
 
Motie Vreemd aan de orde van de dag: Breder perspectief voor de samenleving  M21/19 
 
De gemeenteraad van Hilversum in vergadering bijeen op 3 maart 2021, 
 
overwegende dat: 
 

• we helaas nog volop in lockdown/beperkende coronamaatregelen zitten en er op termijn 
duidelijkheid komt over het perspectief voor de hard getroffen samenleving; 

• bewoners in afwachting zijn om met al hun creativiteit hun activiteiten weer te kunnen 
opstarten; 

• het van belang is dat we de samenleving straks weer met een extra boost op alle fronten op 
kunnen starten; 

• de gemeente ook een belangrijke rol heeft om dit proces te begeleiden en te optimaliseren met 
ruimte voor de activiteiten die het sociale leven in de breedheid weer herstellen, 

 
verder overwegende dat: 
 

• de crisis bewoners in verschillende mate heeft getroffen; 
• kwetsbare inwoners deze gevolgen aan den lijve ervaren; 
• de onderwijsachterstanden onder kinderen en jongeren zijn gegroeid; 
• er op heel veel fronten al maatregelen worden getroffen om bepaalde (doel)groepen te 

ondersteunen; 
• het aan een integrale en afgewogen aanpak ontbreekt om: 

- maatregelen met elkaar te kunnen verbinden; 
- sociaal maatschappelijke en economische versterkingsmaatregelen in samenhang in te 

zetten; 
- om zodoende vliegwiel effecten te kunnen bereiken die de gehele samenleving ten goede 

komen, 
 
verzoekt het college om met een taskforce een integraal sociaal impact programma te ontwikkelen, met 
daarin aandacht voor/inzet van: 
 

• de aansluiting bij het landelijke programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens met de inzet 
van het landelijk escalatie team en de uitrol van het landelijk maatwerkregister en de inzet van 
de overbruggingsprocedure; 

• de versnelling in de Brede Schuldenaanpak (preventie en toeleiding, versnelling van de 
dienstverlening, versterken signalerings- en verwijsfunctie zorgverleners en sneller signaleren 
betaalachterstanden);  

• de huisvesting van kwetsbare groepen, zoals dak- en thuislozen, arbeidsmigranten, jongeren die 
jeugdhulp verlaten en mensen met verward gedrag: met meer woonplekken op korte termijn, 
meer ruimte voor lokaal maatwerk en basis op orde bij jongeren die jeugdhulp verlaten; 



• het opschalen van de zogenoemde ‘doorbraakmethode’: De in het sociaal domein werkzame 
professionals worden de komende tijd extra ondersteund om jaarlijks 250 huishoudens met 
ingewikkelde problemen te helpen; 

• pro-actief aansluiting te zoeken bij het Nationaal Plan gelijke onderwijskansen en wegwerken 
achterstanden van de G4 met maatregelen op het gebied van gelijke toegang van de 
peutervoorzieningen voor alle kinderen van 0 – 4 jaar, extra leertijd voor kinderen en jongeren 
die dat het hardst nodig hebben, het uitstellen van het selectiemoment voor de middelbare 
school en de bestrijding van het lerarentekort; 

• het intensiveren van de maatregelen om (langdurige en jeugd-)werkloosheid te voorkomen: Van 
werk(loosheid) naar werk en omscholing binnen de arbeidsmarktregio’s om kwetsbare met 
werkloosheid bedreigde jongeren en jongeren die werkloos worden of zijn aan het werk helpen, 
door in te zetten op doorleren of begeleiding naar werk, zo nodig in combinatie met leren; 

• extra inzet op jeugd en veiligheid; 
• ouderenwerkers (maatschappelijk-, sociaal) in te zetten om huisbezoeken bij eenzame ouderen 

af te leggen en te kijken hoe er om hun heen een sociaal netwerk opgezet kan worden; 
• het verenigingsleven te ondersteunen bij de hervatting van verenigingsactiviteiten; 
• met ondernemers die gebruik hebben moeten maken van de NOW-regeling te kijken of en 

waarbij zij hulp nodig hebben om hun onderneming te kunnen laten overleven; 
• met horecaondernemers die tijdelijk hun terras mochten uitbreiden te kijken in hoeverre deze 

uitbreiding – waar zij de toegankelijkheid voor minder validen en verkeersveiligheid voor 
iedereen niet hinderen - noodzakelijk zijn om hun onderneming te laten overleven; 

• met horecaondernemers zonder terrasmogelijkheid te kijken welke ondersteuning zij nodig 
hebben om hun onderneming te kunnen laten overleven; 

• waarbij voor de ondersteuning van ondernemers nadrukkelijk geldt dat zij over voldoende 
verdienmogelijkheden beschikken zodat zij, als de beperkende maatregelen worden opgeheven, 
binnen afzienbare tijd weer levensvatbaar zijn; 

• een strategie om leegstand in het kernwinkelgebied van de binnenstad te verminderen, 
 
om zodoende het sociaal economische leven te optimaliseren en helderheid te verkrijgen waar welke 
investeringen voor het komende jaar in dit kader nodig zijn en dit mee te nemen als richtlijn voor de 
opstelling van de kadernota 2022, 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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