Het

Jaarverslag Vereniging Hart voor Hilversum
Hart voor Hilversum is een lokale partij die zich inzet voor lokale
onderwerpen. Hart voor Hilversum staat altijd open voor wat
leeft in de wijken en buurten en heeft als doelstelling het
bevorderen van burgerparticipatie en bestuurlijke transparantie.

2020
“Groeiend zelfvertrouwen, laten zien waar we ECHT voor
staan”: dat was het kenmerk van 2020.
Dit jaar waarin we Covid-19 leerden kennen zullen we niet
snel vergeten. De geplande bijeenkomsten en
wijkgesprekken moesten vervallen, de Algemene
Ledenvergadering (ALV) moest verplaatst worden tot het
moment waarop we wel bij elkaar mochten komen en
iedereen leerde versneld omgaan met digitaal vergaderen
in de anderhalve meter samenleving. Maar het absolute
hoogtepunt lag op politiek gebied.
Hart voor Hilversum heeft bij monde van Michiel Eerenberg
een duidelijke standpunt ingenomen over de toekomst van
Hilversum en daarmee de lokale bakens verzet. In dit
jaarverslag gaan we daar dieper op in.
We zijn zeer verheugd dat we dit jaar twee commissieleden
hebben kunnen verwelkomen. Zij worden ingewerkt in het
politieke werk. Er is een nieuwe website gemaakt en om de
veertien dagen verschijnt een nieuwsbrief voor de leden.

Secretariaat p/a A. Pelsink
Heidestraat 11
1216 CK Hilversum
06-22401686

www.hartvoorhilversum.nl

Bestuursleden 2020
Angelika Pelsink, voorzitter

Chris Groeneveld, secretaris

Atty van der Meer,
penningmeester

De vereniging en de fractie Hart voor Hilversum staan sterk.
We kijken terug op een jaar waarin we hebben laten zien
dat we een betrouwbare samenwerkingspartner zijn die
achter zijn uitgangspunten staat. Het komend jaar gaan we
verder vanuit deze bewezen kracht en maken we ons op
voor de verkiezingen in 2022.
Bestuur Hart voor Hilversum
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Bestuur en ALV
De ALV wordt twee keer verplaatst in 2020 omdat fysieke ontmoetingen vanwege corona niet
mogelijk zijn. We overwegen een digitale bijeenkomst, maar leden laten weten hier geen
voorkeur aan te geven. Het is mogelijk de ALV te verplaatsen naar het najaar en dat doen we
dan ook. In de ALV d.d. 3 september worden de jaarstukken vastgesteld en de nieuwe website
getoond. Onze fotograaf Eduard Metz, die veel foto’s voor de website heeft verzorgd, wordt
tijdens deze ALV verdiend in de bloemetjes gezet.
Het bestuur bestaat uit Chris Groeneveld, Atty van der Meer en Angelika Pelsink. Chris wordt
geïnstalleerd als commissielid en tred derhalve af als bestuurder in december. De zoektocht
naar een nieuw bestuurslid is in gang gezet, maar levert nog niets op.

Het bestuur levert een actieve bijdrage aan het Kennispunt Lokale Politieke Partijen. Bij het
verzelfstandigen van het kennispunt wordt Angelika benaderd voor het lidmaatschap van de
Raad van Toezicht. Hiermee vergroot het bestuur haar mogelijkheden om de fractie en de
vereniging te ondersteunen.
Tweewekelijks verschijnt een digitale nieuwsbrief voor de leden. Men kan daarin nader kennis
maken met de fractieleden, leest wat er op politiek gebied gebeurt en hoe het staat met onze
verkiezingsbeloften: de 15 speerpunten.

Activiteiten
De weg van oppositie- naar coalitiepartij!
Met het vertrek van wethouder Jaeger (D66) in de eerste helft van 2020 claimt Hart voor
Hilversum haar recht om een tweede wethouder te leveren in het college. Helaas leidt het
zorgvuldige proces niet naar een door ons beoogd voldoende sterke kandidaat om voor te
dragen en wordt de vacature ingevuld door een D66 kandidaat. Onze wethouder Karin
Walters blijft een rots in de branding. Als wethouder financiën heeft zij te maken met extra druk
door de coronamaatregelen. Zij heeft haar sporen ruimschoots verdiend.
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Hart voor Hilversum is tegen de college-aanpak van 10.000 woningen; ’De mensen moeten er
vertrouwen in hebben, en ervan overtuigd zijn dat er naar ze geluisterd wordt’ kopt de Gooi
en Eemlander vlak voor de zomervakantie. Begrijp ons goed, we beseffen dat er woningen
moeten komen, maar het gaat ons om het proces! Meer dan 30 buurtverenigingen dienen een
initiatiefvoorstel in. Tenslotte merkt ‘Hart’ nog op dat het maar goed is dat de oude
participatieverordening – toevallig ! – nog van kracht was, anders hadden tenminste 400
bewoners hun initiatiefvoorstel voor de Commissie over de MRA Verstedelijkingsstrategie (zgn.
‘10.000 woningenplan’) op 16 juni niet op deze manier kunnen indienen en hadden zij de Raad
op andere wijze met hun zorgen moeten confronteren.

Foto: Michiel Eerenberg tijdens raadsvergadering toont na uren vergaderen verbijstering

Hart voor Hilversum, bij monde van Michiel Eerenberg, houdt voet bij stuk en langzaam groeit
het besef dat het anders moet en kan. Er is veel druk uitgeoefend, maar Hart heeft laten zien
dat we vasthouden aan onze waarden en principes en dat we verantwoording durven en
kunnen nemen. Hiermee is een sprong gemaakt naar een groeiend en gezond zelfvertrouwen.
We weten waar we voor staan, wat onze waarden zijn en wat we willen. We kunnen uitgaan
van onze eigen kracht!

In de wijken
Het wijkspreekuur is een goede formule, maar door Corona kon het slechts twee keer
plaatsvinden, te weten d.d. 17 februari in de Morgenster (Seinhorst) en op 5 oktober in de
Waaier (Kerkelanden). De gesprekken leveren waardevolle informatie en contacten op voor
de raadsleden. De vereniging vaart er wel bij, omdat deze werkwijze inwoners aanspreekt om
lid te worden.
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In de Hilversumse Meent zijn AED’s geplaatst waarvan twee gefinancierd middels een
buurtbingo georganiseerd door Regie Redmeijer van Hart voor Hilversum.
Op de Oosterengweg woont ons raadslid Ria de Jong. Letterlijk voor haar deur wordt de
nieuwe tunnelbak voor de HOV lijn gebouwd. Dat geeft natuurlijk allerlei praktische problemen
waarbij Ria altijd klaarstaat om de mensen wegwijs te maken.
In de Riebeeck heeft HvH raadslid Malika Boukhriss haar spreekuur in het Huis van de Buurt en is
ze aanspreekpersoon voor nieuwkomers.
Bestuurslid Angelika Pelsink is deelnemer van de klankbordgroep de Lelie. Het proces voor
herbouw van het buurthuis de Lelie in Zuid, na de brand vier jaar geleden, loopt traag. De
klankbordgroep heeft daar versnelling in gebracht, zo ligt er nu een programma van eisen voor
het buurthuis.

Lichtpuntjes
Mensen blijven langer zelfstandig wonen in een participerende
samenleving. Wet-en regelgeving is hier (nog) niet voldoende
op ingericht. Als een huurder overlijdt ontstaat voor de
verhuurder en mantelzorgers soms een lastige juridische situatie.
Gevolg: Een huis dat soms een jaar onbewoond is.
Hart voor Hilversum heeft een meldpunt opgericht,
lichtpuntjes@hartvoorhilversum.nl en onderzoek gedaan naar de
situatie in Hilversum. Op dinsdagavond 14 januari presenteerde
Hart voor Hilversum de uitkomsten van het onderzoek en
verkenden wij de mogelijke oplossingsrichtingen. Dat deden we
in Wijkcentrum De Kruisdam. Walter Roest senior
verhuurmakelaar bij Dudok wonen ging in op de praktijk en de
uitkomsten van het onderzoek werden gepresenteerd door
Regie Redmeijer. Dit leverde een landelijke spin-off op onder
andere bij de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeente). In
Hilversum leidde het tot een voorstel voor het zgn. Flexwonen,
een concept voor tijdelijke bewoning onder condities.

Participatie
Op 15 juni heeft Jan Slingerland in een persbericht onder de titel
“Alleen BROOD of ook MEESPELEN“ gesteld dat het Hilversums
College wel open staat voor inwonersparticipatie, maar niets ziet in een
participatieverordening. Dat blijkt uit de beantwoording van de vragen van Hart voor Hilversum
in de Raad. Toch zal Hilversum op termijn een participatieverordening moeten maken op basis
van een wetswijziging. Wij vinden het teleurstellend dat onze insteek niet wordt begrepen want
waarom wachten met een transparante en duidelijke regeling, als je het ook wel wil en soms al
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doet? Enfin, Hart voor Hilversum voert haar eigen koers en de stem van de burgers meenemen
is één van onze pijlers.
In Hilversum zijn voldoende burgerinitiatieven die wegen zoeken om de lokale overheid te
benaderen, maar niet altijd de juiste ingang weten te vinden. De kracht van Hart voor
Hilversum ligt nu juist op dit vlak. Wij zijn bruggenbouwers puur sang. Dit ombudswerk staat niet
op de voorgrond en komt weinig aan het licht. Toch geloven wij in deze aanpak waarbij de
inwoner na direct contact weet waar hij of zij aan toe is en op eigen kracht verder kan. Zo
heeft HvH zich hard gemaakt voor www.Hilversummers.nl als verbindend platform, zijn we
intermediair geweest voor buurtinitiatieven en jeugdactiviteiten. Inwoners weten ons te vinden
en voelen zich gehoord door de politiek. Zij zullen onze acties niet vergeten.

Leden en fractie
De vereniging telt begin 2020 55 leden. We nemen in 2020 afscheid van 9 leden en
verwelkomen 12 leden. Op 1 januari 2021 zijn er 58 leden.
Hart voor Hilversum heeft in 2020 7 zetels en verwelkomt dit jaar twee nieuwe commissieleden.
Hiermee bestaat de fractie uit 9 leden. Ieder fractielid heeft specifieke aandachtsgebieden,
portefeuilles genaamd.
De fractie bestaat uit de raadsleden Jan Slingerland,
fractievoorzitter, Hakan Koç vice-fractievoorzitter,
Malika Boukhriss, Regie Redmeijer, Michiel Eerenberg,
Ron Lancé en Ria de Jong. De commissieleden zijn Chris
Groeneveld en Carolien Jansson. Commissieleden
worden formeel geïnstalleerd en kunnen meespreken
tijdens raadscommissievergaderingen, maar niet tijdens
de raadsvergadering.
Er is nog ruimte voor zogenaamde meelezers. Dat zijn
leden die de fractie kunnen ondersteunen op
bepaalde dossiers. Vergis je niet in het werk van een
raadslid. Je moet kennis hebben én het durven om je
mening naar voren te brengen en te staan voor een
bepaalde zaak. Daarbij is het van belang om te kunnen
handelen in een politieke omgeving en goed te
communiceren. Waarom dan toch “de politiek in”? Je
krijgt veel terug: persoonlijke vaardigheden verbeteren
contacten en kennis nemen substantieel toe.
Foto: fractievergadering in fractiekamer
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Hart voor Hilversum kent een fractieprofiel waarin beschreven staat wat een fractielid moet
kunnen (leren) om een goed raadslid te kunnen zijn. De fractieleden hebben persoonlijke
voortgangsgesprekken met het bestuur om hun verwachtingen en inzet up-to-date te houden.
Het is een investering in Hilversum, in Hart voor Hilversum maar ook in jezelf en we hebben
allerlei cursussen beschikbaar om jezelf verder te ontwikkelen.
Een voorbeeld zijn enkele trainingen en cursussen die door fractieleden in 2020 gevolgd zijn:
Onderhandelingsvaardigheden, een cursus van totaal 8 trainingen over de omgevingswet,
Right to challenge/participatie, verstedelijkingsstrategieën, gemeentefinanciën en diverse
online leermodules voor raadsleden.

Een greep uit de politieke hoogtepunten
Het politieke werk in de fractie gaat ondanks alle veranderingen gewoon door. Wat heeft Hart
voor Hilversum uit dat verkiezingsprogramma van 2018 concreet bereikt? Een greep uit onze
wapenfeiten in het jaar 2020:
♥ Regelmatig in woord en geschrift blijvend aandacht vragen voor actieve inwonersparticipatie
♥ Betrekken ideeën en wensen van bewoners bij de plannen rondom Kleine spoorbomen,
Spoorzone en Stationsplein, Oosterspoorplein en Central park
♥ Wij breken een lans voor de financiële problemen van wijkcentra in coronatijd
♥ Zelfbewoningsplicht bij het kopen van een huis
♥ Een nieuw onderkomen voor Viore bij Heelo
♥ Bijstaan van individuele lokale ondernemers en inwoners
♥ Corona-activiteiten en aandacht voor BOA’s
♥ Buiten DOJO voor de Judoschool
♥ Helpen om de gezamenlijke bewonersorganisaties, HOP2040, weer aan tafel te krijgen bij de
gemeente.
♥ Opmaat naar een nieuw vuil-inzamelingsprogramma
♥ collegevragen gesteld over woningsplitsing, parkeerboetes, scheefwonen, schuldhulpverlening,
daklozen,…
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Financieel

En 2021?

De inkomsten van de vereniging en de fractie bestaat uit
afdrachten van raadsleden en wethouder(s), donaties en
contributies, totaal € 8.269,-.
Er is een subsidie van de gemeente van € 2.313,- die uitdrukkelijk
bedoeld is ter ondersteuning van de werkzaamheden van de
fractie en alleen daarvoor aangewend wordt. Deze gelden
dienen te worden verantwoord aan de gemeente.
Het jaar 2020 kent de volgende kosten: promotie, bijeenkomsten,
campagne en social media, samen €1.401- en algemene kosten
voor ICT, kantoorkosten, bankkosten en fractie, samen: €4.027,totale uitgaven bedragen €5.615,Het positieve resultaat voor 2020 zijnde € 4.966 ,- wordt
toegevoegd aan het eigen vermogen en vormt een reservering
voor de verkiezingscampagne in 2021 en een reservering voor
terugvordering gemeentevergoeding fractiewerk.
Ultimo 2020 bedraagt het eigen vermogen € 17.393 ,-

Op weg naar de
verkiezingen in 2022!

Ledenwerving, scouting
aankomende talenten en
campagnevoeren

De financiële middelen van de vereniging zijn bedoeld voor
campagne en zaken die de vereniging betreffen zoals drukwerk,
ledenvergadering en bestuurskosten.
Goed luisteren naar de
inwoners; betrekken bij de
plannen van de lokale
overheid en verbinden als
er burgerinitiatieven
ontstaan

Foto’s: Eduard Metz
Tekst: Angelika Pelsink
Opmaak: Angelika Pelsink
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