
       

 

Evaluatie leidt tot inzicht en verbetering 
 

 

Motie CDA HILVERSUM  29 mei 2019  Nummer M19/31  

 

Onderwerp: Evaluatie leidt tot inzicht en verbetering 

 

De raad van de gemeente Hilversum, in vergadering bijeen op 29 mei 2019: 

 

Constaterende dat: 

• aan de toezeggingi uit de commissie Z&S van 10 april j.l. onvoldoende opvolging is gegeven; 

• de toegezegde evaluatie Winst is beperkt tot een RIB op hoofdlijnen; 

• de Raad van Hilversum het afgelopen jaar nauwelijks is geïnformeerd over de stand van zaken 

betreffende het Sociaal Domein; er in de afgelopen periode ook geen monitor Sociaal Domein aan 

de raad is verstrekt; 

• de rekenkamer een kritisch rapport heeft gepubliceerd over de WMO in Hilversum; 

• er een zeer kritisch rapport is verschenen over schuldhulpverlening in Hilversum. 

 

Overwegende dat: 

• het college op grond van artikel 169 lid 1 Gemeentewet verantwoording schuldig is aan de raad over 

het door het college gevoerde bestuur; 

• op grond van artikel 169 lid 2 Gemeentewet het college aan de raad alle inlichtingen verstrekt die hij 

voor de uitoefening van haar taak nodig heeft; 

• het college in de komende weken 7 beleidsplannen aan de raad ter besluitvorming wenst voor te 

leggen; 

• deze beleidsplannen allemaal betrekking hebben op het Sociaal Domein; 

• er kritische rapportages zijn verschenen over het functioneren van het Sociaal Plein op diverse 

terreinen; 

• inzicht vaak leidt tot verbetering van processen; 

• de raad door de terughoudendheid van het college om informatie te verstrekken geen volledig 

beeld heeft om zijn controlerende en kaderstellende rol goed te kunnen vervullen. 

 

Verzoekt het college:  

Om de gemeenteraad, vóór de behandeling van enig beleidsplan dat betrekking heeft op het Sociaal 

Domein, een uitvoerige evaluatie van het Programma Winst aan te bieden en een complete 

managementrapportage inzake Sociaal Domein vanaf 1 januari 2019 t/m heden te verstrekken.   

en gaat over tot de orde van de dag.  

 

CDA     PvdA  SP   

Gerben van Voorden Jacqueline Kalk  Bianca Verweij   

i ‘Wethouder Walters zegt toe de managementrapportage over de maand maart, welke zij 

ontvangt, toe te sturen aan de commissieleden. Daarnaast kijkt zij wat zij kan aanbieden over de 

maanden januari en februari (T19/53)’. 

 

                                                      


