Datum

1

Voorlopige besluiten College van B&W

08-09-2020

Beantwoording Art. 41 vragen Hilversums Belang over de Meicirculaire 2020,
Reserve COVID-19 en Meerjarenliquiditeitsprognose (687452)

Op 11 augustus 2020 heeft de fractie van Hilversums Belang 41 RvO vragen
gesteld over de Meicirculaire 2020, Reserve COVID-19 en

Meerjarenliquiditeitsprognose. De vragen worden met bijgesloten collegebrief
beantwoord.

Besluit

De art 41-vragen van de HB inzake de meicirculaire, de reserve Covid-19 en de

meerjarenliquiditeitsprognose te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

Toelichting
Conform.
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Regionaal Mobiliteitsprogramma Noord-Holland en Flevoland (RMP) (683412)
Dit jaar hebben hebben de provincies een start gemaakt met het Regionaal

Mobiliteitsprogramma (RMP) Noord-Holland en Flevoland, voortkomend uit het
Klimaatakkoord. In het Bestuurlijk Overleg MIRT (BO-MIRT) dit najaar wordt de
eerste versie van het RMP maatregelenpakket met de Minister besproken. Met

deze collegebrief wordt de gemeenteraad van Hilversum geïnformeerd over het
proces rondom het RMP.

Besluit

In te stemmen met de collegebrief &quot;Uitvoering Klimaatakkoord: Regionaal
Mobiliteitsprogramma Flevoland en Noord-Holland.

Collegebrief na vaststelling te versturen aan geadresseerden.

Toelichting

Akkoord met aanpassingen; de portefeuillehouder wordt gemachtigd de
aanpassingen te doen aanbrengen.
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Vaststelling subsidie Stichting Wonderfeel 2020 (603647)

Stichting Wonderfeel heeft subsidie van de gemeente Hilversum ontvangen

voor de organisatie van het klassieke muziek festival Wonderfeel. Dat festival

zou op 17 tot en met 19 juli plaatsvinden op de buitenplaats Schaep en Burgh
van Natuurmonumenten. Door de maatregelen tegen het coronavirus kon het
festival helaas niet doorgaan. Omdat de stichting wel veel kosten heeft

gemaakt voor de organisatie, wordt besloten om de oorspronkelijk toegekende
subsidie te handhaven en definitief vast te stellen. Dit is in lijn met de op 14

april 2020 door het college vastgestelde beleidslijn ‘Memo Coronamaatregelen
en Subsidies’.

De kosten worden in eerste instantie gedekt vanuit Programma 1: Wonen en

leven, taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
van de programmabegroting 2020. Als aan het eind van het jaar blijkt dat dit
budget is overschreden, dan wordt die overschrijding gedekt vanuit de
daarvoor beschikbare budgetten uit de reserve Covid-19.

Besluit

1. De reeds verstrekte programmasubsidie à € 45.000,- aan Stichting
Wonderfeel vast te stellen.

2. De kosten in eerste instantie te dekken vanuit Programma 1: Wonen en
leven, taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en

cultuurparticipatie van de programmabegroting 2020. Als aan het eind van
het jaar blijkt dat dit budget is overschreden, dan wordt die overschrijding

gedekt vanuit de daarvoor beschikbare budgetten uit de reserve Covid-19.

Toelichting

Akkoord met aanpassingen; de portefeuillehouder wordt gemachtigd de
aanpassingen te doen aanbrengen.
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Stichting Hilversum Marketing - vaststelling subsidie 2019 (494980)

Voorstel voor vaststellen subsidie 2019 Stichting Hilversum Marketing.

Het college heeft op 9 november 2018 een subsidie van €850.000,- aan

Stichting Hilversum Marketing (SHM) verleend (zaaknummer 494980). SHM

heeft op 29 april 2020 de subsidie 2019 verantwoord middels een jaarrekening
en bestuursverslag. Het college heeft de subsidie verleend. Derhalve wordt ook
de vaststelling aan het college voorgelegd ter besluitvorming. Voorgesteld
wordt om de subsidie conform de verlening vast te stellen, en conform de
vaststellingsbeschikking in de bijlage.

Toelichting: De vaststelling wordt nu pas voorgelegd aan het college vanwege
prioritering binnen de vele werkzaamheden vanwege de coronaperiode.

Besluit

1. Stichting Hilversum Marketing toestemming verlenen voor het in 2019

gedeeltelijk inzetten van de bestemmingsreserve “Onderzoek dashboard” ten
behoeve van het ontwerpen van De Kwekerij.

2. Op basis van de jaarstukken 2019 van Stichting Hilversum Marketing
akkoord gaan met het vaststellen van de subsidie 2019 aan Stichting

Hilversum Marketing conform de verlening, te weten € 850.000,-, en
conform de vaststellingsbeschikking in de bijlage.

Toelichting
Akkoord.
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Beantwoording Art. 41 vragen Hart voor Hilversum aan college aangaande de
kostendelersnorm (687211)

Besluit

Akkoord te gaan met de collegebrief beantwoording art 41 vragen
Kostendelersnorm.

Toelichting

Akkoord met aanpassingen; de portefeuillehouder wordt gemachtigd de
aanpassingen te doen aanbrengen.
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Continuiteitsbijdrage en meerkosten sociaal domein (676665/Rijssenbeek)

Het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben afspraken
gemaakt over de continuïteitsbijdrage en de vergoeding van meerkosten voor
aanbieders in het sociaal domein. Met dit voorstel geeft de gemeente

Hilversum uitvoering aan de landelijke afspraken en waarborgen we de
continuïteit van dienstverlening binnen het sociaal domein in Gooi en
Vechtstreek.

Besluit

1. Voor regionaal gecontracteerde aanbieders Jeugdwet, Wet maatschappelijke
ondersteuning, vrouwenopvang en maatschappelijke opvang de

continuiteitsbijdrage voor de periode 1 maart tot 1 juli 2020 vast te stellen
op 100% van de verwachte reguliere omzet minus minderkosten.

2. Voor regionaal gecontracteerde aanbieders leerlingen-, jeugdhulp- en Wmo
vervoer de continuiteitsbijdrage voor de periode 1 maart tot 1 juli 2020 vast

te stellen op 80% van de verwachte reguliere omzet (inclusief eigen bijdrage).

3. Met de regionaal gecontracteerde aanbieder Wmo vervoer voor de periode 1
juli tot 1 september 2020 continuiteitsafspraken op maat te maken tot een
maximum van 80% van de verwachte reguliere omzet (inclusief eigen
bijdrage).

4. Meerkosten bij regionaal gecontracteerde aanbieders als gevolg van de
coronacrisis te vergoeden op basis van de landelijke richtlijn tot een

maximum van de vergoeding van het Rijk aan centrumgemeente Hilversum à
€ 706.814,- .

5. Opdracht te geven aan de manager inkoop en contractbeheer Regio Gooi en

Vechtstreek om binnen de kaders van beslispunten 1, 2, 3 en 4 uitvoering te
geven aan de continuiteitsbijdrage en de vergoeding meerkosten sociaal
domein en over de voortgang te rapporteren richting het regionale
portefeuillehoudersoverleg sociaal domein.

Toelichting
Akkoord.
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Parkeerverbeteringen Rode dorp aanwenden mobiliteitsfonds (686546)

Uit het Rode Dorp komen regelmatig klachten binnen over foutief en hinderlijk
geparkeerde voertuigen. Om hierop te kunnen handhaven moet het op straat

voor de automobilisten duidelijk zijn waar wel en niet geparkeerd mag worden.
Om dit te verduidelijken en extra parkeergelegenheid te creëren zijn fysieke
aanpassingen nodig. Om deze fysieke aanpassingen te realiseren wordt

voorgesteld een bedrag van €100.000 uit het mobiliteitsfonds te onttrekken.

Besluit

I. Op basis van Artikel 3, lid 1 van Verordening Mobiliteitsfonds Hilversum
2019 een krediet te verlenen van €100.000 voor het aanbrengen van

parkeerverbeteringen en de hiermee samenhangende kapitaallasten uit het
mobiliteitsfonds te dekken.

II. De bijgevoegde collegebrief te versturen naar de raad.

Toelichting
Akkoord.
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Beantwoording Art. 41 vragen Groenlinks en CDA inzake snelheids- en
verkeershandhaving (686539)

Op 8 juli 2020 zijn door Groenlinks artikel 41 vragen gesteld over

"snelheidshandhaving" (op 5 augustus 2020 is voor deze vragen een
vertragingsbericht verzonden);

Op 17 augustus 2020 zijn door het CDA artikel 41 vragen gesteld over
"verkeershandhaving".

Via bijgaande collegebrief worden beide series vragen beantwoord.

Besluit

Vragen Groenlinks en CDA m.b.t. snelheids- en verkeershandhaving via
bijgaande collegebrief te beantwoorden.

Toelichting
Akkoord.
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Wijziging Reglement Regionale Geschillencommissie Gooi en Vecht (686288)
Op grond van artikel 11.5 Cao gemeenten is Hilversum verplicht om een

geschillencommissie in te stellen. Deze commissie behandeld geschillen tussen
werknemer en werkgever over de toepassing van het

functiewaarderingssysteem, afspraken in het Van Werk naar Werktraject en
individuele toepassing van een sociaal plan of sociaal statuut.

De gemeente Hilversum heeft begin dit jaar bij het vaststellen van het
Personeelshandboek besloten om aan te sluiten bij de Regionale

geschillencommissie Gooi Vechtstreek en het reglement bekrachtigd. Het

reglement van de commissie is daarna tekstueel verbeterd en op een aantal

onderdelen gewijzigd. U wordt met dit voorstel verzocht om het aangepaste
reglement van de Regionale geschillencommissie formeel vast te stellen.
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Besluit

Het gewijzigde Reglement Regionale Geschillencommissie Gooi en Vecht te
bekrachtigen.

Toelichting
Conform.
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