
 

 

  

 

DE KEEK OP (POLITIEKE) WEEK 22/2021 

 

 

Beste lezers, afgelopen week stond voor onze fractie in het teken van vergaderingen over 

Crailo en de Kadernota 2021. 

Ons raadslid Ron Lancé was druk bezig met de verdere plannen over de nieuwe buurtschap 

Crailo. En dat deed hij in overleg met raadsleden uit Gooise Meren en Laren. Immers, de 

nieuwe buurtschap komt op het grondgebied van drie gemeenten te liggen. En dan moet je 

dus goed en tijdig afstemmen. Dat is Ron wel toevertrouwd. 

Verder was er een langdurige vergadering over de Kadernota 2021. Dat is een beleidsstuk 

met uitgangspunten voor de nieuwe begroting van volgend jaar en ook voor de ramingen van 

de drie jaar erop volgend. Daar moet je als politieke partij meteen vroeg bij zijn. Regie 

Redmeijer en ik voerden daarbij het woord over de standpunten van onze partij. Wat valt er 

over die Kadernota te zeggen. In het kort het volgende. 

Wij vinden de Kadernota 2021 als uitgangspunt een goede aanzet voor een  structureel 

sluitende en reële begroting voor de  jaren 2022 tot en met 2025. Van belang in een nieuwe 

raadsperiode om dan als Hilversum baas in eigen huis blijven.  

 

Toch is een winstwaarschuwing op haar plaats met al die grote projecten in het fysieke 

domein en de alsmaar uitdijende kosten voor WMO/Jeugd. Zeker wanneer voor dat laatste 

dossier onvoldoende financiële steun van het Rijk tegenover staat. Deze donkere wolken in 

deze Kadernota worden door het College herkend. Het ziet er wel naar uit dat we meer geld 

van het Rijk voor WMO/Jeugd gaan krijgen trouwens. Karin Walters heeft hier erg haar best 

voor gedaan. 

 

Wij zouden graag zien dat het College actief nagaat waar steun nodig is bij die organisaties 

die vastgoed van de gemeente huren, zoals De Geus, De Zoutkeet en De Kruisdam, om hen te 

helpen na de geleden Coronaschade, door te kunnen gaan. Temeer omdat deze zelfstandige 

organisaties gerund worden door vrijwilligers en deze een belangrijke schakel in de 

wederopbouw na coronatijd van de Hilversumse samenleving zijn. Zeker de verenigingen die 

gebruik maken van de wijkcentra hebben het nu al een tijdje zwaar, geen inkomsten uit 

contributie en ook geen buffer kunnen bouwen om  te starten. Ook moet er hulp komen voor 

speeltuinen en De Hertenkamp.  

 

Tenslotte zien we ook dat er een opgave is op gebied van wonen.Voldoende ambtelijke 

capaciteit om uitvoering te geven aan onze ambities en nieuwe plannen aangaande 

Flexwonen is noodzakelijk om zaken te realiseren. De aansluiting van Hilversum op het 

“nachtnet” van NS zal moeten wachten tot we een volledig open samenleving hebben die 

recht doet aan een proefperiode voor de nachttrein. Tot zover onze belangrijkste input voor de 

Kadernota 2021. 

 

Wie wil reageren of ons nog iets wil meegeven, graag via info@hartvoorhilversum.nl    Tot 

volgende week !     

Jan Slingerland, raadslid 
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