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Jaarstukken 2019 definitief (596762)
Na het aanbieden van de jaarstukken op 7 april zijn enkele boekingen
uitgevoerd (waaronder de eindverantwoording van de Regio). De boekingen
werken door in een groot aantal onderdelen van de jaarstukken. Door de
boekingen is het rekeningresultaat € 1.087.000 toegenomen tot € 1.091.000
negatief. Naast de boekingen zijn ook enkele tekstuele aanpassingen gedaan
of cijfermatige aanpassingen in de teksten en tabellen. Dit betreft kleinere
aanpassingen zonder financieel effect. In de bijlage Aanpassingen jaarstukken
2019 zijn de mutaties weergegeven. De jaarstukken zijn hiermee compleet.

Besluit
1. In te stemmen aangepaste stukken voor de verantwoording over 2019;
2. De stukken te versturen aan de raad.

Toelichting
Conform.
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Doorontwikkeling bedrijfsvoering (655125)
Met de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering gemeente Hilversum vindt er
een herinrichting plaats in en tussen de teams van de afdelingen Interne
Advisering en Interne Dienstverlening met als doel de bedrijfsvoering verder te
professionaliseren, volgend op de vastgestelde organisatievisie, namelijk
groeien in tweebenigheid (“Verbonden en goed geregeld”) en het verstevigen
van lijnsturing. Met de herinrichting wordt de strikte scheiding tussen beleid
en uitvoering opgeheven en komt er meer plaats voor ketensturing, met name
op de I-keten en F-keten. Daarnaast wordt er de komende jaren ingezet op vijf
speerpunten om de bedrijfsvoering vanuit businesspartner door te
ontwikkelen. Bedrijfsvoering wordt steeds meer een onderdeel van de strategie
en ondersteunt daarmee ook de primaire processen. Voor een uitgebreide
toelichting op deze ontwikkeling wordt verwezen naar de bijlage
Doorontwikkeling Bedrijfsvoering gemeente Hilversum.

Besluit
Het plan Doorontwikkeling bedrijfsvoering gemeente Hilversum, en de
organisatorische impact hiervan op de afdelingen Interne Advisering en Interne
Dienstverlening, vast te stellen met ingang van 1 juli 2020 en akkoord te gaan
met de herinrichting en de uitwerking van de speerpunten, zoals opgenomen
in het plan (zie bijlage).

Toelichting
Akkoord.
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Beantwoording art 41 vragen RVO Hart voor Hilversum inzake Right to
Challenge (650840)
Op 14 mei jl. heeft het College van B&W vragen ex artikel 41 RVO ontvangen
van de fractie van Hart voor Hilversum inzake de lokale vormgeving van het
Right to Challenge (R2C) of uitdaagrecht voor alle Hilversummers. Middels
bijgaande collegebrief beantwoordt het college deze vragen binnen gestelde
termijn van 30 dagen.

Besluit
De op 12 mei 2020 ontvangen vragen ex artikel 41 RVO van de fractie Hart
voor Hilversum aan het college over de lokale vormgeving van het Right to
Challenge (R2C) of uitdaagrecht voor alle Hilversummers te beantwoorden
middels bijgaande collegebrief en bijlage

Toelichting
Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de
aanpassingen aan te brengen.
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Aanvragen lokale media 2020 (657600)
Op 12 mei 2020 heeft Events in Business een subsidieaanvraag ingediend. Het
initiatief betreft een mediaproject, waarbij Hilversumse basisscholen hun
eindmusicals kunnen laten filmen. Na een meercamera registratie worden
verschillende versies gemonteerd. Deze worden via een beveiligde omgeving
aangeboden aan de kinderen, ouders en scholen. Andere versies worden
beschikbaar gesteld aan NH Gooi, die ze regionaal uitzendt. In die laatste
versies zijn alleen die kinderen te zien waarvan de ouders toestemming hebben
verleend.
Opnamen vinden plaats in Poppodium De Vorstin, dat net zoals de scholen een
financiële bijdrage levert. De scholen en De Vorstin zijn dus niet de aanvragers,
dat is mediabedrijf/organisator Events in Business. Een vergunning voor het
initiatief is inmiddels verstrekt.

Besluit
1. De subsidieaanvraag te honoreren van Events in business voor een
mediaproject dat bestaat uit het filmen van eindmusicals van Hilversumse
basisscholen in De Vorstin.
2. Hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen van € 22.250,- vanuit
Subsidieregeling lokale media 2020.

Toelichting
Akkoord met aantekening.
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