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Cultuurcoaches Hilversum 2020-2022 (654833)
De gemeente Hilversum wil graag dat er vier cultuurcoaches komen in
Hilversum. De gemeente verstrekt daarom subsidie aan Stichting Grafisch
Atelier Hilversum, Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek en
Stichting Wonderfeel om een cultuurcoach aan te stellen. De cultuurcoaches
stimuleren deelname aan cultuur, door activiteiten te organiseren samen met
andere organisaties uit de stad. De cultuurcoaches worden aangesteld voor
2020, 2021 en 2022. Jaarlijks verstrekt de gemeente een subsidie aan de drie
genoemde organisaties, op voorwaarde van hun geactualiseerde jaarplannen
en de beschikbare budgetten.

Besluit
1. Deelname toezeggen aan de aanstelling van vier cultuurcoaches in
Hilversum voor de jaren 2020-2022. De cultuurcoaches worden aangesteld
bij Stichting Grafisch Atelier Hilversum, Stichting Omgevingseducatie Gooi,
Vecht- en Eemstreek en Stichting Wonderfeel, zij zijn uitvoerders van de
cultuurcoaches.
2. Het verlenen van een incidentele subsidie à € 15.000,- aan St. Grafisch
Atelier Hilversum voor het aanstellen van twee cultuurcoaches à 0,58 fte in
totaal in het jaar 2020.
3. Het verlenen van een incidentele subsidie à € 5.700,- aan St.
Omgevingseducatie voor het aanstellen van een cultuurcoach à 0,13 fte in
het jaar 2020.
4. Het verlenen van een incidentele subsidie à € 7.898,- aan St. Wonderfeel
voor het aanstellen van een cultuurcoach à 0,20 fte in het jaar 2020.
5. De reeds gereserveerde middelen voor de cultuurcoaches vanuit het
sportbudget beschikbaar te stellen voor in totaal 0,91 fte cultuurcoaches in
2020.
6. De kosten als volgt te dekken:
- € 16.046,- vanuit Programma 1 Wonen en Leven, taakveld 5.1. sportbeleid
en activering (reeds beschikbare gelden voor de Brede Regeling
Combinatiefuncties 2019 – 2022)
- € 12.552,- vanuit Programma 1: Wonen en leven, taakveld 5.3
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie van de
programmabegroting 2020.

Toelichting
Akkoord met aanpassingen; de portefeuillehouder wordt gemachtigd de
aanpassingen te doen aanbrengen.
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Verzoek van Stichting Centrum Hilversum om het nemen van een
voorbereidingsbesluit voor parkeergarage Noordse Bosje (626224)
Stichting Centrum Hilversum heeft een brief geschreven n.a.v. de voorgenomen
plannen van de eigenaar van de parkeergarage Noordse Bosje . De stichting
geeft aan de ontwikkeling niet toekomst gericht te vinden en vraagt de
gemeente alle mogelijke juridische middelen in te zetten om een
toekomstgerichte ontwikkeling van de parkeergarage te bewerkstelligen. Zij
verzoekt de gemeente een voorbereidingsbesluit te nemen.

Besluit
1. In te stemmen met het voorstel niet over te gaan tot het nemen van een
voorbereidingsbesluit voor de kavel van de parkeergarage City Parking
Noordse Bosje Hilversum;
2. Stichting Centrum Hilversum hierover informeren middels bijgevoegde
beantwoordingsbrief.

Toelichting
Akkoord.
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Onderhoudsplan Stichting begraafplaats St. Barbara (655537)
De Stichting begraafplaats St. Barbara te Hilversum heeft op grond van de
A.P.V. afdeling 5 artikel 4.5.2 sub j. een beheerplan/onderhoudsplan voor de
komende 5 jaar ingediend ter goedkeuring om vrijgesteld te worden van een
omgevingsvergunning voor het kappen van bomen. Voorgesteld wordt dit
beheerplan goed te keuren.

Besluit
Het 5 jaren-onderhoudsplan van Stichting begraafplaats St. Barbara te
Hilversum, waardoor de Stichting (boomeigenaar) wordt vrijgesteld van een
omgevingsvergunning voor de activiteit vellen goedkeuren.

Toelichting
Conform.
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Verlaagde parkeernormen ov-knooppunten (659366)
Verschillende projecten rondom de OV-knooppunten kennen ambitieuze
programma’s, waardoor de claim op de beperkte ruimte hoog is. Het traject
Strategie Spoorgebied 2040 gaat die ruimteclaim waarschijnlijk doen
toenemen. Daarnaast wordt bij de OV-knooppunten gewerkt aan het
stimuleren van duurzame vormen van vervoer. Om die reden wordt er in de
verschillende projecten al gesproken over een mogelijke toepassing van lagere
parkeernormen. De vergunningverlening kan echter alleen plaatsvinden op
grond van het vigerende beleid. Om daadwerkelijk over te kunnen gaan tot het
toepassen van lagere parkeernormen, zal het parkeerbeleid moeten worden
aangepast. Daarvoor is het noodzakelijk dat een beleidsnotitie verlaagde
parkeernormen bij OV-knooppunten en in de schil wordt opgesteld.
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Aan deze notitie kunnen de vergunningaanvragen worden getoetst. We hebben
een bedrag geraamd van €50.000 om een onafhankelijke, externe partij te
laten onderzoeken: 1) hoe en of het mogelijk is de parkeernorm rondom de
OV-knooppunten te verlagen 2) wat daarvoor nodig is en 3) de beleidsnotitie
verlaagde parkeernormen op te stellen. Dekking van deze kosten kan worden
gevonden in het Mobiliteitsfonds. De middelen uit het fonds kunnen worden
ingezet voor het in brede zin accommoderen van de parkeersituatie en het
vergroten van de bereikbaarheid in Hilversum.

Besluit
1. €50.000 te onttrekken aan het Mobiliteitsfonds en dit bedrag te bestemmen
voor het onderzoeken van de mogelijkheden voor het toepassen van lagere
parkeernormen rondom ov-knooppunten en in de schil en het opstellen van
een beleidsnotitie met beleidsregels, waaraan de ontwikkelingen op die
locaties getoetst kunnen worden;
2. De raad hierover te informeren met een raadsinformatiebrief (RIB).

Toelichting
Akkoord met aanpassingen; de portefeuillehouder wordt gemachtigd de
aanpassingen te doen aanbrengen.
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Goedkeuring jaarrekening 2019 Uitvaartstichting Hilversum (653999)
Vanaf 1 juli 2016 is de Uitvaartstichting Hilversum (USH) verantwoordelijk voor
de exploitatie van de gemeentelijke begraafplaatsen en het crematorium in
Hilversum. Conform de afspraken tussen stichting en gemeente legt de USH
haar jaarrekening ter goedkeuring voor aan het college.
Het resultaat na belastingen van -/- € 284.159 wordt ingeteerd op het eigen
vermogen, wat eind 2019 -/- €510.665 bedraagt. Met de huidige vastgestelde
meerjarenbegroting is de verwachting dat het eigen vermogen in 2023 weer
positief zal zijn. Op basis van de ultimo 2019 aanwezige liquide middelen is
het resultaat binnen het eigen vermogen van de stichting op te vangen en er is
geen sprake van een liquiditeitstekort, waardoor de gemeente niet financieel
hoeft bij te springen.
Gezien de positieve vooruitzichten en de aanwezige liquide middelen wordt
geadviseerd de jaarrekening 2019 goed te keuren.

Besluit
1. De jaarrekening 2019 van de Uitvaartstichting Hilversum goed te keuren.
2. De raad met bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren.

Toelichting
Akkoord.
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Collegebrief Intentieovereenkomst Werf 35 (659462)
Op dinsdag 2 juni heeft wethouder Voorink, namens de gemeente Hilversum,
een intentieovereenkomst getekend met de eigenaar/initiatiefnemer van Werf
35. Met deze collegebrief wordt de Raad geïnformeerd dat met deze
overeenkomst een basis wordt gelegd voor een vervolg dat uiteindelijk moet
leiden tot een bestemmingsplanwijziging.

Besluit
Bijgaande collegebrief te versturen.

Toelichting
Conform.
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