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Inleiding
Hilversum is een mooie en welvarende gemeente. Veel Hilversummers hebben het goed. De 
coronapandemie en de noodzakelijke maatregelen waren voor niemand gemakkelijk. Dat geldt 
zeker voor Hilversummers die het toch al moeilijk hadden. De tweedeling is de afgelopen jaren  
toegenomen. De klappen kwamen vooral terecht bij mensen met tijdelijke arbeidscontracten 
en ZZP’ers. Ook kinderen en jongeren die thuis onderwijs moesten volgen hadden het extra 
moeilijk, en mensen die zorg nodig hadden. Kwetsbare Hilversummers werden nog 
kwetsbaarder, ook door het groeiend tekort aan betaalbare woningen, problemen in delen van 
het onderwijs en tekortschietende jeugd- en ouderenzorg. De gemeente kan veel meer doen 
dan nu gebeurt. De PvdA heeft de ambitie om Hilversum beter, eerlijker, fatsoenlijker en 
duurzamer te maken. Hoe? Dat staat in dit programma voor de gemeenteraadsverkiezingen 
van maart 2022. 

Iedereen moet kunnen rekenen op de zorg die je nodig hebt, ongeacht de dikte van je 
portemonnee. We investeren in de zorg en kleden die niet nog verder uit. Zorg dichtbij en in de 
buurt is ons uitgangspunt. Wij willen daarom sociale wijkteams in alle buurten. Marktwerking 
moet aan banden worden gelegd. We willen alleen nog met bonafide erkende zorgaanbieders 
werken. 

Ook in Hilversum heerst een ongekende wooncrisis. Het is voor starters onmogelijk een 
fatsoenlijke, betaalbare woning te vinden. De PvdA wil weer regie over de volkshuisvesting. 
Met wooncorporaties en ontwikkelaars voor wie meer dan alleen winst telt, kunnen wij deze 
crisis aanpakken. Samen kunnen we betaalbare woningen realiseren. Plannen voor nieuwe 
woningen moeten zich niet beperken tot de toch al versteende wijken in Oost. 

Werk is belangrijk voor iedereen. Wij investeren in mensen die aan de kant staan, vanuit 
vertrouwen in ieders mogelijkheden. We zetten ons in voor een eerlijkere en fatsoenlijkere 
arbeidsmarkt en we bieden basisbanen in de publieke sector.   

Veiligheid is een basisbehoefte. Iedereen heeft recht op een veilige buurt. Kwetsbare wijken 
kennen de meeste woninginbraken, vandalisme en achterstallig onderhoud. Ondermijnende 
criminaliteit is er het meest tastbaar. Soms door armoede gedreven zijn inwoners in armere 
wijken het meest vatbaar voor de verlokkingen van het snelle geld. Veiligheid is ook een 
kwestie van solidariteit. 

Hoe behouden we een leefbare wereld, die we goed doorgeven aan onze kinderen en 
kleinkinderen? Dat is dé uitdaging van dit moment. Duurzaam en betaalbaar gaan voor de 
PvdA samen in het vinden van een antwoord op de klimaatverandering. Dat vergroot het 
draagvlak voor noodzakelijke maatregelen. Hilversum kan al in 2040 CO2-neutraal zijn, als we 
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dat samen willen. Betere luchtkwaliteit, goed geïsoleerde huizen, betaalbare energielasten en 
minder geluidsoverlast. Op alle gebieden moeten stappen gezet worden en daar is haast bij. 
De laatste vier jaar is er te veel vertraagd. Ook in Hilversum moeten we nu zelf meer stappen 
zetten. 

Veel meer over deze en een heleboel andere zaken in dit verkiezingsprogramma. Lees het, 
steun ons door lid te worden, help ons bij onze campagne en stem in elk geval op ons. Want 
het moet beter en eerlijker in Hilversum. 
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Onze kandidaten

De eerste zes kandidaten, van links naar rechts: Fabian Lawerman (nr 5), Jacqueline Kalk (nr 2), Kees Bakker (nr 4), Femke van 
Drooge (nr 1), Laurine van der Steen (nr 6) en Joop Lahaise (nr 3). 

Het bestuur van PvdA Hilversum heeft met trots en enthousiasme de huidige fractievoorzitter in 
de Hilversumse gemeenteraad, Femke van Drooge, als lijsttrekker op nummer 1 gezet. Zij 
wordt gevolgd door raadslid Jacqueline Kalk. Beiden vormen in deze raadsperiode de 
vrouwelijke powertandem van de PvdA in de Hilversumse politiek. 

Op plaats drie staat Joop Lahaise, een bevlogen sociaaldemocraat. Hij heeft zich in deze 
raadsperiode als fractiemedewerker bewezen in verschillende raadscommissies. Datzelfde 
geldt voor nummers 4 en 5, Kees Bakker en  Fabian Lawerman. Op 6 staat Laurine van der 
Steen die daarmee haar intrede doet in de Hilversumse politieke arena. Zij brengt veel ervaring 
mee vanuit de gezondheidszorg. 
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Volledige 
kandidatenlijst
1. Femke van Drooge 

2. Jacqueline Kalk 

3. Joop Lahaise 

4. Kees Bakker 

5. Fabian Lawerman 

6. Laurine van der Steen 

7. André Louwen 

8. Diana Kostman 

9. Nassredddin Taibi 

10. Inge Zielhorst 

11. Frank Samwel 

12. Herman van Dijk 

13. Monte Veldt 

14. Frank van Wilgenburg 

15. Esther Eberhart 

16. Philip Wind 

17. Rox de Beaufort 

18. Jos Oude Elferink 

19. Marco van Stralen 

20. Deodaat Visser 

21. Nico Wulffraat 

22. Martijn Bakker 

23. Binnert de Beaufort 

24. Sjef Coenen 

25. Elisabeth Goedhart 

26. Puck Kerkhoven 

27. Cor Calis 

28. Paulien van Hessen 

29. Wiebe Jan Lubbers 
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1. Wonen 
Iedereen heeft recht op een goede en betaalbare woning. De PvdA vecht als vanouds voor 
een eerlijke volkshuisvesting. In deze tijd van grote woningnood komt dat niet vanzelf. Dat 
betekent niet alleen bouwen maar ook een ferme aanpak van leegstand, speculatie en 
verkamering.  

Ook in Hilversum heerst een ongekende wooncrisis. Het is voor starters onmogelijk om een 
fatsoenlijke, betaalbare woning te vinden. De wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn 
eindeloos, middenhuur en betaalbare koop is niet voorhanden. En dat terwijl wonen een 
grondrecht is. 

Als PvdA willen we weer regie over volkshuisvesting. Met woningcorporaties en met 
ontwikkelaars die niet alleen uit zijn op winstmaximalisatie. Samen kunnen we betaalbare 
woningen realiseren. Om wonen betaalbaar te houden willen we zelfbewoningsplicht, een 
opkoopverbod en strikte handhaving op overbewoning.  

Goed wonen gaat over veel meer dan een dak boven je hoofd. Goed wonen vraagt ook een 
goede leefomgeving. Een buurt waar je prettig woont en samenleeft, in een gezonde, groene 
omgeving met voorzieningen. 

We willen een Hilversum waar het niet uitmaakt in welke buurt je woont of waar je wieg staat. 
Dat is een Hilversum waar de starter, de bakker, de verpleegster en de loodgieter naast de 
arts, de onderwijzer en de advocaat kunnen wonen en waar iedere woning over 18 jaar 
(uiterlijk 2040) verduurzaamd is en alle inwoners een lage energierekening hebben.  

De woningnood is in Hilversum groot. De groei van het aantal sociale huurwoningen staat al 
sinds 2015 stil. Dat pikken we niet. Er is vooral ingezet op verdichting en verstening in Oost, 
Noord en het centrum. Daar zitten grenzen aan. Dat gaat ten koste van de leefbaarheid. 
Daarom kiezen wij voor nieuwe bouwlocaties als het vliegveld en het Circusterrein. Voor alle 
nieuwbouwprojecten stellen wij als norm dat er minimaal 40% sociale huur wordt gebouwd. 
Verdichting kan, zolang dat niet ten koste gaat van de leefbaarheid, er genoeg groen overblijft 
en de stoepen niet volstaan met auto’s. Dat betekent dat we grenzen stellen aan de verdichting 
in onder meer Oost. 

Onze keuzes:

Sociale huur en koop, bestrijden van de woningnood 
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1. Meer sociale en betaalbare koop: We leggen in prestatieafspraken met 
woningcorporaties en afspraken met ontwikkelaars vast hoeveel sociale huurwoningen er 
gebouwd gaan worden en waar.  

2. Met de corporaties geven we aan hoeveel sociale huurwoningen verkocht mogen 
worden. We leggen de verkoop van sociale huur aan banden, in ieder geval zolang de 
wooncrisis duurt. Sociale huurwoningen worden alleen verkocht als dit voor de corporatie 
noodzakelijk is om financieel gezond te blijven. Huidige huurders krijgen voorrang. 

3. Om de doorstroom van een- en tweepersoonshuishoudens uit eengezinswoningen te 
bevorderen krijgen zij voorrang bij de toewijzing van sociale huur en/of nieuwe 
middeldure appartementen. Met de ontwikkelaar maken we de afspraak dat nieuw 
opgeleverde appartementen een maand openstaan voor mensen die een grote woning 
willen verlaten. 

4. Jongeren en starters uit onze gemeente kunnen geen betaalbare (sociale) huurwoning 
vinden en vertrekken of blijven daarom lang thuis wonen. In de huisvestingsverordening 
leggen we daarom voorrangsregels vast voor het toewijzen van sociale- en middeldure 
huur aan starters.  

5. We geven via onze huisvestingsverordening bij de vrijkomende huurwoningen voorrang 
aan jongeren, starters en mensen, die nu in de maatschappelijke opvang verblijven.   

6. Met projectontwikkelaars spreken we af dat een deel van de nieuwbouwwoningen naar 
starters gaat. Bij koop leggen we dat vast in bestemmingsplannen en de anterieure 
overeenkomsten. 

7. Om speculatie te voorkomen heeft de PvdA gezorgd voor een zelfbewoningsplicht en 
voor nieuwbouw een anti-speculatiebeding. Deze breiden we uit van 3 naar 5 jaar . Zo 
voorkomen we dat koopwoningen duur worden verhuurd of met veel winst snel worden 
doorverkocht. 

8. Om speculatie met bestaande woningen te voorkomen voeren we een opkoopverbod in, 
in die wijken waar de leefbaarheid onder druk staat. Het anti-speculatiebeding is ook 
voor 5 jaar. Hiermee voorkomen we dat huizen gebruikt worden om mee te speculeren. 

9. De doelgroepenverordening blijft onverminderd van kracht. Wat gebouwd wordt als 
sociale huur of middenhuur, blijft minimaal 25 jaar een sociale huur of middenhuur 
woning. 

10. Wij zijn voor flexibel bouwen om snel (tijdelijke) woningen te realiseren voor de acute 
problemen 

11. Flexibel huren, tijdelijke wooncontracten, wijzen we af. Niet zeker kunnen zijn van een 
dak boven je hoofd zorgt voor stress en onzekerheid.  

Een gedeelde gemeente 
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12. We willen de balans herstellen in wijken waar meer dan 50% dure koop/huur is. We willen 
vooral in deze wijken het aanbod van sociale huurwoningen vergroten. 

13. Om de ontwikkeling van binnenstedelijke nieuwbouwwoningen betaalbaar te houden zijn 
lagere parkeernormen noodzakelijk. We zorgen dan wel voor een goede aansluiting op 
het openbaar vervoer en veilige fietsroutes. 

14. We willen dat ontwikkelaars meebetalen aan de inrichting van de openbare ruimte en aan 
wijkvoorzieningen zoals openbaar groen. Wil een ontwikkelaar dat niet, dan kan hij in 
onze gemeente niet bouwen. 

15. We hanteren een scherpe leegstandsverordening om leegstand en verloedering van 
woningen en bedrijfsruimtes nu eens echt aan te pakken. 

16. Door corona en de opkomst van webwinkels is de leegstand van winkels en kantoren 
enorm toegenomen. Met vastgoedeigenaren kijken we naar een (tijdelijke) 
herbestemming. Waar mogelijk en wenselijk gebruiken we de leegstandsverordening om 
de transformatie tot woningen aan te jagen. Hierbij hebben we oog voor de eventuele 
negatieve impact die de transformatie van winkels tot woningen voor een winkelgebied 
kan hebben. 

17. Ook kleine initiatieven als Knarrenhof en tiny houses zijn welkom.  

18. We zorgen voor ontmoetingsplekken en zorgvoorzieningen om eenzaamheid te 
bestrijden en passende zorg te organiseren. Dit realiseren we samen met 
zorgverzekeraars en woningbouwcorporaties.  

19. Het tijdelijk huisvesten van specifieke doelgroepen op COA-locaties is geen oplossing 
voor mensen in kwetsbare situaties. 

Duurzaam én betaalbaar 

20. In de prestatieafspraken maken we met woningcorporaties afspraken over de 
verduurzaming van de sociale huurwoningen. Uitgangspunt is dat bewoners daar 
financieel niet op achteruitgaan. Ook met particuliere verhuurders willen we tot afspraken 
over verduurzaming komen. 

21. De gemeente richt een fonds in om eigenaren van woningen te helpen bij de financiering 
van isolatie, zonnepanelen en andere verduurzamingsmaatregelen. Terugbetaling kan via 
de besparing op de energielasten. 

22. Energiearmoede pakken we aan bij de mensen met een laag- en middeninkomen en 
waar de woonlasten meer dan 50% van het inkomen vormen.  

23. Onze lokale belastingen verhogen we niet alleen om de begroting sluitend te houden. 
Niet het budget staat centraal maar de maatschappelijke bijdrage die we ermee leveren.  
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Misbruik aanpakken 

24. Het verkameren van woningen pakken we via onze huisvestingsverordening aan en we 
voeren een vergunningsplicht in. Behalve het verhuren van één kamer met gebruik van 
voorzieningen aan bijvoorbeeld een jongere is meervoudige bewoning niet toegestaan. 

25. In dichtbebouwde buurten kan woningsplitsing alleen in zeer uitzonderlijke gevallen, 
bijvoorbeeld bij het ombouwen van een bedrijfspand of villa. 

26. Voor malafide huisjesmelkers is geen plek. Verhuurders die de regels overtreden, 
panden laten verkrotten, te hoge huurprijzen innen en huurders schofferen komen niet in 
aanmerking voor, krijgen geen of verliezen hun verhuurdersvergunning. 

27. Arbeidsmigranten worden vaak tegen enorme huren in erbarmelijke omstandigheden 
gehuisvest, terwijl werkgevers en uitzendbureaus enorme winsten opstrijken. In onze 
gemeente zorgen we ervoor dat dit misbruik stopt. We maken met werkgevers en 
uitzendbureaus bindende afspraken over fatsoenlijke huisvesting. Waar nodig gaan we 
over tot strikte handhaving en bestraffen malafide verhuurders. 

28. Voor (kennis)werkers die tijdelijke huisvesting nodig hebben willen we investeren in short 
stay oplossingen. 

Omgevingswet en par?cipa?e 

29. Voor de invoering van de Omgevingsvisie stellen we een participatieverordening vast 
waarin duidelijk staat waar bewoners op kunnen rekenen bij de ontwikkeling van 
projecten als het gaat om meedenken, inspraak en soms zelfs meebeslissen en samen 
realiseren. 

30. Groen en natuur zijn enorm belangrijk en worden nog belangrijker door de 
klimaatverandering. In de oude bestemmingsplannen had de gemeente de mogelijkheid 
om te zorgen voor voldoende bescherming van het groen, natuur en de belangen van 
bewoners. In de Omgevingswet ligt de nadruk op het idee van ‘het moet kunnen tenzij’. 
De PvdA wil borgen dat dit liberale uitgangspunt geen nadelige effecten krijgt op ons 
groen en onze natuur. 
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2. Werk en Economie
Hilversum Mediastad staat van oudsher bekend om de omroepen. Maar de mediawereld kent 
ook heel wat kleine creatieve bedrijven en zelfstandigen. Terwijl grootschalige 
kantoorgebouwen leegstaan en verloederen, staan zij vaak in de kou. De PvdA wil meer voor 
deze mediawerkers doen en van Hilversum een echte ‘mediastad’ maken. 

Het vinden van een geschikte ruimte is moeilijk in een private markt. Hilversum zou gebaat zijn 
bij een corporatie van ondernemers voor het beheren en ontwikkelen van onder meer 
leegstaande – monumentale – panden ten behoeve van kleinschalige creatieve bedrijvigheid. 

Een gezonde economie met goede werkgelegenheid vereist goede lokale voorzieningen. De 
PvdA ijvert voor een fijne, gastvrije stad. Daarom moet Hilversum terughoudend zijn met het 
investeren in regionale aandelen en fondsen. Zolang we zelf te weinig ruimte en voorzieningen 
hebben voor kleine groeiende bedrijven is de kans groot dat die investeringen buiten 
Hilversum belanden. Liever besteden we onze middelen aan innovatie die anders niet van de 
grond komt. 

Grote werkgevers zijn zeer welkom in Hilversum. Bij een zeker aantal werknemers hoort meer 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom maken we met grotere bedrijven afspraken 
over lokale social return, werkgelegenheid voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Denk 
ook aan afspraken over stageplaatsen op alle niveaus, investeringen in de lokale omgeving en 
vanzelfsprekend verduurzaming. 

De coronacrisis heeft de ongelijkheid vergroot. Lager opgeleiden in sectoren als horeca, 
winkels en evenementen zijn hard getroffen. Ook jongeren en flexwerkers profiteren nauwelijks 
van het economische herstel. Digitalisering en vermindering van praktijkgericht werk 
versterken de tweedeling.  

De werkloosheid onder laag opgeleiden is in Hilversum hoger dan in vergelijkbare steden, 
terwijl er wel vraag is naar hun skills. Dat heet mismatch en moet worden aangepakt. En dat 
kan, want verschillende sectoren kampen met een tekort aan personeel. Dat biedt 
mogelijkheden. De uitdaging is om personeelstekorten bij bedrijven en zorginstellingen om te 
zetten in kansen. Ook de zorgsector is een pijler onder onze lokale economie. 

Ons uitgangspunt blijft dat iedereen recht heeft op werk, op zijn of haar niveau. Wij kiezen 
daarom voor investeren in mensen, met vertrouwen in ieders mogelijkheden. De PvdA zet zich 
als vanouds in voor een eerlijker en fatsoenlijker arbeidsmarkt met kansen voor iedereen. Wij 
laten niemand in de kou staan. 
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Onze keuzes

Versterken van de economie 

1. We investeren in gemengde, gezellige, gastvrije werk- en woongebieden met geschikte 
ruimtes voor zelfstandigen en kleine ondernemers in de creatieve industrie. 

2. Een aantrekkelijk werkklimaat betekent behoud en uitbreiding van voorzieningen zoals 
een levendige bibliotheek in het centrum en levendige horeca, met bijvoorbeeld een 
debatcentrum, van waaruit ook uitzendingen met publiek kunnen plaatsvinden. 

3. Wij zetten ons in voor een corporatie van startende ondernemers die zich specialiseert in 
het verbinden van creatieve bedrijvigheid in leegstaande – beeldbepalende – panden. 

4. Wij zijn terughoudend met investeren in de vorm van aandelen in regionale 
ontwikkelingsmaatschappijen/-fondsen. 

Kansen op de arbeidsmarkt 

5. Vanaf het eerste moment dat iemand zonder werk raakt, wordt effectief en op basis van 
maatwerk ondersteuning geboden bij terugkeer naar de arbeidsmarkt. Dat begint al 
direct bij de WW en niet pas als er een bijstandsuitkering nodig is.  

6. Vanuit het Werkgevers Service Punt (WSP) Gooi en Vechtstreek worden door gemeente 
en het UWV samen met werkgevers, en met medewerking van het praktijk- en 
beroepsonderwijs, arbeidsmarktprojecten opgezet om personeelstekorten om te zetten in 
kansen op werk. Bijvoorbeeld in de horeca, bouw en techniek, energietransitie, de zorg, 
of het onderwijs. 

7. Vanuit het Sociaal Plein werkt de gemeente intensief samen met het UWV Werkplein, het 
WSP en de Tomingroep.  

8. Wij willen in de komende vier jaar 100 publieke basisbanen creëren. Met een basisbaan 
biedt de gemeente werk voor mensen voor wie een betaalde baan niet haalbaar is. Dat 
gaat vooral om taken die door bewoners, organisaties en bedrijven zijn aangedragen. Er 
rust geen taboe op uitbreiding van de publieke sector als daarmee extra banen kunnen 
worden gecreëerd. Zo kan het werk van het groeiend aantal energiecoaches worden 
omgezet in betaalde banen.  

9. Ook investeren wij in mensen door de inzet van bijscholing, re-integratie en 
loonkostensubsidies voor instroombanen. 

10. Wij zorgen voor kinderopvang en slechten financiële drempels om vanuit de Bijstand aan 
het werk te gaan.  
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11. Discriminatie op de arbeidsmarkt is onacceptabel en zal dus door de PvdA actief worden 
bestreden. 

12. Het regionaal gemeentelijk Mobiteitsteam (RMT) en UWV zoeken actief contact met 
Hilversummers die gebruik hebben moeten maken van de TOZO-uitkering. Zij worden 
indien nodig begeleid naar ander werk. 

Eerlijker en fatsoenlijker  

13. Mensen met een arbeidsbeperking hebben recht op een passende werkplek of sociale 
activering. Wachtlijsten zijn niet acceptabel. 

14. Sociaal werkbedrijf Tomingroep wordt doorontwikkeld tot sociaal ontwikkelbedrijf, gericht 
op de ondersteuning en ontwikkeling van mensen met een arbeidsbeperking. Doel is 
zoveel mogelijk doorstroming naar werk (evt detachering) bij een reguliere werkgever. 

15. Voor mensen die blijvend aangewezen zijn op een sociale werkplaats, zijn er voldoende 
werkplekken. Dat is onze verantwoordelijkheid.  

16. In het kader van Social Return On Investment (SROI) stelt de gemeente voorwaarden bij de 
inkoop van diensten en producten en bij subsidiëring. Met grotere bedrijven en 
instellingen doet de gemeente alleen zaken, als zij plekken bieden aan mensen met 
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, mensen met een arbeidsbeperking en/of aan 
jongeren (leerbanen of stageplekken. Bij de vestiging van grotere bedrijven in Hilversum 
maken we afspraken over social return. 

17. Ook door te werken aan duurzaamheidsdoelen kunnen bedrijven werk bieden aan 
mensen met een arbeidsbeperking. Succesvolle voorbeelden zijn de dove barista’s in de 
koffiebar in het M Gebouw aan de ’s-Gravelandseweg, het verzorgen van planten en fruit 
voor de werkvloer en vergroening van schoolpleinen en buurten. 

18. De gemeente draagt inclusiviteit en diversiteit hoog in het vaandel. Verplichtingen van de 
Banenafspraak worden actief ingevuld door plekken aan te bieden aan mensen met een 
arbeidsbeperking, en aan jongeren en ouderen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Inburgering nieuwkomers 

19. In het kader van de nieuwe Inburgeringswet zorgt de gemeente zelf voor de integratie 
van statushouders. Liefst al voordat zij in Hilversum komen wonen, leggen we contact en 
kunnen statushouders meedoen in een maatwerktraject, waar ze de Nederlandse taal 
leren bij voorkeur in combinatie met werk. Daarbij wordt aangehaakt aan genoemde 
arbeidsmarktprojecten en SROI.  
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20. Hoogopgeleide nieuwkomers worden soms geconfronteerd met het feit dat het diploma 
uit hun land van herkomst in Nederland niet dezelfde geldigheid heeft. Wij helpen met 
(versnelde) heropleidingstrajecten, zodat hun nieuwe thuisland hun kennis en ervaring 
ten volle kan benutten. 

21. We nemen onze verantwoordelijkheid als er vluchtelingen uit oorlogsgebieden moeten 
worden opgevangen of gehuisvest. Dat doen we met kleinschalige huisvesting, verspreid 
over heel Hilversum. De druk van nieuwkomers kan niet op één wijk komen te vallen. We 
zetten in ons op een warm welkom en een goede kennismaking in de buurt. 
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3. Armoedebestrijding 
en schuldhulp 
Voor de PvdA  zijn schulden en armoede onaanvaardbaar. Ze staan volwaardig meedoen in de 
weg. De verschillen tussen arm en rijk zijn al vroeg zichtbaar. Kinderen uit arme gezinnen 
komen al vroeg op achterstand. Arme baby’s zijn vaker zwaarder, arme peuters hebben vaker 
een taalachterstand, arme tieners vaker psychosociale problemen .  1

Ook Hilversum kent een grote tegenstelling tussen arm en rijk. Er zijn ongeveer 4.000 
huishoudens  met problematische schulden. Daarvan zoekt slechts 10 procent hulp bij de 2

gemeentelijke schuldhulpverlening. Van die circa 400 Hilversummers met schuld worden er 
jaarlijks slechts 150 tot een schuldregeling toegelaten. In totaal zijn er ongeveer 650 inwoners 
die in een schuldregeling zitten. 

Het aantal Hilversummers met een bijstandsuitkering is in 2020 sterk toegenomen. Deze 
inwoners zijn dus extra kwetsbaar voor schulden en armoedeval. Hilversum lijkt een rijke 
gemeente, maar het gemiddelde inkomen ligt hier 15 procent lager dan het landelijk 
gemiddelde. De verschillen tussen wijken zijn groot. In Trompenberg ligt het gemiddelde 
inkomen rond de 64.400 euro per inwoner, in Egelshoek is dat slechts 13.400. De kloof tussen 
heel rijk en heel arm is groot. 

Met een onzeker inkomen, snel stijgende huren, duurdere energie en duurdere boodschappen 
liggen betalingsproblemen en schulden op de loer. Er hoeft maar iets te gebeuren of mensen 
vallen over het randje. Ze komen dan al snel in de greep van een systeem dat niet hun belang 
maar dat van de schuldeiser vooropstelt. Ook de lokale overheid doet daar helaas aan mee. 
PvdA Hilversums wil dat dit stopt: mensen die in armoede en schulden leven verdienen 
vertrouwen en perspectief op een beter leven. 

Vroegsignalering en preventie zijn daarbij belangrijk. Niet alleen voor volwassenen maar zeker 
ook voor kinderen. Er is veel winst te behalen als we kinderen al op jonge leeftijd helpen. Door 
dichtbij onze inwoners te staan en te weten wat zij nodig hebben, kunnen we hier lokaal 
verandering in brengen. 

 Kansenkloof ontstaat al in de wieg: duidelijk verband tussen armoede en achterstand uit Ro:erdams onderzoek 1

door Bas>an Ravesteijn en Coen van de Kraats Erasmus School

 Gebaseerd op gemiddelde van afgelopen 3 jaar2
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De laatste jaren is de ondersteuning in het sociale domein verslechterd. De regeling BBG 
(vervanging duurzame gebruiksgoederen) is afgeschaft en de drempel om een beroep te doen 
op extra ondersteuning (de minimaregelingen) is verlaagd van 130 naar 120 procent van het 
sociaal minimum. Volgens het NIBUD is 130 procent echt de ondergrens om nog van rond te 
komen. Het gaat hier zeker niet alleen om mensen met een uitkering maar ook om de 
zogeheten werkende armen. 

Ook op het gebied van inkomensondersteuning moet er meer vraaggericht en pro-actiever 
gewerkt worden. Wij moeten ogen en oren hebben bij de mensen in de wijken waar de 
problemen het groots zijn. Het Sociaal Plein moet een plek in de wijken krijgen. De PvdA  wil 
sociale wijkteams waarin professionals doorzettingsmacht hebben. 

De menselijke maat moet terug in de uitvoering van sociale regelingen, deze zijn bedoeld om 
mensen verder te helpen. Hulp moet toegankelijk zijn en niet worden gehinderd door onnodige 
drempels. De PvdA wil ook actiever helpen door hulp aan te bieden als mensen in de knel 
komen te zitten. Daarom heeft de PvdA een ombudsteam, dat gratis spreekuur houdt in 
wijkcentrum St. Joseph en Lopes Dias. Het PvdA Ombudsteam constateert dat achter een 
eenvoudige vraag vaak een berg aan problemen ligt, die om een persoonlijke aanpak vragen. 
De PvdA wil dat mensen sneller geholpen worden.  

Onze keuzes

Vroegsignalering 

1. Voor Vroegsignalering is het belangrijk dat de gemeente alle informatie over schulden en 
betalingsachterstanden benut. We sluiten hiervoor een convenant met instellingen en 
organisaties zoals woningcorporaties, energieleveranciers en zorgverzekeraars zodat ze 
achterstanden bij de gemeente vroegtijdig melden en de gemeente op tijd kan helpen. 

2. Met de woningcorporaties spreken we af dat zij huurders met twee maanden 
huurachterstand bij het sociale wijkteam (Sociaal Plein) en/of de gemeentelijke 
schuldhulpverlening aanmelden.  

3. Met de woningcorporaties spreken we af dat er geen huisuitzettingen plaatsvinden bij 
mensen die schuldhulp aanvaarden. Hiermee voorkomen we verdere financiële en 
emotionele schade. We spreken ook met ze af dat er geen huisuitzettingen plaatsvinden 
tot de hulpverlening aan huurders op orde is.  

4. Met energieleveranciers spreken we af dat mensen niet worden afgesloten van gas en 
licht (energiearmoede) totdat er een oplossing is gevonden voor de achterstanden. 

5. Het aanvragen van zorg wordt zo eenvoudig mogelijk: Het Sociaal Wijkteam komt naar 
de mensen toe in plaats van andersom. WMO-voorzieningen, Jeugdzorg enzovoort regel 
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je in Hilversum in je eigen buurt, zo nodig via een mantelzorger of goede buur. Er is altijd 
persoonlijk contact! 

6. Wij vinden dat de gemeente te weinig heeft gedaan om regelingen onder de aandacht te 
brengen bij haar inwoners. De PvdA Hilversum wil dat alle regelingen overzichtelijk in 
een boekje worden samengebracht en verspreidt wordt onder alle huishoudens in 
Hilversum. Belangrijk is dat iedereen zijn weg naar hulp weet te vinden.   

Schuldhulpverlening 

7. Wij kiezen voor snellere schuldhulpverlening en we verkorten daarom de duur van de 
schuldhulptrajecten. Trage schuldeisers worden gedwongen mee te werken, binnen 
redelijke termijnen. 

8. We stellen de mens centraal. Daarvoor is nodig dat we door schotten heen breken en 
vooral handelen vanuit de vraag van mensen waar we ze het meest mee helpen. We 
willen vanuit behoefte werken in plaats van bureaucratische regels centraal stellen. 

9. We doen meer dan alleen de minimale ondersteuning. Waar nodig kopen we schulden af 
en verstrekken saneringskredieten. De terugbetalingstermijnen beperken we tot 3 jaar 
om mensen sneller perspectief te bieden. 

10. We werken alleen samen met lokale bewindvoerders die voldoen aan het Keurmerk 
Bewindvoering. Er worden strenge eisen gesteld aan mensen die zich als bewindvoerder 
in onze gemeente willen vestigen. Doordat lokale bewindvoerders beter bereikbaar zijn, 
kunnen we samen sneller aan oplossingen werken. Bij problematische schulden moeten 
bewindvoerders bijdragen aan het oplossen van financiële problemen. 

11. We willen budgetondersteuners inzetten om te voorkomen dat er altijd bewindvoerders 
ingezet moeten worden. 

12. We maken afspraken met de rechtbank, zodat mensen op de juiste plek terechtkomen en 
niet automatisch naar bewindvoering worden doorverwezen. Als mensen een licht regime 
aankunnen, moet je ze niet in een zwaar regime duwen.  

13. Het verdienmodel van kredietverstrekkers pakken we aan. We willen dat schulden sneller 
gesaneerd worden, meer mensen voor schuldhulpverlening en schuldsanering in 
aanmerking komen en dat schuldeisers gedwongen kunnen worden mee te werken. We 
willen de duur van de schuldtrajecten verkorten en geven mensen recht op een 
aflospauze. 

14. De PvdA wil extra aandacht voor ouderen met een onvolledige AOW-uitkering. De 
gemeente dient AOW-ers actief te wijzen op de mogelijkheid van aanvulling op een 
onvolledige uitkering. 
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Preven?e / armoedebestrijding 

15. De PvdA staat voor een ruimhartig minimabeleid voor mensen met een inkomensgrens 
van 130 procent van het bijstandsminimum. We kijken daarbij naar het besteedbaar 
inkomen om verborgen armoede op te sporen en aan te pakken. 

16. De gemeente gaat na of alle mensen in de bijstand, datgene krijgen waar ze recht op 
hebben. Denk aan vrijstelling van gemeentelijke belastingen en andere voorzieningen 
waar zij wettelijk aanspraak op maken. 

17. Voor minima die te hoge woonlasten hebben en meer dan 33 procent van hun 
besteedbaar inkomen aan woonlasten kwijt zijn, richten we het 
Woonlastencompensatiefonds op. Dit fonds kan ook worden ingezet als de kosten van 
de verduurzaming van een woning niet voldoende gecompenseerd worden door lagere 
energielasten. 

18. De macht van incassobureaus, deurwaarders en bewindvoerders willen we inperken. In 
onze gemeente gaan we kijken hoe we het doorverkopen van schulden kunnen 
verbieden. PvdA Hilversum wil dat er per gezin nog maar één deurwaarder komt. 

19. Het kwijtscheldingsbeleid voor afvalstoffen en waterschapbelastingen voor minima kan 
nooit ter discussie worden gesteld. Gemeenten mogen ervoor kiezen om bij meer 
mensen de gemeentelijke belastingen kwijt te schelden door de inkomens- en/of 
vermogensgrenzen te verhogen. We maken gebruik van deze wettelijke mogelijkheid. 

20. De menselijke maat is voor de PvdA leidend, bijvoorbeeld door het toepassen van de 
hardheidsclausule: in bijzondere gevallen passen we de kostendelersnorm en de 
vermogensgrens voor bijstand niet toe. We passen de medebewonersnorm toe om het 
mogelijk te maken dat meerdere volwassenen in een huis kunnen wonen bijvoorbeeld om 
voor elkaar te kunnen zorgen. 

21. We voorkomen een armoedeval zodat mensen die vanuit een uitkering weer aan het werk 
gaan er financieel niet op achteruitgaan. Om mensen te stimuleren weer aan het werk te 
gaan, is er altijd een terugvaloptie en beperken we het financiële risico. 

22. Met de individuele inkomenstoeslag helpen we mensen die ten minste drie jaar op het 
sociaal minimum zitten. Deze individuele inkomenstoeslag is minimaal €403,- voor 
alleenstaanden, €503,- voor alleenstaande ouders met kind en €603,- voor 
meerpersoonshuishouden. De PvdA wil dat de gemeente Hilversum deze toeslag actief 
aanbiedt. 

23. Om ervoor te zorgen dat iedereen in onze gemeente goed verzekerd is hebben we een 
ruime gemeentezorgpolis voor alle mensen met een inkomen tot 130 procent van het 
sociaal minimum. De PvdA pleit ook voor ondersteuning bij het betalen van het eigen 
risico en het actief aanbieden van de tegemoetkoming chronisch zieken en 
gehandicapten. 
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24. Minima hebben recht op een tegemoetkoming in de eigen WMO-bijdrage. De gemeente 
Hilversum moet dit actief aanbieden. 

25. Voedselbanken moeten niet nodig zijn, maar waar ze een laatste redmiddel zijn zullen wij 
ze ruimhartig steunen. Dat geldt ook voor initiatieven als Dress For Success, dat minima 
ondersteunt bij het solliciteren. Zolang er arme Hilversummers zijn dienen we de hele 
infrastructuur van niet-overheidssteun voor mensen met psychiatrische problemen, 
illegalen, verslaafden, mensen met schulden etc. loyaal te steunen. Bijvoorbeeld bij het 
vinden van geschikte locaties en waar nodig met (project)subsidies. Juist deze vorm van 
eerstelijnshulp is belangrijk in de signalering en de aanpak van problemen die door 
bureaucratische belemmeringen door de overheid minder goed worden opgelost. 

26. De PvdA is voor het invoeren van een Stadspas. Ook minima moeten kunnen profiteren 
van al het moois dat Hilversum en omgeving te bieden heeft, aan sport, cultuur en 
vermaak. Een Stadspas kan daar een belangrijke rol in spelen, ook ter bestrijding van 
sociaal isolement en eenzaamheid. 

Alle kinderen en jongeren doen mee 

27. Jongeren met problematische schulden worden geholpen hun leven weer op de rit te 
krijgen. De gemeente neemt hun schulden over en begeleidt deze jongeren naar werk 
en/of scholing. 

28. Door middel van folders wordt de Stadspas uitgelegd en aangeboden bij 
consultatiebureaus, bibliotheken, zorgcentra, etc. 

29. Geen kind mag opgroeien in armoede. Elk kind moet mee kunnen doen, met sport, 
schoolreisjes, cultuur, verjaardagen en in de winter een warme jas. We accepteren niet 
dat scholen via extra bijdragen voor reizen of computers, kinderen buitensluiten. De 
gemeenten krijgen van het rijk meer geld voor armoedebestrijding, specifiek gericht op 
kinderen. Dat geld willen wij in Hilversum ook precies daaraan besteden. 

30. De gezondheidsrisico’s van overgewicht bij kinderen kunnen groot zijn. De meeste 
kinderen die te zwaar zijn worden ook nog eens gepest. Bij zo’n 80 procent van de 
kinderen is het overgewicht blijvend. De gemeente Hilversum dient actief advies en 
ondersteuning aan te bieden via Jeugd en Gezin.  

31. Aan het eind van de basisschool, als de school adviseert naar welk vervolgonderwijs het 
kind kan, lopen armere kinderen vaker aan tegen zware psychosociale problemen. De 
gemeente Hilversum biedt op de lagere scholen actieve ondersteuning om dit tijdig te 
signaleren en hulp te bieden. Dat voorkomt vroegtijdig schooluitval en andere narigheid. 

32. De dienstverlening van de gemeente Hilversum beperkt zich nooit tot digitale loketten. 
De menselijke benadering bestaat altijd uit menselijk contact. 
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4. Zorg en Jeugdzorg
Iedere Hilversummer heeft recht op goede zorg, ongeacht de plek waar hij/zij geboren is en de 
dikte van je portemonnee. Het budget voor de Wmo en Jeugdzorg is krap, maar dat mag nooit 
een reden zijn om niet de zorg te leveren die iemand nodig heeft. Toch is dat geen 
vanzelfsprekendheid. Wie in armoede leeft, is vaker ongezond en leeft gemiddeld zeven jaar 
korter en achttien jaar in een slechtere gezondheid, dan iemand met een hoog inkomen. 
Kinderen die in armoede opgroeien, eten vaak ongezonder, met alle effecten van dien.  

Zorg is geen markt waaraan verdiend mag worden. Toch kennen we marktwerking in de 
jeugdzorg en bij de WMO. In onze regio zijn ruim tweehonderd aanbieders van (jeugd)zorg 
gecontracteerd. Dat is te veel. Deze aanbieders werken ook weer met onderaannemers. Zo 
wordt er twee keer overhead berekend. Dat is dus geld dat niet naar de directe zorg gaat. Wij 
willen de marktwerking in de zorg beperken. Zorgcowboys moeten wat ons betreft in Hilversum 
altijd hard aangepakt worden. Zorginstellingen die dividenden uitkeren, zijn in onze gemeente 
niet welkom. Wij willen deze Hilversumse voorwaarden opleggen aan de regionale zorginkoop. 

De (jeugd)zorg staat voortdurend onder druk, door gebrek aan geld en door verkeerde keuzes 
in het verleden. Dit mag echter nooit een reden zijn om de toegang tot de zorg te beperken. 
De gemeente moet er alles aan doen om de drempel voor een aanvraag zo laag mogelijk te 
maken. Wachtlijsten mogen niet voorkomen. De menselijke maat moet leidend zijn in het 
beleid.  

Veel Hilversummer vinden nu maar moeilijk of laat hun weg naar het Sociaal Plein - uit angst, 
door laaggeletterdheid dan wel om andere redenen. De PvdA pleit voor sociale wijkteams met 
daarin specialisten van verschillende disciplines met zogenaamde “doorzettingsmacht” – 
wmo, maatschappelijk werk, schuldhulpsanering etc - die zo nodig gezamenlijk 
multiproblematiek kunnen aanpakken in de wijken.  

Bezuinigingen op de (jeugdzorg) om de begroting op orde te krijgen, zijn wat ons betreft niet 
aan de orde. Als mensen naar het ziekenhuis moeten, kan dat met de wmo-taxi, zo vaak als 
nodig is. Een toegankelijke zorg die op tijd signaleert, voorkomt problemen in de toekomst.  

Daarom zetten we volop in op preventie en vroegsignalering, samen met de juiste organisaties 
(de sociale wijkteams). Voor meervoudige problematiek in gezinnen passen we de 
doorbraakmethode toe. Er is in Hilversum geen plaats voor pesten of eenzaamheid. 

De opvang van GGZ patiënten, jongeren met een beperking en andere groepen die extra zorg 
nodig hebben, doen we, als zij niet zelfstandig kunnen wonen, in kleinschalige voorzieningen 
in de verschillende wijken. Lukt het mensen niet zelf en loopt het uit de hand? Dan is goede 
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opvang en hulp het antwoord. Mantelzorgers zijn helden van Hilversum. Wij zullen er dan ook 
alles aan doen om deze groep te ondersteunen. 

Wij zijn tegen het idee van een eigen bijdrage voor de jeugdzorg. Daarentegen zullen we, 
indien weer mogelijk, een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de wmo-voorzieningen 
toepassen. 

Onze keuzes

Toegang en betaalbaarheid 

1. Zorg moet beschikbaar, betaalbaar en bereikbaar zijn. De menselijke maat is daarbij 
belangrijk. We denken niet vanuit het stelsel, maar vanuit wat iemand nodig heeft. 

2. Inwoners die hulp vragen, krijgen binnen veertien dagen een antwoord.  

3. Het moet voor elke inwoner duidelijk zijn, waar je met je zorgvraag terecht kunt. Daarom 
organiseren we de toegang zo eenvoudig en dichtbij mogelijk, in je eigen wijk door 
middel van sociale wijkteams. 

4. De sociale basisinfrastructuur op orde. We zorgen voor een gemeente met een sterke 
sociale basis voor iedereen. Dat doen we met goed onderwijs, met (sport)voorzieningen, 
die voor iedereen toegankelijk zijn en met een groene omgeving, waar je een ommetje 
kunt maken. Strikt genomen is dat geen zorg, maar is het wel de manier om met elkaar 
gezond te blijven.  

5. De gemeente kan niet alleen voor zorg en welzijn zorgen. Daarbij zijn andere partners 
nodig: Versa, het buurthuis, de school, de bibliotheek, de sportverenigingen. Partners 
waarmee je de sociale netwerken in de wijk kan versterken.  

6. We doen er alles aan om met zorgmijders in contact te komen. Sociale wijkteams leggen 
actief contact met inwoners, mantelzorgers, buurthuizen.  

7. In alle vormen van ondersteuning, toegang tot voorzieningen, regelingen en 
communicatie houden we rekening met laaggeletterden.  

8. We nemen met onze partners het initiatief voor een lokale alliantie tegen eenzaamheid. 
Daarvoor leggen we huisbezoeken af en zorgen we voor voldoende ontmoetingsplekken 
in de wijk.  

9. Het budget mag nooit een belemmering zijn om de zorg te leveren die nodig is.  

10. Het Tergooi Ziekenhuis is belangrijk. Om dit ziekenhuis te allen tijde te behouden, zoeken 
we nu de samenwerking met zorgverzekeraars. Deze samenwerking start vandaag al en 
niet pas als een sluiting dreigt.  
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11. Hilversum moet een pesten-vrije gemeente worden. Dit is onderdeel van het 
jeugdwelzijnswerk, sport enz. Elke school heeft een anti-pestbeleid.  

12. Jeugdwerkers, -coaches en buurtzorgverleners hebben een belangrijke signalerende rol, 
doordat zij laagdrempelig het gesprek aangaan met jongeren en jongeren, bij 
bijvoorbeeld een potje voetbal, hun verhaal kunnen doen. Deze manier van werken, 
vanuit een laagdrempelige vertrouwensrelatie, speelt een belangrijke rol in het 
voorkomen van zwaardere zorg voor jongeren. 

Marktwerking en aanbestedingen 

13. De marktwerking in de zorg dringen we terug door het aantal zorgaanbieders te 
beperken en de constructie met onderaannemers te vermijden. Zo voorkomen we dat in 
een straat de auto’s van tien verschillende zorgaanbieders parkeren. Daarnaast zorgen 
we zo voor een overzichtelijker aanbod voor onze inwoners. 

14. Zorgcowboys pakken we hard aan. Zorgaannemers die dividenden uitkeren, sluiten we 
uit van onze aanbestedingen, door de inkoopvoorwaarden daarop aan te passen. 

15. Dagbesteding wordt weer een gewoon onderdeel van het zorgaanbod. Dagbesteding is 
niet hetzelfde als bso+. 

Wonen en zorg 

16. Mensen wonen zo lang mogelijk thuis in hun eigen wijk. Tegelijkertijd zien we dat bij 
ouderen eenzaamheid en dementie vaker voorkomen. Het bestrijden van eenzaamheid 
zien we als onze maatschappelijke opgave: liever elke week iemand die langsgaat bij 
kwetsbare ouderen om te vragen hoe het gaat en wat er nodig is, dan dat we alles 
vertalen in het maximum aantal uren huishoudelijke hulp. 

17. We zijn voor inclusieve wijken en vinden dat er voor iedereen een plek is in Hilversum. 
Maar daar horen wel randvoorwaarden bij: werken met ervaringsdeskundigen en de 
aanwezigheid van ggz-expertise bij de politie en in het welzijnswerk, zijn voorbeelden 
van die randvoorwaarden. 

18. We verbinden het maatschappelijk werk met plekken waar mensen graag komen, zoals 
de bibliotheek, de buurtwinkel en de koffiehoek van de supermarkt. 

19. De Nieuwe Lelie is al te lang dicht geweest door brand. Daarom doen wij er alles aan om 
te zorgen dat het openingsjaar 2023 wordt. 

20. We bouwen meer woningen waar mensen zelfstandig kunnen blijven wonen, maar wel 
gebruik kunnen maken van gedeelde faciliteiten, zoals een eetgelegenheid of een 
gemeenschappelijke ruimte (bijvoorbeeld bij een verzorgingshuis). 
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21. We investeren meer in respijtzorg, zodat familieleden en partners die zorgtaken hebben 
toch even op vakantie kunnen en even op adem kunnen komen. De financiering hiervan 
is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, zorgverzekeraar en het 
zorgkantoor. 

22. Voor de opvang van (economische) daklozen organiseren we meer kleinschalige 
opvanglocaties en housing first. Een opvangsysteem met weinig privacy helpt mensen 
niet bij het kunnen herstellen van hun maatschappelijke leven. Met kleinschalige en 
eventueel tijdelijke woningbouw, om de ergste nood te verlichten, lukt dat wel. 

23. Vanwege de woningnood zijn creatieve oplossingen nodig. We schrikken er niet voor 
terug om panden, zoals een oud hotel op de Groest, op te kopen. Omdat gemeenten nu 
renteloos geld kunnen lenen, is dit hét moment om te investeren. De exploitatie gebeurt 
door de woningcorporatie en een hulpverleningsorganisatie doet de begeleiding. De 
investering verdient zichzelf terug. 

24. Voor ouderenhuisvesting inventariseren we waar de knelpunten zitten, waar ouderen 
terecht kunnen met vragen en waar ze hulp kunnen krijgen. Zijn er witte vlekken, dan 
vullen we die in. 

25. De logeerkamers in gezinshuizen gebruiken we ook voor jongeren, waar het thuis af en 
toe mis gaat. Zo creëren we rust en kan iedereen het daarna weer een poosje aan. 

26. Pleegouders zijn goud waard. We ondersteunen hen als dat nodig is en voorkomen zo 
dat pleegouders uitvallen. Zowel voor de ouders als voor de pleegkinderen is uitval 
namelijk verschrikkelijk. 

27. Welzijn, preventie en gezondheid staan voorop. Voorkomen is altijd beter dan genezen. 
We willen zorgen voor gezondere en gelukkiger levens en zetten daarom in op 
gezondheid, welzijn en preventie. Uiteindelijk leidt deze preventieve aanpak ook tot 
minder dure zorg. 

28. Sociaaleconomische gezondheidsverschillen zijn voor de PvdA niet acceptabel. In 
samenwerking met zorgverzekeraars pakken we die verschillen aan. We hebben daar 
gezamenlijke belangen én mogelijkheden. 

29. We zorgen voor voldoende speeltuinen en speelplekken, waar kinderen kunnen 
bewegen en spelen. 

30. “Lucht is voor iedereen” is het gezegde, maar belangrijker nog “schone lucht is voor 
iedereen”. De Gemeente Hilversum moet ervoor zorgen dat iederéén hier krijgt waar ze 
recht op heeft. 

31. We richten een panel op van ervaringsdeskundigen, aan wie we vragen jaarlijks verslag 
te doen van verbeteringen en problemen met betrekking tot de toegankelijkheid van 
voorzieningen. 
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32. Het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren is in onze gemeente al jaren te hoog. We 
kijken niet weg, adresseren het probleem en pakken het aan in samenwerking met 
scholen, welzijnswerkers en politie. 

33. We zorgen voor strengere handhaving op het verbod op de verkoop van pillen, drank en 
lachgas aan minderjarigen. 

‘Thuis in je wijk’ | Verkiezingsprogramma 2022-2026     www.pvdahilversum.nl23

http://www.pvdahilversum.nl


5. Duurzaamheid 
Hoe behouden we een leefbare wereld, die we goed doorgeven aan onze kinderen en 
kleinkinderen? Dat is dé uitdaging van dit moment. Duurzaam en eerlijk gaan voor de PvdA 
samen, in het vinden van een antwoord op de klimaatverandering. Dat vergroot het draagvlak 
voor noodzakelijke maatregelen. Hilversum kan al in 2040 CO2-neutraal zijn, als we dat samen 
willen. Betere luchtkwaliteit, goed geïsoleerde huizen, betaalbare energielasten en minder 
geluidsoverlast. De PvdA onderschrijft het klimaatmanifest en het idee van de brede welvaart. 

Op alle gebieden moeten stappen gezet worden en daar is haast bij. De laatste vier jaar is er 
te veel vertraagd. Ook in Hilversum moeten we nu zelf meer stappen zetten. 

De energietransitie mag de ongelijkheid en tweedeling niet vergroten. Daarom willen we 
inwoners helpen bij het verduurzamen van hun woningen. Het isoleren willen we versneld 
aanpakken. Daarover maken we met corporaties nieuwe afspraken. Woningeigenaren met een 
inkomen tot ongeveer modaal bieden we subsidies voor maatregelen waarmee woningen bij 
voorkeur energie-neutraal maar minimaal op energielabel B komen. Voor inwoners met een 
hoger inkomen worden leningen voortgezet. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.  

PvdA Hilversum kiest voor een collectieve benadering per buurt. De opbrengsten van 
duurzame energieopwekking en warmtenetten moeten de Hilversummer ten goede komen, en 
niet de zakken van aandeelhouders vullen. Daarbij krijgen nieuwe initiatieven en oplossingen 
volop ruimte. We zullen deze actief volgen en agenderen. Duurzaamheid zal ook voor groene 
werkgelegenheid zorgen. 

Investeringen in duurzaamheid kosten niet alleen maar leveren ook heel veel op. Een wereld 
met minder CO2-uitstoot, schonere lucht, geïsoleerde huizen, betaalbare energielasten en 
meer duurzame werkgelegenheid is een absolute noodzaak én een wenkend perspectief voor 
alle Hilversummers. Wij gaan voor een mooiere, schonere en gezondere stad. 

Onze keuzes

Energietransi?e 

1. In Hilversum kiezen we ervoor om de kosten en opbrengsten eerlijk te verdelen. 
Samenwerken met bewoners en draagvlak zijn essentieel om Hilversum is in 2040 – of zo 
mogelijk eerder – CO2-neutraal te krijgen. 

2. We leggen op alle geschikte daken van onze gemeentelijke gebouwen zonnepanelen. 
Waar dat niet kan, vanwege bijvoorbeeld het monumentale karakter, compenseren we 
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dat door inkoop in lokale energieprojecten. Eigenaren van panden met voor 
zonnepanelen geschikte daken gaan we verleiden om deze ook te plaatsen. Voor nieuw 
te ontwikkelen bouwwerken stellen we zonnedaken als eis. 

3. Onze gemeente koopt 100% duurzame stroom in. In onze inkoop- en 
subsidievoorwaarden nemen we dit op als eis voor leveranciers en instellingen. 

4. In het kader van de regionale energiestrategie 2.0 en de Hilversumse bijdrage sluiten wij 
op voorhand geen enkele oplossing uit. 

5. Zoeklocaties voor zon- en windenergie vinden we langs bestaande infrastructuur zoals 
(snel)wegen en het Hilversums kanaal. Ook kijken we naar het havengebied, Arenapark 
en Mediapark. Van de natuur blijven we af. 

6. In Hilversum investeren we met de netwerkbeheerder in het energienetwerk (kabels en 
leidingen). 

7. Iedereen profiteert mee van de energietransitie. Wij kiezen voor een wijkgerichte aanpak, 
brengen de duurzaamheidsopgave per wijk in beeld en bekijken per buurt wat er bij wie 
moet gebeuren. 

8. Ondernemende inwoners die een energiecoöperatie willen oprichten kunnen rekenen op 
advies en komen voor subsidies in aanmerking. Bij subsidieverlening aan beginnende 
energiecoöperaties leggen we vast dat het rendement binnen de coöperatie blijft en 
geïnvesteerd wordt in nieuwe duurzame initiatieven. 

9. De samenwerking met maatschappelijke initiatieven, bijvoorbeeld Het Net en Hilverzon, 
intensiveren we. 

10. We steunen en stimuleren onderwijsinstellingen en werkgevers op het gebied van 
duurzame installatietechniek zoals het regionaal opleidingscentrum voor duurzame 
installatietechniek. Hier kunnen onze jongeren een praktische opleiding volgen, hun 
kansen op betaald werk vergroten en bijdragen aan de verduurzaming van onze 
gemeente. De gemeente Hilversum zorgt voor stage- en werkplekken. 

11. Bij stortbuien loopt het water naar Hilversum-Oost. Wij zorgen voor voldoende 
waterberging, letten bij nieuwbouw op goede afwatering (niet in het riool) en zetten in op 
minder verstening in heel Hilversum 

Duurzaam wonen 

12. We stimuleren woningisolatie en verduurzaming met o.a. zonnepanelen, 
zonnecollectoren en alternatieve verwarmingsbronnen. 

13. We zetten de inzet van energiecoaches voort. Dit worden publieke banen (basisbanen). 
We leiden energiecoaches op, met als startopdracht hun eigen woning te 
verduurzamen, waarna ze samen met hun buren ook de rest van hun wijk 
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verduurzamen. Zo snijdt het mes aan twee kanten: banen voor mensen aan de basis 
van de arbeidsmarkt en energiecoaches voor de wijk. 

14. Energiecoaches delen aan elk huishouden met een inkomen tot 130% van het sociaal 
minimum een energie-box uit. Hierin zitten duurzame producten, zoals led-lampen, een 
waterbesparende douchekop en tochtstrippen. In deze box zit ook een aantal aan 
verduurzaming te besteden klusuren. Die willen we invullen met onder meer een 
gemeentelijke klusbus. Deze kan worden ingezet voor duurzame klussen en bij 
verhuizing naar een vervangend huis. 

15. We voeren een omruilmogelijkheid voor witgoed in voor inwoners met een inkomen tot 
130% van het sociaal minimum. Via de gemeente kan je dan je oude energie slurpende 
apparatuur voor energiezuinige varianten vervangen. 

16. We leggen in de prestatieafspraken met de woningcorporaties vast welke woningen ze 
wanneer gaan verduurzamen. Ook leggen we vast welke verouderde en niet rendabel 
te verduurzamen woningen gesloopt en vervangen moeten worden. Daarbij stellen we 
als eis dat deze woningen betaalbaar blijven voor lagere inkomens. 

17. We verduurzamen eerst de huizen, die er het slechtst aan toe zijn. Zo voorkomen we 
dat huishoudens met lage inkomens, die juist vaak in slecht geïsoleerde huizen wonen 
en al hoge energielasten betalen, verder op achterstand raken. 

18. Woningeigenaren met een inkomen tot modaal kunnen een beroep doen op subsidies 
voor isolatiemaatregelen waarmee woningen bij voorkeur energieneutraal maar 
minimaal op energielabel B kunnen komen. 

19. Het streven blijft nul op de meter. In bijvoorbeeld vooroorlogse wijken is dat soms niet 
realiseerbaar. Daar zoeken we naar betaalbare alternatieven zoals het isoleren en 
aanpassen van warmtesystemen tot minstens energielabel B. 

20. We informeren inwoners over de voor- en nadelen van houtstook en aan welke 
voorwaarden die moet voldoen om geen overlast te veroorzaken. 

Duurzame economie 

21. We willen naar een circulaire economie, waar al het afval hergebruikt wordt. Dat moet 
zo effectief mogelijk, zonder bewoners op kosten te jagen of voor nadelige effecten te 
zorgen. Het vooraf scheiden van PMD, papier, GFT en restafval is niet altijd de beste 
oplossing. Daarom kijken we ook naar nascheiding. 

22. Gescheiden afval moet ook werkelijk tot hergebruik leiden en niet alsnog op één hoop 
worden gegooid en verbrand, of tot milieuvervuilende export worden verhandeld. De 
GAD moet daarin zijn verantwoordelijkheid nemen. 

23. De tekorten van de GAD mogen niet op het bordje van de inwoner terecht komen. 
Oplossingen worden gezocht in een efficiëntere organisatie. 
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24. Bij ondergrondse vuilcontainers maken we ‘containertuintjes’ om te voorkomen dat de 
containers een verzamelplek worden voor gedumpt grofvuil, huisraad en tuinafval. 

25. Handhaving op vervuiling en het illegaal dumpen van afval scherpen we aan. 
Overtreders krijgen eerder een boete. 

Duurzaam vervoer: 

26. We stimuleren wandelen, fietsen en openbaar vervoer en ontmoedigen het autogebruik. 
Daarmee vergroten we de leefbaarheid en verbeteren we de luchtkwaliteit. 

27. Als gemeente geven we het voorbeeld door uitsluitend voor elektrisch te kiezen bij de 
aanschaf van alle vervoermiddelen. We stimuleren het gebruik van nieuwe 
vervoersvormen zoals e-bikes. Om elektrisch vervoer te stimuleren laten we meer 
oplaadpunten en snel laders aanleggen voor elektrische auto’s en scooters. 

28. We moedigen het deelgebruik van elektrische auto’s en e-scooters aan. 

29. We leggen meer fietspaden aan, zorgen voor veilige fietsroutes naar scholen en kiezen 
standaard voor 30 km per uur in de hele stad met uitzondering van een aantal 
doorgaande wegen. Fietser en wandelaar zijn belangrijker dan auto en brommer. 

30. We willen een hoogwaardig en voor alle Hilversummers betaalbaar ov-netwerk met een 
goede bereikbaarheid van voorzieningen als het ziekenhuis, de bibliotheek, 
gezondheidscentra en scholen. De verbinding met de Hilversumse Meent verbeteren 
we. Hiervoor treden wij met ov-aanbieders in overleg. 

31. Alle stads- en regiobussen (ook HOV) rijden emissievrij in onze gemeente. Dat spreken 
we af met de vervoersmaatschappijen. 

Duurzaam groen en biodiversiteit:  

32. Hilversum is een groene stad en dat koesteren we. We willen meer groen en vragen 
inwoners hieraan bij te dragen door verharde voor- en achtertuinen te vergroenen, ook 
met het oog op de biodiversiteit. Daarbij moeten ze zo nodig op steun van de 
gemeente kunnen rekenen. Voor Operatie Steenbreek maken we een plan van aanpak. 

33. We kiezen ervoor om onze wijken te vergroenen, investeren in de aanleg van 
plantsoenen en bomen en maken door het verlagen van het aantal parkeerplekken in 
de openbare ruimte meer ruimte voor het groen. 

34. Als gemeente geven we het goede voorbeeld door voor elektrisch te kiezen bij de 
aanschaf van materialen en gereedschap zoals bladblazers, die we alleen waar echt 
nodig – vanwege bijvoorbeeld de verkeersveiligheid – zullen inzetten. 
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35. Met onderwijsinstellingen gaan we schoolpleinen vergroenen. Dit doen we samen met 
de schoolkinderen, om het bewustzijn over het belang van groen te vergroten. 
Schooltuinen in wijken met weinig groen en een hoge mate van verstening  en 
verstedelijking krijgen voorrang. 

36. We willen burgers aanmoedigen om hun regenwater af te voeren op eigen terrein. Dat 
kan door minder tegels te gebruiken, meer groen te planten en door de regenpijp van 
het riool af te koppelen. 

37. Hilversum ligt prachtig in het groen van het Goois Natuurreservaat. Hilversum neemt 
actief deel in het bestuur van de GNR om de kwaliteit van dit groen verder te 
verbeteren en meer divers te maken. In het GNR mogen geen beperkingen in de 
toegang zijn, dus geen verdere privatisering zoals horeca en golfterreinen. Wel een 
(water)speelplaats, ontdekkingsbos, openbare picknickplekken of huttenbouwveldjes 
(beleefgroen). Alleen rustgebieden kunnen worden afgesloten.  
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6. Onderwijs
Ieder kind verdient een fijne jeugd, een veilig thuis en een goede school. Op school maak je 
vrienden, word je uitgedaagd om te ontdekken wie je bent en in staat gesteld om je dromen 
waar te maken. De wijk waarin je woont, je achtergrond of wie je ouders zijn, mogen nooit 
bepalend zijn voor wie je later wordt. Iedere Hilversumse jongere verdient een eerlijke start.  

Toch maakt het nog steeds uit waar je wieg staat, wie je ouders zijn en hoe gevuld hun 
portemonnee is. Ook in Hilversum en misschien wel juist in Hilversum met aan de ene kant de 
versteende, dichtbevolkte wijken en aan de andere kant de lommerrijke villabuurten met hun 
topscholen. Oneerlijke selectie aan de poort vinden wij onverteerbaar. 

Het trieste is dat juist scholen met veel leerlingen met een leerachterstand extra last hebben 
van het lerarentekort. Goed onderwijs valt of staat bij goede leraren. De PvdA accepteert nooit 
dat de kwaliteit van het onderwijs in gevaar komt door het lerarentekort en de toenemende 
werkdruk in het onderwijs.  

De verschillen in het onderwijs zijn hardnekkiger dan ooit. Kinderen van ouders met een laag 
inkomen lopen vaak al voor hun tweede levensjaar leerachterstanden op en het aantal 
leerlingen dat laaggeletterd van school komt is veel te hoog. Ook in het voortgezet onderwijs 
dreigt de kloof tussen havo/vwo enerzijds en vso/vmbo anderzijds alsmaar groter te worden. 
Voor de PvdA is dat onaanvaardbaar.  

Wij willen er alles aan doen om leerachterstanden en laaggeletterdheid in Hilversum tegen te 
gaan en kansengelijkheid te bevorderen. Samen met de scholen en kinderopvang maken we 
een nieuwe Lokale Educatieve Agenda, waarin we de problemen in kaart brengen en met 
passende oplossingen komen om ongelijkheid tegen te gaan.  

Wij helpen scholen zich te ontwikkelen tot sociale ontmoetingsplaatsen, bieden kinderen met 
leerachterstanden extra steun. Bevorderen de diversiteit en bestrijden de kansenongelijkheid 
met gericht beleid. Voor ons is de school de plek waar je je veilig voelt en een eerlijke start 
maakt. 

Onze keuzes

Ieder kind een eerlijke start  

1. In ons beleid en in onze samenwerking met scholen en ouders doen we er alles aan om 
de kansengelijkheid te vergroten en leerachterstanden in te halen. 
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2. We investeren extra in onze voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en voorkomen dat 
peuters en kleuters uit kwetsbare gezinnen met een achterstand aan hun schoolcarrière 
beginnen. 

3. Om ongelijkheid te bestrijden investeren we extra in scholen die veel leerlingen met een 
leerachterstand en/of veel kinderen uit gezinnen met lage inkomens hebben, 
bijvoorbeeld met meer gratis hulpmiddelen zoals i-pads en laptops. 

4. Ons ideaal is een brede school voor ieder kind tot aan het voortgezet onderwijs. De 
school, gratis kinderopvang, voldoende buitenschoolse activiteiten en brede 
talentontwikkeling vormen samen brede scholen. 

5. We trekken in samenwerking met Hilversumse scholen, bibliotheken en organisaties als 
Stichting Lezen en Schrijven alles uit de kast om laaggeletterdheid in en buiten de klas te 
bestrijden.  

AJomst nooit bepalend  

Waar je wieg staat en wie je ouders zijn maakt steeds meer uit. Het halen van een zo hoog 
mogelijk diploma is bepalend voor je carrière, gezondheid en levensgeluk. 
Huiswerkbegeleiding en bijles mogen niet afhankelijk zijn van de portemonnee van de ouders. 
We vinden dat er voor ieder kind een plek op passend niveau moet zijn.  

6. We zijn voorstander van gemengde wijken én gemengde scholen. Kinderen moeten in 
de eigen buurt met hun eigen buurtgenoten naar school kunnen gaan. 

7. Vooral hoogopgeleide ouders schrijven hun kinderen vaak al voor hun tweede jaar op 
een basisschool naar keuze in. Dit vergroot de scheiding tussen groepen en zorgt voor 
oneerlijke kansen. PvdA Hilversum wil voortijdig inschrijven aanpakken. 

8. De ouderbijdrage is vaak veel te hoog en min of meer verplicht. Dit is in strijd met de wet 
en draagt ertoe bij dat sommige scholen alleen toegankelijk zijn voor kinderen van rijke 
ouders. We stellen de vrijwillige ouderbijdrage op maximaal €50,- en beklemtonen het 
vrijwillige karakter. Scholen die meer ouderbijdrage blijven vragen, korten we op hun 
gemeentelijke subsidie. Ouderbijdrage mag niet leiden tot selectie aan de poort. 

9. De ouderbijdrage is onderdeel van onze minimaregelingen/kindpakket. 

10. Bijles hoort niet afhankelijk te zijn van je portemonnee. Dure bijlessen vergroten de 
ongelijkheid. Alle kinderen die extra onderwijs, huiswerkbegeleiding of coaching in 
studievaardigheden nodig hebben, moeten dat via de school kunnen krijgen. 

11. We willen dat elk kind een startkwalificatie kan halen. Hiervoor willen we samenwerken 
met het voortgezet speciaal onderwijs (vso), de middelbare scholen en mbo-instellingen. 

12. Samen met het onderwijs pakken we vroegtijdig schoolverlaten aan. We verliezen 
niemand uit het oog. Terug naar school, werk of vervolgopleiding is het doel. 
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13. Leerlingen uit het praktijkonderwijs en VSO helpen we door voor hun 18e samen een plan 
op te stellen, zodat zij niet thuis komen te zitten. 

Lokale educa?eve agenda  

De gemeente zorgt voor goede huisvesting van scholen. Daarnaast vindt de PvdA het 
vanzelfsprekend dat de gemeente zich actief bemoeit met de kwaliteit van het onderwijs, 
gelijke kansen en mee kunnen doen. 

14. Om de kwaliteit van het onderwijs en de afstemming met de jeugdhulp te vergroten, 
gaan we door met ontwikkeling van de Lokale Educatieve Agenda (LEA). Dat doen we in 
samenwerking met de schoolbesturen. In onze LEA staan de kwaliteit van het onderwijs, 
goede docenten en de zorgzame school centraal. De agenda omvat een plan van 
aanpak om te zorgen dat al onze scholen de beschikking hebben over voldoende en 
kwalitatief goede leraren. 

15. We gebruiken de LEA ook om inhoudelijke afspraken met elkaar te maken, zoals de 
lessen burgerschap of cultuurlessen. 

16. We zorgen dat de lijntjes tussen de jeugdzorg, jeugdhulpverlening en de scholen kort 
zijn en regelen het schoolmaatschappelijk werk/jeugdhulp waar mogelijk binnen de 
school. Het onderwijs is integraal onderdeel van ons jeugdbeleid. In Hilversum werken 
gemeente, scholen en jeugd(zorg)instellingen samen. 

17. We helpen schoolbesturen met het ontlasten van leraren door conciërges aan te stellen 
en verkleinen zo de werkdruk voor leerkrachten. 

18. Overgewicht onder kinderen pakken we aan. We betrekken scholen, 
kinderopvangorganisaties, sportverenigingen, huisartsen en jeugdgezondheidszorg bij 
het stimuleren van een gezonde levensstijl. 

19. We vinden dat ieder kind een zwemdiploma moet halen. Daarom organiseren we 
schoolzwemmen voor alle leerlingen uit groep 5.  

De school als ontmoe?ngsplaats  

20. In onze gemeente is de school meer dan alleen een plek, waar leerlingen onderwijs 
krijgen. De school wordt ook buiten schooltijden een sociale ontmoetingsplaats. 
Schoolpleinen zijn geschikt om te spelen en te ontdekken en nodigen uit tot bewegen. 
Daarom maken we schoolpleinen ook na schooltijd toegankelijk, in overleg met de buurt. 

21. We leggen in samenwerking met scholen, het sociale werkbedrijf, de groenvoorziening 
en/of een sociale onderneming groenblauwe schoolpleinen aan, zodat kinderen al op 
vroege leeftijd in aanraking met de natuur komen. 
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22. Onze kinderen verdienen een veilige en moderne school. Verouderde schoolgebouwen 
met slechte ventilatie verbouwen we of vervangen we desnoods, uiteraard met respect 
voor de monumentale waarde van menig Hilversums schoolgebouw. 

23. We zijn voor brede scholengemeenschappen. Op deze scholengemeenschappen wordt 
voor alle opleidingsniveaus lesgegeven en zitten alle niveaus in meerjarige brede 
brugklassen. Zo komen kinderen uit alle lagen van de bevolking met elkaar in aanraking, 
Brede scholen maken doorstroming naar hogere opleidingsniveaus eenvoudiger, voor 
kinderen die met een leerachterstand zijn begonnen. 

24. We willen pesten uitbannen. Daarom hebben alle Hilversumse scholen, sportclubs en 
jeugdverenigingen een pestprotocol. 

25. We zorgen ervoor dat ieder kind veilig naar school kan fietsen of lopen.  We ontmoedigen 
het halen en brengen van kinderen met de auto. De directe schoolomgeving is 
verkeersveilig voor kinderen en hun ouder/verzorgers. Schoolzones kunnen daarbij 
helpen. 
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7. Cultuur
Kunst en cultuur raakt, verbindt, verheft, ontspant en biedt naast plezier ook stof tot nadenken. 
Het gaat over wie we zijn, onze drijfveren en onze dromen. Zonder de bibliotheek, de 
muziekschool, de cultuur- en poppodia, de (gemeentelijke) musea en cultuureducatie is het 
lastig om die dromen te verwezenlijken. Cultuur draagt in al zijn verschijningsvormen bij aan de 
leefbaarheid in steden en wijken. Voor de PvdA is het belangrijk dat alle vormen van cultuur 
voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn en dat elke cultuuruiting van waarde is.  

Voor mensen met een kleine beurs zijn kunst en cultuur nog te vaak onbereikbaar. En ook de 
makers hebben het vaak moeilijk om bijvoorbeeld betaalbare atelierruimtes (zie ook economie) 
te vinden of zich te verzekeren. De coronacrisis heeft onze culturele sector onevenredig hard 
geraakt.  

De PvdA steunt de culturele en creatieve sector en hanteert de Fair Practice Code voor een 
eerlijke beloning. Iedereen moet kunnen genieten van kunst en cultuur. We willen ook in de 
toekomst de kleinschalige (sociaal) culturele voorzieningen te behouden. Daarom is het 
belangrijk dat de culturele en creatieve sector de diversiteit van onze samenleving 
representeert. Bij een inclusieve samenleving hoort een inclusieve culturele sector. 

Onze keuzes 

1. We investeren in onze culturele voorzieningen en willen deze behouden om de 
leefbaarheid en aantrekkelijkheid van Hilversum te vergroten. 

2. We vragen van culturele instellingen die door de gemeente gesubsidieerd worden goed 
werkgeverschap, bijvoorbeeld door de toepassing van de Fair Practice Code.  3

3. We stimuleren cultureel ondernemerschap. 

4. Culturele diversiteit waarderen we en moedigen we aan. 

5. We stimuleren de kunstbeoefening in de meest brede zin van het woord. Dat geldt ook 
voor alternatieve kunstprojecten. 

6. Alle kinderen en jongeren moeten mee kunnen doen aan cultuureducatie. We maken dit 
toegankelijk en betaalbaar door cultuureducatie onderdeel van het kindpakket te maken 
en/of door de samenwerking tussen culturele instellingen en het onderwijs aan te 
wakkeren. 

7. Onze openbare bibliotheek verdient een plek in het centrum. De bibliotheek is veel meer 
dan alleen een plek om boeken te lenen. Bibliotheken zijn laagdrempelige ontmoetings- 

 Zie www.fairprac>cecode.nl/nl. 3
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en leerplaatsen. Ze dragen bij aan de bestrijding van analfabetisme en 
laaggeletterdheid. Je vindt er allerlei vormen van informatie, er zijn permanent open wifi-
verbindingen. Daar hoort een centraal gelegen plek bij, goed bereikbaar voor iedereen. 
De verhuizing van de bibliotheek naar de Gooische Brink kan op onze instemming 
rekenen. 

8. Media en muziek zijn nauw verbonden. Hilversum is ook een muziekstad, met iconische 
plekken als het MCO en de Wisseloord Studio’s. De Vorstin is een gewaardeerd 
poppodium voor alle leeftijdsgroepen, en dat koesteren we. De muziekschool is meer 
dan een zelfstandig gebouw. Muziekles wordt zo veel mogelijk ondergebracht in gewone 
scholen. 

9. Cultureel erfgoed in de vorm van monumenten, karakteristieke plekken en 
stadsgezichten beschermen en behouden we. De nalatenschap van Dudok en Duiker 
maakt Hilversum tot Hilversum. 

10. Onze gemeentelijke/regionale musea zijn tenminste één dag per maand gratis 
toegankelijk.  Mensen met een beperking krijgen makkelijk toegang tot kunst en cultuur, 
met onder meer rolstoelvriendelijke theaters en musea. 

11. We investeren in kunst op straat en op de pleinen. 
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8. Sport 
Sport is passie en nog veel meer. Talloze vrijwilligers van verenigingen staan voor dag en dauw 
op om het beoefenen van hun sport in onze gemeente mogelijk te maken. Daarmee leveren ze 
een onmisbare bijdrage voor het vitaal en krachtig houden van onze Hilversumse samenleving. 
Wie sport en lid is van de sportclub, is vaak gezonder en heeft een breder sociaal netwerk. We 
koesteren onze vrijwilligers en verenigingen en zien sport als een publieke voorziening.  

Om te voorkomen dat kinderen vroegtijdig stoppen met sporten gaan we bij elke overgang, 
zoals van de basis- naar de middelbare school, na hoe we de uitval die we dan vaak zien, 
kunnen beperken. Wanneer geld het probleem is, komen we kinderen, jongeren en ouderen 
met speciale regelingen tegemoet. Sport en bewegen moet voor iedereen betaalbaar zijn. 

Een veilig sportklimaat is essentieel om sportplezier en talentontwikkeling te stimuleren. We 
zetten in op het nadrukkelijker helpen van het verenigingskader en trainers om uitwassen langs 
de zijlijn en binnen verenigingen aan te pakken.  

Sportverenigingen verzorgen een belangrijk deel van het sport en beweegaanbod in de wijken. 
Dat lukt alleen als ze vitaal en toekomstbestendig zijn. Met inzet van de buurtsportcoach en/of 
andere landelijke stimuleringsregelingen proberen we vrijwilligers te ondersteunen, 
verenigingen te versterken en sport te verbinden met bijvoorbeeld onderwijs en welzijn. 
Basisbanen zetten we in om sportverenigingen te helpen.  

Voor sport en bewegen zijn goede accommodaties nodig. Waar nodig helpen we 
sportaccommodaties om te verduurzamen, zodat ook onze sportverenigingen klaar zijn voor 
de toekomst.  

Onze keuzes 

1. Sporten is leuk, gezond en vergroot de sociale samenhang. Daarom stimuleren we onze 
jeugd om lid te worden van een sportvereniging en bieden we ouders met een smalle 
portemonnee financiële ondersteuning, zodat alle kinderen kunnen meedoen. 

2. Het lukt veel sportverenigingen vaak niet om voldoende vrijwilligers te vinden voor taken, 
zoals toezicht houden, het clubhuis bemannen en de velden onderhouden. Ondertussen 
zitten veel mensen ongewild thuis. Basisbanen op de sportvereniging kunnen helpen. 

3. Goede sportvoorzieningen zijn noodzakelijk. We helpen sportverenigingen bij het 
verduurzamen van hun accommodaties met leningen. 

4. Bij de aanleg of renovatie van sportaccommodaties en velden kiezen we voor materialen 
met een lage milieubelasting. Kunstgras willen we zo weinig mogelijk zien. 
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5. In de inrichting en ontwikkeling van de openbare ruimte en recreatief groen houden we 
nadrukkelijker rekening met bewegen. We investeren ook in voorzieningen voor 
individuele sport en recreatie. Denk daarbij aan wandel-, hardlooproutes in de open lucht 
en aan ook buitenfitness of yoga in de parken. 

6. We bieden het kader en de trainers van sportverenigingen cursussen, zodat ze beter 
kunnen omgaan met agressie, asociaal gedrag en uitwassen op en rond de sportvelden.  

7. We blijven inzetten op het versterken van sportverenigingen om hun maatschappelijke 
bijdrage zo groot mogelijk te maken. Het initiatief daarbij ligt bij de sportverenigingen, 
waarbij ze op ondersteuning en advies van de gemeente kunnen rekenen. 

8. Binnen het armoedebeleid nemen we belemmeringen weg voor kinderen en ouderen om 
te gaan sporten. Ook een fysieke of geestelijke handicap mag sportdeelname niet in de 
weg staan.  

9. We vinden dat ieder kind een zwemdiploma moet kunnen halen. Daarom organiseren we 
schoolzwemmen voor alle leerlingen uit groep 5. 

10. Het ophalen van oud papier door (sport)verenigingen is voor de verenigingen een 
belangrijke inkomstenbron. Wij vinden dat dit niet zomaar geschrapt kan worden en 
kijken met de verenigingen naar oplossingen.  
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9. Openbare ruimte, 
stedenbouw en verkeer 
We weten ons uitgedaagd. Hilversum groeit, binnen de grenzen van een van oorsprong Goois 
heidedorp omringd door waardevolle natuur. Meer inwoners betekent meer voorzieningen, 
winkels, horeca, bedrijvigheid en meer dynamiek. Dat biedt kansen. Alleen is ruimte in 
Hilversum een schaars goed. Groei moet binnen onze mogelijkheden passen. Op meer 
autoverkeer bijvoorbeeld zit niemand te wachten. Groei is alleen positief als het duurzaam en 
sociaal is. 

De uitdaging komt ook van buiten. Klimaatverandering is een feit en biodiversiteit staat onder 
druk. Bij het inrichten van onze stad moeten we rekening houden met extreme regenval naast 
periodes van hitte en droogte. De CO2-uitstoot moet omlaag, naar uiteindelijk zo goed als nul. 
Ook Hilversum neemt zijn verantwoordelijkheid als het om ons leefklimaat en de toekomst van 
onze kinderen gaat.  

We gaan van het aardgas af, isoleren onze huizen nog beter, zullen meer en meer elektrisch 
gaan rijden en laten de auto vaker staan. Voor de PvdA staat voorop dat al die noodzakelijke 
maatregelen de tweedeling niet mogen vergroten. Maatregelen zijn dan ook gebaseerd op een 
collectieve aanpak, met een gedeelde opbrengst en waar nodig concrete hulp. We laten niet 
de smalste schouders de zwaarste lasten dragen als het om ons milieu gaat. 

Hilversum is bijzonder, met zijn media en overige gevarieerde bedrijvigheid. We zijn een woon- 
én werkstad. We hebben een rijke architectuur, bijzondere plekken, cultuur (MCO, Vorstin, 
Beeld & Geluid, Museum Hilversum etc.), versteende wijken, villawijken, een dorps karakter én 
grote mate van verstedelijking, met een omliggende natuur. Hilversum heeft ook nog eens een 
regiofunctie. Het mengen van al die functies mag beter. Bereikbaarheid blijft daarbij een van 
de grootste uitdagingen. 

Een ongedeelde stad verdeelt de lusten en de lasten op een eerlijke manier. Oud-oost is dicht 
bebouwd, terwijl in andere delen van Hilversum veel meer ruimte is en grond soms al vele 
jaren braak ligt. Ook is er sprake van leegstand en oneigenlijk gebruik van panden. Anderzijds 
zien we een concentratie van publieksfuncties (cultuur, uitgaan, winkelen, dienstverlening) aan 
één kant van het spoor, terwijl de andere kant juist wat meer levendigheid kan gebruiken. 

Hilversum is divers: villaparken naast lommerrijke tuinwijken en stadsbuurten. Daarachter 
schuilen ook tegenstellingen als kansrijk tegenover kansarm. Ondanks mooie plannen voor het 
stationsgebied maken we ons zorgen over de segregatie tussen beide delen van de stad. Het 
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spoor staat nog te veel als een Berlijnse Muur tussen ons in. De PvdA zet zich in voor betere 
verbindingen tussen oost en west, voor het opheffen van elke vorm van segregatie, sociaal én 
fysiek. 

Hilversum Mediastad mag zichtbaarder, in heel zijn creativiteit. Wie op station Hilversum 
aankomt, zou direct moeten merken in dé mediastad van Nederland te zijn. Het centrum en het 
nieuwe stationsgebied als kloppend hart van Hilversum, aan beide zijden van het spoor, 
mogen wat de PvdA betreft levendiger, groener, uitnodigender en creatiever. Hilversum 
Mediastad moet meer zijn dan een marketing dingetje. 

Ons stadshart is er voor de voetganger, fietser en ov-reiziger. De binnenstad blijft voor de auto 
bereikbaar, maar parkeeroplossingen zoeken we vooral buiten het centrum en zo nodig ook 
buiten de dichtbebouwde wijken rondom het centrum. Ook in drukke winkel-/uitgaansstraten 
als de Gijsbrecht en de Havenstraat zal de auto pas op de plaats moeten maken en krijgen 
fietser en wandelaar voorrang.  

Onze keuzes

Stedelijke ontwikkeling 

1. De PvdA wil een groene stad met meer openbaar groen binnen de bebouwde kom. Dit is 
beter voor de luchtkwaliteit, en omdat groen hittestress tegengaat en overvloedig 
regenwater sneller opneemt. 

2. Bij het ontwikkelen van nieuwe woon- en werkgebieden houden we rekening met 
klimaatverandering. Dat doen we waar mogelijk ook bij bestaande bouw. Zo bieden we 
Hilversummers die hun tuin willen vergroenen de helpende hand, met een buurtgerichte 
aanpak. 

3. Duurzame en groene woningbouw moet ook voor de lagere- en middeninkomens en voor 
starters beschikbaar zijn. Het Circusterrein beidt daar mogelijkheden voor, net als nieuwe 
locaties zoals het vliegveld. Voor de locaties in Oost blijven we benadrukken dat 
bouwvolumes bij het gebied moeten passen zoals vastgesteld in de gebiedsagenda 
1221. 

4. Langdurige leegstand staat niet alleen haaks op de woningnood maar maakt hele 
(winkel)straten onaangenaam en onveilig. De PvdA wil een actieve rol voor de gemeente 
in de aanpak van (langdurige) leegstand. Ook tijdelijke invullingen moeten normaal 
worden. Denk aan startups, ruimte voor kunstenaars, buurtprojecten en ook aan 
flexwonen.  

5. Voor langdurig leegstaande (delen van) panden zoals bijv de plint (straatniveau) onder in 
between places en het kantongerecht zal actief naar alternatieven worden gezocht, zoals 
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maatschappelijke functies en transformatie naar wonen. De gemeente neemt hiertoe 
initiatief richting eigenaar/verhuurders. 

6. Aan het spoor bouwen is prima, maar wel met de zekerheid dat mensen daar veilig 
wonen. We houden het vervoer van gevaarlijke stoffen scherp in de gaten en zetten in op 
optimale veiligheid. 

7. Op hoogbouw rust geen taboe, maar wel met als eis dat de directe omgeving er beter op 
wordt, niet slechter. Ook staan we niet toe dat de skyline van Hilversum vanaf de hei 
gezien straks door andere gebouwen wordt gedomineerd dan de Vituskerk en de 
Omroeptoren. 

8. Via de Omgevingsvisie willen we optimaal verankeren dat er met respect voor 
leefbaarheid, gezondheid, karakteristieke stadsgezichten, monumenten, natuur, geluid 
enzovoort wordt ontwikkeld. Het lukraak bouwen, dankzij geïsoleerde 
bestemmingsplannen (postzegelplannen) ligt wat de PvdA betreft achter ons. 
Ontwikkelaars krijgen ruimte maar geen vrij baan. 

Verkeer 

9. De PvdA wil een stad waar de auto niet langer de baas is maar waar de voetganger en 
de fietser voorrang hebben, met ruimte voor openbaar vervoer en nieuwe vormen van 
(deel)mobiliteit. 

10. Betere fietsroutes binnen de bebouwde kom, met zo weinig mogelijk obstakels, maken 
fietsen aantrekkelijk. Soms betekent dat extra fietspaden, soms juist het opheffen van 
smalle of onoverzichtelijke fietspaden. Het veiliger maken van oversteekplaatsen krijgt 
prioriteit. 

11. Trottoirs zijn voor voetgangers, niet voor auto’s. Voor overvolle smalle straten zoeken we 
oplossingen die de straat veiliger maken. Uitbreiding van het vergunning-parkeren is in 
buurten nabij het station onvermijdelijk. 

12. De gemeente legt transferia aan, waar gratis geparkeerd kan worden en waarvandaan 
men met openbaar vervoer naar de winkel- en werkgebieden – inclusief Mediapark en 
Arenapark – wordt gebracht. Op zaterdag maken we dit gratis. Een aantrekkelijke entree 
naar de binnenstad voor voetgangers, fietsers en ov-reizigers gaat wat de PvdA betreft 
boven het idee dat je per se met de auto in het stadshart moet kunnen parkeren. 

13. Bewoners in binnenstedelijke wooncomplexen met een lage of geen parkeernorm 
kunnen gratis of tegen sterk gereduceerd tarief gebruik van maken van deze transferia. 

14. Bij de stations wordt het stallen van de fiets gratis voor de eerste 24 uur. Daarnaast 
nemen we maatregelen om lang parkeren van fietsen en brommers te ontmoedigen 
zodat er altijd voldoende ruimte blijft. Weesfietsen worden regelmatig opgeruimd. 
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15. Oversteekplaatsen voor voetgangers – en fietsers – worden met spoed verbeterd, onder 
meer door een gunstiger afstemming van stoplichten, verhoogde oversteekplaatsen/
kruisingen, de aanleg van voetpaden en veilige oversteekplaatsen (zebrapaden) en 
eenduidige spelregels. 

16. De Diependaalselaan en de Joh. Geradtsweg krijgen meer verkeer te verstouwen dan 
goed is voor omwonenden. Dat willen we aanpakken zonder de fileproblemen over de 
schutting van de buren te gooien. 

17. Een weg over of onder de hei is onbespreekbaar, evenzo een ‘alternatieve’ 
Erfgooiersroute. 

18. We steunen het idee om het Oosterspoorplein opnieuw in te richten, met genoeg ruimte 
voor alle gebruikers (vooral reizigers). Het moet een veilig en aangenaam doorgangs- en 
verblijfsplein voor heel Hilversum worden met veel groen. In samenspraak met de buurt 
willen we onderzoeken hoe we ook de straten eromheen aantrekkelijker kunnen maken. 

19. Een van de uitgangspunten van de ontwikkeling van een nieuw stationsgebied en een 
nieuw Oosterspoorplein was een betere verbinding tussen oost en west. Dat laten we niet 
los. We zien het Oosterspoorplein als onderdeel van een nieuw aantrekkelijk en veilig 
stationsgebied, aan beide zijden van het spoor. 

20. Architectuur, monumentenzorg en stedenbouw verdienen meer aandacht in de stad van 
Dudok en Duiker. Zonder individuele pandeigenaren op te zadelen met een wirwar aan 
regeltjes willen we een betere bescherming van monumenten en van karakteristieke 
gebouwen en stadsgezichten. 

21. Kunst in de openbare ruimte krijgt meer aandacht. In plaats van dure tijdelijke attracties 
als de zogeheten Media Mile zetten we onze middelen in op spraakmakende kunst waar 
generaties plezier aan beleven.  
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10. Veiligheid
Veiligheid is een basisbehoefte. Iedereen heeft recht op een veilige leefomgeving. Juist in 
buurten waar de inwoners het al zwaar hebben, is dat niet vanzelfsprekend. Een kapotte 
lantaarnpaal geeft al een vervelend gevoel. Als er vlak voor je deur door opgeschoten 
jongeren naar je wordt geschreeuwd, is dat intimiderend en voel je je onveilig in je eigen buurt. 

Kwetsbare wijken kennen de meeste woninginbraken. Daar is de verloedering door 
vandalisme en achterstallig onderhoud het grootst. Ondermijnende criminaliteit is er het meest 
tastbaar. Soms door armoede gedreven, zijn inwoners in armere wijken het meest vatbaar voor 
de verlokkingen van het snelle geld. Veiligheid is ook een kwestie van sociale solidariteit. 

We kiezen voor een ambitieuze en brede aanpak. Preventie is het uitgangspunt, handhaving 
een vanzelfsprekendheid. We geloven in de kracht van de buurt en haar inwoners. Samen 
gaan we de problemen te lijf. Voorkomen is altijd beter dan genezen. We bieden kwetsbare 
jongeren een wenkend perspectief en zorgen voor goede voorlichting. Met ouders, 
jongerenwerkers, jeugdhulp en scholen voorkomen we dat kwetsbare jongeren het verkeerde 
pad kiezen. 

Om dat voor elkaar te boksen investeren we een in een netwerk van professionals, 
buurtbewoners, ouders, handhavers en de gemeente. Zij zijn de ogen en oren van wat er 
onder de jongeren en in de buurt speelt. Ook de wijkcoördinatoren hebben hierin een 
belangrijke functie. Zij leggen de verbinding tussen gemeente, zorg jongeren- en opbouwwerk, 
politie en wijkbewoners, bedrijven, winkeliers en horeca. Zonder vertrouwen in de overheid is 
handhaving niet mogelijk. 

Een veilig Hilversum vereist ook dat de politie op sterkte is, met tenminste één wijkagent op 
5.000 bewoners. Ook voor de politie geldt: dichter bij huis en laagdrempeliger bereikbaar. 
Bijvoorbeeld met flexibele (pop up) politieposten. Die kunnen ondersteuning bieden waar de 
politie het meest gevraagd is, zoals bij problemen met hangjongeren, een inbraakgolf of 
ondermijningsactiviteiten.  

Door de ontmanteling van de opvang binnen de GGZ worden steeds meer mensen zware 
psychische problemen in de wijken opgevangen. Die hebben daarbij hulp nodig. Het kan 
bovendien niet zo zijn dat alleen bepaalde wijken met die opvang te maken krijgen. Verwarde 
personen vormen soms ook een veiligheidsrisico voor andere bewoners. De PvdA pleit voor 
meer opvang mét zorg voor verwarde personen in de hele regio. 

Onze keuzes
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Een veilige buurt  

1. De PvdA wil de komende periode alles doen om ondermijnende criminaliteit te 
bestrijden, onveilige wijken te verbeteren en kansarme jongeren perspectief te bieden. 

2. We investeren extra in kwetsbare wijken. Daarbij richten we ons op het voorkomen van 
woninginbraak, onveiligheid op straat, vandalisme en op de aanpak van 
drugscriminaliteit.  

3. De aanwezigheid van politie en justitie is noodzakelijk. We willen meer wijkagenten en 
boa’s zonder dat de boa alle taken van de wijkagent overneemt. 

4. Met flexibele (pop up) politieposten is de politie aanwezig waar de politie het meest 
gevraagd is (bijvoorbeeld bij problematiek rond hangjongeren of bij een inbraakgolf). 

5. We maken veiligheids- en preventieplannen per wijk/buurt/kern en laten inwoners 
meedenken en beslissen. De inzet en prioriteiten van wijkagenten worden mede bepaald 
door de inwoners van de wijk. 

6. Geweld achter de voordeur pakken we aan. Het melden van huiselijk geweld maken we 
laagdrempeliger. Voor slachtoffers komt er meer opvangcapaciteit. 

7. We pleiten voor de zogeheten ‘top 50’-aanpak. De belangrijkste criminelen worden in de 
gaten gehouden, zodat ze zich bespied en bekeken voelen om hen zo te beletten 
strafbare feiten te plegen. We zijn waakzaam voor averechtse effecten, zoals jongeren 
die zo hoog mogelijk op de lijst willen komen.   

Voorkomen is beter dan genezen 

8. We willen kansarme jongeren perspectief bieden. Voorkomen is beter dan genezen en 
waar nodig willen we direct kunnen ingrijpen als iemand dreigt te ontsporen. Daarom 
investeren we in het buurt- en jongerenwerk. Met een extra impuls zorgen we ervoor dat 
alle kwetsbare jongeren in beeld zijn bij onze professionele buurt- en jongerenwerkers. 

9. We letten in het bijzonder op gezinnen waar het oudste kind in de criminaliteit is beland. 
We zoeken ze op en proberen samen met de ouders te voorkomen dat meer kinderen op 
het verkeerde pad raken. Daarom gaan we met ouders het gesprek aan en bieden hulp 
wanneer het verkeerd dreigt te gaan. 

10. We ontwikkelen en onderhouden een fijnmazig netwerk waar jongeren en buurtwerkers, 
wijkzorg, handhaving, politie, scholen, jeugdzorg, ouders en bijvoorbeeld ook 
woningcorporatie onze ogen en oren zijn voor wat er onder de jongeren in de buurt 
speelt. 

11. We zetten in op preventie bij radicaliserende jongeren en ondersteuning van ouders, 
docenten en jongerenwerkers bij het herkennen én voorkomen van radicalisering. Doel is 
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een nieuwe generatie jongeren die niet vatbaar is voor complottheorieën, theologische 
ontsporingen en politieke machtsfantasieën. 

12. We willen alle jongeren aan kans geven op de maatschappelijke ladder. Daarom gaan 
we met scholen en werkgevers aan de slag om stagediscriminatie te stoppen. 

13. Cybercriminelen worden steeds handiger. Ze maken met name ouderen steeds vaker 
geld afhandig. In samenwerking met politie en de ouderenzorginstellingen zetten we in 
op goede voorlichting en voorkomen we dat ouderen slachtoffer worden van oplichters. 

Aanpak ondermijning  

14. Ook bij de aanpak de productie van drugs kiezen we voor een combinatie van preventie 
en repressie.  

15. Zolang er geen oplossing in Den Haag wordt gevonden voor de achterdeur van de 
wietteelt en wiet op zolders onder vaak levensgevaarlijke omstandigheden wordt geteeld, 
zetten we in op opsporing en vernietiging.  

16. We sporen slim op en controleren de gebouwen waarvan we nagenoeg zeker weten dat 
er wiet wordt geteeld. In samenwerking met energieleveranciers kijken we waar 
stroompatronen veranderen en er dus mogelijk geteeld wordt.  

17. We willen voorkomen dat mensen door financiële problemen en gebrek aan perspectief 
in een hoek worden gedreven en geen andere uitweg zien dan de criminaliteit.   

18. We zijn scherp op witwaspraktijken, sluiten panden waar wordt witgewassen en pakken 
horeca waar in (hard)drugs en lachgas gedeald wordt aan net als kappers, nagelstudio’s 
e.d. die geen klanten hebben. Daarvoor werken we samen met de FIOD, justitie en 
politie. 

Uitgaansgeweld  

19. Uitgaansgeweld pakken we aan. Daarvoor spreken horecaondernemers stevig aan op 
hun verantwoordelijkheid. Desnoods wordt er tot sluiting van de horecagelegenheid 
overgegaan.  

20. Om horecaondernemers mede verantwoordelijk te maken voor het beteugelen van het 
uitgaansgeweld, pleiten wij voor een bonus-malusregeling. Wie beter meewerkt met 
bestuur en politie, krijgt meer faciliteiten om te ondernemen. Langere openingstijden of 
ruimere terrasfaciliteiten kunnen daar voorbeelden van zijn. 
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Uitbui?ng  

21. Ook als arbeidsmigrant moet je zeker kunnen zijn van fatsoenlijke 
arbeidsomstandigheden en goede huisvesting, met gelijk loon voor gelijk werk.  

22. We hebben oog voor de misstanden in de prostitutie. Als vrouwen slachtoffer zijn van 
loverboys, mensenhandelaren of pooiers en tegen hun wil sekswerk verrichten, is dat 
meer dan verschrikkelijk. We pakken uitbuiting aan en helpen de slachtoffers met 
traumaverwerking, opvang en een nieuwe start.  

23. Op scholen en in het jongerenwerk lichten we meisjes voor over de gevaren van 
loverboys en in samenwerking met het onderwijs, de jeugdhulp en ouders grijpen we 
vroegtijdig in, wanneer het mis dreigt te gaan. 
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11. Participatie
Voor een gezonde democratie is het essentieel dat iedere stem telt en iedereen zich gehoord 
voelt. De PvdA wil dat zoveel mogelijk inwoners bij besluitvorming worden betrokken. De 
belangen van onze inwoners worden niet alleen in de gemeenteraad behartigd maar ook 
daarbuiten.  

Burgerparticipatie is belangrijk. Inwoners weten vaak prima wat er in hun eigen omgeving 
speelt en welke oplossingen er mogelijk zijn. Hilversum heeft een lastige verhouding met 
participatie. Veel grotere ontwikkelingen starten met goede bedoelingen. Maar het samenspel 
tussen gemeente, ontwikkelaars en inwoners leidt aan het eind van het liedje nog te vaak tot 
teleurstelling.  

Vanwege de Omgevingswet krijgt participatie op een andere manier vorm. De gemeente 
Hilversum heeft er voor gekozen om geen participatie-eisen aan ontwikkelaars te stellen. 
Bewoners komen dus nog meer buitenspel te staan. De PvdA is het daar niet mee eens. Wij 
willen een fatsoenlijke participatieverordening, met duidelijke spelregels voor alle betrokken 
partijen.  

Bij de start van elk project moet duidelijk zijn op welk niveau er geparticipeerd kan worden, 
welke mogelijkheden tot beïnvloeding bewoners hebben. Op deze manier komt er een beter 
onderscheid tussen informatie, communicatie en daadwerkelijke participatie. 

De gemeente hoort toegankelijk en benaderbaar te zijn voor al onze inwoners. We luisteren 
naar ervaringsdeskundigen. We nemen hun aanbevelingen mee bij het verbeteren van de 
uitvoer van onze taken. Daarbij is voor ons het algemeen belang leidend. We zorgen ervoor 
dat alle inwoners, niet alleen zij met de grootste mond, worden gehoord. We houden er 
rekening mee dat niet iedereen zich even actief in het debat roert. 

In ons Hilversum is er voor iedereen een plaats, ongeacht achtergrond, geloof of geaardheid. 
Wij geloven in een inclusieve samenleving, met plek voor lhbti-ers, met plek voor nieuwkomers, 
met plek voor villabezitters, met plek voor sociale huurders, voor Erfgooiers en voor expads. 
Hilversum is er voor ons samen.  

Onze keuzes 

1. Iedereen moet betrokken kunnen zijn bij wat er in zijn of haar omgeving gebeurt. In elk 
raadsvoorstel geven we daarom expliciet aan op welke manier betrokkenheid en 
inspraak zijn georganiseerd en hoe ervoor is gezorgd dat iedereen de gelegenheid heeft 
om mee te praten.  
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2. Inspraak en betrokkenheid bij de lokale besluitvorming zijn belangrijk. Daarom is alle 
informatie die mensen opvragen in principe openbaar. Als inwoners en/of journalisten 
een beroep willen doen op de WOB, dan wordt dat verzoek altijd binnen de wettelijke 
termijn behandeld. De gemeenteraad krijgt jaarlijks een overzicht van de WOB-
verzoeken en de wijze van afhandeling.  

3. We willen gaan experimenteren met nieuwe vormen van inspraak om zo te ontdekken wat 
bij onze gemeente past.  

4. We staan als PvdA midden in de samenleving, zijn voor al onze inwoners benaderbaar 
en geloven in de kracht van het ombudswerk. Daarom organiseren we spreekuren, zodat 
iedere inwoner met zijn of haar zorgen bij ons terecht kan.  

5. Onze gemeente is zorgvuldig waar het gaat om de bescherming van privacy en de 
gegevens van haar inwoners. Bij aanbestedingen en subsidie weegt privacy mee. We 
zijn terughoudend bij het willekeurig data verzamelen in de openbare ruimte. De data 
stellen we niet beschikbaar voor oneigenlijke doelen. 

6. Als PvdA staan we open voor initiatieven van inwoners. De gemeente heeft een 
participatiefonds. 

7. We helpen initiatieven van bewoners bij het vergroten van hun bereik. De PvdA vindt het 
belangrijk dat alle inwoners van Hilversum – niet alleen de meest mondige – kunnen 
deelnemen. Initiatieven kunnen gratis gebruik maken van gemeentelijke 
publicatiekanalen zoals de gemeentepagina in wijkkranten, De Gooi- en Eembode, en de 
gemeentelijke website.  

8. Wijken krijgen een eigen budget, waarbij inwoners zelf bepalen waar ze het geld aan 
uitgeven.  

Waar kunnen wij helpen? 

9. De PvdA wil meer mogelijkheden om zelf tuinen, plantsoenen, parken en speeltuinen te 
beheren. De houding van de gemeente van ‘kan niet, mag niet’ verandert in ‘waar 
kunnen wij helpen?’. 

10. Initiatieven van inwoners steunen we alleen als ze breed worden gedragen. We willen 
voorkomen dat een mondige minderheid met gemeenschapsgeld haar zin doordrijft.  

11. Veel belangrijke politieke beslissingen worden op regionaal niveau genomen. De 
gemeenteraad heeft daar weinig zicht op. Om daar verbetering in aan te brengen maken 
we jaarlijks afspraken over wat gemeenschappelijke regelingen moeten bereiken. Zo 
sturen we niet alleen op geld, maar ook op doelstellingen en maatschappelijke effecten.  

12. Een beetje integriteit bestaat niet. We zijn daarom open over onze nevenfuncties en 
onthouden ons van stemming als (de schijn van) belangenverstrengeling op de loer ligt.  
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13. Onze gemeente wordt bijgestaan door de kinderraad en een jongerenraad.
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