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Politiek met draagvlak en daadkracht;  
Raadsakkoord Hilversum 2014-2018 
 

Bij de vorming van het college van B&W van de gemeente Hilversum voor de periode 2014-2018 zijn 
een aantal maatregelen voorgesteld die de betrokkenheid van Hilversummers en de rol van de 
politiek in Hilversum moeten versterken. Daarbij wordt gedacht aan iedereen die bij het bestuur van 
de stad betrokkenen is en zijn bijdrage wil leveren aan de Hilversumse samenleving. Uitgangspunt 
daarbij is een bestuursmodel waarbij vertrouwd wordt op de eigen kracht van de Hilversummers en 
de onderlinge verbanden die zij in Hilversum vormen. Politiek op basis van kracht in plaats van macht.  
 
De versterking van de lokale democratie richt zich op twee hoofd doelen: 
1. Stimuleren van participatie door  

a. te vertrouwen op  de eigen kracht van Hilversummers en de verbanden die Hilversummers ond
erling hebben.  

b. Vergroten van de actieve betrokkenheid van de Hilversummers bij de beleids-
en besluitvorming en de uitvoering van taken. 

2. Versterking van het politiek primaat door 
a.  verbetering van de effectiviteit van de Raad en het dagelijks bestuur van de gemeente op 

specifieke projecten 
b. Vergroting van de transparantie over de publiekmaatschappelijke afwegingen door het beter 

organiseren van macht en tegenmacht in het bestuur van Hilversum (besluitvorming opener, 
meer deelname, meer alternatieven en scenario’s)  

c. Verbetering van een open en democratisch besluitvormingsproces, door meer inhoudelijke 
interactie in de Gemeenteraad te stimuleren, door  het klassieke coalitie/oppositie denken 
goeddeels los te laten.  

 
Om de daadkracht en effectiviteit van de gemeente, met  betrokken Hilversummers, te effectueren 
wordt enerzijds een zogenaamd “Beleidsakkoord” gesloten. Hierin staan over een aantal voor 
Hilversum belangrijke onderwerpen, de ambities, afspraken  en kaders op grond waarvan de 
komende vier jaar beleid zal worden gevoerd. Dit beleidsakkoord geeft op hoofdlijnen een beeld van 
hetgeen politieke partijen, die in het dagelijks bestuur van Hilversum vertegenwoordigd zijn, met de 
toekomst van Hilversum voor ogen hebben. Tegelijkertijd wordt het merendeel van de onderwerpen, 
die voor Hilversum in de komende tijd belangrijk zijn, niet meer vastgelegd in het Beleidsakkoord. 
Hierdoor ontstaat ruimte voor een breder en vrijer maatschappelijk debat en besluitvormingsproces 
in de gemeenteraad. 
 
De versterking van de lokale democratie vindt alleen plaats als kiezers participanten zijn geworden. 
Bij besluitvorming en uitvoering van beleid. Dat vraagt ook om het betrekken van meer partijen bij 
het beleid en het versterken van de invloed van het (politieke) bestuur  op de effectiviteit van de 
uitvoering. De afspraken over het “hoe” politieke partijen aan het bredere debat en betrokkenheid 
ruimte willen geven is vastgelegd in dit Raadsakkoord. Daarmee wordt aan een interactieve 
bestuursvorm vormgegeven.  
 
Deze inzet is ook een uitnodiging aan mensen,bedrijven, organisaties en instellingen van Hilversum 
om hun bijdrage aan het bestuur van Hilversum te leveren. Partijen doen dit in de overtuiging dat de 
ideeën, inbreng en kracht van al die betrokkenen zinvolle bronnen kunnen zijn voor de toekomst van 
Hilversum. Daarmee wordt besluitvorming misschien niet makkelijker, maar de uitkomst des te rijker, 
de uitvoering daadkrachtiger en dat alles met een groter draagvlak. 
 
Een kenmerk van een goed functionerende democratie is dat de meerderheid rekening houdt met de 
belangen van de minderheid. Daarbij hoort dat tegenstellingen niet op de spits gedreven worden en 
dat waar mogelijk er ook ruimte wordt gegeven aan de belangen van de minderheid. Met dit 
bestuursakkoord willen partijen ook deze opgave aanpakken.   
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Onderstaande politieke partijen komen overeen zich gezamenlijk in te zetten voor versterking en 
verruiming van de lokale democratie door in de komende Raadsperiode onderstaande ambities 
naderbij te brengen, gedragingen toe te passen en maatregelen te implementeren:  
 
Het beleidsakkoord 
 Partijen die tot de coalitie toetreden maken globaal inhoudelijke afspraken over de samenwerking, 

vastgelegd in een beleidsakkoord. Coalitiepartijen streven ernaar dat akkoord zodanig te beperken 
dat zo veel mogelijk ruimte wordt gegeven aan het maatschappelijk debat en de inbreng van alle 
partijen vertegenwoordigd in de Raad. 

 Coalitiepartijen zullen in het beleidsakkoord uitsluitend afspraken vastleggen over  onderwerpen 
waaraan zij de prioriteit (speerpunten) geven of waarover partijen evident van menig verschillen 
en waar men deze verschillen vooraf door een gezamenlijk gedragen oplossing wil overbruggen.  

 De afspraken in het beleidsakkoord en de daaruit voortvloeiende voorstellen van het College 
zullen door partijen die de coalitie vormen worden gesteund;  

 In geval van interne politieke tegenstelling binnen de coalitie over voorstellen die niet in het 
beleidsakkoord vermeld staan, zal het college het betreffende  voorstel altijd op basis van de 
verschillende gewisselde varianten van het voorstel aan de raad ter besluitvorming voorleggen 

 
 
Betrokkenheid van mensen en organisaties in Hilversum 
 De gemeente maakt ruimte voor initiatieven van buitenaf en geeft vertrouwen aan partijen die 

initiatieven nemen. Dit kan betekenen dat verantwoordelijkheden moeten worden gedeeld of 
budgetten moeten worden overgedragen. De cultuur en de structuur van de gemeente werpen 
hiervoor geen belemmeringen op.  

 Partijen willen het ontwikkelde beleid ten aanzien van burgerparticipatie, waaronder de uitvoering 
van de participatieladder vasthouden en versterken.  

 De besluitvorming in College en Raad wordt zodanige ingericht dat (organisaties van) burgers in 
een zo vroeg mogelijk stadium van de beleidsontwikkeling invloed kunnen hebben op de 
planvorming van de gemeente; 

 Raadstukken zullen worden voorzien van een paragraaf waarin wordt beschreven welke 
participatie heeft plaatsgevonden en wat de inbreng van belanghebbenden is geweest en welke  
mening zij er ten aanzien van het voorstel op na houden (participatie paragraaf). 

 Raadstukken zullen indien daarvan sprake is, kort worden voorzien van door derden serieus  
uitgewerkte alternatieve oplossingen. Voorwaarde is dat deze alternatieven door stellers voorzien 
zijn van een deugdelijke financiële paragraaf en onderbouwing. 

 Bij het vormgeven van inspraak, medezeggenschap en actieve participatie wordt uitgegaan van 
subsidiariteit (betrokkenheid organiseren op de schaal waarop het besluit betrekking heeft) en 
gestreefd naar representativiteit (alle belanghebbenden aan tafel). Daarbij tonen partijen zich 
ongevoelig voor NIMBY (not in my backyard) gedragingen. 

 partijen nemen het initiatief om de  gezamenlijke visie op “publiekspolitiek” uit te werken; 
 
 
Betrokkenheid van buurten en wijken 
 Partijen streven een werkwijze na waarbij de verantwoordelijkheid voor de eigen, directe 

leefomgeving, in fysiek en sociaal opzicht, wordt gedeeld met de bewoners. 

 De gemeente Hilversum zal bij de ontwikkeling en uitvoering van haar taken in wijken en buurten 
de bewoners betrokkenheid bevorderen en de inbreng van de bewoners zoeken.  

 Om dit te versterken zal de inspraak op de taken op wijkniveau vergroot worden en kan 
zeggenschap over delen aan de wijk worden overgedragen. Voor overdacht van zeggenschap is 
representativiteit binnen de wijk een voorwaarde.  

 Partijen streven er naar de rol van buurten en wijken in het sociaal domein en andere loketten  
van de overheid in combinatie met vrijwilligersorganisaties, verenigingen, etc. zoals die 
gepositioneerd zijn of worden in buurthuizen, multifunctionele gebouwen en andere locaties met 
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een maatschappelijke functie te versterken en breed in te zetten voor zoveel mogelijk 
doelgroepen en functies in de wijk.  

 Het ontplooien van individuele en gezamenlijke kracht staat hierbij voorop. Tegelijkertijd zal de 
gemeente waken voor legitimiteit, representativiteit en kwetsbaarheden die aan deze inzet 
verbonden zijn. 

 

 
Gemeentelijke dienstverlening 
 De gemeente (Raad, College en ambtelijke organisatie) kent een dienstverlenende houding, 

waarbij sprake is van een “ja mits in plaats van een nee tenzij” houding.  

 Er is permanent aandacht voor verbetering en reductie van overbodige en tegenstrijdige 
regelgeving, hierover worden afspraken gemaakt tussen Raad, College en ambtelijke organisatie. 

 Partijen willen de mogelijkheid voor individuele behandeling en beoordeling van situaties 
bevorderen, zonder de continuïteit van beleid te schaden en percentwerking uit te lokken. Om dat 
te doen wordt een werkwijze ontwikkeld die uitgaat van het principe waar een individuele  situatie 
op gespannen voet staat met de doelstelling van de toe te passen regel, de mogelijkheid van een 
discretionaire beoordeling makkelijker genaakt moet worden.  

 De gemeente creëert een mogelijkheid voor mensen en organisaties om individuele situaties voor 
te leggen die evident een individuele aanpak vergen, omdat de van toepassing zijnde regelgeving 
ongewenste effecten met zich mee brengt (klacht/ombudsregeling).  
 
 

Communicatie en transparantie 
 Partijen werken aan een verbetering van de transparantie van besluit - en uitvoeringsprocessen in 

de politiek. Daartoe stellen zij zich steeds de vraag of voldoende en in een vroegtijdig stadium is 
gecommuniceerd met “de wereld buiten het Raadhuis”.  

 Partijen streven naar een verbetering van de toegankelijkheid van uitingen, nota’s en overige 
stukken die de gemeente produceert. Daartoe wordt op regelmatige basis aan specifieke 
doelgroepen gevraagd aan te geven waar taal en omvang van de informatie aan de 
toegankelijkheid in de weg staat.  

 In het besef dat controle van de macht belangrijk is bevorderen partijen een kwalitatief goede, 
onpartijdige en onafhankelijke (ook financieel) lokale journalistiek en verslaggeving.  

 
 
Nieuwe werkwijze 
 Een werkwijze te hanteren waarin partijen/fracties over alle voorstellen die geen betrekking 

hebben op hetgeen is vastgelegd in het beleidsakkoord, beoordelen als een “vrije kwestie”, en een 
eigenstandige politieke en inhoudelijke afweging maken; 

 Voorstellen met betrekking tot vrije kwesties, te voorzien van alternatieven of scenario’s, (de 
consequenties van) niet(s) doen daaronder begrepen.; 

 een open houding te garanderen, zodanig dat hierdoor de mogelijkheid ontstaat voor wisselende , 
niet vooraf vaststaande meer- en minderheden, waardoor voorstellen meer op zijn merites 
kunnen worden beoordeeld. 

 Als consequentie en ter ondersteuning van de hierboven benoemde openhouding en werkwijze In 
voorkomende gevallen erop toe te zien dat de simpele reden van wisselende meerderheden het 
dagelijks bestuur niet in haar continuïteit raakt. 

 De nieuwe werkwijze, waarin de scheidslijn coalitie/oppositie vervaagt, en waarin het college en 
raadsfracties op zoek gaan naar (wisselende) meerderheden voor hun voorstellen, na een jaar met 
college en raad te evalueren en zo nodig bij te stellen.  
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Effectiviteit en Uitvoering  
 Het college rapporteert de raad op tijd en met regelmaat over de uitvoering van grote projecten. 

Die rapportage is niet alleen gebonden aan momenten van besluitvorming of bij afwijkingen; 
rapportage is ook van toepassing in de zin van voortgang. Om dit te bevorderen worden steeds 
per individuele casus afspraken gemaakt over de voortgangsrapportage aan de raad.  

 Partijen willen ten aanzien van specifieke onderwerpen een projectmatige aanpak. Deze aanpak 
kenmerkt zich door specifiek omschreven doelen, inzet van middelen , fasering en de limitering in 
tijd en. Om politieke effectiviteit bij projecten te versterken stereven Partijen naar de opzet van 
een systeem van onder de eindverantwoordelijkheid van het College politiek gestuurde 
bestuurlijke werkgroepen, die beleids- en besluitvoorbereiding, implementatie en uitvoering, 
alsook controle en evaluatie van projecten op zich nemen.  

 Partijen ontwikkelen in de komende Raadsperiode afspraken en een systematiek, waarmee op een 
effectieve en kostenefficiënte manier gerichte ambtelijke capaciteit wordt ingezet om initiatief 
raadsvoorstellen van raadsleden te ondersteunen.  

 Partijen maken afspraken over de beste manier waarop vragen van raadsleden adequaat en 
effectief kunnen worden behandeld. Hierbij wordt rekening gehouden met de  capaciteit en 
kosten voor het beantwoorden van vragen, een goede vergaderstructuur en een onverkort recht 
op inlichtingen. 

 
 
Het vertrouwen 
 het vertrouwen in een wethouder niet op te zeggen, indien deze ander beleid uitvoert dan de 

eigen fractie voorstond of voorstaat; de enige manier om dat beleid te stuiten is door een 
raadsmeerderheid te vinden die het onderliggende besluit wijzigt 

 De vertrouwenskwestie ten aanzien van wethouders en college wordt gebruikt binnen de 
controlerende taak van de Raad; als gevolg hiervan valt een college niet als een wethouder moet 
aftreden, maar wordt deze vervangen door de partij waaruit hij of zij afkomstig is, dan wel wordt 
desgewenst een andere partij in het Coalitie betrokken.  

 
 
Begroting en financiën 
 Partijen nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het tijdig accorderen van een sluitende 

begroting; 

 De begroting zodanig in te richten dat partijen beter in staat worden gesteld om bij de 
kaderstelling en controle op basis van de financiële gegevens een afweging tussen prioriteiten 
kunnen maken. Hiertoe wordt onder andere inzichtelijk in welke programma’s welke mate van 
wettelijke taken en andere verplichtingen zitten en hoeveel de vrije financiële ruimte bedraagt.  

 Partijen spreken af ieder voorstel (ook moties en amendementen) met financiële consequenties, 
alleen aan de Raad voor te leggen met een goede regeling van de financiële consequenties. (geen 
voorstellen zonder deugdelijke financiële dekking).  Zonder die onderbouwing worden voorstellen 
niet in stemming gebracht.  

 Partijen willen de financiële deskundigheid versterken door de ondersteuning van de raad en 
commissies te verbeteren 

 
 
Beraadslaging en, waarden en de  omgang met elkaar 
 Partijen streven naar een open bestuurs en debatcultuur in alle gemeentelijke vergaderingen en 

overleggen.  

 Partijen zetten zich in om de vastgestelde en beoogde wijze van beraadslaging (uitwisseling van 
opinies en standpunten, scheiding informatie, oordeels- en besluitvorming) te volgen;  

 Partijen zetten zich in voor de bedoelde invulling van de vergaderstructuur; vragen van technische 
aard worden vooraf  aan het College gesteld, de commissievergadering is met name bedoeld voor 
onderling debat en de raadvergadering wordt zo veel mogelijk beperkt wordt tot een 
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besluitvormende vergadering (wel stemverklaringen, geen  lange debatten).Tot dat anders 
besloten wordt of bij motie de vergaderorde wordt gewijzigd.  

 Met ondersteuning van de griffie zal gekeken worden of en hoe de manier  van vergaderen 
gewijzigd moet worden om beter tegemoet te komen aan de wensen. Hierbij moet ook de 
aantrekkelijkheid van de vergaderingenvoor derden, de mate waarin eea door een toeschouwer te 
volgen is, betrokken worden.  

 Partijen zullen met elkaar bespreken hoe de griffie de uitvoering van hetgeen in dit raadsakkoord 
is opgenomen en het functioneren van de raad in het algemeen nog beter kan ondersteunen  

 Partijen spreken af een nette omgang met elkaar te garanderen, die zich uit in goede persoonlijke 
omgangsvormen en een respectvolle bejegening; 

 Te allen tijde zal bij het innemen van stellingnames het belang van en de omgang met de 
minderheid mee worden gewogen. 


