige en volledige informatiebrief en
vreest dat een mededeling in de 1e fase voor verwarring en veel vragen zal
zorgen. Er wordt gewerkt aan verschillende manieren om de
informatievoorziening aan de raad te verbeteren, waaronder een dashboard
dat elk kwartaal zal worden verstuurd. Wethouder Walters meldt voorts dat
er nog onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden voor verdere
kostenreductie bij Wmo en Jeugd en dat een aantal maatregelen meteen
wordt uitgevoerd . Desgevraagd door het CDA zegt zij toe de raad te
informeren over de zaken die al worden uitgevoerd, met name als er daarbij
iets aan de bestaande uitgangspunten wijzigt (T20/02).

open

open

01-06-2020

open

open

J. Bek

