DE KEEK OP (POLITIEKE) WEEK 10/2021
Beste lezers, voor onze fractie was het een interessante en ook een succesvolle week met een
aantal in het oog springende zaken.
In de eerste plaats was daar de zogenaamde online Expertmeeting, die ons fractielid Regie
Redmeijer, samen met de VVD, had georganiseerd over ons initiatief om het Flexwonen in
Hilversum mogelijk te maken en dat vooraf te onderzoeken.
Veel raadsleden en commissieleden van andere partijen waren aanwezig en ook twee
wethouders, die dat onderwerp in hun portefeuille hebben.
Regie had drie experts, waaronder een wetenschapper, maar ook iemand van het ministerie
uitgenodigd om ons te informeren.
De conclusie was dat Flexwonen in Hilversum een mooie mogelijkheid biedt om op een
snelle en vooral praktische wijze de woningnood in Hilversum te lijf te gaan. Zo bracht ons
raadslid Michiel Eerenberg naar voren dat zeker onderzocht moet worden of flexwoningen
vrij snel al op het Circusterrein aan de Diependaalselaan geplaatst kunnen worden.Maar er
zijn wellicht meer plekken in Hilversum, waar dit zou kunnen.
Ook is Flexwonen mogelijk door het (tijdelijk) verbouwen van leegstaande kantorenpanden
en andere bedrijfsruimten tot woningen.
In Nederland zijn daarvan al vele goede voorbeelden. Regie gaat nu de politiek masseren om
de volgende stap te kunnen zetten.
Dan de Raadsvergadering van afgelopen woensdag. Ons raadslid Regie Redmeijer had
ontdekt dat de geplande bezuiniging op het sociaal domein best kon doorgaan, ZONDER te
hoeven bezuinigen op de vrijwilligersvergoeding van maximaal 250 euro per jaar voor een
bijstandsgerechtigde. Zij diende daarom een motie in, die door de hele raad werd
aangenomen.
Maximaal winst voor iedereen. Voor de betreffende bijstandsgerechtigden, maar ook voor al
die buurthuizen en andere organisaties waar deze mensen nuttig vrijwilligerswerk doen voor
ons allemaal in Hilversum.
Zo zie je, dat als je in de politiek oplet, er toch best wat mogelijk is. Als je je huiswerk maar
goed doet en je je goed voorbereidt. Dat was hier dus het geval. Het kost tijd, maar dan krijg
je ook wat !
Tenslotte waren veel fractieleden in de buurten en wijken actief om informatie op te halen.
Ook bij ondernemers en anderen, om zodoende op de hoogte te blijven wie er in welke mate
door de corona-maatregelen worden getroffen. Zo kunnen we op tijd bij het College aan de
bel trekken om er iets aan te gaan doen. Zoals we dat al op 11 maart a.s. in het ingelaste
Corona-debat zullen doen en waaraan namens onze fractie Carolien Jansson en Jan
Slingerland zullen deelnemen. Daarover volgende week meer.
Tot volgende week ! Jan Slingerland, raadslid

