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BETREFT  artikel 41 vragen aan college over reorganisatie HilverZorg 

 

Geachte raads- en commissieleden, 

 

 

Op 3 december 2021 heeft de fractie CDA vragen (hieronder cursief) gesteld op basis van artikel 41 van 
het Reglement van Orde over een reorganisatie bij HilverZorg. 
 
1. Is het college van tevoren geïnformeerd over de voorgenomen reorganisatie binnen Hilverzorg? 
 Nee, dat zijn we niet. 
 
2. Zo ja, kunt u aangeven op welke wijze u bent geïnformeerd en wat u vervolgens met deze informatie 

heeft gedaan? 
 Niet van toepassing 
 
3. Zo niet, kunt u aangeven op welke wijze u contact onderhoudt met de bestuurders van Hilverzorg? 
 Na de publicatie in de krant is er zowel ambtelijk als bestuurlijk contact geweest tussen gemeente 

Hilversum en HilverZorg. 
 

4. Het argument om te reorganiseren heeft mede te maken met een tijdelijke situatie, de verbouwing 
van het Carolushuis. Ook heeft Hilverzorg een groot eigen vermogen en is financieel nog gezond. Hoe 
beoordeelt u de voorgenomen plannen in relatie tot de financiële situatie van Hilverzorg? 

 De eigen bedrijfsvoering is een interne aangelegenheid van HilverZorg. Het is aan het bestuur en de 
toezichthouders van de organisatie om daar richting aan te geven. 

  



 

 

 
5. Hoe beoordeelt u de voorgenomen reorganisatie in het licht van het faciliteren van laagdrempelige 

ontmoeting in de wijk? 
 Voor gemeente Hilversum is wijkgericht werken van groot belang. Daarom subsidieert onze 

gemeente ook de ontmoetingsfunctie van HilverZorg. Ook in 2022 continueert HilverZorg deze. Het is 
dus geen onderdeel van de reorganisatie. 

 

6. De CDA fractie vindt dat het college zo snel mogelijk met Hilverzorg in contact moet treden om te 
onderzoeken op welke wijze de gemeente kan bijdragen. Bent u hiertoe bereid? 

 Er is reeds regelmatig ambtelijk en bestuurlijk contact tussen HilverZorg en gemeente Hilversum. 
Deze contacten hebben met name betrekking op de ontmoetingsfunctie en de samenwerking in de 
wijken. De bestaande contacten intensiveren we de komende periode zodat de gevolgen voor de 
wijkfuncties in beeld komen. Daar betrekken we ook onze buurtcoördinatoren bij. Waar dat nodig is, 
gaan we op zoek naar oplossingen. Daarbij houden we vanzelfsprekend oog voor de verschillen 
tussen de financiering vanuit de Wet Langdurige Zorg en gemeentelijke taken rondom welzijn en 
ontmoeting. 

 

Hoogachtend, 

 

Burgemeester en wethouders van Hilversum, 

de gemeentesecretaris, de burgemeester, 

  

W. Groot, ls. P.I. Broertjes 

 


