Hilversum, 22 mei 2018

Betreft: afschaling, waarom het concreter moest en kan

Beste collegeleden en fractieleden van college-partijen 2014-2018,
Van januari tot maart waren wij als Denktank Schaalvergroting Gooi & Vechtstreek actief rond de
raadverkiezingen in onze regio, om:




Kiezers, waar nodig, ervan bewust te maken dat schaalvergroting een vraagstuk is dat ook
voor hen nu belangrijk is.
Te bevorderen dat alle aan de verkiezingen deelnemende partijen hierover heldere, voor de
kiezer begrijpelijke standpunten kenbaar zouden maken.
Deze standpunten vanuit een onafhankelijk standpunt te presenteren, in een voor kiezers
overzichtelijke vorm.

Bij dit laatste communiceerden via de lokale gedrukte pers, via tv NH, via de website
denktankschaalvergroting.nl en via twitter.
De politieke partijen, ook de Hilversumse, hebben in deze voor hen drukke periode in grote
meerderheid overtuigend meegewerkt aan ons initiatief.
Tegelijk hebben wij gemerkt dat sommige politici in Hilversum zich wat te kort gedaan voelden door
onze conclusies, met name omtrent het onvoldoende concreet zijn van het thema afschaling.
Binnen de Denktank hebben de leden overwegend positieve ervaringen met het aftredende college,
waartegenover bekend is dat we het oneens zijn met de eenzijdige wijze waarop in 2016 is ingezet op
schaalvergroting. Hoezeer het nodig is bij fusies een open oog te hebben voor de risico’s en de
beheersing daarvan, komt juist dezer dagen in het nieuws weer eens tot uiting.
Ons standpunt is helder: schaalvergroting prima, maar alleen gelijktijdig en gelijkwaardig met
afschaling.
Daarbij vinden we het niet meer dan netjes, om langs deze weg nog eens extra te verduidelijken
waarom we vinden dat afschaling in Hilversum onvoldoende praktisch is uitgewerkt.
In het kort:
De opschaling is al geruime tijd heel wat concreter dan de afschaling.
Na een fraaie start, met de kadernota Buurtgericht Leven, hebben wijken en buurten weliswaar over
belangstelling van gemeentewege weinig te klagen. Maar van praktische ontwikkeling is nog weinig
sprake.
Daarentegen zijn er ervaringen die te denken geven, zelfs in de als voorbeeldwijk geldende
Hilversumse Meent. Enkele saillante voorbeelden:
 Waar in de kadernota staat “De agenda van de buurt is leidend”, bleek tijdens het
verkiezingsdebat in de Meent geen van de aanwezige politici op de hoogte van de sinds
voorjaar 2017 geldende, uit 4 punten bestaande wijkagenda.
 Buiten een wat drastische suggestie m.b.t. inzet van uitkeringstrekkers door de Hilversumse
VVD, is er niet merkbaar nagedacht over de uitdaging hoe de lokale menskracht te






mobiliseren is, laat staan structureel te waarborgen. Dit terwijl deze problematiek zich op
niet mis te verstane wijze manifesteert.
Aan de basis leeft de logische gedachte, dat de gemeente continuïteit dient te bieden op
thema’s waar vrijwilligers energie in steken. Over budgetperioden heen en zelfs over
collegeperioden heen. Deze gedachte is bij minstens drie gelegenheden onder de aandacht
gebracht. Hiervan eenmaal
rechtstreeks, als slotconclusie in een
presentatie voor het college. Voorts
eenmaal tijdens de kadernotaophaalavond in Gooiland op 3
november 2016, als inbreng in de
stroom ‘wat moet de gemeente
anders doen’. Van dit op de flipover
staande punt is niets herkenbaars in
de kadernota terecht gekomen.
Daarentegen zijn er, ook sindsdien, bij
meerdere gelegenheden continuïteitsbreuken geweest in moeizaam in de Meent opgezette
trajecten.
Tenslotte wordt bij afschaling kennelijk alleen aan wijkgericht werken gedacht, zonder dat
mogelijke andere vormen in beeld zijn. Terwijl bij een fusie met Wijdemeren zulke andere
vormen wel eens zeer relevant kunnen blijken.

We hopen dat de door ons geuite conclusie omtrent afschaling, na de bovenstaande verduidelijking
voor betrokken politici begrijpelijk is. Een kort overzicht van succesvoorwaarden voor afschaling is te
vinden op de website denktankschaalvergroting.nl, via de shortlink https://bit.ly/2rLDWxW
We zullen het daar niet bij laten, maar willen graag actief meedenken op welke wijze hierin
verbeterd kan worden. Als eerste zijn we voornemens een concepttekst aan te leveren voor (bij) het
komend collegeakkoord 2018-2022.
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