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1. Zorgen voor vandaag, koers houden voor de toekomst 
 

Inleiding 

 
Voor u ligt de kadernota 2020, de opmaat naar de programmabegroting 2021-2024. Deze kadernota is 

onder een bijzonder gesternte tot stand gekomen. Hoewel vrijwel alle gemeenten in Nederland de 

afgelopen jaren al kampten met aanzienlijke tekorten in het sociaal domein, zag de wereld er nog geen 

drie maanden geleden toch vooral zonnig uit. De Nederlandse economie presteerde nog altijd uitstekend, 

de eerste voorzichtige stappen om uit de PFAS- en stikstofcrisis te klimmen waren gezet en de 

overheidsfinanciën stonden er beter voor dan ooit. En toen sloeg het coronavirus genadeloos toe. In een 

zeer korte periode groeide dit uiterst besmettelijke virus uit van een griep in de Chinese stad Wuhan tot 

een pandemie van een omvang die de wereld sinds de Spaanse griep in 1918 niet meer heeft gezien. Sinds 

medio maart verkeert Nederland in een staat van ‘intelligente lockdown’ en is het openbare leven 

grotendeels tot stilstand gekomen.  

De impact van het coronavirus is ook in Hilversum enorm. Allereerst zijn er mensen ziek geworden en 

zelfs overleden. Onze gedachten gaan uit naar alle Hilversummers die zijn getroffen. Daarnaast raakt de 

angst voor het virus en het gedwongen gebrek aan sociale contacten het leven van mensen enorm. 

Mensen werken gedwongen thuis en geven tegelijkertijd hun kinderen onderwijs. Ouderen in 

verpleeghuizen mogen geen bezoek meer ontvangen en ervaren eenzaamheid. Mensen kunnen vrienden 

nog slechts via Zoom- of Skype-afspraken ontmoeten en feestdagen en evenementen met een rijke 

traditie in Hilversum – zoals de kermis en Koningsdag, sociale evenementen bij uitstek – gaan niet door. 

Dat het groots herdenken en vieren van 75 jaar bevrijding dit jaar geen doorgang kan vinden, is 

teleurstellend.  

Ook de Hilversumse ondernemers zijn zeer zwaar getroffen. De winkelstraten zijn leeg, de normaal 

gesproken bruisende terrassen, cafés en restaurants zijn gesloten, ondernemers en zzp’ers op bijna alle 

gebieden kampen met een aanzienlijk verlies aan opdrachten en omzet. De vele culturele instellingen 

hebben eveneens hun deuren moeten sluiten en voelen dit steeds meer op hun bedrijfsvoering drukken. 

De vele sportverenigingen missen het plezier en de competitiviteit van samen sporten, maar ook de 

barinkomsten die zo hard nodig zijn om de begroting van de club in evenwicht te houden. Kortom, de 

Hilversumse samenleving staat – in al haar facetten – onder grote druk. 

Het college is onder de indruk van de grote veerkracht die Hilversum in deze moeilijke tijd laat zien. De 

vele sociale en creatieve ideeën die buurtbewoners uitvoeren en de initiatieven die door ondernemers 

worden ontplooid, houden de stad toch levendig. Het college probeert zelf binnen de mogelijkheden die 

er zijn, de Hilversumse samenleving zo goed mogelijk te ondersteunen. Binnen enkele weken heeft het 

college ondersteuningsregelingen voor ondernemers in het leven geroepen, een loket voor de betalingen 

van landelijke ondersteuningsregelingen voor ondernemers en zelfstandigen voor de hele regio opgezet 

(waar inmiddels bijna 8.000 aanvragen zijn verwerkt), invorderingstrajecten voor belastingen van 

bedrijven en particulieren stop gezet, de mogelijkheden voor betalingsregelingen versoepeld, extra 

subsidie aan de voedselbank verstrekt, het onderwijs en de kinderopvang ondersteund met het geven van 

onderwijs op afstand en een noodfonds voor lokale media gerealiseerd.  
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Maar zoals bij elke crisis met een omvang als deze, navigeert het college toch ook in de mist. Hoe groot de 

impact gaat zijn op de inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen is moeilijk in te schatten. 

Ook het effect op de gemeentelijke begroting is ongewis. Op landelijk niveau geldt dit eveneens; zo is de 

impact van de crisis op de meerjarige rijksbegroting nog niet in te schatten. De VNG is namens de 

gemeenten in gesprek met het kabinet over de compensatie van extra kosten en gederfde inkomsten van 

de gemeenten. Naar verwachting komt daar in de zomer meer duidelijkheid over. Om de eerste effecten 

van de coronacrisis op te vangen stelt het college aan de gemeenteraad voor een reserve ‘Covid-19’ te 

vormen. Deze crisisreserve wordt ten laste van de algemene reserve gevormd en bedraagt 1% van het 

begrotingstotaal (€ 2,7 mln.). Het college acht de reservepositie van de gemeente dusdanig solide dat het 

vormen van deze coronareserve goed te rechtvaardigen is. Het vormen van de reserve gaat samen met 

het intensiveren van het risicomanagement. Per kwartaal actualiseert en, waar mogelijk, kwantificeert het 

college de risico’s. Zo kan worden gemonitord of de reserve voldoende omvang heeft. Indien in de nabije 

toekomst blijkt dat een aanvullende dotatie aan deze reserve nodig is dan wordt dit direct aan de 

gemeenteraad voorgelegd. 

Met het pakket aan noodmaatregelen en het instellen van een reserve om de effecten van de coronacrisis 

op te vangen, geeft het college inhoud aan haar verantwoordelijkheid. 

 

Waarom een kadernota? 

 
De vraag ligt voor de hand waarom het college de keuze heeft gemaakt in deze crisisperiode toch een 

kadernota aan de gemeenteraad voor te leggen. Aan deze keuze liggen twee belangrijke afwegingen ten 

grondslag. In de eerste plaats werd, nog voordat de coronacrisis losbarstte, duidelijk dat Hilversum te 

maken heeft met een aanzienlijk tekort op de begroting. Dit tekort bedraagt ruim € 7 miljoen over 2021 

en neemt in beperkte mate af in de jaren hierna. Hoewel het college nog nauwelijks een inschatting kan 

maken van de (financiële) gevolgen van de coronacrisis, is wel duidelijk dat dit tekort een negatieve 

impact gaat hebben op de begroting.  

Daarnaast moet Hilversum – ondanks deze op zich al uitdagende financiële vraagstukken van vandaag - 

blijven nadenken over de toekomst. De grote maatschappelijk opgaven die er al waren, zijn nog steeds 

actueel. Dus blijft het college inzetten op de problemen op de woningmarkt, het transformeren van het 

sociaal domein richting preventie, het verduurzamen van energie, het bereikbaar houden van Hilversum 

op de langere termijn, het vormgeven aan en anticiperen op een digitale wereld, het in stand houden van 

werkgelegenheid in de regio en het tegengaan van ondermijnende criminaliteit. Wel is het mogelijk dat 

deze ontwikkelingen door de huidige crisis versnellen of vertragen. Zo is het bijvoorbeeld niet ondenkbaar 

dat de digitale ontwikkelingen nu sneller gaan en dit mogelijk ten koste gaat van fysieke winkels. Het 

college houdt daarom goed zicht op deze ontwikkelingen. 

Want wil Hilversum een stad blijven met een hoog voorzieningenniveau, fraaie en betaalbare woningen 

voor de toekomstige generaties Hilversummers, een florerend economisch klimaat met een divers 

werkgelegenheidsaanbod en betaalbare sociale voorzieningen, dan is het college van mening dat er nu 

keuzes gemaakt moeten worden. Keuzes waarbij Hilversum zich meer positioneert als de stad die het in 

feite al jaren is en wil blijven. Keuzes die nu gemaakt moeten worden over investeringen in de toekomst. 

Deze keuzes voor de toekomst worden in juni met de raad besproken. Er wordt een voorstel voorgelegd 
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om drie scenario’s uit te werken. Daarmee geeft de raad opdracht welke scenario’s zij uitgezocht wil zien. 

Voor het doorontwikkelen van de scenario’s kan budget nodig zijn. In deze kadernota wordt daar niet op 

vooruitgelopen. Over dit extra budget zal pas bij de begroting besloten worden. Hieronder wordt een 

nadere toelichting gegeven op de onderdelen van de kadernota. 

 

Bezuinigen met verstand 

 
Hilversum wordt geconfronteerd met een begrotingstekort van ruim € 7 miljoen voor 2021. Belangrijk 

hierbij is dat het tekort grotendeels structureel is zoals overigens al in de jaarrekening 2019 is 

aangegeven. Om de gemeentelijke financiën voor de toekomst gezond te houden, is het van belang dit 

tekort terug te dringen. De belangrijkste oorzaken voor het structurele tekort zijn: 

 tekorten in het sociaal domein  € 6,0 mln. 

 kosten voor leefbaarheid van de stad € 0,6 mln. 

 onderhoud van vastgoed    € 0,5 mln.  

 indexatie bij verbonden partijen   € 0,7 mln. 

 

Daarnaast resulteert ook het nieuwe Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs in een extra 

structurele last, waar ook extra baten uit het Gemeentefonds tegenover staan. Het begrotingsresultaat 

voor 2021 wordt verder nog door een aantal incidentele zaken beïnvloed. 

Bij het zoeken naar oplossingen om het tekort terug te dringen, heeft het college een aantal belangrijke 

uitgangspunten gehanteerd. Er is zorgvuldig gekeken naar inventieve manieren om het verdienvermogen 

van de gemeente te verhogen en er is gezocht naar bezuinigingen die Hilversummers zo min mogelijk 

raken in deze moeilijke periode. 

 

Sociaal domein – het juiste evenwicht tussen preventie, zorg en financiële 

beheersbaarheid 

 

Een aanzienlijk deel van het verwachte tekort wordt veroorzaakt door ontwikkelingen in het sociaal 

domein en dan met name in de jeugdzorg en de WMO. Omdat het college een realistische begroting van 

groot belang acht en omdat de kosten die samenhangen met het sociaal domein erg onvoorspelbaar zijn, 

is besloten algemene taakstellingen binnen het sociaal domein achterwege te laten. En is gezocht naar 

manieren om de uitgaven van het sociaal domein naar beneden te brengen zonder afbreuk te doen aan 

onze investeringen in de sociale infrastructuur en de vangnetfunctie voor onze kwetsbare inwoners. Een 

eenzijdige nadruk op financiën heeft namelijk het risico dat we belangrijke maatregelen – zoals 

bijvoorbeeld op het gebied van preventie – staken, nog voor ze in uitvoering zijn genomen.  

Richting de begroting zoekt het college daarom naar andere mogelijkheden om de kosten beheersbaar te 

houden. Hierbij valt te denken aan het verlagen van het toekenningsniveau voor minimaregelingen van 

130% naar 120% van het minimumloon, scherper volgens beleidsregels indiceren binnen de WMO, meer 

collectieve in plaats van individuele voorzieningen binnen de WMO, versobering van jeugdvoorzieningen 

(en de toegang hiertoe) en de invoer van de Hilversumpas in ‘light’-vorm in plaats van meer uitgebreid. 
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Met deze bezuinigingsrichtingen wordt het structurele tekort op de begroting ruim € 1,5 miljoen minder. 

Ook is KPMG gevraagd om het beleid en de uitvoering van de jeugdzorg en WMO door te lichten en met 

aanbevelingen te komen. Gelijktijdig blijft het college via de landelijke netwerken lobbyen bij het Rijk voor 

extra middelen voor Jeugdzorg en WMO. 

De afgelopen twee jaar is door het college op diverse terreinen binnen het sociaal domein ambitieus 

nieuw beleid ingevoerd. Hierbij valt te denken aan het nieuwe minimabeleid, de agenda WMO-Welzijn en 

de nieuwe omgang met de BUIG / bijstand. De komende jaren richt het college zich vooral op een 

zorgvuldige en soepele invoering van dit beleid. Centraal staat het leveren van goede zorg aan 

Hilversummers die dit nodig hebben, maar cruciaal zijn ook de begrippen beheersbaarheid en 

voorspelbaarheid. Het college wil van het sociaal domein op den duur een voorspelbaar onderdeel van de 

begroting maken. Het risico is immers niet ondenkbaar dat onbeheersbare groei van de kosten binnen het 

sociaal domein ten koste gaat van een aanzienlijk deel van de begrotingsruimte voor niet-wettelijke taken 

zoals sport, cultuur en de Hilversumse economie. Het college onderstreept nogmaals dat ook voor het 

sociaal domein geldt dat nog geen enkele uitspraak kan worden gedaan over de effecten van de 

coronacrisis. 

 

Hilversum - mediastad én tuinstad van de toekomst 

 

De identiteit van Hilversum is de afgelopen eeuw in hoge mate gevormd door twee thema’s: de tuinstad 

die door Dudok op meesterlijke wijze is vorm gegeven en natuurlijk de media, die overal in de stad 

zichtbaar zijn, met het Mediapark als epicentrum. Beide thema’s hebben een wezenlijke impact op de 

Hilversumse ruimte. Immers, de uitbreiding die Hilversum in de eerste drie decennia van de vorige eeuw 

doormaakte, heeft geresulteerd in een veelheid aan karakteristieke buurten en gebouwen die de stad nog 

steeds een onmiskenbaar eigen aanblik geven. Na de Tweede Wereldoorlog zijn het de vele prachtige 

omroepgebouwen en het Mediapark die onderdeel van het Hilversumse DNA zijn geworden. Wat de 

tuinstad en de mediastad eveneens verbindt, is het feit dat beide aan de oorsprong stonden van een 

schaalsprong van Hilversum. Of het nu ging om wonen of werkgelegenheid, op deze twee momenten 

moest het gemeentebestuur van Hilversum een fundamentele keuze maken voor de toekomst. 

Ook nu bevindt Hilversum zich in een dynamische periode van haar bestaan, waarin keuzes bepalend zijn 

voor de toekomst. Hilversum is een prachtige, groene stad, met een ongekend hoog voorzieningenniveau, 

zeer centraal gelegen en midden in de natuur. Hilversum is echter ook een stad waar sprake is van 

toenemende tekorten in het sociaal domein, matige economische groei in combinatie met 

werkgelegenheid die weglekt naar de grotere omliggende steden, soms stokkende bereikbaarheid en een 

tekort aan woningen in bijna alle prijsklassen. Om een aantrekkelijke, levendige stad te blijven waar 

iedereen betaalbaar kan wonen, werken en vrije tijd kan doorbrengen, staat Hilversum opnieuw op het 

punt dat fundamentele keuzes gemaakt moeten worden. En net als bij de keuze voor het uitbreiden tot 

tuinstad of doorgroeien tot mediastad, is verstedelijken, volgens het college, opnieuw een keuze die 

Hilversum de beste opties biedt om te groeien, haar positie als mediastad verder te versterken én die 

fraaie tuinstad te blijven. Hierover gaan we in juni met de raad in gesprek. 
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Het proces van het verstedelijken van Hilversum is niet nieuw, maar al zichtbaar geworden in de 

afgelopen jaren. Zo groeide het aantal inwoners vanaf 2015 met ruim 3.700 inwoners. Dit past in een 

grotere maatschappelijke ontwikkeling waarbij het aantal inwoners in Nederland groeit, in het bijzonder 

in stedelijke gebieden en de direct omringende regio´s. Hilversum ligt centraal tussen de stedelijke regio´s 

van Amsterdam, Utrecht, Almere en Amersfoort en is daarmee een interessante woonplaats, ook voor de 

volgende generatie Hilversummers zelf. Een andere trend is dat huishoudens kleiner worden en dit tot 

meer vraag van woningen leidt. De inschatting is dat er tot 2035 een miljoen woningen extra nodig zijn in 

Nederland, waarvan het grootste deel in de bestaande stedelijke regio´s. Ook Hilversum zal groeien tot 

meer dan 100.000 inwoners en moet daar in het ruimtegebruik en sociale voorzieningen op anticiperen. 

In de afgelopen jaren zijn diverse binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen gerealiseerd of gestart. Denk 

bijvoorbeeld aan Anna’s Hoeve, Lucent, het stationsgebied, Arenapark, Crailo en de Spoorzone. Deze 

projecten richten zich niet alleen op woningbouw, maar ook op het behoud van werkgelegenheid in de 

regio. Verdere verdichting op het Mediapark en de ontwikkeling van Zorgpark Monnikenberg zijn hier 

eveneens oplossingen voor. Het afgelopen jaar is de complexiteit en schaalgrootte van de afzonderlijke 

projecten dusdanig toegenomen dat een professionaliseringsslag nodig is om de verschillende projecten 

in goede samenhang, met zowel inwoners als andere partijen, te kunnen ontwikkelen. Ter illustratie: het 

masterplan voor het Arenapark is radicaal op de schop gegaan, waarbij wonen, veel kantoorruimte en een 

zwembad aan het toch al uitdagende ruimtevraagstuk zijn toegevoegd. Daarnaast betekent de 

verplaatsing van een perron van het nabijgelegen station Hilversum Sportpark een nieuwe, complexe 

dimensie voor deze ontwikkeling.  

Aan de toch al niet geringe opgave van het stationsgebied is het vraagstuk van de verbinding tussen twee 

stadsdelen, Oost en Centrum, toegevoegd; een proces waarbij intensief met ProRail, de NS en met diverse 

bewonersgroepen wordt samengewerkt. Aan de oostkant van het spoor – waar het project Spoorzone al 

heeft geleid tot een ambitieuze gebiedsagenda in een stuk van de stad waar de gemeente zelf nauwelijks 

bezit heeft – is een voorkeursrecht gevestigd in twee blokken aan het Oosterspoorplein dat direct grenst 

aan het station. In dit deel van de stad wordt tevens met bewoners aan het project De Groene Loper 

gewerkt; een project om een groene corridor door Oost te laten lopen. Het afsluiten van de Kleine 

Spoorbomen, een spoorwegovergang die Oost en het centrum verbindt, heeft daarnaast grote 

verkeerskundige gevolgen voor de verkeersafwikkeling in heel Hilversum Noordoost.  

Ook hierdoor blijkt overduidelijk dat fundamentele keuzes gemaakt moeten worden over het gebruik van 

de schaarse ruimte in Hilversum. Functies als wonen, natuur, bereikbaarheid, energie & klimaat, 

onderwijs, (sport)voorzieningen en economie vragen allemaal de komende jaren om extra ruimte. Dat 

alles met als randvoorwaarde hoogwaardige architectuur en stedenbouw in combinatie met het in stand 

houden van – maar liever nog toevoegen van – kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte en groen. 

Hilversum is immers een tuinstad en een stad van jonge monumenten! 

Het anticiperen op deze ruimtelijke opgaven kan de gemeente niet alleen. Er zijn veel partijen betrokken 

bij deze opgaven, zowel private- als publieke partijen, zoals de rijksoverheid, de provincie, ProRail, de NS 

en de MRA. Het momentum is nu om positie in te nemen omdat er financiële middelen beschikbaar zijn 

en meer gemeenten daar beroep op willen doen. Voor Hilversum is dit nog belangrijker omdat de 

gemeente over weinig grondposities beschikt. Daardoor kan de gemeente minder sturen en beschikt zij 

over minder financiële middelen. Een verdere verdichting in de spoorzone biedt ook kansen om te 
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investeren in infrastructuur. Landelijk is de verwachting dat de mobiliteit met 15% stijgt, maar dat de 

grootste stijging zit bij het gebruik van de trein met 25%. Partijen als Rijk, provincie, MRA, ProRail en NS 

reserveren forse budgetten om te investeren in het spoor bij die gemeenten die willen verdichten bij de 

stations. Deze gemeenten krijgen de komende tien jaar voorrang bij investeringsbeslissingen. 

Functies als wonen, natuur, bereikbaarheid, energie & klimaat, onderwijs, (sport)voorzieningen en 

economie vragen allemaal de komende jaren om extra ruimte. Het college wil de inwoners actief 

betrekken bij de te nemen beslissingen en gelijktijdig wil het college de sociale infrastructuur verbeteren 

in de wijken en een vangnet bieden aan een ieder dat dat nodig heeft. Dit heeft ook consequenties voor 

de organisatie. Het huidige team van stedenbouwers, planologen en verkeerskundigen is simpelweg te 

klein en onvoldoende toegerust voor een opgave van deze omvang. Om deze verstedelijking op een voor 

Hilversum optimale manier te laten verlopen, is naast meer capaciteit ook specifieke kennis en kunde 

nodig. Te denken valt onder meer aan financieel strategen, omgevingsregisseurs, lobbyisten, strategisch 

verkeerskundigen en juristen met ervaring in complexe gebiedsontwikkelingen. Het college verwacht dat 

het invullen van dit cohort aan functies ongeveer € 1,3 miljoen gaat kosten. Deze kosten zijn in deze 

kadernota meegenomen. 

De lopende verstedelijking heeft nog een aantal andere financiële consequenties. In de eerste plaats is de 

verwachting dat het aantal nieuwe woningen dat in Hilversum wordt gebouwd sneller wordt gerealiseerd 

dan de afgelopen jaren is geraamd. Aangezien meer woningen ook tot een hogere algemene uitkering 

leidt, is de kadernota hier op bijgesteld. Dit resulteert in een extra opbrengst van € 1,5 miljoen, oplopend 

naar € 1,9 miljoen in 2024. Daarnaast betekent verstedelijken dat een fundamentele investering in de 

toekomst plaatsvindt. In dat licht acht het college het passend om in de verstedelijkingsfase met een 

veelheid aan gebiedsontwikkelingen de projectkosten te activeren en af te schrijven, in plaats van 

rechtstreeks ten laste van de exploitatie te brengen. Dit levert in 2021 € 0,8 miljoen op, verder oplopend 

naar € 2 miljoen in 2024. Daarbij geldt dat het college zorgt dat er transparant wordt gestuurd op en 

gerapporteerd over deze kosten, er minimaal eens per jaar een beoordeling plaatsvindt van de 

boekwaarden en dat de gemeenteraad actief wordt geïnformeerd over eventuele risico’s. Daarnaast 

wordt het programma- en projectmanagement verder geprofessionaliseerd. 

Het college heeft getracht bij het opstellen van de kadernota de negatieve gevolgen van deze grote 

bezuinigingsopgave zo beperkt mogelijk te houden. Aangezien de ingezette verstedelijking geen doel op 

zich is, maar juist van belang om ook in de toekomst een hoog voorzieningenniveau, goede 

bereikbaarheid en hoogwaardige werkgelegenheid te behouden, acht het college een bescheiden stijging 

van de woonlasten boven de inflatie acceptabel als investering in de toekomst van de stad. In deze 

kadernota is de totale toename van de belastingopbrengsten op € 1 miljoen geraamd. Bij de begroting 

wordt dit in een voorstel uitgewerkt naar de diverse woonlasten. 

De eerder genoemde projecten bieden een oplossing naar de extra vraag naar woningen en bedrijvigheid 

tot en met 2025. Waar het college nu op inzet is dat Hilversum ook nog oplossingen kan bieden voor de 

periode na 2025. Om dit te borgen, heeft het college zich aangemeld als Sleutelproject bij de MRA, 

waardoor Hilversum onderdeel kan worden van de Woondeal van de MRA met het Rijk. Via de woondeals 

komt ook extra geld beschikbaar van andere overheden. Hier wordt invulling aan gegeven door het 

ontwikkelen van een deel van het Noordelijk deel van Hilversum. De maat en schaal van dit gebied 
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overstijgt de al bestaande gebiedsontwikkelingen die eerder zijn genoemd. Vanzelfsprekend vindt de 

uitwerking plaats met de bewoners, raad en andere belanghebbenden. Een deel van de bemensing van 

deze ontwikkeling kan plaatsvinden met de nieuwe medewerkers die al zijn genoemd. Gezien de omvang 

van de ontwikkeling in het Noordelijk deel van Hilversum moet hier ook tijdelijk externe capaciteit op 

ingehuurd worden. De verwachting is dat dit ongeveer € 0,8 miljoen kost. We lopen in de kadernota niet 

vooruit op deze ontwikkeling en hiervoor zal na het vaststellen van de kadernota en de raadsopdracht 

ruimte gezocht worden. Omdat de gemeenteraad nog niet over dit deel van de verstedelijkingsopgave 

heeft besloten, zijn deze kosten nog niet in de kadernota opgenomen. Het college heeft zichzelf wel de 

opdracht gegeven om na het vaststellen van de kadernota hiervoor binnen de begroting ruimte te vinden. 

Het voortzetten van de verstedelijkingsopgave na 2025 biedt de mogelijkheid zelf mensen op te leiden. 

Dit is noodzakelijk omdat de verwachting is dat de schaarste op dit type functies groot blijft. 

 

Verder versterken van de samenleving 

In het nieuwe beleid voor het sociaal domein dat de gemeenteraad vorig jaar heeft vastgesteld, richten 

we ons op de betrekkelijk kleine groep Hilversummers die niet actief aan de samenleving kan meedoen. In 

het nieuwe beleid staat daarom mee kunnen doen van die groep inwoners voorop. Kwetsbare inwoners 

willen we weerbaarder maken door ze aan een (gedeeltelijke) baan en inkomen te helpen. Ook op een 

andere manier actief zijn in de samenleving vergroot het zelfvertrouwen. Met gerichte hulp en 

ondersteuning, bij voorkeur in de wijk, stimuleren we deze inwoners om weer aan het dagelijks leven deel 

te nemen en sociaal actief te blijven. We werken wijkgericht met bewoners en maatschappelijke 

instellingen aan een sociale en fysieke omgeving die uitnodigt om elkaar te ontmoeten, met elkaar in 

gesprek te raken, iets voor elkaar te kunnen betekenen en mogelijk eenzaamheid te voorkomen. We 

luisteren naar bewoners en geven ruimte aan inwonersinitiatieven. Voor die groep die niet op eigen 

kracht of met een beperkte steun in de rug de draad weer kan oppakken, zijn er verschillende 'vangnet’-

regelingen. 

Minstens zo belangrijk als de steun in de rug voor de kleine groep kwetsbaren is het behoud van welzijn 

en welvaart voor de grote groep inwoners (ongeveer 85%) die zich goed en op eigen kracht kan redden en 

daarmee ook een belangrijk sociaal vangnet kan bieden aan de minderheid die dat nodig heeft. Een 

sterke, gezonde samenleving is divers van samenstelling en biedt (fysieke) ruimte en kansen aan 

verschillende bevolkingsgroepen en inkomensklassen (ook aan de kwetsbaren onder ons). Dat betekent 

dat we behoefte hebben aan voldoende banen en woningen voor verschillende groepen inwoners: de 

onderwijzer, de winkelier, de cameraman, de nieuwslezer en verschillende vormen van dienstverlening en 

dergelijke. Vooral banen voor praktisch geschoolde inwoners zijn schaars. Deze banen moeten goed en 

gemakkelijk bereikbaar zijn in het bijzonder per openbaar vervoer of fiets.  

Hilversum is een stad met goede voorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan onze culturele voorzieningen, 

sportvoorzieningen en de horeca. Dit maakt Hilversum een prettige stad om te wonen en te verblijven 

voor iedereen. Daar zijn we als college trots op en dat willen we ook graag behouden. Daarom blijven we 

ook inzetten om de levendigheid in Hilversum te behouden en, waar mogelijk, verder te versterken. 
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Dit vraagt om een langetermijnstrategie die de verbinding legt tussen alle belangrijke vraagstukken die er 

voor een samenleving toe doen, zoals bijvoorbeeld bereikbaarheid, milieu (fijnstof en geluid), 

energieneutraal, economie, wonen en werkgelegenheid. Hier komen de verstedelijkingsstrategie en het 

versterken van de sociale infrastructuur samen. In deze kadernota is hier al het nodige over gezegd en 

aangegeven dat het samen optrekken met andere partijen een belangrijke voorwaarde is om de 

(financiële) randvoorwaarden te vervullen die aan deze opgaven verbonden zijn. 

Hilversum is gebaat bij een dergelijke strategie. Niet alleen vanuit welvaartsperspectief – de groei van de 

lokale economie vergroot het financiële draagvlak voor de uitgaven in het Sociaal Domein – maar 

nadrukkelijk ook vanuit het welzijnsperspectief. Een divers samengestelde stad zorgt voor sociale 

stabiliteit en vermindert de gevoelens van onvrede die gemakkelijk ontstaan als de sociale verschillen te 

groot worden. 

 

Overige zaken 

Naast de ontwikkelingen binnen het sociaal domein en de weerslag van de verstedelijkingsopgave binnen 

het fysiek domein, is in de kadernota een aantal aanvullende maatregelen genomen om het verwachte 

tekort terug te brengen. Deze maatregelen noemen wij volledigheidshalve kort: 

 De stelpost autonome ontwikkelingen van € 1,5 miljoen wordt ingezet. Deze stelpost is 

structureel begroot in de Hilversumse begroting. Deze wordt bij iedere begroting ingezet als 

dekking voor de niet beïnvloedbare wijzigingen. 

 De binnen het coalitieakkoord voorgenomen extra uitgaven op het gebied van sport, cultuur, 

economie en duurzaamheid worden verminderd. Hiermee wordt € 0,4 miljoen bespaard. 
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2. Toelichting op het financiële beeld 

 

Financiële houdbaarheid 

Financiële houdbaarheid biedt de basis voor het blijvend goed kunnen uitvoeren van de taken en 

activiteiten van de gemeente nu en in de toekomst. Werken aan een goed inzicht in de financiële 

houdbaarheid is daarvoor een belangrijke randvoorwaarde. Naast de in de vorige kadernota al uitvoerig 

beschreven begrotingsindicatoren (de zogenaamde kengetallen), helpt de ‘financiële houdbaarheidstest’ 

die is ontwikkeld door de VNG. Deze test, ook wel ‘stresstest’ genoemd, brengt de belangrijkste 

onderdelen van de gemeentefinanciën bij elkaar en maakt duidelijk of het geheel tegen een stootje kan.  

De tekorten binnen het sociaal domein en daarbovenop nog de huidige coronacrisis hebben 

ontegenzeggelijk effect op de financiële positie van onze gemeente. Dat dwingt ons meer dan ooit na te 

denken over strategische keuzes, herschikking, versobering en prioritering om de begroting meerjarig in 

evenwicht te krijgen. Van houdbare gemeentefinanciën is sprake als een gemeente ook bij een scenario 

met economisch slecht weer genoeg geld overhoudt om de schuldverplichtingen te blijven voldoen, 

zonder dat de noodzakelijke publieke voorzieningen in de knel komen. Voor gezonde gemeentefinanciën 

is alleen sturen op baten en lasten niet genoeg. Ook moet de blik op de geldstromen en op de hoogte van 

de schuld worden gericht. De houdbaarheidstest voor de gemeente Hilversum, die op korte termijn in een 

beeldvormende sessie met de gemeenteraad wordt besproken, geeft de volgende uitkomsten: 

 

 

 

 De financiële vermogenspositie van 
Hilversum is op orde. 

 De (netto) schuld is niet erg hoog, 
maar normaal. 

 Wel exploitatietekorten (voor 
mutatie reserves) in opeenvolgende 
jaren (2018/2019 realisatie en 2020 
begroot). 

 Hoge afhankelijkheid van 
overdrachten Rijk  
(signaalwaarde = 72,5%). 

 Voldoende onbenutte 
belastingcapaciteit. 

 Huidige (netto) lasten zijn echter laag 
en bevinden zich onder de lage 
signaalwaarde voor gemeenten met 
een centrumfunctie en een matige 
tot slechte sociale structuur. (Het lijkt 
niet raadzaam om daar nog meer op 
te bezuinigen). 

ꓳ Uitkomst houdbaarheidsquote 21,5% 
op oranje (tussen 20 en 25%). 

ꓳ Uitkomst op de financiële conditie 
index geeft een rapportcijfer van een 
zeven. 

Solvabiliteitsratio 2018 24,8 % 

Netto schuldquote 2018  74,7% 

Effectieve netto schuldquote 2018 72,2% 

Hoge oplopende schuld nee 

 

Kortgeldratio 2018  5,5% 

Exploitatieresultaat 2020 - 0,7 % 

Exploitatieresultaat 2018 en/of 2019  Negatief 

Netto investeringsquote 2015-2018 2,6% 

Afhankelijkheidsratio 2020 71,9% 

 

Onbenutte belastingcapaciteit 2020 4,4% 

Netto lasten per inwoner 2020 € 1.699 

Houdbaarheidsquote 2020 21,5% 
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Een hoge schuld als gevolg van een hoog investeringsniveau is geen aanwijzing voor financiële problemen. 

Kortlopende uitgaven die gedekt worden door het aantrekken van langlopende leningen veroorzaken een 

situatie die op de lange termijn niet houdbaar is. De bekende gulden financieringsregel – dat is de 

voorwaarde dat langlopende leningen alleen worden aangetrokken voor investeringen en dat kortlopende 

uitgaven uit de exploitatie moeten worden gedekt – doet zich hier gelden. Het college constateert dat de 

financiële positie van Hilversum goed is. Dit wordt ook bevestigd door recent onderzoek van BDO-

accountants die de financiële positie van gemeente Hilversum waardeerden met een acht. Het college 

acht het van belang de verhouding tussen de ontwikkeling van de gemeentelijke schuld en de 

ontwikkeling van de gemeentelijke investeringen de komende jaren goed te monitoren.  
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3. Financieel kader 
 

Financieel kader 2021 – 2024 
x € 1.000 

Omschrijving 2021 2022 2023 2024 

Oorspronkelijke begroting 2021 - 2024 -291 693 -387 77 

Algemene uitkering & Financiële techniek -5.584 -5.917 -5.586 -5.938 

Grondexploitaties 1.039 -401 0 0 

Verbonden partijen 716 716 716 716 

Onderhoud vastgoed 527 549 570 570 

Onderwijs -346 718 672 310 

Sociaal Domein 7.595 7.645 7.795 7.795 

Leefbaarheid in de stad 1.386 1.139 1.106 1.155 

Intensivering van de stad 1.700 1.700 1.700 800 

Woonlasten 0 0 0 0 

Levendigheid in de stad -68 -68 -68 -68 

Organisatie & dienstverlening 267 267 242 242 

Uitgangspunt start kadernota 6.941 7.041 6.759 5.658 

 

Het uitgangspunt van deze kadernota is op categorieën financieel verwerkt in bovenstaand overzicht. Het 

beeld laat zien dat er stijgingen zijn op diverse onderdelen van de budgetten. Om te komen tot een 

sluitend financieel beeld zijn er diverse zoekrichtingen uitgewerkt die samen maken dat er een meerjarig 

sluitende kadernota voor ligt. Deze diverse zoekrichtingen moeten de komende maanden verder worden 

uitgewerkt om te komen een sluitende begroting. Daarnaast is er kritisch gekeken naar bestaande 

budgetten in de begroting, dit ten opzichte van de realisatie in de afgelopen jaren, maar ook de nu 

bekende realistische inschattingen. Het totaal van deze zoekrichtingen en actualisatie heeft tot gevolg dat 

het nadeel meerjarig kan worden opgelost. 

x € 1.000 

Omschrijving 2021 2022 2023 2024 

Algemene uitkering & Financiële techniek -430 -665 -840 -1.015 

Sociaal Domein -1.645 -1.905 -2.005 -1.955 

Leefbaarheid in de stad -671 -706 -706 -706 

Intensivering van de stad -1.330 -2.140 -2.760 -3.060 

Woonlasten -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 

Levendigheid in de stad -494 -300 -300 -300 

Organisatie & dienstverlening -295 -345 -395 -445 

Oplossingen tekorten -5.865 -7.061 -8.006 -8.481 

 

Deze onderwerpen worden hieronder nader toegelicht. 
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Algemene uitkering & financiële techniek 

Bij de september- en decembercirculaire zijn extra middelen beschikbaar gesteld door het rijk. Dit betreft 

een structureel voordeel van € 3 miljoen. Daarnaast is er uitgaande van de huidige plannen in de stad en 

de daarmee samengaande groei en ontwikkelingen een doorrekening gemaakt van extra areaaluitbreiding 

in de algemene uitkering waar de gemeente recht op zou gaan hebben. Dit betreft ruim € 1 miljoen. 

Daarnaast valt ook de stelpost autonome ontwikkelingen van € 1,5 miljoen vrij ter dekking van de 

autonome ontwikkelingen die in deze kadernota zijn opgenomen.  

Oplossingen worden daarnaast nog gevonden in een actualisatie van diverse kleine budgetten in de 

begroting welke kunnen vrijvallen als gevolg van een kritische analyse. 

Grondexploitaties 

Dit betreft de actualisatie van de begroting voor grondexploitaties zoals deze ook is opgenomen en 

beschreven in de actualisatie grondexploitaties 2020. 

Verbonden partijen 

De bijdragen die gemeente Hilversum verstrekt aan onze verbonden partijen worden in een zienswijze 

aan de gemeenteraad voorgelegd. In deze post zijn de extra bijdragen voor de Veiligheidsregio Gooi en 

Vechtstreek, Regio Gooi & Vechtstreek opgenomen. Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur van Tomin 

besloten om het dividend in beginsel niet langer uit te keren aan de gemeenten, maar binnen het schap te 

houden voor ontwikkelingen. Het wegvallen van het dividend geeft een nadeel op de algemene middelen.  

Onderhoud vastgoed 

Zoals besproken met de gemeenteraad wordt het Meerjarig Onderhouds Plan Vastgoed (MOP) 

geactualiseerd. Hierbij worden de onderhoudsbudgetten die nodig zijn voor het onderhoud van ons 

vastgoed op niveau gebracht. Het voorstel voor het geactualiseerde MOP wordt dit najaar met de 

gemeenteraad besproken. De financiële effecten zijn al meegenomen in deze kadernota. 

Onderwijs 

Dit betreft de actualisatie van de begroting voor het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020-2035 zoals 

besproken in de gezamenlijke commissie van 8 en 9 april 2020.  

Sociaal domein 

Met RIB 2019-67 bent u op de hoogte gebracht van de verwachte nadelen in het Sociaal Domein. Deze 

ontwikkeling heeft ook een meerjarig karakter. De gemeenteraad heeft er bij de behandeling van de 

begroting op aangedrongen om realistisch te begroten.  

In deze kadernota worden de budgetten voor de Jeugdzorg en WMO op niveau gebracht. Dit betekent 

een verhoging van € 3,2 miljoen voor jeugdzorg en € 2,8 miljoen voor WMO. Hierbij wordt nu meerjarig 

rekening gehouden met een groei van 2%. Dit geeft een realistische raming van deze lasten bij 

ongewijzigd beleid. 
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Ook het bij de begroting incidenteel opgenomen budget (€ 1,4 miljoen) voor de BUIG is nu structureel 

opgenomen. Hierbij wordt voldaan aan toezegging T19/149. 

Om deze stijgingen in het sociale domein beheersbaar te houden wordt een aantal zoekrichtingen richting 

de begroting uitgewerkt die de kosten moeten verlagen. Dit betreft het versoberen van voorzieningen 

waarmee er evengoed voor gezorgd wordt dat passende zorg in stand blijft. Deze zoekrichtingen hebben 

een totale omvang van € 1,6 miljoen.  

Leefbaarheid in de stad 

Om de bestaande stad te onderhouden zijn extra middelen nodig. Dit zijn veelal autonome 

ontwikkelingen als gevolg van contractueel afgesproken prijsstijgingen en areaaluitbreidingen. Denk 

hierbij aan het contract met SBS en energiebelasting. Bij het opstellen van Gemeentelijk 

Watermanagement Plan 2021-2026 zijn de grondslagen van de berekening heroverwogen en is gebleken 

dat er onjuist kosten (€ 250.000) zijn betrokken bij de berekening. Om dit te corrigeren komen deze nu 

ten laste van de algemene middelen.  

Voor de lopende projecten in de stad zijn voorbereidingsbudgetten nodig. Dit gaat in totaal om €200.000 

voor onder andere de Spoorzone / Groene loper. Deze lasten worden gedekt door een onttrekking uit de 

hiervoor beschikbare reserve stedelijke ontwikkeling.  

Om de ambities in de stad te verwezenlijken is er behoefte aan uitbreiding van formatie welke 

samenhangt met de uitbreiding van aanvragen bouwleges, juridische advisering en ondersteuning. Deze 

uitbreiding wordt gedekt door de begrote meeropbrengsten uit bouwleges. Daarnaast wordt geïnvesteerd 

in juridische capaciteit voor handhaving op woningsplitsing. Uiteraard is en blijft er veel aandacht voor de 

veiligheid in de stad en wordt de intensivering om ondermijnende criminaliteit doorgezet. 

Op dit moment bedraagt het achterstallig onderhoud op wegen 17 %. Dit is 10% boven het door de 

gemeenteraad vastgestelde niveau van 7%. Het oplopen van het achterstallig onderhoud wegen is het 

gevolg van de diverse bezuinigingen sinds 2010 en bestaat dus al tien jaar. Een achterstallig onderhoud 

van 17% is landelijk gezien een aanvaardbaar niveau. Wij stellen daarom voor om het percentage voor 

achterstallig onderhoud te verhogen naar 17%. Indien hier niet voor wordt gekozen heeft dit een extra 

structureel effect van € 250.000 op de algemene middelen. 

Daarnaast wordt er voorgesteld richting de begroting verdere invulling te geven aan de wijze van 

beoordelen op het gebied van welstand. Dit kan een besparing opleveren. De effecten op ambities of 

fasering van ambities worden in de begroting uitgewerkt.  

Verdichting van de stad 

Zoals in deze kadernota beschreven vraagt de huidige tijd om intensivering van de reeds gestarte 

projecten in de stad. Het ambitieniveau en de bijbehorende professionalisering als gevolg van de 

toenemende complexiteit vraagt om extra investeringen. Er is behoefte aan een nieuwe, meer 

strategische laag medewerkers. 

Naast de investeringen in de stad zal dit ook extra opbrengsten generen. Men moet hierbij denken aan 

een areaaluitbreiding op de Algemene uitkering en extra opbrengst uit woonlasten. Daarnaast is het van 

belang dat er keuzes gemaakt worden ten opzichte van het huidige financiële beleid om deze 
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ontwikkelingen te kunnen blijven financieren. Door slim om te gaan met de investeringsbudgetten kan 

worden voorkomen dat deze een extra zware last op de begroting leggen. Projectkosten die nu 

rechtstreeks worden opgenomen in de lopende begroting kunnen ook worden geactiveerd. Hierdoor 

worden de kosten verdeeld over meerdere jaren. 

Woonlasten 

Zoals reeds beschreven vragen huidige ontwikkelingen om oplossingen in de begroting. Een van de 

voorgedragen oplossingen is het verhogen van de woonlasten. In totaal is een extra opbrengst van € 1 

miljoen opgenomen. In opmaat naar de begroting wordt uitgewerkt wat het effect van deze stijging is op 

de tarieven.  

Levendigheid in de stad 

Het college hecht aan een levendig Hilversum, Sport, cultuur, winkels, economie en media geven onze 

stad kleur en maken het fijn om hier te wonen. De grote bezuinigingsopgave van deze kadernota vraagt 

echter ook om een kritische beoordeling van budgetten voor de levendigheid in de stad.  

Daarom wordt in deze kadernota voorgesteld de extra budgetten vanuit het coalitieakkoord op het gebied 

van cultuur, sport en economie en evenementen te verminderen. Op het totaal van de budgetten van 

sport, cultuur en economie en media gaat het om een beperkte vermindering. De gevolgen worden in de 

begroting uitgewerkt in concrete voorstellen. 

Organisatie & dienstverlening 

Binnen deze categorie worden de extra budgetten die de gemeentelijke organisatie nodig heeft voor de 

minimale uitvoering van haar taak verwerkt. Uitgangspunt bij het verhogen van deze budgetten is dat 

extra lasten worden gedekt door oplossingen binnen de eigen budgetten. Dit heeft als gevolg dat er een 

onder andere een versobering zal ingezet worden op de facilitaire diensten voor de organisatie. 

Daarnaast wordt richting de begroting uitgezocht hoe met een minimale aanpassing van openingstijden 

van loketten besparingen kunnen worden behaald. Hierbij wordt gekeken naar de momenten waarop 

weinig gebruik gemaakt wordt van de fysieke dienstverlening. 

Het terugbrengen van het aantal wethouders naar zes, wordt in deze kadernota financieel verwerkt.  
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Het financieel beeld van deze kadernota laat voor 2021 een tekort en vanaf 2022 een structureel 

voordelig saldo zien. Het tekort in 2021 is het gevolg van een incidenteel nadeel op de grondexploitatie 

Anna’s Hoeve en daarmee zijn in 2021 inkomsten en uitgaven structureel in evenwicht. Het uitgangspunt 

voor de begroting ziet er daarmee als volgt uit:  

x € 1.000 

Omschrijving 2021 2022 2023 2024 

Oorspronkelijke begroting 2021 - 2024 -291 693 -387 77 

Algemene uitkering & Financiële techniek -6.014 -6.582 -6.426 -6.953 

Grondexploitaties 1.039 -401 0 0 

Verbonden partijen 716 716 716 716 

Onderhoud vastgoed 527 549 570 570 

Onderwijs -346 718 672 310 

Sociaal Domein 5.950 5.740 5.790 5.840 

Leefbaarheid in de stad 715 433 400 449 

Intensivering van de stad 370 -440 -1.060 -2.260 

Woonlasten -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 

Levendigheid in de stad -562 -368 -368 -368 

Organisatie & dienstverlening -28 -78 -153 -203 

Totaalbeeld kadernota 1.076 -20 -1.247 -2.823 
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4. Financiële afwegingen richting begroting 
 

Financiële zoekrichtingen begroting 
 

In het hoofdstuk Financieel kader is een aantal zoekrichtingen benoemd die richting de begroting worden 

uitgewerkt tot concrete voorstellen. Hierna gaan we specifieker in op de diverse zoekrichtingen. 

Verdichting van de stad 

x € 1.000 

Verdichting van de stad 2021 2022 2023 2024 

Investering in capaciteit 1.700 1.700 1.700 800 

Herziening financieel beleid -750 -1.000 -1.500 -2.000 

Bijdrage MRA  0 -300 -300 -300 

Verhogen inkomende subsidies -280 -440 -560 -560 

Overige opbrengsten -300 -400 -400 -200 

Totaal zoekrichtingen 370 -440 -1.060 -2.260 

 

 Investering in capaciteit 

Het ambitieniveau en de bijbehorende professionalisering als gevolg van de toenemende 

complexiteit vraagt om extra investeringen. Er is behoefte aan een nieuwe, meer strategische 

laag medewerkers om de huidige ruimtelijke projecten te kunnen uitvoeren. 

 Herziening financieel beleid 

Verstedelijken betekend dat er een fundamentele investering in de toekomst plaatsvindt. In dat 

licht acht het college het passend om in de verstedelijkingsfase met een veelheid aan 

gebiedsontwikkelingen de projectkosten te activeren en af te schrijven, in plaats van rechtstreeks 

ten laste van de exploitatie te brengen.  

 Bijdrage MRA 

Het vergroten van de ambities heeft tot gevolg dat er financiering vanuit de MRA kan worden 

aangevraagd. 

 Verhogen inkomende subsidies 

Door de inzet van een specialist op het gebied van subsidieverwerving kan, op basis van 

ervaringen van andere gemeenten, worden aangenomen dat er extra subsidies worden 

verworden vanuit bijvoorbeeld Rijk, provincie en ESF.  

 Overige opbrengsten 

Dit betreffen de extra inkomsten uit algemene uitkering en woonlasten door groei van de stad, 

daar waar nu rekening wordt gehouden met een groei van 250 woningen per jaar, zal dit hoger 

worden.  
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Woonlasten 

x € 1.000 

Woonlasten 2021 2022 2023 2024 

Verhogen inkomsten woonlasten -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 

Totaal zoekrichting -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 

 

 Verhogen inkomsten woonlasten 

Onderzoeken naar mogelijkheid rioolheffing verplaatsten naar eigenaar i.p.v. gebruiker. 

Vervolgens moeten de woonlasten worden doorgerekend op effecten op individuele tarieven. Dit 

voor zowel woningen als niet woningen. De huidige begrote opbrengst van het totaal aan 

woonlasten betreft nu bijna € 41 miljoen, deze wordt nu met € 1 miljoen verhoogd.  

Sociaal domein 

x € 1.000 

Sociaal domein 2021 2022 2023 2024 

Verlagen toekenningsniveau minimaregelingen -190 -190 -190 -190 

Scherper indiceren WMO -550 -550 -550 -500 

Collectieve in plaats van individuele voorzieningen -75 -150 -150 -150 

Versoberen jeugdvoorzieningen -140 -365 -465 -465 

Handhaving verscherpen -100 -100 -100 -50 

Hilversumpas "light"  -200 -200 -200 -200 

Onderwijskansenbeleid -300 -300 -300 -300 

Totaal zoekrichtingen -1.555 -1.855 -1.955 -1.855 

 

 Verlagen toekenningsniveau minimaregelingen van 130% naar 120% 

Het in 2019 verhoogde toekenningsniveau zal worden teruggebracht naar 120% van de 

bijstandsnorm. Omdat dit beleid nog niet geheel was doorgevoerd, zijn de maatschappelijke 

effecten gering. 

 Scherper indiceren WMO 

Door het consistenter indiceren van WMO voorzieningen met de beleidsregels als leidraad, kan 

een besparing behaald worden op de uitgaven. Daarnaast wordt nagegaan welke voorzieningen 

als algemeen gebruikelijk gezien kunnen worden. Die voorzieningen, die als algemeen gebruikelijk 

worden gezien, worden niet meer verstrekt vanuit de WMO. 

 Meer collectieve in plaats van individuele voorzieningen 

Door het realiseren van collectieve voorzieningen in de wijk wordt een alternatief gevormd voor 

een (dure) individuele maatwerkvoorziening. 

 Versoberen jeugdvoorzieningen (en toegang hiertoe) 

Maatregelen om de toegang te beperken en ouders meer gebruik te laten maken van het 

voorveld en voorliggende voorzieningen.  

Kritischer kijken naar verzoeken om PGB's door ouders die zelf bovengebruikelijke zorg bieden 

aan hun kind. Dit in het kader van eigen kracht.  
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Op onderdelen het aantal uren begeleiding verminderen en de indicatieperiode verkorten. 

Begeleiding voor plannen en organiseren geven we nog maar maximaal 12 maanden af, 2 uur per 

week.  

Striktere afbakening tussen inzet jeugdhulp door gemeente en passend onderwijs. Als een kind 

onder passend onderwijs valt, wordt er ook een beroep gedaan op de gemeente om 

ondersteuning vanuit de Jeugdwet in te zetten. Er worden beleidsregels /werkafspraken 

opgesteld om de consulenten te ondersteunen bij het strikter afbakenen van ondersteuning 

vanuit Jeugdwet.  

Zorgaanbieders die dagbesteding aanbieden na de reguliere schooltijden, laten zich registreren 

bij het Landelijk Register Kinderopvang. Hierdoor kunnen ouders kinderopvangtoeslag aanvragen. 

Minder inzet van het product deeltijdverblijf. Alleen nog indiceren als dagbesteding onvoldoende 

is en daardoor uithuisplaatsing dreigt.  

 Handhaving verscherpen 

Door het verscherpen van handhaving kan meer gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid 

om uitkeringen tijdelijk te verlagen. Daarnaast kunnen ten aanzien van WMO en Jeugd de PGB’s 

onderwerp van onderzoek zijn, en verder handhaving ten opzichte van voorliggende 

voorzieningen (Wet langdurig zieken)  

 Hilversumpas “light” 

Door een veranderde invulling van de in te voeren Hilversumpas, aangevuld met e-diensten is het 

mogelijk om lagere organisatiekosten te realiseren.  

 Onderwijskansenbeleid 

Vanaf 2019 is de nieuwe OAB periode (Onderwijs Achterstanden Budget) ingegaan. De 

rijksoverheid betaalt hiervoor meer aan Hilversum, maar de gemeente moet ook aan meer 

verantwoordelijkheden voldoen. De komende periode geven we invulling aan de extra wettelijke 

verplichtingen. De al voorgenomen verbreding van het onderwijskansenbeleid naar gelijke 

ontwikkelkansen op andere terreinen dan taal kunnen we dekken uit de extra rijksmiddelen.  

Leefbaarheid en levendigheid in de stad 

x € 1.000 

Leefbaarheid en levendigheid in de stad 2021 2022 2023 2024 

Duurzaamheid -100 -100 -100 -100 

Cultuur  -100 -100 -100 -100 

Sport -100 -100 -100 -100 

Economie -100 -100 -100 -100 

Totaal zoekrichtingen -400 -400 -400 -400 

 

 De binnen het coalitieakkoord voorgenomen extra uitgaven op het gebied van sport, cultuur, 

economie en duurzaamheid worden (deels) niet ingezet. Het effect op ambities als gevolg van 

deze verlagingen wordt verder uitgewerkt.  
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Organisatie & dienstverlening 

x € 1.000 

Organisatie & dienstverlening 2021 2022 2023 2024 

Verlagen niveau dienstverlening -150 -150 -150 -150 

Totaal zoekrichting -150 -150 -150 -150 

 

 Verlagen niveau dienstverlening  

Er wordt in aanloop naar de begroting uitgewerkt hoe met een minimale aanpassing van 

openingstijden van loketten besparingen kunnen worden behaald. Hierbij wordt gekeken naar de 

momenten waarop weinig gebruik gemaakt wordt van de fysieke dienstverlening.  

 

Van kadernota naar begroting 

 

Tussen de kadernota en begroting komt op een deel van de onzekerheden meer duidelijkheid. Zo komt er 

‘gewoon’ een meicirculaire die duidelijkheid geeft over de ontwikkeling van het gemeentefonds de 

komende jaren. Ook is de verwachting dat er voor de zomer meer duidelijkheid komt over de 

compensatieregelingen van het Rijk, zodat een inschatting kan worden gemaakt van de kosten voor de 

gemeente zelf. Tenslotte lopen er landelijk nog onderzoeken naar de kostenontwikkeling WMO en 

jeugdzorg. Deze zijn van belang voor onze meerjarenbegroting. Onbekend is of deze voor de begroting 

beschikbaar zijn. Dat geldt ook voor de herijking van het gemeentefonds. Deze resultaten zijn naar 

verwachting in december bekend.  

 

Tot slot 

Het college richt zich op dit moment op het ondersteunen van onze lokale economie en (culturele) 

voorzieningen. Gelijktijdig bereidt het college zich voor op maatregelen die het kabinet gaat nemen om de 

genomen maatregelen te versoepelen. Het college realiseert zich terdege dat deze kadernota tot 

besluitvorming komt in een tijd die onzeker en complex is. De financieel-economische effecten van deze 

coronacrisis zijn nog ongewis op zowel landelijk als Hilversumse schaal. De omvang en duur van de 

economische recessie zijn nog zeer onzeker. Dat vraagt om een adaptieve aanpak de komende periode. 

Het college streeft er daarom naar om in september een eerste beeld aan te bieden aan de 

gemeenteraad. Daarna zal het beeld periodiek geactualiseerd worden op basis van nieuwe inzichten. 

In de huidige meerjarenraming van deze kadernota, slaat het structurele tekort na 2022 om naar een 

overschot. Gezien de onzekerheden rondom deze kadernota heeft het college deze te verwachten 

begrotingsruimte nog niet benut. Mocht deze ruimte bij het opstellen van de begroting nog altijd 

aanwezig zijn, maakt het college nieuwe afwegingen over de exploitatie. 

Maar regeren is ook vooruitzien en dat vraagt van het college ook in deze tijd om het wegen en op 

waarde schatten van de reeds ingezette verstedelijkingsopgave en het uitbreiden hiervan met het 

sleutelgebied na 2025. In juni spreekt de raad voor het eerst over de raadsopdracht waarin drie scenario’s 
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worden voorgelegd. Eventuele financiële consequenties hiervan worden daarna in de begroting 

opgenomen. In deze kadernota worden alleen extra kosten opgenomen voor de reeds gestarte projecten, 

zoals Stationsgebied, de Spoorzone en Arenapark. Ook wordt in de kadernota een bezuinigingsopgave van 

€ 7 miljoen gerealiseerd. Deze opgaven vragen veel van het bestuurlijk afwegingsvermogen. Hoe zeer de 

coronacrisis de Hilversumse levens ook raakt en ontregelt en hoe hard we ook met zijn allen knokken om 

zo goed mogelijk uit deze crisis te komen, we kunnen het ons niet veroorloven nu het land achter de 

horizon uit het oog te verliezen. Daarom zetten wij als college in op een duurzaam financieel stabiele 

begroting, maar vooral op een stad die ook in 2040 prettig is om te wonen, werken en te verblijven. 
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5. Uitgangspunten begroting 2021 
 

 

Op basis van het financieel beleid, coalitieoverleg en bespreking tussenstand in het college, stellen 
we de volgende uitgangspunten en ‘spelregels’ voor: 

Uitgangspunten 

Loonindexatie 

De huidige cao loopt tot 1 januari 2021. Er is nog geen indicatie te geven over de wijzigingen in de cao per 

2021. Op dit moment wordt uitgegaan van de in het Centraal Economisch Plan 2020 (CEP 2020) 

opgenomen ramingen. Het indexatiepercentage voor prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers is 

2,8%. Ter dekking van deze verhoging is de stelpost nominale ontwikkeling beschikbaar. Hiervoor wordt  

€ 1,5 miljoen gereserveerd. De besteding van het restant van de stelpost wordt hieronder beschreven 

(subsidie-indexatie). 

Prijsindexatie 

Het Centraal Planbureau berekent doorlopend de nationale Consumentenprijsindex (cpi). Met deze 

indexering wordt een inschatting gemaakt van de verwachte prijsstijging van producten en diensten. De 

cpi voor 2021 is geraamd op 1,7% (maart 2020). We stellen voor om de budgetten voor 2021 niet 

automatisch te verhogen met de cpi. Daar waar knelpunten ontstaan wordt een indexatie op dit 

specifieke budget voorgesteld. 

Subsidie indexatie 

Bij de behandeling van de begroting 2020 is met de motie M19/136 Subsidie-indexatie aan het college de 

vraag gesteld om het huidige subsidie-indexatiebeleid te heroverwegen en hierover in gesprek te gaan 

met de gemeenteraad. Bij deze kadernota wordt voorgesteld een bedrag van € 500.000 beschikbaar te 

stellen voor de indexatie van subsidiebudgetten. Hierbij wordt niet ieder budget automatisch verhoogd, 

maar bestaat de mogelijkheid om die partijen waar dringende tekorten ontstaan een indexatie toe te 

kennen. Hiermee wordt voldaan aan de motie. 

Tarieven en belastingen 

Het uitgangspunt is dat kostendekkende tarieven dit ook voor 100% zijn. Gemeentelijke belastingen 

worden vanuit het beginsel ‘de gebruiker betaalt’ geleidelijk kostendekkend gemaakt; stijging totaal aan 

woonlasten met maximaal het inflatiepercentage en areaaluitbreiding. Hierbij geldt wel de voorwaarde 

dat door het Rijk vastgestelde maximumtarieven niet overschreden mogen worden. Op dit moment is een 

onderzoek in afrondende fase naar de kostendekkende tarieven. Op basis van de uitkomsten worden de 

tarieven opnieuw berekend. Hierbij is het uitgangspunt dat de stijging van de opbrengt woonlasten 

maximaal € 1 miljoen mag zijn.  

Een uitzondering hierop zijn de parkeertarieven; deze worden niet verhoogd.  

 

Structureel en reëel begroten 
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De begroting en meerjarenraming zijn structureel en reëel in evenwicht. Structurele lasten moeten gedekt 

worden door structurele baten, waarbij er onder de streep geen sprake mag zijn van een tekort. 

Incidentele intensiveringen worden gedekt uit incidentele middelen. Indien er geen incidentele dekking is, 

dan moet er dekking gevonden worden in een onttrekking uit een bestemmingsreserve of de algemene 

reserve. 

De ramingen zijn zo realistisch mogelijk. Zoals gebruikelijk is de gemeente sterk afhankelijk van externe 

factoren, zoals de uitkomsten van financiële verdeelmodellen, besluitvorming vanuit de rijksoverheid, en 

de ontwikkeling van de economie. Dat betekent op onderdelen – met name in het sociaal domein met 

veel autonome ontwikkelingen – een best mogelijke schatting. 

 

 


