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Rekenkamer Hilversum start onderzoek naar aanmelding Hilversum als
Sleutelgebied
Achtergrond
Sleutelgebieden zijn complexe gebiedsontwikkelingen met een (boven)regionale opgave. In deze
gebieden komt de woningbouwopgave samen met andere ruimtelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld op
het gebied van mobiliteit, duurzaamheid en werkgelegenheid. De opgaven zijn daardoor complex en
omvangrijk, waardoor samenwerking van Rijk en regio noodzakelijk is om ontwikkelingen mogelijk te
maken.
Op 12 november 2019 diende het college van B en W een voorstel in bij de Metropoolregio Amsterdam
(hierna te noemen: MRA) om Hilversum als sleutelgebied aan te melden. Dit sleutelgebied zou voorzien
in circa 10.000 nieuwe woningen in 2040, maar ook in bijvoorbeeld 10.000 nieuwe banen en de
ontwikkeling van Hilversum als centraal OV-knooppunt in de regio.1 De gemeenteraad werd eind 2019
door het college geïnformeerd over de aanmelding van Hilversum hiervoor. Dit leidde tot een stevige
discussie, die uiteindelijk als gevolg had dat het college besloot Hilversum weer af te melden als
sleutelgebied.
Doel van het onderzoek
Met dit onderzoek wil de rekenkamer het besluitvormingsproces binnen de Hilversumse politiek
evalueren. De conclusies en aanbevelingen van de rekenkamer moeten eraan bijdragen dat raad en
college van dit proces kunnen leren en hun samenspel in de toekomst kunnen verbeteren. De
rekenkamer geeft met dit onderzoek gehoor aan een verzoek van de raad. Dit verzoek heeft de raad in
de vergadering van 9 september per motie ingediend. Deze motie is unaniem aangenomen door de raad.
Noot voor de redactie
De rekenkamer is een onafhankelijk orgaan, ingesteld door de gemeenteraad op 24 november 2010.
Taak van de rekenkamer is erop toe te zien dat het gemeentelijke beleid rechtmatig, doelmatig en
doeltreffend is. De rekenkamer bestaat uit vier onafhankelijke leden en wordt ondersteund door een
ambtelijk secretaris.
Nadere informatie:
Dorien Verloop, secretaris rekenkamer, bereikbaar op maandag, woensdagochtend en donderdag. 0356292957, d.verloop@hilversum.nl, https://www.hilversum.nl/Home/Bestuur/Rekenkamer
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