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De bedoeling van de kadernota
Voor u ligt de Kadernota 2015. In deze nota geven wij (het college) aan, vanuit welke kaders wij de
programmabegroting 2016 willen opstellen. Wij vragen onze raad deze kaders te bevestigen.
De kaders die wij hier beschrijven komen niet uit de lucht vallen. Na het coalitieakkoord bespraken
we met onze raad eind 2014 de Sternota. In de Sternota presenteerden we vier sporen, waarmee we
dit lopende jaar structuur aanbrengen in de verdere ontwikkeling van de gemeente:
1.
2.
3.
4.

een nieuwe begrotingsopzet [spoor 1]
nieuwe kerntaken- en rollen voor partijen binnen de gemeentelijke organisatie [spoor 2]
de houdbaarheidsopgave (ook wel: de financiële bezuinigingsopdracht) [spoor 3]
de vijf sterprogramma’s (de belangrijkste beleidsopgaven: nieuwe zorgtaken, centrum,
mediastad, wonen en buurten) [spoor 4].

Op 27 mei hebben we met de gezamenlijke commissie een hoofdlijnendebat gevoerd over de notitie
“In gesprek met de stad”. In die notitie hebben we op hoofdlijnen aangegeven hoe ver we staan op
de vier verschillende sporen én hoe we willen toewerken naar een openingsbod tot samenwerking
met de stad. Dat debat was een opmaat naar deze Kadernota, waarbij we dankbaar gebruik maken
van de reflecties uit de raad.
Hoofdstuk 1 en 4 samen vormen concreet het vertrekpunt dat we de komende periode willen gaan
gebruiken bij het verder concreet maken van de samenwerking met partners.

Leeswijzer







In hoofdstuk 1 kerntaken en rollen beschrijven we hoe we kijken naar de samenwerking met
onze partners (spoor 2 van de Sternota).
In hoofdstuk 2 een begrijpelijke begroting geven we aan hoe we de komende begroting
opstellen qua structuur en vorm. Ook laten we zien hoe we de sterprogramma’s in de begroting
opnemen (spoor 1 van de Sternota).
In hoofdstuk 3 de houdbaarheidsopgave geven we aan hoe we tot een sluitende begroting
willen komen voor 2016 (spoor 3 van de Sternota).
In hoofdstuk 4 vijf sterren, beschrijven we per ster-programma waar we nu staan en welke
plannen we hebben voor 2016 (spoor 4 van de Sternota).
Tot slot laten we in hoofdstuk 5 zien hoe de meerjarenbegroting er uit ziet welke consequenties
dat heeft voor de keuzes voor komend jaar.
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1 Kerntaken en -rollen (spoor 2)
Alleen samen met de Hilversumse gemeenschap kan de gemeente Hilversum succesvol werken aan
de toekomst van de stad. Dat is een forse uitdaging, omdat we tegelijkertijd zien dat de afstand
tussen inwoners en het lokale bestuur overal in het land groter wordt. Ook bij ons. Deze tijd vraagt
daarom om nieuwe vormen van samenwerking en een andere rol van de overheid.
Wij (h)erkennen drie mogelijke rollen voor de gemeente; drie manieren waarop wij ons verhouden
tot inwoners, ondernemers bedrijven, instellingen en verenigingen. Het onderscheid gaat over
verantwoordelijkheid: is de overheid verantwoordelijk, zijn partners verantwoordelijk, of zijn we dat
samen? Wij hebben op dit punt met genoegen de kerntaken- en rollendiscussie gevolgd die onze
raad de voorbije periode heeft gevoerd op de thema’s sport, economie en bestuursorganen. Leden
van onze raad zijn met betrokkenen uit de stad in gesprek gegaan over de vraag hoe op de
voornoemde thema’s verbeteringen mogelijk zijn. Tegelijkertijd met deze Kadernota bespreekt de
gemeenteraad de voorstellen die uit deze discussie naar voren komen. Wij kijken met belangstelling
naar de uitkomsten, omdat dit voor ons een voorbeeld is van hoe gemeente en stad samen in
gesprek zijn over een beter Hilversum naar de toekomst
De drie rollen definiëren wij als volgt.

rol 1: Reguliere taken: uitvoeren en beheren
Van veel wettelijke taken zijn wij de enige eindverantwoordelijke instantie. Bij deze taken staat onze
betrokkenheid en ook onze eindverantwoordelijkheid niet ter discussie. De gemeente zorgt voor een
kwalitatieve en efficiënte uitvoering van deze taken. Deels door het zelf te doen, deels door anderen
opdrachten daartoe te geven. Als we het in deze gevallen hebben over samenwerken met partijen,
gaat het over de manier waarop wij onze opdrachten geven.
Voorbeelden van deze reguliere taken zijn het uitgeven van paspoorten, het verstrekken van
bijstandsuitkeringen, het toekennen van vergunningen, het onderhoud van de openbare wegen, het
opstellen van bestemmingsplannen en ga zo maar door.
Bij de uitvoering van deze taken is het voor ons belangrijk dat we onze inwoners, ondernemers,
verenigingen en instellingen proactief betrekken. Inspraak en evaluatie is voor ons vanzelfsprekend.
Hiertoe zetten wij de bekende participatieladder in.

rol 2: Gemeenschapsopgaven: verbinden en versterken
Voor alle andere taken waarop wij actief (willen) zijn, zijn we samenwerkingspartner. Basisgedachte
is dat wij als gemeente deze taak niet alleen tot een goed einde kunnen brengen. Simpelweg omdat
we er niet als enige over gaan. We zijn er op gericht om met onze partners afspraken te maken hoe
we elkaar kunnen versterken door aan gezamenlijke doelen te werken. Ieder vanuit zijn eigen
verantwoordelijkheid en welbegrepen eigen belang. Wij als gemeente wegen daarbij altijd het
maatschappelijk belang het zwaarst. Daarover bestaat geen twijfel.
Voorbeelden van voor ons belangrijke gemeenschapsopgaven vinden we in de ster-programma’s. Wij
kunnen het centrum niet alleen levend en aantrekkelijk maken. Daar hebben we ook anderen voor
nodig die daar aan willen werken en in willen investeren. Hetzelfde geldt voor (een deel van) de
nieuwe zorgtaken, mediastad, wonen en buurten. Wij zien al onze partners als serieuze medeeigenaren van de opgaven en niet als partijen waarvoor wij goedbedoeld willen bepalen.
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We zetten in op het scheppen van een klimaat waarin de gemeente en haar partners elkaar kunnen
versterken om samen tot resultaten te komen. Zoals gezegd, laten wij onze rol bepalen door het
maatschappelijk belang. Daarbij gelden voor ons deze uitgangspunten:








We zijn herkenbaar aan ons gedrag: zichtbaar samenwerking opzoeken. Wij passen met de
organisatie onze manier van werken aan; minder plannen maken en meer samen met partners
uitvoeren. De organisatie legt nog meer dan voorheen het oor te luisteren in de Hilversumse
samenleving. De vijf ster-programma’s krijgen in nieuwe samenwerkingsvormen en platforms
met partners in de stad vorm.
Bij wat we doen, sluiten we zoveel mogelijk aan bij wat de samenleving wil en doet. Er is veel
betrokkenheid bij inwoners, instellingen en bedrijven. Die betrokkenheid verdient ruimte. We
stimuleren en verbinden zonder dat we inhoudelijk te bepalend zijn. Dat laat onverlet dat we bij
conflicterende wensen en belangen in de samenleving politiek soms knopen moeten
doorhakken.
Wij vinden rechtvaardigheid essentieel. Dat vereist wel een individuele kijk voor iedere situatie
en die in relatie brengen tot het collectieve belang. Meestal heeft dit betrekking op onze rol van
enige eindverantwoordelijke. We bieden maatwerk zonder willekeur en zijn aanspreekbaar op
redelijkheid, rechtmatigheid en rechtvaardigheid.
Bij de besteding van gemeenschapsgeld aan collectieve middelen zijn we zakelijk en rationeel.
De gemeente is zich in al haar financiële transacties bewust dat zij met de portemonnee van alle
Hilversummers onderhandelt. In het samenwerken met andere partijen zien wij onze financiële
inzet als hefboom, bedoeld om het totaal aan benodigde middelen voor gezamenlijk
geformuleerde ambities te genereren. Onze financiële inzet is effectief als de andere partijen op
basis daarvan ook hun (financiële) inzet toezeggen.

Het succes van al onze investeringen in tijd en energie eist een politiek bestuur dat adequaat en snel
reageert op ontwikkelingen en initiatieven in de stad. Het vraagt van ‘de gemeente’ nog meer
flexibiliteit en een besluitvormingsproces dat past bij het ontwikkeltempo van de stad. Dat betekent
dat het college en de gemeenteraad continu met elkaar in contact moeten staan en ons kunnen
aanpassen aan wat partners belangrijk vinden. Nogmaals, daarin staat voor ons altijd het
maatschappelijk belang voorop!

rol 3: autonome maatschappelijke ontwikkelingen: interesse tonen en
overlaten
Veel ontwikkelingen in de stad gaan langs de gemeente heen. Zij ontstaan buiten ons om en het is
maar de vraag of de inmenging van de gemeente versnelt of verbetert. We realiseren ons dat we
soms geen rol hebben. Sterker nog, het is goed om daar bewust voor te kiezen. We kunnen niet alle
ontwikkelingen en initiatieven omarmen. Daarvoor hebben we simpelweg niet de budgetten en de
capaciteit. Het is beter om focus aan te brengen waar we wél een rol hebben of pakken en die dan
ook goed in te vullen. De gemeente kan uiteraard altijd een verbindende rol spelen om partijen met
elkaar kennis te laten maken.
Een voorbeeld van een opgave waarbij wij geen rol hebben, is de recente discussie over gezondheid
op scholen. De samenleving is prima in staat om zo’n thema zelf op te pakken.
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Bewust kiezen voor onze rol
De keuze voor onze rol bepaalt onze positie naar partners en daarmee ook ons handelen. Wij willen
dat niet open of vaag laten en stellen daarom voor om bij iedere beleidsnota of
uitvoeringsprogramma bewust aan te geven welke rol wij voor ons zien.

Besluitpunten
1. De uitsplitsing van de drie rollen nemen als kader voor de rolinvulling van de gemeente.
2. Vanaf de vaststelling van deze Kadernota bij iedere beleidsvisie en uitvoeringsprogramma
standaard een paragraaf opnemen waaruit blijkt vanuit welke rolopvatting de gemeente taken
en opgaven invult.
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2 Een begrijpelijke begroting (spoor 1)
In de begroting koppelen we inhoudelijke ambities aan beschikbare middelen (de budgetten).
Kortgezegd beantwoorden we daarmee de vraag: welk resultaat we willen bereiken en wat hebben
we daarvoor over? We willen dat onze begroting begrijpelijk is. Daarmee bevorderen we dat het
gesprek tussen het college en onze raad scherper gevoerd kan worden en dat onze partners
begrijpen waar we voor staan en wat we willen bereiken. Een begrijpelijke begroting betekent ook
dat er een begrijpelijke jaarrekening komt.

Reactie op het advies van de rekeningencommissie
De rekeningencommissie heeft over dit streven een advies uitgebracht dat op 27 mei in de
gezamenlijke commissie is voor besproken en tegelijkertijd met dit voorstel in onze raad wordt
behandeld. Het college wil dat advies van de rekeningencommissie volgen. Als we de voorstellen van
de rekeningencommissie aan de raad langslopen betekent dat het volgende:
1. Wij onderschrijven de criteria van paragraaf 3.2 van het rapport van de rekeningencommissie
2. Wij nemen de uitgangspunten van paragraaf 3.4 van het rapport van de rekeningencommissie
over met uitzondering van de twee laatste uitgangspunten (zie toelichting hierna)
3. Wij nemen de voorgestelde nieuwe programma-indeling één op één over
4. Wij onderschrijven het voorstel om de huidige toerekening van overheadkosten te handhaven,
totdat duidelijk is wat er met de aanbevelingen van de commissie Depla over dit onderwerp is
gebeurd (al dan niet in wetgeving omgezet)
5. Wij onderschrijven dat de raad autoriseert op het niveau van de totale lasten respectievelijk
baten per begrotingsprogramma
6. Wij ontwerpen de begroting 2016 volgens de contouren geschetst in hoofdstuk 5 van het rapport
met de nuancering dat we op sommige punten beperkt worden door onze technische
mogelijkheden
7. Wij nemen het voorstel van de rekeningencommissie over de verschijningsvorm van de begroting
over
Hieronder lichten wij ons standpunt met betrekking tot de voorstellen 2, 3, 5, 6 en 7 van de
rekeningencommissie toe. Daarna geven wij aan hoe wij het nieuwe ontwerp gaan uitwerken.

Toelichting bij beslispunt 2: uitgangspunten voor een nieuwe programmabegroting
De twee laatste uitgangspunten van paragraaf 3.4 luiden:



De begroting biedt per programma inzicht in de wettelijke en niet-wettelijke taken.
De begroting geeft meer inzicht in de afwegingen die college en gemeenteraad hebben gemaakt
bij het toerekenen van middelen aan bepaalde beleidsonderdelen.

Beide uitgangspunten hebben te maken met de vraag welke rol de gemeente voor zichzelf ziet bij de
verschillende taken en opgaven. Het kader van waaruit wij kijken naar onze rol beschreven we in het
vorige hoofdstuk. Het onderscheid tussen puur wettelijke en niet-wettelijke taken is op hoofdlijnen
niet altijd exact aan te geven. De programmabegroting geeft op hoofdlijnen een overzicht van taken
en opgaven en we willen bevorderen dat de programmabegroting kort en bondig is. Dat is ook een
nadrukkelijk advies van de rekeningencommissie. Op het moment dat we tot in detail de
programmabegroting opstellen, heeft dat direct effect op de wijze waarop administraties,
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rapportages en ook de jaarrekening moeten worden opgezet. Het levert ons allen veel werk op, leidt
tot omvangrijke documenten waarmee de leesbaarheid en toegankelijkheid teniet worden gedaan.
In plaats daarvan stellen wij voor (zie vorig hoofdstuk) om bij iedere beleidsvisie en uitvoeringsnota
expliciet aan te geven wanneer wij welke rol hebben.

Toelichting bij beslispunt 3: een nieuwe programma-indeling
Het voorstel om de huidige 16 begrotingsprogramma’s om te vormen naar 5 nieuwe
begrotingsprogramma’s, die zijn samengesteld vanuit het perspectief van de inwoners van
Hilversum, nemen wij graag over. De vijf nieuwe begrotingsprogramma’s zijn Wonen & Leven, Zorg,
Werken, Bestuur en Financiën & grondexploitaties. In de tabel hieronder is de transitie van 16 naar 5
begrotingsprogramma’s weergegeven.
Nieuwe programma's
Wonen en Leven

Huidige programma's
7 Wonen / ISV (zonder grondexploitaties)
15 Ruimtelijke ordening
12 Sport en recreatie
9 Cultuur en monumentenzorg (incl. evenementen)
6 Milieubescherming, natuur en leefbaarheid
13 Vergunningverlening en handhaving
5 Beheer openbare ruimte

Zorg

4 Welzijn en zorg, incl. volksgezondheid
3 Onderwijs en jeugdzaken

Werken

8 Economische zaken en media (zonder evenementen)
2 Sociale zaken
14 Bereikbaarheid

Bestuur

11 Bestuurlijke aangelegenheden
16 Dienstverlening
10 Openbare orde en veiligheid, brandweer

Financiën en Grondexploitaties

1 Financiën
7 Grondexploitaties

Programma Wonen verdeeld over de programma's Wonen en Leven en Financiën en Grondexploitaties
Programma Economische Zaken verdeeld over over de programma's Wonen en Leven en Werken

Per begrotingsprogramma geven we onze ambities aan. Daarin willen we – passend bij het advies van
de rekeningencommissie - focus aanbrengen. Dat doen we allereerst door per begrotingsprogramma
de ambities uit de vijf ster-programma’s op te nemen. Dat zijn de politieke speerpunten die we voor
deze collegeperiode hebben gesteld. Voor het overige deel van het begrotingsprogramma, het
reguliere deel, benoemen we daarna de belangrijkste ambities. We beperken ons in het totaal van de
programmabegroting (de vijf begrotingsprogramma’s samen) tot veertig ambities.
De ambities van één ster-programma kunnen in verschillende begrotingsprogramma’s terechtkomen.
Zo zal het sterprogramma Buurten in meerdere begrotingsprogramma’s terugkomen, omdat het
zowel raakvlakken heeft met zorg als met werken als met wonen. Om die reden vatten wij de
sterprogramma’s in een apart onderdeel van de begroting nog eens samen. Binnen en tussen de sterprogramma’s kan niet worden geschoven met budgetten die afkomstig zijn uit verschillende
begrotingsprogramma’s, zonder goedkeuring van de raad.
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Toelichting bij beslispunt 5: autorisatieniveau op programmaniveau
Wij onderschrijven het uitgangspunt om het autorisatieniveau te houden op het niveau van de totale
lasten respectievelijk de totale baten per begrotingsprogramma. Door de grotere omvang van de
nieuwe begrotingsprogramma’s gaat de raad daarmee meer op hoofdlijnen sturen. Dit sluit aan bij
de in 2013 geïntroduceerde planning en control-cyclus nieuwe stijl. Wij blijven proactief met onze
raad in gesprek over politiek relevante financiële en inhoudelijke wijzigingen. Die afspraken hebben
we al gemaakt bij het vaststellen van de P&C-cyclus nieuwe stijl. Die wijzingen dus niet. Het college
zal wel de afspraak “de Raad wordt bij majeure of politiek gevoelige wijzigingen, ook als deze binnen
een begrotingshoofdstuk vallen, vooraf geconsulteerd”, van nadere duiding voorzien, zodat de Raad
voldoende comfort heeft dat zij sturing in handen houdt. Daarnaast kan onze raad door het
vaststellen van beleidsnota’s blijven sturen op specifieke beleidsonderwerpen.

Toelichting bij beslispunt 6: de contouren van de nieuwe begroting
Om de contouren van de nieuwe programmabegroting duidelijk te maken geeft de
rekeningencommissie een voorbeeld van een totaaloverzicht van de begrotingsprogramma’s, een
voorbeeldstructuur van een programma en een voorbeeldstructuur van een samenvatting per ster.
Wij zullen deze voorbeelden als leidraad gebruiken voor het nieuwe begrotingsontwerp maar
moeten rekening houden met wat technisch mogelijk is. Om redenen van efficiency en
betrouwbaarheid willen wij de informatie die in de begroting wordt opgenomen zoveel mogelijk via
een geautomatiseerd proces ophalen en weergeven. Dit kan betekenen dat de nieuwe begroting qua
vormgeving licht afwijkt van de geschetste contouren. Een voorbeeld daarvan zijn de visualisaties. De
doorontwikkeling van de begroting naar een web-based versie in 2017 biedt weer meer
mogelijkheden om aan te sluiten bij de oorspronkelijke voorstellen van de rekeningencommissie (zie
ook de toelichting bij beslispunt 7). We bieden aan de rekeningencommissie tijdens het opstellen van
de programmabegroting mee te nemen in de vormgeving.

Toelichting bij beslispunt 7: verschijningsvorm
Voor de begroting 2016 heeft de rekeningencommissie gekozen voor de tussenvorm van een
doorklikbare pdf-begroting. Dit is een pdf-bestand dat met behulp van goedgekozen links
gemakkelijk te doorlopen is, maar in feite niets anders is dan een digitaal boek. Dit type bestand is
ook gemakkelijk uit te printen. De rekeningencommissie heeft daarnaast aangegeven dat er ook
behoefte is aan een aantal fysieke boekwerken. Wij komen voor wat betreft de begroting 2016 graag
aan die wens tegemoet, maar hopen straks met een web-based begroting 2017, die de
begrotingsinformatie nog gemakkelijker toegankelijk maakt, die behoefte weg te nemen.

Verdere uitwerking van het nieuwe begrotingsontwerp
Wij nemen ons voor om de begroting te gaan opsplitsen in twee delen. Deel 1 omvat ca. 80 blz.
(voorheen ca. 225 blz.) en bestaat uit de volgende onderdelen:
1. de algemene en financiële beschouwingen.
2. de vijf begrotingsprogramma’s, met daarin verwerkt de ambities van de vijf sterprogramma’s én
de ambities over het reguliere deel.
3. een integrale weergave van de vijf sterprogramma’s (nieuw).
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Deel 2 omvat eveneens ca. 80 blz. (t/m begroting 2015 ca. 125 blz.) en bestaat uit de volgende
onderdelen:
1. de paragrafen (niet gewijzigd).
2. de wettelijk voorgeschreven financieel-technische informatie.
Deel 1 van de begroting is zoveel mogelijk ontdaan van technische informatie. Zo neemt de
begrijpelijkheid toe. De cijfers die wél zijn opgenomen - de budgetten van de begrotingsprogramma’s
- bieden een goede begrijpelijke basis.
Deel 2 bevat alle wettelijk voorgeschreven informatie, die voor de communicatie naar de stad niet
nodig is. Zowel deel 1 als deel 2 bevatten kaders. De raad moet daarom beide delen vaststellen.

In de begrotingsprogramma’s op te nemen informatie
Elk begrotingsprogramma bevat een inleiding waarin op hoofdlijnen wordt beschreven waar het
programma over gaat. Daarna wordt in het begrotingsprogramma onderscheid gemaakt tussen de
“opgave voor de stad” en de “ambities van de gemeente”. De opgave voor de stad is een nieuw
element dat is toegevoegd vanuit de behoefte om samen met de stad de opgaven voor de komende
jaren te verkennen en helder te krijgen. Binnen die opgave geven wij aan welke gemeentelijke
ambities wij hebben. Dit is een nieuwe benadering en vraagt om een andere manier van werken die
nog op gang moet komen. Dit programmaonderdeel zal dus in de begroting 2016 nog voornamelijk
de “gemeentelijke kijk” op de stedelijke opgaven bevatten.
De opzet van de nieuwe begrotingsprogramma’s bestaat in overeenstemming met het advies van de
rekeningencommissie uit: de ambities van de gemeente, de resultaten van de gemeente, de plannen
van de gemeente en de beschikbare gemeentelijke financiële middelen. Het woord “gemeente” is
toegevoegd om duidelijk te maken waar de gemeente voor staat en hoe dit zich verhoudt tot de
“stedelijke” opgave die meer omvat dan de gemeentelijke ambities. Het combineren van heldere
ambities met informatie over het beschikbare budget is zeker voor de sterprogramma’s een
belangrijke randvoorwaarde om met partners het gesprek aan te gaan (zie ook hoofdstuk 4).

Ambities van de gemeente (voorheen beleidsdoelen)
We beperken ons voor de totale programmabegroting tot maximaal veertig ambities. Deze ambities
verdelen we over de begrotingsprogramma’s naar “politieke zwaarte”. Dat kan betekenen dat het
ene begrotingsprogramma wat meer ambities kent, dan het andere. De ambities van de
sterprogramma’s maken daar onderdeel van uit en worden herkenbaar gepresenteerd. De ambities
zijn voor het lopende begrotingsjaar vertaald in plannen die financieel volledig zijn gedekt (met
gemeentelijke euro’s). Dat is logisch, want we presenteren altijd een sluitende begroting.

Resultaat van de gemeente
De te behalen resultaten worden weergegeven door indicatoren die aangeven in welke mate de
gemeentelijke ambities zijn gerealiseerd. De opgave is om indicatoren te vinden die een groot deel
van de ambitie dekken en aldus de kern van de ambitie raken. Om als goed sturingsmiddel te kunnen
fungeren moet de door de indicatoren weergegeven informatie gemakkelijk te ontsluiten zijn. Het
vinden van de juiste indicatoren zal niet in één keer lukken.
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Plannen van de gemeente (voorheen prestaties)
Activiteiten die we gaan uitvoeren om de ambities van de gemeente te realiseren. De in het
begrotingsprogramma genoemde plannen zijn allen volledig met gemeentelijke euro’s gedekt.
Plannen waarvoor nog budget moet worden gevonden zijn niet in het begrotingsprogramma
opgenomen. De plannen die voortvloeien uit een sterprogramma worden herkenbaar gepresenteerd.

Financiële middelen van de gemeente
De begrotingsprogramma’s bevatten informatie over het beschikbare budget voor het begrotingsjaar
en de budgetten voor de jaren erna (de meerjarenraming die vier jaar omvat). De budgetten van de
vijf begrotingsprogramma’s bij elkaar opgeteld geven de totale begroting weer. Alle overige,
financieel-technische informatie is terug te vinden in deel 2 van de begroting.

Schematische weergave van de begroting
PROGRAMMABEGROTING
Boek 1
(omvang 80 pagina’s)
Inhoudsopgave:
1.

Van oud naar beter (leeswijzer)

2.

Algemene en financiële beschouwingen
(boodschap van het college)

3.

De vijf begrotingsprogramma’s
1. Wonen & Leven
2. Zorg
3. Werken
4. Bestuur
5. Financiën

4.

Boek 2
(omvang 80 pagina’s)
Inhoudsopgave:
De paragrafen
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Lokale heffingen
Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Onderhoud kapitaalgoederen
Financiering
Bedrijfsvoering
Verbonden partijen
Grondbeleid

2.

Het overzicht van baten en lasten en de toelichting
a. Overzicht van algemene dekkingsmiddelen
en het bedrag voor onvoorzien
b. Toelichting op de verschillen
c. Overzicht van incidentele baten en lasten
d. EMU

3.

De uiteenzetting van de financiële positie en de
toelichting
a. Staat van personeel
b. Staat van investeringen
c. Staat van financiering
d. Staat van reserves
e. Staat van voorzieningen

4.

Meerjarenraming en de toelichting

5.

Productenraming

6.

Overzicht kapitaallasten (afschrijvingen en rente)

Overzicht van de sterprogramma’s

10

Uitgangspunt voor de nieuwe programmabegroting is dat deze alleen de wettelijk voorgeschreven
informatie zal bevatten. De volgende informatie uit de (huidige) programmabegroting 2015 is niet
wettelijk voorgeschreven en zal dus niet meer worden opgenomen:
1. Kerngegevens
2. Overige inkomensoverdrachten
3. Berekening algemene uitkering gemeentefonds
4. Vergelijkende cijfers CBS
5. Staat van overlopende passiva voortvloeiende uit rijksbijdragen en provinciale bijdragen
De productenraming (is overzicht 8.11) zal in de programmabegroting 2016 op het niveau van
functies worden opgesteld, in plaats van op subfunctie-niveau.

Besluitpunten
3. Een begrijpelijke programmabegroting 2016 opstellen op grond van de adviezen van de
rekeningencommissie en de uitwerking ervan uit hoofdstuk 2 van deze kadernota.
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3 De houdbaarheidsopgave (spoor 3)
Aan het begin van deze collegeperiode werd duidelijk dat het bestaande uitgavenpatroon op de
lange termijn niet houdbaar is. Een doorkijk naar de toekomst gaf aan dat op termijn een tekort van
ruim 6 miljoen euro op de begroting zou ontstaan. Tegelijk willen wij ook investeren in de
sterprogramma’s. We kunnen niet meer uitgeven dan er beschikbaar is. Met onze raad is daarom
afgesproken dat er voor deze bestuursperiode een ‘houdbaarheidsopgave’ van € 8 miljoen ligt. Als
college hebben wij voor € 6 miljoen aan ‘actieve opdracht’ meegenomen. De overige € 2 miljoen is
voorlopig opengelaten, in afwachting van de kerntaken en rollendiscussie in de gemeenteraad. In
hoofdstuk 5 bij de meerjarenbegroting komen we daarop terug.
In de lopende programmabegroting 2015 is van de € 6 miljoen reeds € 1,5 miljoen structureel
ingevuld, waarmee een taakstelling van € 4,5 miljoen overblijft voor 2016 en verder. Op basis van het
debat in de gezamenlijke commissie van 27 mei jl., laten wij in onderstaande tabel zien hoe wij deze
taakstelling realiseren.
In deel I van de tabel is aangegeven hoe de taakstelling van € 4,5 miljoen is opgedeeld in de thema’s
welzijn & zorg (A+B) en organisatie (C+D). Deze zoekrichtingen zijn bepaald in de Sternota die eind
2014 met uw raad is besproken. Deel II van de tabel geeft aan welke concrete bezuinigingen het
college wil inboeken in de meerjarenbegroting om aan deze taakstelling te voldoen. Onderaan de
tabel staat het resultaat van de voorgestelde bezuinigingen ten opzichte van de taakstelling. Voor
2016 betekent dit dat er € 456.000,- meer wordt bezuinigd dan de gestelde taakstelling. In hoofdstuk
5 geven we aan wat dat betekent voor de meerjarige begrotingsresultaten.
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Ref. Omschrijving

2015

I
A
B
C
D

Resterende taakstelling € 4,5 miljoen
Hervormingen sociale zaken en welzijn
Hervormingen zorg
Bezuiniging op faciliteiten en inkoop
Besparing op uitvoering werkzaamheden

II

Realisatie van deze taakstelling

A
1
2
3

Hervormingen sociale zaken en welzijn
Transformatiebudget WMO
Tegemoetkoming collectieve zorgverzekering
Vraaggericht Welzijn (subsidies)

B
4
5
5

Hervormingen zorg
Meer indicaties zelf doen
Onderschrijdingen budget woning aanpassingen
Onderschrijdingen budget regionaal vervoer

C
6
7
8
9
10
10
10
10

Bezuiniging op faciliteiten en inkoop
Afsluiten lang openstaande kredieten (2 jaar)
Inhuur extern personeel
Ambitie verlaging eigen gebouwen
Verlagen budget autonome ontwikkelingen
Bedingen voordeligere voorwaarden leveranciers
Bedingen voordeligere voorwaarden raamcontracten
Intensiveren regionaal aanbesteden
Facilitaire inkoop versneld aanbesteden

D
11
12
13

Besparing op uitvoering werkzaamheden
Personeelsbeleid
Overige personeelslasten
Effecten nieuw functiehuis

Totaal van bezuinigingsvoorstellen
Resultaat taakstelling (budgettair effect)

2016

2017

2018

2019

-

689
232
560
597
2.077

1.500
300
1.220
1.480
4.500

1.500
300
1.220
1.480
4.500

1.500
300
1.220
1.480
4.500

-

-250
-600
-850

-65
-250
-800
-1.115

-131
-250
-1.119
-1.500

-131
-250
-1.119
-1.500

-

-50
-200
-50
-300

-50
-200
-50
-300

-50
-200
-50
-300

-50
-200
-50
-300

-

-200
-150
-5
-150
-100
-75
-5
-685

-200
-300
-75
-300
-95
-175
-150
-10
-1.305

-200
-300
-100
-450
-140
-250
-200
-25
-1.665

-200
-300
-100
-600
-240
-250
-200
-25
-1.915

-

-398
-200
-100
-698

-747
-200
-200
-1.147

-1.068
-200
-200
-1.468

-1.416
-200
-200
-1.816

-2.533

-3.867

-4.933

-5.531

-456

633

-433

-1.031

Toelichting op de tabel
1. Het budget veranderagenda Wmo is bedoeld voor het transformatieproces van de Wmo. Naar
verwachting is het proces van transformatie met ingang van 2017 grotendeels afgerond,
waardoor dit budget niet langer nodig is. Het budget van € 131.000 kan in 2016 met 50% worden
verlaagd en vanaf 2018 volledig komen te vervallen.
2. Het gemeentelijk budget voor de collectieve zorgverzekering minima kan vervallen omdat de
gemeente hiervoor separaat budget van het rijk ontvangt. Met dit separate rijksbudget is met
ingang van 1 januari 2015 een collectieve zorgverzekering afgesloten met verzekeraar Menzis
voor inwoners met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum. Voor 2015 gold de
collectieve zorgverzekering voor inwoners met een inkomen tot 110%. Die verzekering betaalde
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

we uit eigen gemeentelijk budget. Omdat we nu een directe rijksvergoeding krijgen, kan het
oorspronkelijke budget dat de gemeente begrootte komen te vervallen.
De gemeente zet in op hervormingen binnen welzijn. De ontwikkeling van welzijn nieuwe stijl
gaat gepaard met de afbouw van de bestaande uitvoeringsovereenkomsten met Versa en
anderen. De transformatie naar welzijn nieuwe stijl gaat uit van partnerschap, vraaggericht
handelen, wederkerigheid en eigen kracht van inwoners (uitgebreidere toelichting hieronder). In
2016 wordt er 15% bezuinigd, oplopend tot 27% in 2019.
Door het aantrekken van nieuwe medewerkers en te investeren in de kwaliteit van de
medewerkers is het mogelijk om meer indicaties in eigen beheer te doen. Dat hebben we de
afgelopen jaren gezien. We willen deze kwaliteitsverbetering verder doorzetten. Voor
complexere indicaties, blijft voldoende budget en externe expertise aanwezig.
De uitgaven voor de individuele voorzieningen woningaanpassing en regionaal vervoer zijn
structureel lager dan door de gemeente gebudgetteerd. Door deze budgetten hierop aan te
passen ontstaat een besparing van € 250.000, zonder dat daarbij de huidige kwaliteit van
dienstverlening verslechterd. Dit is een bezuiniging van 12%.
Het voorstel is de door de raad beschikbaar gestelde ‘sterretjesposten’ (investeringskredieten)
die na twee jaar nog openstaan (sterretjesposten) en dus niet zijn ingezet, in te boeken als
bezuiniging.
In de begroting zijn op diverse plekken budgetten opgenomen voor inhuur van extern personeel.
Gezamenlijk telden deze budgetten in de begroting 2015 op tot een bedrag van € 1,6 miljoen. In
2016 willen wij hierop € 150.000 (10%) bezuinigen en vanaf 2017 structureel € 300.000 (20%).
Overigens in 2014 is € 570.000 van het begrote budget niet ingezet.
Voorstel is om oplopend naar 2019 € 100.000 (22%) te besparen op de onderhoudskosten van de
gemeentelijke huisvesting. Dit is mogelijk door het gebruikersonderhoud te clusteren (minder
aanbieders), het groot onderhoud (verantwoord) bij te stellen en door bewuster gebruik te
maken van externe vergaderlocaties.
In de huidige meerjarenraming wordt rekening gehouden met een jaarlijks structureel budget
van € 1.000.000 voor autonome ontwikkelingen. Dit budget kan worden teruggebracht tot
€ 850.000. De besparing is dan elk jaar structureel € 150.000.
De gemeente is een grote inkoper. Door zakelijker in te kopen kunnen hier besparingen worden
bereikt. Voorbeelden hiervan zijn het bedingen van kortingen (1%), het centraal beheren van
facilitaire contracten (5%), het strakker sturen op de te leveren producten en prestaties van
derden , het efficiënter inrichten van het inkoopproces, het verscherpen van raamcontracten en
het behalen van schaalvoordelen door meer regionale samenwerking op inkoop.
We realiseren deze besparing door een reductie van 25 fte via door- en uitstroom in de komende
vier jaar (uitgebreidere toelichting hieronder).
Door de reorganisatie is scherper inzicht ontstaan in de besteding van de ‘overige
personeelslasten’. Door de nieuwe organisatie-opzet is het mogelijk 20% minder op deze post uit
te geven t.o.v de situatie voor 2015.
Het toepassen van het nieuwe functiebeschrijvings- en waarderingssysteem maakt het mogelijk
scherper te sturen op inzet van medewerkers. Dat levert geleidelijk een besparing op van 0,5%
op de salariskosten.

Verdere onderbouwing van de punten 3 en 11
Tijdens de gezamenlijke commissie op 27 mei stelde onze raad specifiek vragen over zowel punt 3
Vraaggericht welzijn als punt 11 Personeelsbeleid. We geven hierbij dan ook een uitgebreidere
toelichting op deze twee punten.
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Ad 3: Vraaggericht welzijn
Het realiseren van welzijn is een verantwoordelijkheid van de gemeente. De wijze waarop deze
verantwoordelijkheid ingevuld wordt, is niet wettelijk vastgelegd. Hierdoor is het één van de
zoekrichtingen waarop bezuinigd kan worden en is het onderdeel geworden van het realiseren van
de houdbaarheidsopgave.
De inschatting is dat door herstructurering van welzijn op termijn besparing mogelijk is. Zonder dat
dit ten koste gaat van de kwaliteit. Dit resultaat kan, sociaal domein breed, geboekt worden door het
realiseren van betrokkenheid bij inwoners en inzetten op het nemen van verantwoordelijkheid.
Daarnaast zal, door dit te combineren met een stevige sociale basisinfrastructuur, volumedemping
gerealiseerd worden op de inzet van individuele voorzieningen. Met name de inzet op “één plan”,
brengt naar ons oordeel efficiency met zich mee. Door achter symptomen goed te zoeken naar de
vraag, kunnen zorg en welzijn effectiever en minder kostenintensief.
Het is nog wel de vraag of deze bezuiniging al in 2016 in effect resulteert en misschien zelfs een
incidentele investering nodig heeft om effectief te kunnen zijn. Ook bestaat er enige onzekerheid
over de termijn waarop deze winsten geboekt kunnen worden. We beschouwen dit als een risico.
Ad 11: Personeelsbeleid
Over de inkrimping van 25 fte via “natuurlijk verloop” zijn in de gezamenlijke commissie vragen
gesteld. Het beeld leek te ontstaan of elke medewerker die met pensioen gaat de komende jaren
niet wordt vervangen, zonder dat hier een strategische gedachte aan ten grondslag ligt. Dit is niet het
geval. De komende jaren wordt in totaal een uitstroom verwacht van 75 fte. Van deze
formatieplekken worden er 50 ingevuld. Dit geeft ruimte voor interne mobiliteit en voor het
aannemen van een aantal nieuwe medewerkers. De reductie willen we realiseren enerzijds door het
verder vereenvoudigen van werkprocessen, bemenst met de juiste man/vrouw op de juiste plek, en
anderzijds door met name in de overheadtaken te schrappen.

Risico’s
Het grootste deel van bovenstaande bezuinigen zijn direct, zonder aanvullende uitwerking, inpasbaar
in de begroting 2016 en de daarop volgende jaren. Uitzondering hierop zijn de bezuinigingen ten
aanzien van:
 Vraaggericht welzijn (subsidies) (item 3)
 Bedingen voordeligere voorwaarden leveranciers (onderdeel van item 10)
 Bedingen voordeligere voorwaarden raamcontracten (onderdeel van item 10)
 Intensiveren regionaal aanbesteden (onderdeel van item 10)
 Uitstroom benutten voor kritische vacatures (item 11)
Voor bovenstaande vijf bezuinigingsvoorstellen geldt dat in de uitvoering pas de werkelijke
bezuinigingsmogelijkheid zichtbaar wordt. Het zijn dus goed beredeneerde schattingen. Wij zullen
onze raad blijven informeren over de realisatie. Mocht het zo zijn dat deze bezuinigingsvoorstellen
niet of maar deels realiseerbaar zijn, dan komen wij met alternatieve voorstellen. De taakstelling van
€ 4,5 miljoen is en blijft onze opdracht.

Besluitpunten
4. De bezuinigingen genoemd onder nummer 1 tot en met 13 uit hoofdstuk 3 van deze Kadernota
vast te stellen en (meerjarig) te verwerken in de programmabegroting 2016.
5. De bezuiniging van € 2 miljoen die was opengelaten in afwachting van de kerntaken- en
rollendiscussie te verbinden aan de nieuwe houdbaarheidsopgave uit hoofdstuk 5 van deze
Kadernota.
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4 Vijf sterren (spoor 4)
De vijf grootste opgaven voor Hilversum in de periode 2014-2018
zijn de nieuwe zorgtaken, de verbetering van het centrum, de
ontwikkeling van mediastad, goed wonen en sterke buurten. Met
deze vijf opgaven verhogen we de kwaliteit van onze stad.
Voor de vijf opgaven hebben we vijf ster-programma’s ingericht.
Een ster-programma bestaat uit een beperkt aantal sterke en
concrete impulsen om beter en sneller (lees: met focus) gedeelde
ambities te bereiken. Bijvoorbeeld door te experimenteren,
intensiveren of te hervormen. Het programma krijgt inhoud door de voortdurende dialoog tussen
gemeente, inwoners, ondernemers, bedrijven, instellingen, verenigingen en andere partners, ook
buiten de stad.
Een ander kenmerk van een ster-programma is dat het tijdelijk van aard is. Door maatschappelijke en
economische ontwikkelingen liggen er over een aantal jaren waarschijnlijk nieuwe grote opgaven
voor Hilversum, die wellicht in een volgende bestuursperiode om andere ster-programma’s en
financiële herprioritering vragen.
In de gezamenlijke commissie van 27 mei werd nadrukkelijk de oproep gedaan om eerst de dialoog
met partners aan te gaan, voor besluiten te nemen. Zo gaan we in de ster-programma’s ook te werk.
In 2014 zijn we begonnen met zoeken naar partijen met wie we ambities delen en van wie waarden
en belangen aansluiten bij de onze. Elke partij doet dat natuurlijk vanuit zijn eigen
verantwoordelijkheid en mogelijkheden om bij te dragen aan de toekomst van Hilversum.
Dit hoofdstuk bevat een uitnodiging aan inwoners en partijen om voor de vijf grote opgaven met ons
het programma verder vorm te geven. We beschrijven nu ons beeld van de verschillende opgaven,
onze ideeën over waar het gesprek met de stad over zou moeten gaan, via welke ‘platforms’ we die
gesprekken organiseren en wat we bereid zijn als inzet van de gemeente in de programmabegroting
2016 op te nemen. Bij de programmabegroting 2016 maar ook daarna is de gemeenteraad in positie
om besluiten te nemen over de opbrengst van deze gesprekken.

Impulsen voor experimenten, investeringen of hervormingen
Naast onze verantwoordelijkheid voor een sluitende begroting, zoeken we in onze begroting ruimte
om vanuit de ster-programma’s ook daadwerkelijk impulsen te kunnen geven: voor experimenten,
intensiveringen of hervormingen. In deze Kadernota geven we per ster-programma aan welk budget
wij als inzet voor de gesprekken met de stad willen ‘labelen’. Sommige budgetten willen we voor
andere activiteiten inzetten dan waarvoor ze nu beschikbaar zijn. Per ster-programma staat dat
aangegeven. We hopen door deze impulsen onze partners te verleiden tot een wederzijds
commitment om stevig en blijvend in onze stad te investeren. In het centrum zien we dat
bijvoorbeeld al gebeuren. Onze ambitie voor de programmabegroting 2016 is dat we naast financiële
middelen ook niet-financiële elementen zoals inzet, netwerk, kennis, vereenvoudiging van
regelgeving voor dat jaar opnemen.
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Het is voorstelbaar en misschien zelfs wenselijk dat de gesprekken met partijen in de stad in de
komende maanden leiden tot andere inzichten of plannen. Dat hoort bij samenwerken. Misschien
zijn andere impulsen nodig, of zijn sommige impulsen niet zo nodig als wij nu denken. In het gesprek
met de stad willen we per ster-programma de totale financiële opgave in beeld brengen. Zo kunnen
we bepalen of onze inzet in verhouding staat tot wat onze partners investeren en doen. Dat geldt
ook voor ‘kritische prestatie-indicatoren’, die we in de programmabegroting per ster-programma
opnemen.
Wat we tot september ophalen, verwerken we in de programmabegroting. Gewijzigde en nieuwe
inzichten na die tijd leggen we in de loop van 2016 via begrotingswijzigingen aan de raad voor. Die
werkwijze zal de komende jaren gewoonte worden, aangezien we continue met de stad in gesprek
zijn en blijven. Zo houden we ruimte voor nieuwe initiatieven en kansen die zich aandienen.
Het mag duidelijk zijn dat voor een goede samenwerking met de stad gerichte organisatorische en
financiële inzet nodig is. Daarin helpen de organisatieontwikkeling en de nieuwe begroting ons voor
een belangrijk deel. Ook hoort daar een duidelijke afspraak met de raad bij: aan de voorkant (nu)
een duidelijk en intensieve politieke sturing door de raad over de prioriteiten, daarna ruimte voor het
college en organisatie om met de stad resultaten te behalen.

Vijf verschillende vertrekpunten
De dialoog over de vijf ster-programma bevindt zich op dit moment voor elk programma in een ander
stadium. Zo is de dialoog over de Nieuwe Zorgtaken al geruime tijd aan de gang en is die voor
Buurten recent opgestart. Onderstaande figuur geeft aan waar elk van de programma’s zich bevindt.
Duidelijk mag zijn dat er geen blauwdruk is voor een programma, maar elk programma vraagt om
maatwerk in organisatorische en financiële inzet.
Buurten

Definiëren
ambities

Centrum

Mediastad

Formeren
partnerschappen

Gezamenlijke
agenda

Plannen
uitvoeren

Nieuwe
zorgtaken

Wonen

evalueren
Bij de Nieuwe Zorgtaken gaat het gesprek vooral over de veranderende verhouding tussen inwoners,
overheid en zorgaanbieders, met het oog op een goede ondersteuning ter versterking van de
zelfredzaamheid van onze inwoners. De partners zijn in beeld. Buurten is gestart met de eerste
buurtgesprekken, over bijvoorbeeld onderhoud, omgeving, veiligheid, identiteit en natuurlijk Welzijn
Nieuwe Stijl. Ook hier gaat het gesprek over de veranderende verhouding tussen inwoners, overheid
en partijen in de stad. Voor het Centrum zijn er concrete plannen en zijn partners in beeld, maar gaat
het gesprek nu vooral over het ‘vehikel’ waarin de samenwerking vorm krijgt. We denken aan een
vorm van centrummanagement. Voor Mediastad doet de gemeente dit jaar een concreet voorstel
aan partners en hoopt daarmee hen te verleiden om eveneens organisatorisch en financieel
commitment te geven. Bij Wonen zijn we van plan om woningbouw en huisvestingsbeleid te herzien
en hebben we allerlei ambities voor groen, erfgoed en duurzaamheid. We hebben nog niet alle
partners gevonden en zijn van plan gesprekstafels te organiseren voor de dialoog.
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Programma Nieuwe Zorgtaken 2016
Opgave voor de stad
Vanaf 1 januari 2015 zijn de drie decentralisaties in het sociaal domein een feit. Een enorme
verandering voor alle gemeenten in Nederland. Op het terrein van jeugdzorg, Wmo en participatie is
de opgave de zorg voor kwetsbare mensen anders dan voorheen te organiseren. Het programma
slaagt als we maatwerk en kwalitatief goede zorgvoorzieningen en dienstverlening bieden, binnen de
budgetten die daarvoor beschikbaar zijn. Daarbij kijken we welke hulp vanuit het eigen netwerk
geboden kan worden.

Gesprek met de stad
Het gesprek met inwoners en zorgaanbieders gaat over de veranderende verhouding tussen
overheid, inwoners en organisaties. Dit noemen we de ‘transformatie’. Het zal een aantal jaren duren
voordat we de veranderingen hebben gerealiseerd én we van ‘reguliere’ uitvoering kunnen spreken.
We bouwen voort op de ingezette gesprekken met partners en goede ervaringen met de uitvoering
van de Wmo.

Partners en gespreksthema’s
Met onze partners willen wij de zelfredzaamheid van onze inwoners
versterken, met inzet van kwalitatief goede zorg en ondersteuning. Het
gesprek met onze partners gaat over:
1. Hoe organiseren we dat inwoners kunnen meedoen aan de
samenleving, economisch en sociaal?
2. Hoe betrekken we het persoonlijke netwerk bij de zorg van
kwetsbare mensen?
3. Wat bieden we aan inwoners die dit niet op eigen kracht kunnen,
ook niet met lichte hulp van anderen?
4. Hoe organiseren we de toegang tot ondersteuning laagdrempelig en
effectief?
Onze partners voor de nieuwe zorgtaken zijn in beeld. De belangrijkste zijn:





Inwoners (via het Sociaal Plein op individueel niveau). Via buurtgesprekken (programma Buurten)
maar ook via de Sociaal Domein Raad (opvolger van de Wmo-raad)
De professionals/de instellingen, waarbij we voor Hilversum een Taskforce hebben ingericht
Werkgevers én werknemers, voor de realisatie van de Participatieopgave
andere gemeenten (gemeenten regio Gooi- en Vechtstreek, soms ook in breder verband in
gemeenschappelijke regelingen)

We willen in 2015 en 2016 vanuit het sterprogramma Nieuwe Zorgtaken enkele gerichte impulsen
geven:
-

-

Experimenten bewonersinitiatieven. We vinden het belangrijk dat inwoners meer voor én
met elkaar doen. Programma Buurten én Nieuwe Zorgtaken hebben hierin een belangrijk
raakvlak. We willen de participatie van onze inwoners versterken en onderzoeken of ze ook
zelf hierin meer verantwoordelijkheid willen dragen.
Verbeteren van samenwerking tussen professionals: Taskforce. De Taskforce is een breed
platform van managers, dat wil opereren als ambassadeurs voor de veranderingen in
Hilversum. Deelnemers aan de Taskforce zijn instellingen op het terrein ouderenzorg,
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-

-

jeugdzorg, psychiatrie, maar ook bijvoorbeeld de woningbouwcorporatie, een huisarts, het
ziekenhuis Ter Gooi én de zorgverzekeraar Achmea.
Realiseren banenafspraak: met de sociale partners in de Werkkamer. Onze inwoners
perspectief bieden op werk: economisch- of sociaal werk. Dat is waar het in de Participatie
opgave om draait. Met de gemeenten, werkgevers én werknemers in onze regio hebben we
hierover afspraken gemaakt in de regionale ‘Werkkamer’. Voor 2016 gaat het regionaal om
het plaatsen van 230 inwoners (waarvan 55 bij de overheid).
Realiseren van nieuwe inkoop: met de regiogemeenten, belangenbehartigers én
gebruikers. In 2014 hebben we samen met de regiogemeenten in de regio Gooi en
Vechtstreek de nieuwe hulpverlening ingekocht voor twee jaar. Voor deze overgangsperiode
is bewust gekozen, zodat we ruimte hebben om veranderingen in de zorg geleidelijk in te
voeren. Deze nieuwe inkoop (> 2017) moet leiden tot meer samenhang en minder
specialistische producten.

In het voorjaar van 2015 hebben we een werkconferentie georganiseerd voor Hilversumse
professionals in het Sociaal Domein. We hebben gemerkt dat we hiermee voorzien in een grote
behoefte: elkaar ontmoeten en kennis delen. We vinden het belangrijk om samen met de partners te
blijven investeren in dit soort bijeenkomsten.

Inzet van de gemeente
Voor de Nieuwe Zorgtaken hebben we de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen. In
onderstaande tabel staat dat we voor 2016 bijna € 44 miljoen aan budgetten aan het sterprogramma toe zullen rekenen. Vanuit het participatiebudget uit het huidige begrotingsprogramma 2
koppelen we het deel dat we gereserveerd hebben voor re-integratie. Uitvoering van de WSW
(Tomin), bijstandsuitkeringen, loonkostensubsidie en minima beleid blijven behoren tot de reguliere
taken.
Ster-budget
Nieuwe
Zorgtaken
2016

Progr. Omschrijving

2
3
3
4
4

2017

2018

2019

2020

Participatie budget
Pijler 1: Brede Ontwikkeling
Pijler 3: Passende Ondersteuning
Samenhang in de sociale leefomgeving
Samenhang en kwaliteit in individueel maatwerk

4.381
27
15.813
486
23.485

4.381
27
15.813
486
23.185

4.381
27
15.813
486
23.185

4.381
27
15.813
486
23.185

4.381
27
15.813
486
23.185

Totaal ster-budget Nieuwe Zorgtaken

44.192

43.892

43.892

43.892

43.892

Bestaande budgetten/activiteiten

-44.192

-43.892

-43.892

-43.892

-43.892

Dekking ster-budget Nieuwe Zorgtaken

-44.192

-43.892

-43.892

-43.892

-43.892

Verder besluit onze raad in juli 2015 over het creëren van een transformatiebudget ad € 300.000 ten
laste van de bestemmingsreserve Sociaal Domein, bedoeld voor de genoemde experimenten en het
verbeteren van samenwerking tussen professionals (Taskforce).
Bij deze budgetten merken we op dat er onzekerheid blijft over aantallen cliënten, kosten van
ondersteuning, maar ook over het budget van het Rijk. Het duurt een aantal jaren voordat er sprake
kan zijn van ‘een beheerste implementatie’ en veranderingen zijn doorgevoerd.
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Programma Centrum 2016
Opgave voor de stad
Van oudsher heeft het centrum van Hilversum
een lokale en (boven-)regionale functie. Door
allerlei ontwikkelingen staat deze positie echter
onder druk. Een stevige aanpak is nodig om het tij
te keren. De ambitie is om een aantrekkelijk
centrum te realiseren dat aansluit bij de identiteit
van Hilversum. Een centrum dat aantrekkelijk is
om te bezoeken, om in te ondernemen en
culturele initiatieven te ontplooien en om er te
wonen. De Centrumvisie legt het fundament
onder het programma.

Gesprek met de stad
Het gesprek met onze centrumpartners (ondernemers, culturele organisaties, vastgoedeigenaren en
bewoners) gaat over hoe we samen de schouders zetten onder het centrum. Het (beknopte)
uitvoeringsprogramma wordt komende periode nader uitgewerkt. Doel is te komen tot een
gezamenlijke agenda met onze centrumpartners. Richting 2016 wordt toegewerkt wordt naar een
vorm van centrummanagement, waarbij de centrumpartners en de gemeente gezamenlijk sturing
geven aan de investeringen in het centrum. We bouwen daarbij voort op bestaande
overlegstructuren, zoals het Platform Centrum (ondernemers, culturele organisaties,
vastgoedeigenaren) en de Centrumtafel bewoners.

Partners en gespreksthema’s
Het gesprek gaat komende periode over:
1. hoe we van een uitvoeringsprogramma van de gemeente komen naar een gezamenlijke agenda;
2. hoe we het centrum zodanig organiseren dat eenieder vanuit de eigen rol en
verantwoordelijkheid kan bijdragen;
3. op welke wijze we de bewoners van het centrum, die een andere positie hebben dan de
professionele partijen, bij de ontwikkelingen in het centrum betrekken.
Onze partners zijn in beeld. Het gaat om verschillende organisaties (zoals Cultuurnetwerk, Gooische
Brink, Hilversum City, Hilvertshof, Koninklijke Horeca Nederland, Om de Hoek, Stichting Uitgaan)
belangrijke individuele ondernemers/instellingen (zoals De Vorstin, Gooiland, Oldenhof, V&D) en de
grotere vastgoedeigenaren (zoals Kroonenberg, Syntrus Achmea, Unibail-Rodamco). Belangrijke
mijlpaal is de realisatie van centrummanagement, inclusief aanstelling van een centrummanager.
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We willen in 2015 en 2016 vanuit het ster-programma Centrum gericht investeren in:
 aangename pleinen (Langgewenst, Kerkbrink, Kiosk C&A-plein, meer groen);
 fraaie panden (gevelfonds, Eurobioscoop, aanwijzing monumenten);
 aantrekkelijk aanbod (winkels, markt, horeca, cultuur, evenementen, mediatoepassingen en festivals);
 prettig woon- en leefklimaat (afvalzakken het centrum uit, transformatie van lege
kantoorpanden naar woningen);
 gastvrijheid (herinrichting Emmastraat/Gooilandplein, visie op het Stationsgebied);
 stevig partnerschap (centrummanagement, centrumtafels, bestuurswerkgroep).

Inzet van de gemeente
Aan het ster-programma Centrum koppelen we diverse reguliere budgetten uit programma 8
(economische zaken) die logisch tot het centrum horen, zoals budgetten voor de markt en
detailhandel. We koppelen ook budgetten voor toerisme, inclusief evenementen. Deze budgetten
gaan we anders inzetten, op grond van een nieuw evenementenbeleid later dit jaar.
Ster-budget
Centrum 2016

Progr. Omschrijving
8
8
8
5

Economische ontw. (oa gevelfonds en centrummanager)
Markt
Bevordering toerisme
Investeringen (kapitaallasten)

2017

2018

2019

2020

236
80
121
-

236
80
121
288

136
80
121
284

136
80
121
280

136
80
121
276

-200

-200

-100

-100

-100

237

525

521

517

513

Bestaande budgetten/activiteiten
Nog te vinden dekking

-237

-312
-213

-311
-210

-310
-207

-309
-204

Dekking ster-budget Centrum

-237

-525

-521

-517

-513

Stelpost nieuwbeleid
Totaal ster-budget Centrum

In het overzicht zijn extra kapitaallasten opgenomen voor gerichte investeringen in het Langgewenst
(€ 3,5 miljoen, waarvan € 1,5 reeds gereserveerd was), Kerkbrink (€ 1,5 miljoen) en tweerichtingverkeer Emmastraat (€ 1,2 miljoen). In deze plannen komen ook onze groene ambities
ruimschoots aan bod. Extra middelen voor groen op andere plekken in het centrum zijn onderdeel
van de groenimpuls in het ster-programma Wonen. We maken € 0,1 miljoen vrij voor het
centrummanagement en een acquisiteur en € 0,1 miljoen voor een gevelfonds. Verder investeren wij
vanuit beschikbare ISV middelen in een nieuwe kiosk op het CenA plein (€ 0,15 miljoen) en het
Vituspark (€ 0,22 miljoen).
De ambities voor het centrum worden deels gedekt vanuit de stelpost nieuw beleid. Voor de jaren
2017-2020 resteert nog een zoekopgave.
Tot 2018 zal de gemeente grofweg € 10 miljoen investeren in het centrum. Onze ambities en
concrete plannen om te investeren leiden nu al tot enthousiasme bij partners om ook in het centrum
te investeren. Zo investeert Kroonenberg in 2015 en 2016 voor ca. € 23 miljoen in Hilvertshof. Het
stadsfonds heeft € 0,2 miljoen per jaar beschikbaar voor het trekkingsgebied centrum en
verschillende ondernemers/organisaties investeren (geld, energie, creativiteit) in hun eigen
onderneming/organisatie, in gezamenlijke evenementen/marketing en in eigen vastgoed.
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Programma Mediastad 2016
Opgave voor de stad
Hilversum Mediastad gaat over de belangrijkste economische en identiteitsdrager van de stad:
media. Hilversum is mediastad vanwege de aanwezigheid van een omvangrijk aantal mediabedrijven
en de culturele mediageschiedenis. Maar de creatieve sector staat onder druk. De omvorming van
Hilversum als radio- en televisiestad naar een mediastad met volop ruimte voor alle vormen van
media komt maar langzaam op gang. Ook kan het mediagevoel in Hilversum onvoldoende worden
ervaren. Het programma Mediastad heeft daarom twee doelen: media- en ICT-bedrijven in alle
soorten en maten aantrekken en vasthouden en zorgen dat de Mediastad overal in de stad beleefd
wordt. Via die twee lijnen kunnen we Hilversum als de Mediastad van de MRA (centrum van
Amsterdam Media Valley) (inter-)nationaal op de kaart zetten en houden.

Gesprek met de stad
Het gesprek met bedrijven, maatschappelijke en culturele organisaties
gaat over de kracht en ontwikkeling van de Mediastad. Het gesprek wordt
gevoerd vanuit een gedeelde urgentie dat als we nu niet handelen de
bundeling van media-(concept)ontwikkeling, -productie, -presentatie en
(inter)nationale distributie verloren gaat, met negatieve economische en
welvaartseffecten als gevolg. Omdat steden steeds belangrijker worden
voor mensen om te werken, wonen en recreëren is het vergroten van de
aantrekkingskracht van Hilversum van groot belang. Daarom willen we de
media ook in de stad brengen, zodat het mediagevoel wordt ervaren door
inwoners en bezoekers en van daaruit tot impulsen leidt. De centrale
vragen zijn: waar zit onze kracht, welke kant gaan de ontwikkelingen op
en hoe maken we de mediastad toekomstbestendig?

Partners en gespreksthema’s
Met onze partners willen wij graag werken aan een stevige economie en een onderscheidende
uitstraling als Mediastad. Het gesprek met onze partners gaat onder andere over:
1. Werk: Hoe realiseren we een doorlopende huisvestingslijn van creatieve starters met beperkt
budget tot grote organisaties met specifieke eisen?
2. Leren: Hoe organiseren we toegang tot voldoende passend opgeleid personeel en verbeteren we
de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt?
3. Innovatie: Hoe komen we tot vernieuwing en innovatie van de mediasector waarin ICT en
internet een steeds grotere rol spelen?
4. Dienstverlening: Hoe creëren we digitale platforms in de stad waarop inwoners, bedrijven en
andere organisaties content kunnen plaatsen en uitwisselen, en waarop de gemeente
belangrijkste diensten en producten toegankelijk kan maken?
5. Citybranding: Hoe versterken we de zichtbaarheid, levendigheid en aantrekkingskracht van de
Mediastad?
6. Lokale media: Hoe versterken we de lokale media in Hilversum en de regio?
Onze partners zijn talrijk: er zijn alleen al 1.700 creatieve bedrijven in Hilversum gevestigd. We
werken zowel samen met kleine creatieve bedrijven als grote internationale bedrijven. Een greep:
alle publieke en commerciële omroepen, grote facilitaire bedrijven als United, Blue Circle en Ericsson,
kleine creatieven als Elastique en starters op Werf35. Belangrijke culturele organisaties zijn Beeld en
Geluid, de Stichting Omroep Muziek, het Metropole Orkest, Museum Hilversum en De Vorstin. Met
het opbouwen van een netwerk gericht op kleine creatieve ondernemers wordt in 2015 gestart.
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De ontwikkeling van evenementen en citybranding is een gezamenlijke inspanning met het
programma centrum. De Stichting Hilversum Mediafestival is betrokken bij de (door)ontwikkeling van
evenementen. De wens is te komen tot één stevige organisatie die citybranding inclusief
evenementen oppakt met al belangrijkste doel: de Mediastad landelijk op de kaart.
We willen in 2015 en 2016 vanuit het sterprogramma Mediastad gericht investeren in:
 Realisatie nieuw creatief bedrijfsverzamelgebouw in samenwerking met ondernemers en
maatschappelijke organisaties.
 Hilversum Media Campus heeft een stevige organisatie, een groeiend aanbod en trekt studenten
en professionals uit heel Nederland aan. Met het primair en voortgezet onderwijs zijn concrete
afspraken gemaakt over de Mediaschool: over technologie, inhoudelijke ontwikkeling,
stageplaatsen en bedrijfsbezoek.
 De gemeente is ‘launching customer’ van een kansrijk innovatieproject. Thema wordt bepaald in
samenwerking met bedrijven, innovatieplatforms en kennisinstellingen.
 Ontwikkeling virtueel platform dat kan worden ingezet om gemeentelijke diensten en producten
toegankelijk te maken.
 Citybranding met als doel het versterken van het profiel van Hilversum Mediastad door
experimentele en spannende activiteiten en evenementen te organiseren in de stad, zoals de
doorontwikkeling van de Open Studio Dagen naar een stadsbreed evenement, het landelijk op de
kaart zetten van de Top2000 en de ontwikkeling van een nieuw innovatief mediaevenement in
het voorjaar.
 Een stadsredactie die minimaal 60 uur per week content produceert en zichtbaar maakt in het
centrum, samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties, inwoners en bezoekers. In
samenwerking met de lokale omroep.

Inzet van de gemeente
De gemeente zet eerst en vooral capaciteit in: mensen die kunnen verbinden, inspireren, faciliteren
en organiseren. En samen met partners in de stad nieuwe ideeën tot ontwikkeling brengen. In de
begroting worden middelen uit de beleidsdoelen media, economie, toerisme en evenementen en
onderwijs gekoppeld aan het ster-programma Media.
Ster-budget
Media 2016

Progr. Omschrijving
2
3
8
3
8
11
11
16

Media-ict professionals naar werk
Ontwikkeling Mediaschool
Media (hele beleidsdoel incl reserve)
Hilversum Media Campus
van lokale omroep naar regionaal mediacentrum
iMMovator, Mra, EBU en CLICK NL (Regio/Noordvleugel)
Ontwikkeling virtueel platform
Informeren inwoners/bedrijvenv via virtueel platform

2017

2018

2019

2020

30
30
522
200
54
50
20
20

30
30
432
300
54
50
20
20

30
30
432
300
54
50
20
20

30
30
432
300
54
50
20
20

30
30
432
300
54
50
20
20

-200

-300

-300

-300

-300

726

636

636

636

636

Bestaande budgetten

-726

-636

-636

-636

-636

Dekking ster-budget Media

-726

-636

-636

-636

-636

Stelpost nieuwbeleid
Totaal ster-budget Media
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Middelen uit de stelpost nieuw beleid worden ingezet voor de doorontwikkeling van de Hilversum
Media Campus en voor evenementen. In de Hilversum Media Campus draagt Hilversum voor de
komende jaren 150.000 bij; de samenwerkingspartners leveren eveneens ‘in kind’ of out of pocket
bijdragen.
De inzet van middelen uit de huidige begrotingsprogramma’s 2, 3, 11 en 16 gaan we anders inzetten
dan waarvoor ze zijn vrijgegeven, namelijk aan de hiervoor genoemde gerichte investeringen.
Voorstellen daarvoor worden met een begrotingswijziging aan de raad aangeboden.
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Programma Wonen 2016
Opgave voor de stad
Hilversum is een fijne plaats om te wonen. We staan sterk
in een concurrerende woningmarkt. Mede door zijn
gunstige ligging binnen de driehoek Amsterdam-AlmereUtrecht, met veel groen, mooie wijken, historische
architectuur en aantrekkelijke schaalgrootte is Hilversum
over de laatste jaren gegroeid in aantallen inwoners. Met
partners wil de gemeente zo’n ‘excellent woonklimaat’
blijven bieden. Voor iedereen: mensen die in Hilversum zijn
geboren en of getogen, die hier oud willen worden, maar
ook voor jonge gezinnen, jongeren en anderen die zich in
Hilversum willen vestigen vanwege hun werk, de omgeving
of omdat ze weten dat het hier goed toeven is. We denken
dat we daarvoor verder moeten bouwen op de typisch
Hilversumse kwaliteiten: koesteren en uitbouwen van de
diversiteit in woonmilieus, kwalitatief hoogwaardige
woningen en woonomgeving en versterken van het groene
karakter van de stad.
Met inwoners en ondernemers willen we graag invulling geven aan ons erfgoed en de ruimtelijke
kwaliteit van Hilversum. Het programma slaagt als inwoners zich meer met Hilversum identificeren
en trots zijn om in zo’n mooie stad te wonen, maar ook doordat inwoners op straat kunnen zien dat
de kwaliteit van het woonklimaat verbetert en dat de ruimte in Hilversum slim wordt benut.

Gesprek met de stad
Het gesprek over wonen in Hilversum is al gestart, bijvoorbeeld met verkennende gesprekken met
woningcorporaties en in wijken, waarin uit eigen beweging bijvoorbeeld duurzaamheidsinitiatieven
ontstaan. We hebben dus voor een deel onze partners in beeld, maar we zijn nog niet compleet. We
gaan in de komende maanden verder op zoek naar inwoners en organisaties voor drie thema’s.
1. Hoe behouden en versterken we onze kwalitatief hoogwaardige woonomgeving?
We willen de karakteristieke verscheidenheid van Hilversum als kwaliteit versterken. Hierin gaat het
om het accentueren van de diversiteit in woonomgevingen en -milieus in Hilversum, de verschillen in
architectuur en stedenbouwkundige opzet, het dorpse versus het stadse, etc. Door met inwoners en
ondernemers deze verscheidenheid en de iconen te benoemen, sluiten we aan bij de beleving in de
stad, is er commitment op de identiteit en kunnen logische partnerships worden gevormd.
2. Hoe bereiden we de stad voor op de toekomst?
Hilversum wil een duurzame stad zijn. Dat betekent ook binnen het woondomein streven naar
duurzame (lokale) opwekking, energiebesparing en klimaatneutraal bouwen. Daarnaast gaat het hier
om dat de bijbehorende leefomgeving en voorzieningen op orde zijn. Op diverse wijzen worden
hierop resultaten geboekt, door inwoners die zich organiseren in energiecorporaties of bedrijven, die
grootschalig investeren in duurzame energie of verduurzamen van hun werkprocessen. Kenmerkend
bij deze initiatieven is dat het lokale roots heeft, hoog innovatief (technisch, financieel procesmatig)
en daarmee nieuw karakter en dat ze veelal door nauwe samenwerking van partijen tot stand
komen. De gemeente is ook partner in deze samenwerking. Zelf als gebruiker, maar ook in het
streven naar een duurzame gemeente.
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3. Hoe benutten we onze onderscheidende Hilversumse kwaliteiten (groen en erfgoed) nog beter?
Hilversum kenmerkt zich door zijn groene ommelanden en het vele stadsgroen. Daarnaast is
Hilversum bekend om zijn architectonische en historische juweeltjes. Deze waarden zijn het waard
om versterkt te worden door naar vernieuwende wijzen van beheer te zoeken, die passen in de
huidige maatschappij. De kwaliteiten van Hilversum worden door iedereen in en buiten Hilversum
(h)erkend. Discussies over groen in de stad en het cultureel en architectonisch erfgoed gaat iedereen
aan het hart.
De precieze vorm van samenwerking staat niet vast: of dat nou in meer formele zin via
prestatieafspraken met de woningcorporaties is, door middel van maatschappelijke contracten voor
beheer en exploitatie van leegstaande panden van diverse aard of door nieuwe
financieringsconstructie voor het versterken van groen. We staan nadrukkelijk open voor
experimenten waarbij inwoners verantwoordelijkheid willen nemen voor hun eigen woonomgeving.

Partners en gespreksthema’s
We willen deze ambities met partijen binnen de gemeente realiseren langs zeven aansprekende en
beeldbepalende impulsen voor de komende jaren.
1. Lokale woonvisie: Door het organiseren van drie stadsgesprekken vormen we met betrokken
partijen in het najaar van 2015 een breed gedragen visie op wonen in Hilversum. Een visie waarin
Hilversumse partijen zich herkennen, maar die ook voeding geeft om samen nieuwe initiatieven
te ontplooien. Het resultaat is een woonagenda voor de komende jaren, met mooie
samenwerkingsprojecten. Voor deze stadsgesprekken nodigen we uit: woningcorporaties,
huurders, bewoners, werkgevers, ontwikkelaars, stedenbouwkundigen, architecten, onze
buurgemeenten, etc.;
2. Handen en voeten geven aan ruimtelijke kwaliteit in Hilversum, zowel beleidsmatig als in
concrete projecten door het oprichten van een commissie ruimtelijke kwaliteit;
3. Prestatieafspraken met woningcorporaties over aantallen (regionale afspraken), maar lokaal
juist ook over kwalitatieve aspecten, zoals zorg, leefbaarheid en de inrichting van de omgeving;
4. Impulsen in de ruimtelijke kwaliteit door het geven van leefbaarheidsinjecties voor het gebruik
en bestemmen van onbestemde plekken tot leuke plekken. We gaan de potentiele plekken
benoemen en vragen daarvoor input uit de stad; nieuwe en verrassende bestemmingen en
samenwerkingsverbanden, met een belangrijke rol voor de eigenaren en omwonenden;
5. met de stad ontwikkelen van een Duurzaamheidsprogramma 2016-2020 en experimenteren met
duurzaamheidsprojecten die vanuit de inwoners zelf komen. We stellen daarvoor diverse
financieringsbronnen beschikbaar, maar willen ook zoeken naar nieuwe business modellen;
6. Inrichten van een stadsherstelfonds, gericht op herbestemming van enkele beeldbepalende
panden. Investeringen in duurzaam beheer van cultureel erfgoed overstijgen de financiële
mogelijkheden van de gemeente en nopen tot keuzes. Door de samenwerking met partijen in de
Hilversum, van inwoners tot ondernemers tot investeerders etc., kunnen de mogelijkheden
worden vergroot. De baten komen ten goede aan alle Hilversummers! Het gaat hier om het
zoeken naar manieren van beheer en exploitatie door ervaringen op te doen in experimenten;
7. Investeren in groen in het centrum en op invalswegen. Net als bij het cultureel erfgoed geldt ook
voor groen dat de ambities en wensen de financiële mogelijkheden van de gemeente overstijgen
en er kansen liggen in gezamenlijke verantwoordelijkheid en of financiering.

Agenda voor het gesprek
In het tweede deel van 2015 wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een lokale woonvisie. Deze
woonvisie zal worden ontwikkeld in samenhang en afstemming met de eveneens dit najaar op te
stellen regionale woonvisie.
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Centraal in het ontwikkelen van de lokale woonvisie staat het gesprek met de stad en partijen in de
stad. Vanuit de woonvisie willen we vanuit onze impulsen gezamenlijke initiatieven ontplooien met
deze partijen. Zie hiervoor onderstaande figuur.

Inzet van de gemeente
Voor het programma wonen wordt voor een belangrijk deel geput uit de stelpost nieuw beleid voor
de hiervoor genoemde beeldbepalende impulsen. Voor onze groene ambities zetten we structureel €
50.000 in als kapitaallasten om zo € 1 miljoen voor extra groen in de stad te kunnen investeren. Voor
het stadsherstelfonds gaan we bestaande structurele middelen voor monumenten anders inzetten:
hiervoor volgt een begrotingswijziging.
Ster-budget
Wonen 2016

Progr. Omschrijving
7
13
15
5
6
6
9
5

Prestatieafspraken
Vergunningverlening
commissie welstand en monumenten
Rotte plekken, braakliggende terreinen
Programma duurzaamheid 2016-2020
Dotatie Revolverend fonds duurzaamheid t.b.v. sport en scholen
Investeringen stadsherstel (kapitaallasten)
Investeringen groene kwaliteiten (kapitaallasten)

2017

2018

2019

2020

400
60
10
100
150
300
-

60
10
100
150
15
50

60
10
150
45
50

60
10
150
45
50

60
10
150
45
50

-898

-150

-50

-50

-50

122

235

265

265

265

Bestaande budgetten
Nog te vinden dekking

-122
-

-122
-113

-122
-143

-122
-143

-122
-143

Dekking ster-budget Wonen

-122

-235

-265

-265

-265

Stelpost nieuwbeleid
Totaal ster-budget Wonen

De bestaande duurzaamheidsmiddelen worden eveneens gekoppeld aan dit ster-programma. Buiten
onze eigen begroting zijn voor ca. € 1,5 miljoen middelen beschikbaar in de vorm van leningen (voor
Anna’s Hoeve en voor particulieren via de regio) en het revolverend duurzaamheidsfonds. Voor de
dekking van dit programma voor 2017-2020 resteert nog een zoekopgave oplopend tot €143.000.
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Programma Buurten 2016
Opgave voor de stad
Met het programma buurten wil de gemeente bevorderen dat inwoners meer verantwoordelijkheid
nemen voor hun eigen omgeving. Dit beleid past in een algemene maatschappelijke ontwikkeling
waarin mensen vanuit hun leefwereld opereren en initiatieven nemen in de wereld om hen heen, in
plaats van overheden die de wereld eerder als systeem benaderen en initiatieven baseren op
plannen en motiveren met blauwdrukken.
In politieke zin stimuleert dit programma dat buurten zich zoveel mogelijk zelf besturen. In
maatschappelijke zin bevordert dit programma het realiseren van sterke buurten en daarmee van
een betere kwaliteit van wonen en samenleven. De gemeente kan en wil niet verantwoordelijk zijn
voor álle bewonersaangelegenheden. Inwoners weten vaak zelf beter weten wat goed is voor een
buurt. De buurt is de geschikte schaalgrootte voor het gesprek over een nieuwe invulling van de
relatie tussen gemeente en de buurtbewoners waarbij meer op basis van gelijkwaardigheid en
gedeelde verantwoordelijkheid wordt gezocht naar wat nodig is voor een goede buurt en hoe dat
gerealiseerd kan worden.
De kernwaarde waarop het programma zich richt is het vergroten van het eigenaarschap van de
buurt. Dat laat onverlet dat er wettelijke en reguliere taken zijn waarvoor de verantwoordelijkheid bij
de gemeente ligt en die de gemeente effectief en accuraat uitvoert.

Gesprekken met de stad
Het gesprek is in 2015 gestart in een vijftal buurten.
Mede om ervaring op te doen ten behoeve van de
gesprekken in de andere circa 25 buurten.
Onze inzet is een dialoog op gang te brengen. De aanpak
loopt langs verschillende stappen, van verkenning en
diagnose, naar beeldvorming--"ken je eigen buurt"--,
gesprekken en dialoog, tot allerlei initiatieven die
bewoners zelfstandig nemen dan wel in samenwerking
met de gemeente. Er is geen blauwdruk voor het
resultaat en het proces is iteratief. Rechtstreeks met
buurtbewoners (dus niet via vertegenwoordigers of via
instanties) en in een zo breed mogelijke samenstelling.
De gemeente realiseert zich dat niet iedereen in dezelfde mate in staat of bereid is om in gesprek te
gaan. Wie verantwoordelijk is voor “de ander” is dan ook een regelmatig terugkerend thema in de
gesprekken.

Partners en gespreksthema’s
Het gesprek aangaan is niet het hetzelfde als het voeren van één gesprek. Het betekent het
opbouwen van een nieuwe relatie, waarin ook het vertrouwen (wederzijds!) moet groeien. Er
ontstaat een reeks van gesprekken waarin kleine stappen gezet en verschillende thema’s aan de orde
zullen komen:
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Elkaar en de buurt leren
kennen (identiteit en
kwaliteiten)

Thema’s, prioriteiten
Agenda voor de buurt

Organisatievorm
Samenwerking

De inhoudelijke gespreksthema’s liggen zowel in het fysieke als in het sociale domein.
Bij voorbeeld: veiligheid, een wijkschouw, geef-en-neem (ruilen binnen de wijk), groenonderhoud,
samen wandelen/sporten, elkaar helpen met vervoer, eetgroepen, collectieve energiebesparing.
Afhankelijk van wat in een buurt speelt worden andere maatschappelijke partners bij het gesprek
betrokken, bijvoorbeeld de politie, een woningcorporatie, een school of een zorginstelling.
Niet alleen de buurt, maar ook de gemeente of andere instanties kunnen onderwerpen op de agenda
zetten. In veel gevallen is sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid. Zelfs bij veiligheid, een
politieaangelegenheid, levert een actieve opstelling van de buurt een wezenlijke bijdrage.
Deze benadering sluit aan op de inzet van de gemeente bij de hervorming van het welzijnswerk. We
willen daarin werken vanuit de vraag van onze inwoners en een grotere sociale cohesie. Als de
diensten daar beter op aansluiten - en de eigen kracht van inwoners, wederkerigheid en
partnerschap worden versterkt - verwachten wij ook efficiencyvoordelen. Dat is ook nodig om
nieuwe projecten en initiatieven te kunnen starten.
De gemeente wil in het programma buurten vooral een stimulerende, faciliterende en
ondersteunende rol vervullen. Dit betekent:
1. Gesprekken met de buurt
De gemeente brengt het gesprek in de buurt op gang. De benaderingswijze is afgestemd op
de verscheidenheid en identiteit per buurt. Altijd in overleg met de georganiseerde
bewoners. Soms organiseert de buurt zèlf (zoals in De Meent en in Trompenberg).
Het gesprek wordt gevoerd op basis van gelijkwaardigheid in een open dialoog.
Het streven is om ook andere bewoners dan de bekende buurtvertegenwoordigers aan tafel
te krijgen.
2. Aanwezig zijn in de buurt
De gemeente is aanwezig in de buurten. Aanspreekbaar en goed geïnformeerd over wat er
speelt. In elke buurt is een coördinator die kan signaleren en doorverwijzen of initiatieven
aan elkaar kan koppelen. Deze coördinator heeft via zijn netwerk contact met bewoners en
de professionals in de wijk (wijkagent, sociaal werker, zorgverleners). Daardoor kunnen zij
alert inspelen op kansen en actuele problemen.
3. Hulp bij experimenten
De gemeente geeft maximale ondersteuning aan initiatieven van buurtbewoners en aan
buurten die meer verantwoordelijkheid willen nemen. Ook het overhevelen van budget naar
de buurt behoort tot de mogelijkheden. De uitwerking is afhankelijk van de specifieke
situatie. Gedachten over buurtrechten spreken ons zeer aan; dit werken wij uit richting de
begroting.
Waar mogelijk worden procedures beter afgestemd op wensen vanuit de buurt. Eenvoud,
snelheid en duidelijkheid zijn belangrijk. Daarnaast zal draagvlak een factor zijn.
Om nieuwe bewonersinitiatieven te stimuleren wordt een innovatiebudget beschikbaar
gesteld. Buurten kunnen ondersteuning krijgen in de vorm van een subsidie of ambtelijke
capaciteit om een idee uit te werken.
Bijvoorbeeld: ideeën over het uitwisselen van informatie over bewonersinitiatieven, of het
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opzetten van een zorgcoöperatie/energiecoöperatie/buurtcoöperatie, of manieren om de
participatie te bevorderen ten gunste van de buurt.
4. Het innovatiebudget is aanvullend op het innovatiebudget nieuwe zorgtaken en is tevens
inzetbaar voor buurt- en wijkoverstijgende initiatieven.
5. Reguliere taken uitvoeren
De gemeente voert de wettelijke en reguliere taken effectief en accuraat uit en toont zich
daarmee een betrouwbare partner. Waar mogelijk worden procedures beter afgestemd op
wensen vanuit de buurt. Eenvoud, snelheid en duidelijkheid zijn belangrijk.
In gesprek met de buurten komen veel originele initiatieven en bruikbare ideeën naar voren. Met
bovenstaande punten faciliteert en ondersteunt de gemeente de uitwerking daarvan, in
samenwerking met de buurt. De formatie van buurtcoördinatoren is structureel op sterkte gebracht.
Om het programma echt te versnellen is voor 2016 een stevige extra versnellingsimpuls noodzakelijk.
Zo’n versnellingsimpuls is geraamd op € 300.000,-, voor het bevorderen van concrete acties, zoals
burenhulp, klussendienst, ontmoetingsplekken (huiskamers van de buurt/buurthuizen, WiFi-tuin) en
voor extra communicatie, die essentieel is om de doelstellingen duidelijk voor het voetlicht te
brengen. Gedacht wordt aan een gezamenlijk platform om bekendheid te geven aan de kansen en
mogelijkheden die het programma biedt voor buurten/de stad en door vanuit bestaande en nieuwe
initiatieven een stimulerende en inspirerende werking te laten uitgaan. Ten slotte biedt de
versnellingsimpuls de mogelijkheid om innovatieve methoden te verkennen. Concreet denken wij
aan deelname van Hilversum aan een landelijke pilot voor de invoering van buurtrechten.

Agenda voor het gesprek
De gesprekken die in 5 buurten1 zijn gestart krijgen alle een vervolg.
In de loop van 2015 worden de gesprekken ook op wijk-overstijgend niveau gevoerd. Bijvoorbeeld
om ideeën tussen buurten uit te wisselen en om te communiceren over het programma.
Gefaseerd gaan gesprekken in andere buurten van start. Hierbij wordt aangesloten op de
ontwikkelingen in buurten (bijvoorbeeld in het centrum, Over ’t Spoor en Zuid (Heikracht).

Inzet van de gemeente
Uit de huidige begrotingsprogramma’s 3, 4, 5, 6 en 11 zijn middelen gekoppeld aan het programma
Buurten. Vooralsnog besteden we deze middelen aan het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld.

1

Hilversumse Meent, Geuzenbuurt, Riebeeck, Trompenberg Noord en Vitusbuurt,
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Ster-budget
Buurten 2016

Progr. Omschrijving
3
3
4
5
6
11
11

Subsidies welzijn
Volwassenen educatie
Subsidies welzijn
Zwerfvuilprojecten
Collectieve energiebesparing
Samenlevingsgericht werken
Versnellingsimpuls buurten

2017

2018

2019

2020

1.745
174
1.745
109
120
315
300

1.645
1.645
315
-

1.486
1.486
315
-

1.486
1.486
315
-

1.486
1.486
315
-

-200

-200

-200

-200

-200

4.308

3.405

3.086

3.086

3.086

Bestaande budgetten/activiteiten
Nog te vinden dekking (voor versnellingsimpuls)

-4.008
-300

-3.405
-

-3.086
-

-3.086
-

-3.086
-

Dekking ster-budget Buurten

-4.308

-3.405

-3.086

-3.086

-3.086

Stelpost nieuwbeleid
Totaal ster-budget Buurten

Ten laste van de stelpost nieuw beleid wordt het wijkbudget (samenlevingsgericht werken) de
komende jaren opgehoogd om meer initiatieven te ondersteunen. Reeds verleende subsidiegelden
worden ingezet ten behoeve van collectieve aanpak (zwerfvuil, energiebesparing, volwassenen
educatie).
Ook de subsidies voor Welzijn uit de begrotingsprogramma’s 3 en 4 zijn aan Buurten gekoppeld,
omdat Welzijn nieuwe stijl nadrukkelijk op het gedachtengoed van dit programma aansluit.
Voor de genoemde ‘versnellingsimpuls’ voor 2016 resteert een zoekopgave van € 300.000,-.
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Verhouding reguliere begrotingsprogramma’s en sterprogramma’s
In onderstaande tabel staat hoe de budgetten voor de hiervoor beschreven vijf ster-programma’s zijn
opgebouwd vanuit de vijf nieuwe begrotingsprogramma’s. De cijfers betreffen de actuele cijfers voor
2016.
2016
Nieuwe programma's
1) Wonen en Leven
2) Zorg
3) Werken
4) Bestuur
5) Financiën & Grondexploitatie
Totalen

Reguliere
taken

Buurten

Centrum

Wonen

Nieuwe
Zorgtaken

Media

Totaal

28.055
29.194
21.805
19.764
-151.530

229
3.664
615
-200

437
-200

1.020
-898

230
606
90
-200

39.811
4.381
-

29.304
72.899
27.229
20.469
-153.028

-52.712

4.308

237

122

726

44.192

-3.127

Bij deze tabel merken wij op dat het budget voor Nieuwe Zorgtaken verhoudingsgewijs hoog is. Veel
van die budgetten kunnen ook als ‘reguliere taken’ worden gezien. De keuze toch alle budgetten op
te nemen hangt samen met het belang dat de raad hecht aan de Nieuwe Zorgtaken.

Zoekopgave
Voor de sterprogramma’s centrum, wonen en buurten resteert nog een zoekopgave tot € 347.000 in
2020. Deze wordt verder meegenomen in hoofdstuk 5.
Progr. Omschrijving

2016

Nog te vinden dekking centrum, wonen en buurten

2017
-300

-326

2018
-353

2019
-350

2020
-347

Besluitpunten
6. Het college op te dragen de gesprekken met de stad over de nieuwe zorgtaken, het centrum, de
mediastad, wonen en buurten te organiseren zoals beschreven in hoofdstuk 4 van de Kadernota.
7. De resultaten van de gesprekken tot september 2015 te verwerken in de programmabegroting
2016, inclusief een voorstel voor het inzichtelijk maken van de effecten van de ster-programma’s
d.m.v. indicatoren.
8. De bij de ster-programma’s genoemde budgetten te koppelen aan de ster-programma’s, tenzij
het gesprek met de stad tot andere inzichten leidt.
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5 Meerjarenbegroting
De meerjarenbegroting laat in eerste instantie een positief beeld zien. Dat is het gevolg van
doordacht beleid en stevige financiële sturing, waarbij we problemen voor willen zijn en toch in onze
ster-programma’s kunnen investeren. In dit hoofdstuk stellen evenwel een totale
houdbaarheidsopgave van € 5,0 miljoen voor, bestaande uit een nieuwe houdbaarheidsopgave van
€ 3,0 miljoen en de resterende € 2,0 miljoen voor 2019. We leggen hieronder uit waarom.

Geactualiseerde meerjarenbegroting
Het vertrekpunt om de financiële consequenties van deze kadernota inzichtelijk te maken is het
meerjarige ‘geactualiseerde begrotingssaldo’. De onderstaande tabel begint bij de begrotingssaldi
zoals die in de programmabegroting 2015 staan (referentie 1). De gemeenteraad heeft sindsdien de
begroting een aantal keren gewijzigd. Deze mutaties zijn inzichtelijk gemaakt tot en met de
consequentie van motie 15/10 d.d. 3 juni 2015, waarin de gemeenteraad verzocht een structurele
extra bijdrage van € 1 per inwoner aan het Goois Natuurreservaat beschikbaar te stellen (referentie
2).
Het financiële resultaat van de houdbaarheidsopgave uit hoofdstuk 3 van deze kadernota is in dit
overzicht verwerkt als referentie 3. Bij elkaar leidt dat tot een geactualiseerd begrotingssaldo per 3
juni 2015 (referentie 4).
Ref. Omschrijving

2015

1

Programmabegroting 2015

2

Begrotingswijzigingen 2015
Bijstellling ramingen sociaal domein (10 dec '14)
Financiering Trappenberg op Monnikenberg (10 dec '14)
Septembercirculaire 2014 (10 dec '14)
Decembercirculaire 2014 (4 mrt '15)
Begrotingswijz. Regio Gooi & Vechtstreek (1 apr '15)
Actualisatie/herziening grondexplotatie (13 mei '15)
Drank- en horecawet (13 mei '15)
Motie 15-10 structurele steun GNR (3 jun '15)
Totaal Begrotingswijzigingen 2015

3

Houdbaarheidsopgave (hoofdstuk 3)
Resterende taakstelling € 4,5 miljoen
Realisatie van deze taakstelling
Resultaat houdbaarheidsopgave (hoofdstuk 3)

4

Geactualiseerd begrotingssaldo (2015-2019)

2016

2017

2018

2019

-1.146

-4.490

-3.583

-1.692

818

691
-192
-90
1.036
65
1.510

1.212
-15
498
-75
47
65
87
1.819

1.212
398
183
-14
20
65
87
1.951

1.212
-51
-155
58
2
87
1.153

1.212
-143
-1.383
43
2
87
-182

-

2.077
-2.533
-456

4.500
-3.867
633

4.500
-4.933
-433

4.500
-5.531
-1.031

364

-3.127

-999

-972

-395

Het geactualiseerde begrotingssaldo laat meerjarig een positief beeld zien. Dat komt grotendeels
omdat het college haar houdbaarheidsopgave eerder heeft ingevuld dan gepland. Het nadelige saldo
in 2015 van € 364.000 is van een omvang die op te vangen is.
De conclusie op het eerste oog is dat Hilversum – in tegenstelling tot veel andere gemeenten – nu
geen acuut financieel probleem heeft én dat we in staat zijn onze ambities in de ster-programma’s
uit te voeren. De geplande uitgaven voor de ster-programma’s uit hoofdstuk 4 zijn overigens in de
meerjarige saldi opgenomen (referentie 1).
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Kanttekeningen bij de meerjarige begrotingsresultaten
Op het bovenstaande overzicht en de conclusie moeten twee kanttekeningen worden gemaakt:
1. De eerste is de houdbaarheidsopgave van € 2,0 miljoen die vooralsnog was open gelaten in
afwachting van de kerntaken- en rollendiscussie. In het overzicht hierboven is deze bezuiniging
wél financieel verwerkt, maar nog niet ingevuld met maatregelen.
2. Verder wordt de Hilversumse financiële positie voortdurend door externe ontwikkelingen
beïnvloed, bijvoorbeeld door groot onderhoud aan de Algemene Uitkering van het Rijk, de BUIG
en fluctuerende accressen (aanpassingen van rijksuitkeringen). Ook weten we nog niet precies
hoe de uitgaven voor de nieuwe zorgtaken zich gaan ontwikkelen en hebben wij ambities om ook
het laatste deel van de benodigde budgetten voor de ster-programma’s te vinden en tegelijk de
schulden terug te dringen.
Parallel aan de kadernota ontvangt de gemeenteraad de visie op de schuldpositie van Hilversum.
Daarin stellen wij voor al onze inspanningen er op te richten dat de schuld, ondanks
bezuinigingsopgaven, risico’s sociaal domein en het nieuwe beleid van de sterprogramma’s eind
2018 weer op het niveau van eind 2014 (€ 158 miljoen) ligt.
In de onderstaande tabel zijn deze twee risico’s in beeld gebracht. Daar zijn de nog te dekken
uitgaven aan de ster-programma’s (hoofdstuk 4) aan toegevoegd. De financiële risico’s van de
verdere invoering van nieuwe zorgtaken en van het terugdringen van schulden (separaat voorstel)
nemen we als PM op. Hiermee geven we aan welke prioriteiten eventuele meevallers krijgen (nieuwe
zorgtaken en terugdringen schulden). Dat leidt tot een geactualiseerd begrotingssaldo incl. risico’s
oplopend tot € 4,9 miljoen in 2019.
Ref. Omschrijving

2015

2016

2017

2018

2019

Risico voldoen taakstelling rol- en kerntakendiscussie
Risico's grootonderhoud AU en BUIG
Nog te dekken uitgaven sterren
Risico's verdere invoering nieuwe zorgtaken
Terugdringen schulden

PM
-

923
3.000
300
PM
PM

2.000
3.000
326
PM
PM

2.000
3.000
353
PM
PM

2.000
3.000
350
PM
PM

Totaal van risico's
Geactualiseerd begrotingssaldo (2015-2019) zonder risico's
Geactualiseerd begrotingssaldo (2015-2019) met risico's

364
364

4.223
-3.127
1.096

5.326
-999
4.327

5.353
-972
4.381

5.350
-395
4.955

Onze financiële sturing is tot nu toe gericht op het vroegtijdig signaleren van zulke risico’s en op tijd
passende maatregelen te nemen. Vooruit denken dus. Die sturing blijkt effectief. Daarom doen we
dat nu weer.

Nieuwe houdbaarheidsopgave
Wij stellen voor om in deze kadernota een nieuwe ‘houdbaarheidsopgave’ vast te stellen, oplopend
tot € 5,0 miljoen in 2019. Bij het aanbieden van de programmabegroting 2016 (november 2015) doen
wij een ‘procesvoorstel nieuwe houdbaarheidsopgave’ met als doel om in 2016 tot invulling van de
nieuwe houdbaarheidsopgave voor 2017 en verder te komen, zodat we deze kunnen verwerken in de
programmabegroting 2017.
Voor de programmabegroting van 2016 stellen wij voor de € 923.000 die was opengelaten in
afwachting van de kerntaken- en rollendiscussie voor 2016 in beginsel in mindering te brengen op
het begrotingsresultaat van 2016. Als in het verdere proces richting de begroting – op basis van
nieuwe actuele cijfers in september – voor 2016 een negatief geactualiseerd begrotingssaldo blijkt,
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doen wij in het genoemde ‘procesvoorstel nieuwe houdbaarheidsopgave’ voorstellen voor verdere
bezuinigingen in 2016.
Wij stellen voor het bedrag van € 5,0 miljoen in 2019 te handhaven, ook als zich in de komende tijd
financiële meevallers voordoen of risico’s geen realiteit worden. Meevallers in het kader van deze
nieuwe houdbaarheidsopgave kunnen wat het college betreft worden aangewend voor
schuldreductie.

Contouren voor het procesvoorstel van de nieuwe houdbaarheidsopgave
In het procesvoorstel wordt voor het vinden van € 5,0 miljoen in 2019 in de hele begroting gekeken
naar exploitatie, de impulsen voor de ster-programma’s, de vastgoedportefeuille, grondexploitaties,
niet in exploitatie genomen gronden en het investeringsprogramma. Bij dat laatste is er een relatie
tussen het zoeken naar structurele bezuinigingen en de visie op schulden, waarbij de ambitie is om
de schuldpositie licht te laten dalen. In deze kadernota stellen wij voor vanuit het
investeringsprogramma te investeren in de ster-programma’s wonen en centrum (opgeteld zo’n € 6,2
miljoen). Dat betekent logischerwijs dat we in het investeringsprogramma voor ten minste eenzelfde
bedrag aan investeringen moeten reduceren, willen we onze ambitie voor onze schuldpositie halen.
De nieuwe houdbaarheidsopgave is een nieuwe stap op het traject van bezuinigingen dat de
gemeente Hilversum al enkele jaren loopt. Sinds 2010 is er bezuinigd door efficiënter en effectiever
te werken en zijn soms moeilijke keuzes gemaakt. Sinds 2011 is ongeveer € 14 miljoen bezuinigd. In
de huidige bestuursperiode is al voor € 6 miljoen aan bezuinigingen ingevuld. De onderstaande
grafiek geeft weer dat er sinds 2011 wordt bezuinigd en dat de benodigde bezuinigingen constant
oplopen van € 4 miljoen in 2011 naar € 26 miljoen in 2019.

Het mag duidelijk zijn dat efficiencymaatregelen reeds lang zijn genomen. Dat betekent dat keuzes
steeds fundamenteler en ingrijpender worden. Dat vraagt om een duidelijk en goed georganiseerd
proces. Het college hoort graag de gedachten van de verschillende fracties over het proces en
mogelijke zoekrichtingen bij de behandeling van de Kadernota.
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Besluitpunten
9. Vaststellen van een nieuwe houdbaarheidsopgave oplopend naar € 5,0 miljoen in 2019.
10. € 923.000 die voor 2016 was opengelaten in afwachting van de kerntaken- en rollendiscussie
voor 2016 in beginsel in mindering te brengen op het begrotingsresultaat van 2016.
11. Het college opdracht te geven om bij de begroting een procesvoorstel te doen met als doel om in
2016 tot invulling van de nieuwe houdbaarheidsopgave te komen.
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