
 

 

  

 

DE KEEK OP (POLITIEKE) WEEK 13/2021 

 

Beste lezers, afgelopen week zijn nagenoeg al onze commissieleden en raadsleden druk bezig 

geweest met het bijwonen van verschillende beeldvormende sessies. Allemaal online 

tegenwoordig. Maar ook met het bijwonen van landelijk georganiseerde bijeenkomsten, zoals 

over de ‘Geleerde lessen uit de aanpak van de coronabestrijding en het nemen van corona-

maatregelen in het jaar 2020. En ook een interessante en zeer belangrijke bijeenkomst van 

een landelijke groep raadsleden en collegeleden, die zich ‘Raden in Verzet’ noemt.  

Om maar meteen met dat laatste te beginnen. De Raden in Verzet zijn ontstaan vanuit het 

conflict dat gemeenten met het Rijk hebben bij de toekenning van extra gelden voor de 

uitvoering van de WMO en de Jeugdwet. Landelijk komen de gemeenten 1,7 miljard tekort. 

Hilversum komt dus ook geldtekort. Terwijl in Hilversum bepaalde voorzieningen, zoals de 

bibliotheek, tot dusverre buiten schot is gebleven, hebben andere gemeenten de deuren 

daarvan al gesloten of gaan zij dit op korte termijn doen. En zo zal het met meer 

voorzieningen gaan gebeuren. Gelukkig hebben wij nog een wethouder, die probeert de 

eindjes aan elkaar te knopen. Toch komen wij in Hilversum ook enkele miljoenen tekort. Dat 

komt doordat het Rijk bij de gemeenten allerlei taken naar binnen heeft gegooid, zonder 

daarvoor voldoende geld ter beschikking te stellen.  

Samen met onze wethouder, Karin Walters, heb ik aan de Raden in Verzet deelgenomen en 

een samen hebben we een oproep meeondertekend om met geld over de brug te komen. 

Intussen is de kwestie ook al aan een arbitragecommissie voor een bindende uitspraak 

voorgelegd. Daarover horen we uiterlijk 1 mei a.s. meer.  

Wat nog wel een aandachtspunt is, is het nieuwe kabinet, waarvan wij weten dat de VVD en 

het CDA en in mindere mate D66 de gemeenten niet of in veel mindere mate met extra geld 

willen steunen om WMO/jeugd op een aanvaardbaar niveau te houden. Zo in de trant van: 

“Zoek het verder zelf maar uit’. Sommige gemeenten doen dat dan ook al, door het schrappen 

van allerlei voorzieningen in hun gemeenten. 

Gelukkig hebben we wel gemerkt dat er steeds meer gemeenten in verzet gaan komen, of al 

zijn gekomen. Ons boegbeeld daarbij is de Haagse burgemeester Jan van Zaanen, tevens 

voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.  

In Hilversum is het vooral onze wethouder, Karin Walters, die het bestuurlijke voortouw op 

dit dossier neemt. Dat is haar wel toevertrouwd: ‘oppositie voeren tegen de landelijke 

overheid’. Ze heeft daarvoor ook al een keer met meer wethouders uit andere gemeenten op 

het Malieveld gedemonstreerd. 

Dan nog dit. Afgelopen week hebben ons commissielid Chris Groeneveld en ons raadslid 

Michiel Eerenberg het college gevraagd om de (vooral kleine) ondernemers te steunen door 

de OZB, voor de periode dat ze verplicht gesloten zijn, kwijt te schelden. We blijven in de 

gaten houden wat er met onze vragen gaat gebeuren.  

Tot zover deze politieke terugblik op de voorbije week. 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 
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