DE KEEK OP EERSTE TWEE (POLITIEKE) WEKEN VAN JUNI 2021
Beste lezers, de afgelopen twee weken is onze fractie druk in de weer geweest met de
Kadernota 2020. Dat is een bundel van voornemens en uitgangspunten van het College in de
aanloop naar de Begroting van volgend jaar.
De Raad en dus ook onze fractie heeft daar een belangrijke rol in. Wij stellen immers de
uitgangspunten en plannen voor de Begroting en dus deze Kadernota vast, die we volgend
jaar via de Begroting willen laten uitvoeren door het College. We geven het College als het
ware onze kaders mee. Dat is één van onze hoofdtaken.
Zoals het er nu naar uitziet zullen we volgend jaar en zeker de drie jaren erop te maken
hebben met een sluitende Begroting. Dat is vooral prettig voor de volgend Raad en het
volgende College, die na de raadsverkiezingen van maart volgend jaar zullen aantreden.
Die sluitende Begroting is vooral het werk van onze wethouder Financiën, Karin Walters van
ons Hart voor Hilversum. Maar ook de andere wethouders hebben hier in positieve zin hun
steentje aan bijgedragen. Dat moet gezegd.
Er is deze coalitieperiode, met onze partij daarin, hard gewerkt door het College en de
coalitiepartijen en al veel bereikt. En dan is er ook nog een sluitende begroting in zicht,
ondanks dat ook onze gemeentefinanciën onder de effecten van de Corona-maatregelen
hebben geleden. Al met al, een prestatie van formaat.
Bij de behandeling van de Kadernota hebben we overigens nog extra aandacht gevraagd voor
extra steun aan de buurthuizen. Vooral die zelfstandig draaien, met de inzet van veel
vrijwilligers. Ook hebben we extra aandacht gevraagd voor voldoende capaciteit voor de
woningplannen, zoals Flexwonen. We vroegen ook aandacht (en geld) voor de
verkeersmaatregelen op de Loosdrechtseweg, waar de bewoners zich sterk voor hebben
gemaakt in een klankbordgroep met de gemeente. Daarnaast hebben we weer gratis
busvervoer voor bepaalde doelgroepen en op bepaalde momenten aan de orde gesteld. En
tenslotte vinden we dat de minima er volgend jaar weer een beetje meer bij mogen krijgen.
Dat was eerder teruggedraaid. Zo blijven we een praktische partij met aandacht voor iedereen
in Hilversum.
Intussen houden we ook nog de vinger aan de pols bij de voorgenomen verplaatsing van De
Kwekerij op het Stationsplein. Een kostbare zaak, waarvan we vinden dat de inwoners in de
omgeving van de nieuwe plek – waar dat ook moge zijn – nauw betrokken worden en iets te
vertellen krijgen over het hoe en wat.
Tenslotte roep ik iedereen op om vooral mee te doen met de participatie over de
Omgevingsvisie 2040. Let op de kranten, En ook op de berichten via andere mediums. Het
gaat niet alleen over je eigen toekomst, maar vooral die van onze (klein)kinderen. Kortom,
doe mee en geef je inbreng over de vraag wat voor gemeente moet Hilversum zijn in 2040 en
verder.
Wie wil reageren of ons iets wil meegeven waar we aandacht voor moeten hebben of op
moeten letten, graag via info@hartvoorhilversum.nl Tot volgende week !
Jan Slingerland, raadslid

