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Kadernota 2021: samen uit de
coronacrisis
In een tijd waarin de financiële gevolgen van de coronacrisis nog onzeker zijn, is de
Kadernota 2021 opgesteld. Centraal staat de manier waarop het college van B en W de
stad en haar inwoners uit deze crisis wil loodsen. De Kadernota 2021 biedt daarnaast
een blik op de toekomst van Hilversum. Dit financieel perspectief is opgesteld met de
kennis van nu en oogt positief. Toch kunnen nieuwe inzichten ertoe leiden dat dit
perspectief komend jaar nog moet worden bijgesteld.
Karin Walters, wethouder Financiën: “Deze Kadernota biedt financieel genoeg duidelijkheid. In
2022 verwachten we nu een tekort van vijf ton, maar in de latere jaren hebben we een
overschot van één tot enkele miljoenen. De Kadernota is structureel sluitend. Het grootste
risico zit in de corona-effecten die we nog niet kennen. De algemene uitkering, de herverdeling
van het gemeentefonds en de Rijksbijdrage voor Jeugdzorg en WMO zijn eveneens
onzekerheden. Gelukkig hebben we in de latere jaren nog wat ruimte in de begroting. Het kan
namelijk betekenen dat we eventuele budgetten moeten aanscherpen, al is daar nu nog geen
sprake van. Mocht het wel zover komen, dan kunnen we dankzij ons huidige instrumentarium
anticiperen en op tijd bijschakelen. Die instrumenten bestaan uit de financiële risico-analyse
over de corona-effecten – die we drie keer per jaar uitvoeren –, de reserve Covid-19 en onze
reguliere begroting.”
Vier fundamenten
De Kadernota 2021 is gebouwd op vier fundamenten:

1. Hilversum en haar inwoners uit de coronacrisis loodsen.
2. Zorg houden voor Hilversummers door hen financieel zoveel mogelijk te ontzien. Zo
stijgen de woonlasten in principe met niet meer dan de inflatie.
3. Een structureel sluitende begroting.

4. Investeren in de toekomst van Hilversum. De projecten Stationsgebied, Arenapark,
1221 en Bruisend Hart zetten we door.
Walters: “De boodschap van deze Kadernota is dat we Hilversum uit de crisis willen navigeren.
Onze zorg voor Hilversummers blijft onverminderd. Om inwoners in deze coronatijd te
ondersteunen, halen we geld uit de reserve Covid-19 en zetten we de Rijksbijdrage die we
ontvangen in."
“We ondersteunen inwoners, ondernemers, sport- en cultuurclubs, en maatschappelijke
organisaties om deze tijd door te komen. Daarnaast gaan we onze plannen voor andere
projecten de komende tijd doorzetten. Denk aan het Stationsgebied, het Arenapark en de
Gebiedsagenda 2021. Dat zijn forse plannen die we zeker op de rit willen houden. Financieel
gezien komt daar veel bij kijken. Pas na de zomer weten we waar de investeringen op
uitkomen en hoe we die kunnen financieren.”

Besturen in onzekere tijd
Omdat de coronacrisis veel onzekerheden met zich meebrengt, is het lastig om op dit moment
ingrijpende keuzes te maken. Het college komt daarom in deze Kadernota dan ook niet met
veel voorstellen voor nieuw beleid of grote bezuinigingen. Vorig jaar zijn WMO, Jeugd, en Werk
en Inkomen herzien. Toen zijn er vernieuwingen ingezet die dit jaar doorgang vinden. Er wordt
in 2022 wel verder gewerkt aan het beleid rond Bescherming en Opvang. Daarnaast vindt de
voorbereiding plaats voor de nieuwe wet Inburgering, die op 1 januari 2022 ingaat.

Energietransitie
Dan is er nog de energietransitie waar het college een volgende slag wil slaan. Daarvoor
probeert Hilversum samen met de VNG en de G40 extra geld van het Rijk te krijgen. De
enorme investeringen die bij de energietransitie komen kijken, zijn alleen te bekostigen met
een Rijksbijdrage.
Economie
Op het gebied van economie zijn de ogen onder meer gericht op het Media Park. Dat krijgt een
nieuwe impuls door de terugkeer van de talkshows, die jarenlang vanuit Amsterdam werden
uitgezonden. Door met partijen op het Media Park in gesprek te gaan, wil het college bekijken
welke extra bedrijvigheid hier kan plaatsvinden.
Groenbeleid
In de Kadernota is ook ruimte voor het groenbeleid binnen de stad. Om de klimaatverandering
en bijkomende effecten – zoals lange periodes van droogte – op te vangen, is er meer geld
voor onderhoud van het groen gereserveerd.
Coronaherstelplan
Walters: “In 2021 en 2022 richten we ons op de arbeidsmarkt. We moeten mensen weer aan
het werk helpen en jeugdwerkeloosheid zien te voorkomen. Ook willen we kwetsbare groepen,
die door corona zijn geraakt, extra ondersteunen. Daarom stellen we in samenwerking met
partijen in de stad een coronaherstelplan op. We vinden het heel belangrijk om dit met elkaar
te doen, want zo komen we samen uit deze crisis.”
Klik hier voor de Kadernota 2021
Meer informatie
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