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1. Inleiding  
Voor u ligt de Kadernota 2016. Met de vaststelling van deze nota geeft u de kaders aan voor de opstelling 

van de Programmabegroting 2017.  

De kadernota valt niet uit de lucht. Vorig jaar namen wij ons voor om een 

nieuwe en begrijpelijke begroting te maken. Voor de Hilversummers, aan wie 

wij duidelijk willen maken waar wij als stad voor staan. De gemeenteraad 

stelde deze nieuwe begroting in november 2015 vast. De belangrijkste 

politieke prioriteiten zijn extra zichtbaar gemaakt in vijf sterprogramma’s: 

Nieuwe Zorgtaken, Centrum, Mediastad, Wonen en Buurten.  

De stand van zaken en vooruitblik voor de vijf sterprogramma’s staan in hoofdstuk 2.  

 

Plannen en herschikken in deze kadernota 

Wij zien het als opdracht om in toenemende mate te investeren in de voor Hilversum belangrijke thema’s. 

De sterprogramma’s krijgen hiermee een extra duw in de rug. Het geven van nieuwe impulsen voor onze 

inwoners, instellingen, bedrijven, ondernemers en bezoekers gaat niet zonder dingen los te laten. Door het 

creëren van ruimte voor innovatie en nieuwe prioriteiten geeft het bestuur van Hilversum vorm aan de 

toekomst.  

In deze kadernota doen wij voorstellen aan de gemeenteraad voor nieuwe impulsen en geven wij aan hoe 

hiervoor financiële ruimte kan worden gemaakt. 

In de afgelopen maanden hebben wij een aantal plannen zo ver 

uitgewerkt, dat we ze gedeeltelijk al nu, en deels verder richting de 

begroting, financieel kunnen vertalen. Het gaat om plannen voor de 

sterprogramma’s, zoals het nieuwe Duurzaamheidsbeleid, de 

Mediavisie, het Stationsgebied en de investering in Buurten. Ook 

reserveren we middelen voor nieuw beleid dat door de 

gemeenteraad is gevraagd maar nog moet worden vastgesteld, zoals 

voor sport en verkeer. Hoewel de plannen daarvoor nog niet helemaal 

af zijn maar wel een heel eind op streek, vinden wij het belangrijk dat 

de raad ze bij de integrale financiële afweging richting de begroting 

betrekt.  

In de begroting 2016 is aangekondigd dat nieuwe plannen worden bekostigd door het herschikken van 

middelen. In de afgelopen maanden is hier hard aan gewerkt. Wij hebben gekeken naar de besteding van 

bestaande budgetten en hebben binnen onze portefeuilles gezocht naar zaken die wij zouden kunnen 

loslaten. Elke portefeuillehouder heeft zijn begroting zoveel mogelijk uitgekamd.  

Dit heeft voldoende opgeleverd om de nieuwe plannen financieel te kunnen dekken én het voordelige 

meerjarige saldo van de begroting 2016 te kunnen vasthouden: een structureel bedrag van ongeveer 

€ 1 miljoen en nog ruim € 1 miljoen aan incidentele middelen tot en met 2019.  

  

Figuur 1. Jaarlijkse plannings- en verantwoordingscyclus 
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Het resultaat van de jaarrekening 2015 geven we niet uit. Doordat wij in 2015 minder hebben uitgegeven 

is onze schuld lager uitgekomen dan verwacht. Door het rekeningoverschot te reserveren houden wij dit 

vast. Overigens zijn de financiële resultaten van het Sociaal domein nog niet definitief bekend. Ze zijn 

daarom ook nog niet in de jaarrekening verwerkt. 

De autonome ontwikkelingen staan beschreven in hoofdstuk 3. De plannen staan in hoofdstuk 4. 

Vervolgens is de herschikkingsopgave te vinden in hoofdstuk 5. Afsluitend geeft hoofdstuk 6 het totale 

financiële beeld, inclusief het effect op de schuldenpositie. Het financiële beeld voor de komende jaren is 

onverminderd positief. 

 

Na de Begroting 2017 

De herschikking van de afgelopen maanden heeft een nog beter inzicht opgeleverd ten aanzien van de 

integraliteit van ambities en de bijbehorende financiën. Dat geeft ons de mogelijkheid in de toekomst nog 

scherpere keuzes aan de raad voor te leggen. Dat beperkt zich niet tot de Begroting 2017, maar is een 

continue proces. 
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2. Sterprogramma's 
 

Aan het begin van deze collegeperiode hebben we besloten aan vijf thema’s prioriteit te geven: de 

sterprogramma’s. Vorig jaar hebben we in de Kadernota met onderstaande figuur laten zien waar elk van 

de programma’s zich bevindt.  

 

 

 

 

 

 

Afgelopen jaar zijn grote slagen gemaakt in alle vijf de programma’s. De volgende figuur laat zien wat de 

huidige status is. 

 

 

 

 

 

 

Hieronder beschrijven we deze status en lichten toe wat we in 2017 willen bereiken. Per Sterprogramma 

is ter informatie een tabel opgenomen met de meerjarensaldi uit de begroting 2016, per 

begrotingsprogramma. De voorgestelde wijzigingen worden in de begroting 2017 verwerkt, nadat de 

Kadernota is vastgesteld. 

 

Nieuwe Zorgtaken 

Eind 2016 wordt in de nieuwe nota Sociaal Domein vastgelegd welke speerpunten en ambities de gemeente 

de komende jaren heeft op het terrein van welzijn, zorg én participatie. De opdracht én de naam zal 

daarmee voor het programma Nieuwe Zorgtaken veranderen in 2017. Dit nieuwe programma heeft een 

bredere transformatieopgave:  niet alleen voor de nieuwe taken.  De uitvoering van de relatief nieuwe taken 

voor de gemeente is én blijft nog wel een belangrijk aandachtspunt voor de gemeente de komende jaren. 

We hebben hiermee nog geen jarenlange ervaring waarop we ons kunnen baseren en dus blijft het relevant 

om goed te monitoren of we inhoudelijk én financieel  op koers liggen.  

 

Plannen 

evalueren  

Definiëren 

ambities 

Formeren 

partnerschappen 

Gezamenlijke 

agenda 

Plannen 

uitvoeren  

 

evalueren 

 

Buurten Mediastad Centrum 

Nieuwe 

zorgtaken Wonen 

Definiëren 

ambities 

Formeren 

partnerschappen 

Gezamenlijke 

agenda 

Plannen 

uitvoeren  

 

 

Buurten 
Mediastad 

Centrum 

Nieuwe 

zorgtaken 

Wonen 

Figuur 2. Status Kadernota 2015 

Figuur 3. Status Kadernota 2016 
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2015 was het jaar van de overdracht en de zachte landing. In 2016 is een start 

gemaakt met de transformatie van de zorg. Een belangrijke beweging die we 

willen realiseren is de beweging ‘van zorg naar welzijn’. In  2016 hebben we 

geïnvesteerd in het versterken van de samenwerking met de huisartsen, de 

wijkverpleging en de nieuwe ‘sociale werkers’ in de buurt. Daarnaast hebben 

we een impuls gegeven aan de ontmoetingscentra in de wijken en daarmee 

gefaciliteerd dat verschillende inwoners – ook inwoners met een fysieke of 

geestelijke beperking – dichtbij in de buurt een plek hebben waar zij elkaar 

kunnen ontmoeten. Natuurlijk passen deze ontmoetingen binnen het 

programma Buurten. Ook op het terrein van de participatie zoeken we met 

experimenten en pilots naar nieuwe innovatieve manieren waarmee we 

werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan kunnen helpen. Welke effecten 

deze pilots en nieuwe ondersteuningsvormen hebben, gaan we over de jaren heen meten.  

We moeten ons erop instellen dat de transformatie van de welzijn, zorg en participatie een kwestie  van 

lange adem zal zijn. We zijn er nog niet, maar hebben een goede start gemaakt en bouwen daar ook in 

2017 op voort.  

 

Centrum 

2017 is het jaar waarin de inspanningen van 

gemeente en marktpartijen zichtbaar resultaat 

hebben. Het Marktplein is getransformeerd in een 

aantrekkelijk markt- en evenementenplein 

waarop het ook op andere dagen goed vertoeven 

is. De gerestaureerde voormalige Eurobioscoop 

neemt daarbij een centrale plaats in. Het 

vernieuwde Hilvertshof zal een hernieuwde 

trekker zijn. De bereikbaarheid wordt beter door 

het terugbrengen van tweerichtingsverkeer op 

cruciale doorstroomwegen. Ook door herstel van 

gevels, toevoegen van woningen, het vergroenen 

van het centrum en inzet op (nieuw) ondernemerschap zullen Hilversummers en bezoekers van buiten het 

centrum steeds beter weten te vinden en waarderen. Een stevig partnerschap (centrummanagement) 

levert daaraan een belangrijke bijdrage. Maar we zijn er nog niet. Wat betreft planvorming ligt in 2017 de 

focus op de Kerkbrink, het Stationsgebied en realisatie van locaties voor fietsparkeren. 

 

Actueel meerjarensaldo Sterprogramma Nieuwe Zorgtaken

Programma 2016 2017 2018 2019 2020

2 Zorg 47.970 46.689 46.872 47.120 47.282

3 Werken 4.331 4.142 4.143 4.212 4.212

Totaal 52.301 50.831 51.015 51.332 51.494

(bedragen x € 1.000)

Actueel meerjarensaldo Sterprogramma Centrum

Programma 2016 2017 2018 2019 2020

1 Wonen en leven 0 288 284 280 276

3 Werken 462 462 362 362 362

Totaal 462 750 646 642 638
(bedragen x € 1.000)
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Mediastad 

In 2017 bouwen we verder aan de Mediastad: altijd in samenwerking met 

bedrijven, maatschappelijke- en kennisorganisaties. Met de nieuwe 

Mediavisie en het daarbij behorende uitvoeringsprogramma heeft de 

gemeente een ambitieus plan voor versterking van de mediasector. Met 

actieve acquisitie willen we vernieuwende mediabedrijven aantrekken, en 

door stimuleringsprogramma’s bedrijven met groeipotentie aan ons binden. 

De Hilversum Media Campus wordt na twee jaar een herkenbaar merk voor 

studenten die hun carrière willen opbouwen in de media, en voor creatieve 

professionals die hun kennis en vaardigheden up to date willen houden. 

Hilversum is een drijvende kracht in het vormgeven van een nieuw 

innovatieprogramma voor de digitale creatieve industrie als opvolger van 

CLICK. We willen bedrijven en de markt veel nadrukkelijker bij innovaties betrekken. Ingezette 

innovatieprojecten zijn klaar voor gebruik in 2017, we gaan op minimaal drie projecten de pilotfase voorbij 

en komen tot een concreet product. Het merk “Mediastad” krijgt in 2017 gestalte door aansprekende 

evenementen als de Dutch Media Week in september en de Media Talent Week in april. En we gaan de 

verhalen van de Mediastad en de Digital Media Valley nog beter vertellen aan bedrijven, bezoekers en 

inwoners, in aanloop naar 100 jaar Mediastad in 2018. 

 

Wonen 

Wonen in Hilversum wordt er in 2017 alleen maar beter op. Nadat 

we in 2016 een woonvisie hebben vastgesteld zijn er op basis 

hiervan prestatieafspraken gemaakt tussen de woningcorporaties 

en de huurdersorganisaties. Daarmee ligt de weg vrij om een 

ambitieus nieuwbouwprogramma versneld te realiseren. Dat is 

nodig, omdat we te maken krijgen met een extra toestroom van 

statushouders, die we vanuit het Rijk worden geacht te huisvesten 

en verdringing voor de regulier woningzoekenden willen 

voorkomen. We brengen in 2017 meerdere 

herstructureringslocaties versneld tot ontwikkeling met een 

gemêleerd woningbouwprogramma voor diverse doelgroepen. 

Tevens zullen we met hulp van private investeerders en 

ontwikkelaars meerdere nu nog leegstaande kantoorpanden 

transformeren naar wonen en stimuleren we dat er meer huur- en 

koopwoningen komen voor starters, jonge gezinnen en senioren . De in 2016 geïnstalleerde 

Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit zal de gemeente daarbij adviseren om te garanderen dat de 

voorgenomen bouw geen afbreuk doet aan de ruimtelijke kwaliteit van Hilversum, maar juist die kwaliteit 

Actueel meerjarensaldo Sterprogramma Mediastad

Programma 2016 2017 2018 2019 2020

1 Wonen en leven 364 566 566 566 566

2 Zorg 30 30 30 30 30

3 Werken 712 622 622 622 622

4 Bestuur 90 90 90 90 90

Totaal 1.196 1.308 1.308 1.308 1.308

(bedragen x € 1.000)
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verder versterkt. Wonen in 2017 gaat niet alleen over stenen. Het gaat over wonen van mensen. Dat 

betekent dat we in 2017 fors gaan investeren in de aanplant van nieuwe bomen en groen in het centrum, 

de entrees naar het centrum en in de wijken. Tevens geven we een boost aan het herstellen en behouden 

van ons moderne erfgoed, onder meer door het oprichten van een vorm van stadsherstel, zoals dat al jaren 

in Amsterdam wordt gedaan. Voor al deze voornemens geldt de toets van duurzaamheid. We hebben op 

dit thema grote ambities en de gemeente zet door op het verduurzamen van de eigen organisatie en het 

(financieel) ondersteunen van duurzaamheidsinitiatieven en -investeringen door inwoners en 

ondernemers. 

Veel ambities die we niet op eigen kracht kunnen realiseren en waar we anderen bij nodig hebben. 2017 is 

dan ook het jaar waarin we hard werken aan partnerships en maatschappelijke contracten met inwoners 

en private partijen. Het in 2016 opgerichte duurzaamheidsplatform zal in 2017 diverse maatschappelijke 

contracten genereren, die leiden tot duurzame lokale energieopwekking en –besparing. Voor de realisatie 

van de huurwoningen voor de middeninkomens gaan we contracten aan met private ontwikkelaars en 

investeerders. 

 

Buurten 

Het jaar 2017 wordt voor het programma Buurten het 

oogstjaar. Hilversummers zijn zich in toenemende 

mate bewust van het feit dat zij onderdeel zijn van hun 

buurt en hebben een idee van wat er speelt in de buurt. 

Met elke buurt is een buurtscenario opgesteld dat 

prioriteit en richting geeft én waarin helder verwoord 

is wat de buurt zelf op gaat pakken. In het scenario 

komen schoon, heel, veilig en sociaal bij elkaar. In elke 

buurt is sprake van een initiatief dat in 2016 ontstaan 

is. De buurtnetwerken met daarin de gemeentelijke 

buurtcoördinatoren hebben zich doorontwikkeld en zorgen voor het faciliteren, inspireren en 

enthousiasmeren van buurtbewoners die daardoor actief geworden zijn in hun buurt. Door de vijf groene 

pilots heeft samenwerken met inwoners in de openbare ruimte vorm gekregen. In deze pilots stond het 

inwonersinitiatief centraal. Ze zijn integraal ondersteund vanuit de gemeente. Daarnaast zullen buurten 

een vorm van vereniging gevonden hebben door het oprichten van coöperatieven, buurtverenigingen of 

buurtraden.   

  

Actueel meerjarensaldo Sterprogramma Wonen

Programma 2016 2017 2018 2019 2020

1 Wonen en leven 2.168 735 665 665 665

Totaal 2.168 735 665 665 665

(bedragen x € 1.000)

Actueel meerjarensaldo Sterprogramma Buurten

Programma 2016 2017 2018 2019 2020

1 Wonen en leven 229 0 0 0 0

2 Zorg 3.500 3.300 3.000 3.000 3.000

4 Bestuur 615 315 315 315 315

Totaal 4.344 3.615 3.315 3.315 3.315

(bedragen x € 1.000)
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3. Autonome ontwikkelingen 
 

Bij de Begroting 2017 inventariseren we alle autonome ontwikkelingen. Nu zijn er echter al enkele 

ontwikkelingen met grote impact bekend, die we toch alvast willen benoemen. Deze ontwikkelingen waren 

nog niet in de risicoparagraaf van de Begroting 2016 opgenomen. Omdat ze nog niet te kwantificeren zijn, 

staan ze niet in de financiële overzichten.  

 

Statushouders 

Met de grote toename van vluchtelingen, stijgt ook het aantal statushouders. Het Rijk bepaalt voor iedere 

gemeente een taakstelling. Deze aantallen zijn momenteel nog niet bekend, maar de prognoses liggen 

tussen de 200 en 300 per jaar. De toestroom van statushouders brengt diverse uitdagingen en bijbehorende 

kosten met zich mee. Er moeten oplossingen worden gezocht op het gebied van huisvesting, WMO, jeugd, 

onderwijs en werk. Het doel is onder andere de vanuit het Rijk verhoogde taakstelling voor de huisvesting 

van statushouders te accommoderen zodat verdringing van regulier woningzoekenden in Hilversum wordt 

voorkomen. Voor dit doel is het nodig extra woningen te realiseren, onder meer door het versnellen van 

geplande bouw en de realisatie van tijdelijke woonvoorzieningen.  

De kosten voor de toename van statushouders zijn nog moeilijk kwantificeerbaar. We schatten echter in op 

basis van de huidige inzichten dat de kosten kunnen oplopen tot in de miljoenen. De VNG heeft recent een 

akkoord gesloten met het Rijk over extra middelen. Hoeveel Hilversum krijgt is nog onduidelijk.  

 

Omgevingswet 

In 2018/2019 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet vervangt vele wetten en regels over 

de fysieke leefomgeving door 1 wet, 4 AMvB’s en 10 ministeriële regelingen. De fysieke leefomgeving 

bestaat uit bouwwerken, infrastructuur, water, bodem, lucht, landschappen, natuur en cultureel erfgoed. 

De Omgevingswet geeft gemeenten meer ruimte om samen met inwoners en bedrijven keuzes te maken 

over de inrichting van de fysieke leefomgeving. 

Als de wet in 2018 van kracht is, moeten we daar voor klaar zijn. Daarom zijn we nu al bezig met de 

voorbereidingen door tijdig na te denken over de invoering van de Omgevingswet. De wet raakt een groot 

deel van onze organisatie en vraagt een integrale benadering van de fysieke leefomgeving. Ook vraagt de 

Omgevingswet een andere manier van werken. Er zal sprake zijn van uitnodigingsplanologie waarbij 

ontwikkelingen centraal staan en gemeenten meer lokale afwegingsruimte hebben. Daarnaast moeten vele 

gemeentelijke plannen, verordeningen en regels op gaan in enkele beleidsdocumenten.  

Wat de gevolgen zijn van al deze inspanningen, kunnen we nu nog niet overzien. Daarom is het ook niet 

mogelijk een budget hiervoor te reserveren. De verwachting is momenteel dat de kosten zich vooral vanaf 

2018 gaan voordoen. We houden de ontwikkelingen dan ook nauwlettend in de gaten en het moment dat 

er een duidelijker beeld is van de kosten, nemen wij dit mee in de begroting. 
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Bestuurskrachtmeting 

De provincie Noord-Holland heeft in de eerste helft van 2016 een bestuurskrachtonderzoek gepland in de 

regio Gooi en Vechtstreek. Het onderzoek is primair gericht op een tweetal mogelijke 

samenwerkingsvormen: Huizen samen met de BEL-combinatie en Wijdemeren samen met Weesp en 

Hilversum. Overigens wordt de mogelijkheid voor andere combinaties ook open gehouden. Wij werken mee 

met het onderzoek door het inzetten van B100 gesprekken in de wijken.  

De bestuurlijke besluitvorming die uit dit onderzoek kan volgen, is gepland voor eind 2016. Dit kan 

vervolgens impact hebben op de wijze van samenwerking binnen de regio. Intensiveren van samenwerking 

kan extra incidentele kosten met zich meebrengen. Omdat de uitkomst van het onderzoek en de 

daaropvolgende besluitvorming nog onbekend is, kan hier nog geen enkele inschatting van worden 

gemaakt. 
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4. Plannen voor Begroting 2017 
 

Direct na de vaststelling van de Begroting 2016 zijn we gestart met de voorbereidingen voor de Kadernota. 

We hebben een uitgebreide inventarisatie gemaakt van alle bestaande en nieuwe plannen die we aan de 

raad zouden willen voorleggen. Een deel van deze plannen volgt uit de Begroting 2016, een ander deel uit 

omstandigheden buiten onze invloedsfeer. Doordat we de afgelopen maanden hard hebben gewerkt aan 

het scherp krijgen van het gewenste resultaat en de bijbehorende kosten van onze plannen, hebben we 

duidelijke keuzes kunnen maken. We stellen voor onderstaande plannen verder uit te werken richting 

Begroting 2017. 

Hoewel de Kadernota voornamelijk vooruit kijkt en richting geeft voor de begroting 2017 en verder, leidt 

een deel van die plannen al in 2016 tot activiteiten, vaak in de voorbereidende sfeer. Vanzelfsprekend is 

het aan de raad om met de Begroting akkoord te geven op de plannen, maar tegelijkertijd is het niet 

wenselijk deze voorbereidende activiteiten te onderbreken tot de Begroting is vastgesteld. We kiezen er 

dan ook voor verder te gaan met de voorbereidingen, maar onder de voorwaarde dat we geen 

onomkeerbare activiteiten starten.  

We onderscheiden twee rubrieken: 

RV Deze categorie betreft plannen waarvoor aparte raadsvoorstellen reeds in voorbereiding zijn. Het 

zijn voor het overgrote deel plannen met een meerjarig karakter, waarvoor in 2016 al enige 

-voorbereidende- activiteiten te verwachten zijn. Omwille van het integrale beeld voor de periode 

2016 – 2020 hebben wij deze plannen in de Kadernota zichtbaar gemaakt. Eventuele financiële 

effecten voor 2016 worden in het raadsvoorstel meegenomen.  

JR Deze categorie betreft eveneens plannen waarmee we in 2016 een begin willen maken. Het 

budgettaire beslag is gering. Daarom stellen wij voor de lasten te verantwoorden bij de Jaarrekening. 
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Nr. Programma/thema Plan 2016 2017 2018 2019 2020

1 1.1 Mooie stad Ontwikkeling Stationsgebied binnen 

budget

50 50 50 450 RV

2 1.1 Mooie stad / 

3.1 Werkende stad

Zonnestraal / Venetapark / Arenapark / Geopark PM PM PM PM PM JR

3 1.2 Levendige stad Sport en cultuur (sportinvesteringsonds en toekomst 

poppodium Vorstin)

150 150 150 50 50 RV

4 1.3 Groene stad Anna's Hoeve (inrichtingsvisie en duurzaamheid) 450 400 50 100

5 1.3 Groene stad Duurzaamheid (amendement 27 jan '16 om dekking 2016 

uit herschikking te realiseren)

633

6 2.4 Onderwijs en Jeugdzaken Behoud/versterking MBO HBO 50 75 JR

7 3.1 Ondernemende stad Media (Mediavisie, Mediamile) 50 300 250 250 PM JR

8 3.1 Ondernemende stad Grotere evenementen (Dudokconcert, SR, Passion) 150 150 150 150 JR

9 3.1 Ondernemende stad Citymarketing&organisatiebureau 200 RV

10 3.2 Werkende stad Participatietraject Tomin PM PM PM PM PM RV

11 3.2 Werkende stad Stimuleringsfonds onderwijs/ondernemers 50 50 50 50 50 RV

12 3.3 Sociale stad HilversumPas 300 RV

13 3.3 Sociale stad Individuele inkomenstoeslag (schrappen criterium zicht 

op werk)  

75 75 75 75

14 3.4 Bereikbare stad Structuurvisie Verkeer, waaronder investeringen fiets 225 250 250 250 250 RV

15 3.4 Bereikbare stad Aanpassen parkeertijden schil 100 100 100 100 100 RV

16 3.4 Bereikbare stad Tolerantere handhaving parkeerbeleid PM PM PM PM

17 4.1 Veilige stad Veiligheidsbeleid (voortzetten beleid veilig uitgaan, 

gericht cameratoezicht)

100 225 225 225 225 JR

18 4.3 Regionale samenwerking Samenwerking (boven)regionaal (MRA, EBU, uitvoering 100 150 150 150 150 JR

19 5 Financiën en grondexploitaties Frictiekosten en mobiliteit hoogwaardig en 25 fte 400 700 300

Totaal plannen richtinggevend voor Begroting 2017 2.508 2.575 2.150 1.400 1.600

(bedragen x € 1.000)
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Nr. Toelichting

1 Doel is een heringericht Stationsgebied dat een aantrekkelijk entree naar het centrum en aansluit bij de identiteit van Hilversum. Het totale 

investeringsbedrag schatten we momenteel tussen de € 15 en € 30 miljoen. We hebben de voorbereidingskosten en eerste kapitaallasten 

(vanaf 2020) alvast in dit overzicht meegenomen. Vanzelfsprekend beslist de raad na afronding van de onderzoeksfase over het uiteindelijke 

voorstel inclusief de financiële gevolgen, zowel ten aanzien van de schuldenpositie als op de exploitatie.

2 Inspanningen om voor het Rijksmonument Zonnestraal een goede bestemming te realiseren. Gebiedsontwikkeling Arenapark. Transformatie 

Venetapark in het verlengde van aanleg HOV lijn. En meewerken aan aanvraag Unesco status voor het gebied Geopark.

3 Opzetten van sportstimuleringsfonds met als doel verbetering accomodaties. Verder verrichten we financiële) inspanningen om te komen tot 

een toekomstbestendig poppodium.

4 Recreatieve maatregelen in het natuur en recreatiegebied Anna's Hoeve, zoals op dit moment besproken wordt tussen provincie, GNR en 

gemeente op basis van de inrichtingsvisie Anna's Hoeve. Het totale investeringsbedrag is € 1.600.000,-. Verder geven we invulling aan de 

eerder door de raad vastgestelde kaders voor Anna's hoeve om te komen tot een duurzame woonwijk.

5 Het duurzaamheidsplan is al in de raad behandeld en vastgesteld. Bij de raadsbehandeling is toegezegd dat de lasten in de jaarschijf 2016 op 

andere wijze zouden worden gedekt.

6 Het hebben van onderwijsaanbod in de gemeente is belangrijk. Er is budget beschikbaar om initiatieven éénmalig te ondersteunen.

7 De uitgaven voor het mediabeleid werden gedekt uit de Reserve Creatieve Industrie. Deze reserve raakt in 2016 uitgeput, daardoor is deze 

structurele storting in de reserve noodzakelijk om het beleid voort te kunnen zetten. Daarnaast werken we mee aan een route met 

innovatieve mediatoepassingen van het Centrum naar het Media Park.

8 Jaarlijks drie grote (landelijke) evenementen in Hilversum.

9 Opzetten Citymarkering&organisatiebureau.

10 Het doel is extra inzet op re-integratie t.b.v. begeleiding naar economische zelfredzaamheid van kandidaten en het stimuleren van sociaal 

ondernemerschap bij werkgevers.

11 Stimulering om onderwijsprogramma's beter aan te laten sluiten op de praktijk van het bedrijfsleven.

12 Het doel is een HilversumPas waar inwoners, ondernemers, culturele instellingen en verenigingen in Hilversum gebruik van kunnen maken 

voor onder meer kortingen, aanbiedingen en diensten. Het bedrag is een inschatting van de operationele kosten. De pas is voorwaarde voor 

innovatief minimabeleid.

13 Dit is het resultaat van het onderzoek dat op verzoek van de raad is uitgevoerd om de doelgroep voor de inkomenstoeslag te verbreden.

14 De Structuurvisie Verkeer wordt voor de zomervakantie behandeld door de gemeenteraad. In deze structuurvisie zijn diverse activiteiten 

opgenomen. De keuzes die we in de visie voorstellen, zijn gebaseerd op de huidige financiële kaders. De hoge ambitie op het gebied van 

verkeer en vervoer vraagt echter om meer financiële ruimte. Deze voorgestelde extra investering willen we via deze Kadernota op een 

integrale wijze afwegen.

15 In 2017 gaan we een onderzoek uitvoeren naar het aanpassen van betaald parkeertijden, waarna de resultaten aan de raad worden 

aangeboden.

16 We willen een gastvrijer parkeerbeleid. Door het creëren van ruimte voor maatwerk, ontvangen we lagere opbrengsten uit parkeerboetes. 

17 Hiermee geven we uitvoering aan vastgestelde ambities uit het Integraal Veiligheidsplan en de Begroting 2016. Verder werden de uitgaven 

voor het beleid Veilig uitgaan gedekt uit een bestemmingsreserve. Deze reserve is in 2016 leeg. Met dit budget wordt de voortzetting van het 

beleid geborgd.

18 Ter uitvoering van de Begroting 2016 sluiten we steeds beter aan op de agenda van de EBU. Vanaf 2016 moeten we daarom ook contributie 

betalen. De EBU is gericht op innovaties, met name op het gebied van Media Valley, duurzaamheid en zorg. Daarnaast maken we al enkele 

jaren deel uit van de MRA. Tot heden betrof het een introductiefase waardoor we 50% van de bijdrage betaalden. Deze fase is afgelopen, 

waardoor de kosten worden verhoogd tot minimaal €1 per inwoner. Verder heeft op 24 februari 2016 de raad de Regionale 

Samenwerkingsagenda vastgesteld. Zoals tijdens de raadsvergadering naar voren gebracht, bestaat de kans dat uit de RSA uitvoeringskosten 

volgen. Van de hoogte kunnen we nog geen inschatten maken, maar hiermee leggen we de prioriteitstelling vast.

19 Transitiekosten die nodig zijn om verantwoord de reductie van 25 fte uit de Kadernota 2015 te realiseren én te komen tot de gewenste 

hoogwaardige organisatie.
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5. Invulling herschikkingsopgave 
 

Zoals in de inleiding omschreven hebben we kritisch naar ons huishoudboekje gekeken. Dit heeft tot 

resultaat dat we voldoende dekking hebben gevonden om onze plannen te kunnen realiseren. Het gaat 

enerzijds om diverse budgetten waar nog enige ruimte in zit. Anderzijds willen we bewust kiezen enkele 

activiteiten niet meer of met minder middelen uit te voeren. Alle gevonden dekkingsmiddelen presenteren 

we in onderstaand overzicht. Deze dekkingsvoorstellen nemen we vanzelfsprekend mee in de opstelling 

van de Begroting 2017.  

De dekkingsvoorstellen zijn opgedeeld in twee categorieën: 

1. De budgetten die concreet genoeg zijn om direct te kunnen verwerken bij de Begroting 2017. 

 

2. De onderwerpen waarvan we verwachten dat daar financiële ruimte zit of waar keuzes gemaakt 

kunnen worden. Deze onderwerpen werken we nader uit bij de opstelling van de Begroting 2017. 

We hebben wel alvast een minimaal bedrag als lump sum opgenomen, om enige richting te geven. 

 

 

Nr. Programma/thema Dekkingsvoorstel 2016 2017 2018 2019 2020

1 1 Wonen en leven Diverse onderbestedingen programma 1 158 183 183 183 183 1

2 1 Wonen en leven GBKN 55 55 55 55 55 1

3 1.1 Mooie stad Archeologie 34 34 34 34 34 1

4 1.1 Mooie stad Vrijval ISV (incidenteel) 1.100 1.100 1.200 1

5 1.2 Levendige stad Aanbestedingsvoordeel sportaccomodaties 50 50 50 50 50 1

6 1.3 Groene stad Nazorg Anna's Hoeve (incidenteel) 50 1

7 2 Zorg Diverse onderbestedingen programma 2 69 69 69 69 69 1

8 3 Werken Diverse onderbestedingen programma 3 38 58 58 58 58 1

9 3.1 Ondernemende stad Werkbudgetten centrum 50 50 50 50 50 1

10 3.3 Sociale stad Individuele studietoelage 48 73 107 108 108 1

11 3.4 Bereikbare stad Meeropbrengst parkeren 180 180 180 180 180 1

12 4 Bestuur Diverse onderbestedingen programma 4 24 28 28 28 28 1

13 4.1 Veilige stad Nieuw beleid Veiligheid (uitvoer IVP) 50 25 25 25 25 1

14 5 Financiën en grondexploitaties Diverse onderbestedingen programma 5 30 30 30 30 30 1

15 5 Financiën en grondexploitaties Ontwikkelkosten grote plannen begroting 120 1

16 5 Financiën en grondexploitaties Rentevoordeel 194 444 444 1

17 5 Financiën en grondexploitaties Vrijval reserve Slank & Hoogwaardig (incidenteel) 400 1

Totaal dekking direct verwerken in Begroting 2017 1.356 1.935 2.163 2.514 1.314

1.3 Groene stad Deelname CROS 2

1.3 Groene stad Bijdrage gewest met betrekking tot milieu 2

2.1 Zorg Reserve Sociaal Domein 2

3.1 Ondernemende stad TV-schermen station 2

3.3 Sociale stad Voorlichting, Schuldhulpverlening stadsbank, Maaltijdvoorziening via Versa 2

3.3 Sociale stad Dividend Tomin 2

3.4 Bereikbare stad Contributie VOC 2

3.4 Bereikbare stad Verkeersbesluiten 2

3.4 Bereikbare stad Parkeerplaatsen maaiveld app 2

4.2 Samenwerking met inwoners Burgerjaarverslag 2

4.4 Dienstverlening Stelpost Dienstverlening 2

5.2 Lokale belastingen Digitaliseren OZB 2

18 Totaal dekking nog uit te zoeken voor Begroting 2017 450 100 100 100 100 2

Totaal gevonden herschikking 1.806 2.035 2.263 2.614 1.414

(bedragen x € 1.000)
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Nr. Toelichting

1 De exploitatiebudgetten van alle programma's zijn op detailniveau doorgelopen en daarbij zijn diverse kleine structurele onderschrijdingen 

gevonden. Deze zijn hier per programma geclusterd.

2 Gemeentelijke bijdrage aan geologische kaart stopt (landelijk).

3 Jaarlijks onbenut budget en geen zicht op benutting in de nabije toekomst.

4 Betreft restant transistorische post voor ISV-projecten, na aftrek van openstaande verplichtingen. Er is contact met de Provincie over de vrijval 

hiervan. Na akkoord van de Provincie wordt u voorgesteld het restant in een reserve te storten en deze gelijkmatig over drie jaren weer te 

ontrekken.

5 Betreft aanbestedingsvoordeel.

6 Vangt pas aan in 2017, daarom kan dit incidenteel vrijvallen.

7 De exploitatiebudgetten van alle programma's zijn op detailniveau doorgelopen en daarbij zijn diverse kleine structurele onderschrijdingen 

gevonden. Deze zijn hier per programma geclusterd.

8 De exploitatiebudgetten van alle programma's zijn op detailniveau doorgelopen en daarbij zijn diverse kleine structurele onderschrijdingen 

gevonden. Deze zijn hier per programma geclusterd.

9 Dit budget was abusievelijk dubbel in de administratie opgenomen.

10 De gemeenteraad heeft hier op 30 maart 2016 reeds een besluit over genomen voor 2016. Hierbij is ook het meerjarig effect meegenomen.

11 Verwerken van een structurele meeropbrengst van parkeerinkomsten.

12 De exploitatiebudgetten van alle programma's zijn op detailniveau doorgelopen en daarbij zijn diverse kleine structurele onderschrijdingen 

gevonden. Deze zijn hier per programma geclusterd.

13 In het coalitieakkoord is een incidenteel bedrag van 25k en een structureel bedrag van 75k opgenomen voor de uitvoering van het Integraal 

Veiligheidsplan. We kunnen de plannen voor de uitvoer van het IVP versoberen, waardoor een verlaging mogelijk is van structureel 25k en 

aanvullend incidenteel 25k voor 2016 (omdat het jaar al deels verstreken is). Het resultaat is een structueel budget van 50k.

14 De exploitatiebudgetten van alle programma's zijn op detailniveau doorgelopen en daarbij zijn diverse kleine structurele onderschrijdingen 

gevonden. Deze zijn hier per programma geclusterd.

15 In de Begroting 2016 is een budget van € 500.000 opgenomen voor de voorbereiding van enkele nieuwe plannen. We zijn zeer terughoudend 

met dit bedrag omgegaan, waardoor er een bedrag van €120.000 resteert. Dit bedrag wordt als dekking meegenomen, zodat het deel uitmaakt 

van de integrale afweging.

16 Door een structurele lagere rentestand, kunnen we de rentekosten naar beneden bijstellen.

17 De reorganisatie Slank & Hoogwaardig is afgerond en alle claims op deze reserve zijn bekend. Op basis hiervan is berekend welk bedrag nog 

uit de reserve moet worden ontrokken en welk bedrag vervolgens resteert. Dit bedrag kan vrijvallen en de reserve kon worden opgeheven.

18 Diverse budgetten die mogelijk voor herschikking in aanmerking komen. In het proces van de opstellen van de Begroting 2017 doen we nader 

onderzoek naar de gevolgen van het opheffen of verminderen van deze budgetten.
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6. Financieel beeld  
 

De voorgaande hoofdstukken hebben het volgende effect op de financiële situatie van Hilversum. 

 

 

 

Ontwikkeling schulden 

Onze langlopende schuld bedraagt volgens de jaarrekening 2015 € 162,5 mln. Dat is in lijn met de prognose 

in de begroting 2016, die aangeeft dat de schuld licht gaat afnemen van € 162,5 in 2015 tot € 158 miljoen 

in 2018. Deze prognose was gebaseerd op de begroting en het investeringsprogramma 2015 en de stand 

van de grondexploitaties volgens de actualisatie 2015. 

 

De nieuwe plannen in deze Kadernota passen binnen de exploitatie en leiden dus niet tot schuldverhoging. 

Een uitzondering hierop vormen de gebiedsontwikkelingen. Exclusief de gebiedsontwikkelingen zal de 

schuld zich in de periode 2017 – 2020 bij ongewijzigd beleid bewegen binnen een bandbreedte van € 150 – 

€ 160 miljoen (ten opzichte van een bandbreedte van € 160 - € 170 miljoen in de afgelopen 5 jaar). Deze 

verlaging is het gevolg van het voordeliger worden van de grondexploitaties (de actualisatie 2016 wordt 

binnenkort aan u voorgelegd). Daarnaast begint de verlaging van het investeringsvolume 

onderwijshuisvesting de komende jaren door te tikken in de schuld.  

Door raad reeds besloten vóór behandeling kadernota 2016 2017 2018 2019 2020

Programmabegroting 2016 -1.819 -1.238 -1.791 -493 -1.317 

Reeds vastgestelde begrotingswijzigingen

Krediet aanvraag / Voortgang Crematorium Zuiderhof (29 nov '15) 183 6 -174 -251 -295 

Serious Request (16 dec '15) 175

Kredietaanvraag Veilig naar School 2016 (27 jan '16) 25

Programma Duurzaam Hilversum 2016-2020  (27 jan '16) 633 350 350 350 350

Amendement om dekking duurzaamheid uit herschikking te realiseren (27 jan '16) -633 

UPC (30 mrt '16) -293 -293 -292 -292 

Totaal Begrotingswijzigingen 2016 -85 238 -116 -193 55

Besluitvorming onderweg (maar voor de kadernota)

Actualisatie grondexploitaties incl aanpassing Anna's Hoeve (15 jun '16) -1.607 4 3 3 -1.285 

Oprichting Stichting begraafplaatsen en Crematorium Hilversum (15 jun '16) -297 -386 -165 -55 -18 

Totaal besluitvorming onderweg -1.904 -382 -162 -52 -1.303 

Geactualiseerd begrotingssaldo (2016-2020) -3.808 -1.382 -2.069 -738 -2.565 

Technische besluiten aangekondigd in RIB's 2016 2017 2018 2019 2020

Bevindingen meerjarenraming 2017-2020 (RIB 29 dec 2015) 623 559 884 884

Decembercirculaire (RIB 2 feb 2016) -4 -3 -3 -3 

Totaal Technische wijzigingen 619 556 881 881

Bijgesteld begrotingssaldo na verwerking reeds genomen besluiten -3.808 -763 -1.513 143 -1.684 

Resultaat Kadernota 2016 2016 2017 2018 2019 2020

Totaal nieuwe plannen (hoofdstuk 4) 2.508 2.575 2.150 1.400 1.600

Totaal gevonden dekking, direct te verwerken (hoofdstuk 5) -1.356 -1.935 -2.163 -2.514 -1.314

Totaal verder uit te zoeken dekking (hoofdstuk 5) -450 -100 -100 -100 -100

Fictief begrotingssaldo na inzichten Kadernota 2016 -3.106 -223 -1.626 -1.071 -1.498 

(bedragen x € 1.000)
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In deze Kadernota is een aantal gebiedsontwikkelingen opgenomen die wél een effect zullen hebben op de 

schuld. Het gaat om de structuurvisie verkeer, Zonnestraal, het Venetapark, het stationsgebied, het 

Arenapark en de inrichtingsvisie Anna’s Hoeve. Een grove schatting brengt ons tot een investering van € 25 

tot € 50 miljoen. Als deze bedragen worden opgeteld bij de hierboven genoemde bedragen komen wij uit 

op een schuld van € 175 - € 210 miljoen. 

 

Hierbij moet worden bedacht dat de werkelijke omvang van deze investeringen nog amper is aan te geven. 

De plannen zijn nog in de maak en alternatieven zullen daarin worden meegenomen. Wij bekijken ook de 

mogelijkheden van inpassing in bestaande investeringsprogramma’s en andere budgetten. Verder kan de 

inbreng van andere partijen nog leiden tot een verlaging van de gemeentelijke inspanning. Uiteraard leggen 

wij deze plannen en de verschillende opties daarbinnen straks aan u voor, evenals het effect daarvan op de 

schuld en de exploitatie. In deze Kadernota vragen wij u alleen om richting te geven aan de planvorming.  

 

 


