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Motie “Lessen voor de toekomst” 

 

De raad van de gemeente Hilversum, in vergadering bijeen op 18 september 2019,  

gehoord hebbende: 

• de beraadslagingen van de raad bij de behandeling van de rapportage opgesteld door bureau 

BING naar aanleiding van integriteitsmeldingen d.d. april 2019 

overwegende dat: 

• het van belang is dat we, naast het politieke oordeel over de betreffende wethouder, lering 

trekken voor de toekomst; 

• het presidium reeds heeft toegezegd om de diverse aspecten van het proces rondom 

onderhavig onderzoek te evalueren en een voorstel uit te werken voor een vernieuwd 

stappenplan integriteit; 

• de overige aanbevelingen uit paragraaf 5.3 door velen onderschreven worden; 

• het derhalve van belang is dat de raad alsnog aanvullende uitspraken doet; 

verzoekt het college uiterlijk in 2020 Q1 voorstellen aan de Raad voor te leggen, waarmee de 
hieronder genoemde aanbevelingen uit het BING onderzoek worden geëffectueerd: 
 

a. de aanbeveling om de raad bij toekomstige situaties altijd op de hoogte te stellen van het 
voornemen om via een ‘qualitate qua’ functie collegeleden en/of ambtenaren in 
privaatrechtelijke organisaties te laten participeren; 

b. de aanbeveling om de definitie van de q.q. functie alsmede de gewenste normering t.a.v. het 
participeren in privaatrechtelijke organisaties vast te leggen in de gedragscode voor het 
college van B&W; 

c. de aanbeveling om het gesprek aan te gaan over de toekenning van subsidiemiddelen, 
waarbij nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan de situatie waarin een wethouder, die 
hierop toeziet vanuit een functie aan de ontvangende kant, dezelfde persoon is als de 
wethouder aan de verstrekkende kant die bij mandaat beslist over toekenning, alsmede de 
hoogte van het mandaat (ref. gewijzigd mandaatbesluit 2016); 

d. de aanbeveling om het stellen van nadere regels te stellen en om vorm te geven aan de 
nodige praktische verbeteringen voor de melding, vastlegging en openbaarmaking van 
nevenfuncties; 

 

en gaat over tot de orde van de dag, 

Olaf Streutker Marleen Remmers Jan Slingerland  Annemarie den Daas Frits Vogel 

   


