
Bestuursvergadering SHM  van 27 mei
Aanwezig: Freerk Teunissen, Johan Kremer, Rob de Graeve en Kas Horstman.

1. Verslag bestuursvergadering  14 mei
Goedgekeurd en vastgesteld.

N.a.v.:
De gemeente Gooise Meren liet n.a.v. een herinneringmail over de ‘toekomst Hocrasterrein’ weten
dat het plan onder de aandacht van de afdeling ‘Mens en Omgeving’ is gebracht. De reactie is
doorgestuurd  naar Daphne Schippers.
Blijkens het schrijven zouden er op dit moment geen concrete plannen zijn. (zie verder punt 20)

2. Calamiteit 23 mei en noodopvang in De Kruisdam.
Het incident in de Distelmeent is voorlopig naar tevredenheid opgepakt. Alleen is op dit moment nog
onduidelijk wat de politie doet met het voorval. Wat betreft het explosief dat voor een woning is
gevonden: de wnd. burgemeester en de buco waren snel ter plaatse en boden een open oor. Jos  Out
handelde professioneel door het wijkcentrum direct open te stellen voor de betrokken ouders en
andere omstanders.

3. Bijpraten MFC
Op 12 mei j.l. vond een opbouwende gedachtewisseling plaats tussen Johan, leden van de werkgroep
en de procesbegeleider alsmede de stedenbouwkundige van de gemeente  Hilversum.
Johan gaf een presentatie van hetgeen tot dusver aan huiswerk was uitgevoerd.

Het bestuur vindt het belangrijk dat in het proces de belangen van alle wijkbewoners worden
meegenomen: voorstanders, tegenstanders, mensen die geen mening hebben. Alle behoeftes van
wijkbewoners (en organisaties in de wijk) moeten meegenomen worden. Verder geeft het bestuur
aan dat het belangrijk is de adviezen van Herman den Hollander mee te nemen.

➢ Besloten wordt dat Johan contact opneemt met de Adviescommissie, daar wellicht de
presentatie zal herhalen en zal bespreken of alle wijkbewoners voldoende gehoord worden.
Voorts is medegedeeld dat de werkgroep werkt aan een enquête over de MFC voor
wijkbewoners, besloten is dat deze enquête voor versturing wordt voorgelegd aan het
bestuur.

4. De bushaltes
Op 2 juni zal er een gesprek plaatsvinden tussen Johan, de commissie wijkbeheer en twee
ambtenaren van de gemeente Hilversum over het t.z.t. verplaatsen van enkele bushaltes rond het
winkelcentrum, het verbeteren van het grote parkeerterrein (incl. mogelijk verplaatsen ingang) en het
aanbrengen van  middengeleiders op de Meentweg ter hoogte van de afslagen.

4. Gesprek met de wijkagent over het incident waarbij gedreigd is met een mes
De wijkagent neemt contact op  met een aantal ouders wier kinderen direct of indirect betrokken zijn
geweest bij het incident waarbij gedreigd is met een mes.
Los daarvan maakt Kas een afspraak voor een kennismakinggesprek tussen het bestuur met de boa
en de wijkagent.
➢ Kas

6. Corona: maatregelen openingsplan 3e fase
Zeer binnenkort worden versoepelingen van de maatregelen verwacht die o.a. positief zullen zijn voor
mensen van 18 jaar en ouder die graag in georganiseerd verband bij elkaar willen komen. De eerste



signalen laten zien dat er veel blijdschap en animo bestaat om De Kruisdam weer als
ontmoetingspunt in gebruik te nemen.
Johan zal de aanspreekpunten van de clubs naar hun plannen vragen, waarna het bestuur in de
volgende vergadering moet afwegen wat wel en niet mogelijk is in het kader van dan nog geldende
coronamaatregelen.
➢ Johan

7. Financiële ondersteuning door de gemeente voor de gevolgen van de coronamaatregelen
Rob zond de gemeente een overzicht met een berekening waaruit een tekort van € 28.000,- blijkt
t.o.v. 2019.
Het wachten is nu op besluitvorming met een voorstel tot compensatie.

Het bestuur besluit het advies van Rob te volgen, te weten: activiteiten die in gang zijn gezet kunnen
doorgang vinden, voorbeeld: het aangepaste Pleinburenfestivalplan van Meent Cultureel. Voor
nieuwe activiteiten wordt een slag om de arm gehouden.
E.e.a. betekent dat er voorlopig (want: afhankelijk van de eventuele compensatie) geen uitgaven
worden gedaan waar geen inkomsten tegenover staan. Voor ieder nieuw initiatief dient dan ook eerst
een begroting te worden overlegd.

> Allen akkoord.

5. Wijkblad: besluit om al dan niet flyers bij te voegen
Kas neemt als portefeuillehouder de beslissing over bijvoeging van flyers met commerciële
doeleinden.
➢ Kas

9. Wijkblad en rebranding
Het bestuur heeft een mailtje ontvangen met de offerte, alsmede een toelichting van Joris waarom
rebranding gewenst is. Kern: de huisstijl wordt geüniformeerd. Vanaf september zal dezelfde
uitstraling herkenbaar zijn in alle informatie-uitingen in het wijkblad, op de website, op facebook en
op de wijkposters.
Johan geeft aan zich zorgen te maken over de verandering van het aanzien van het wijkblad JMH. Het
bestuur zal deze verandering toch eerst moeten goedkeuren.

Enige tijd wordt over dit punt gediscussieerd.

➢ Het bestuur besluit om de huisstijl aan te passen conform de offerte van Joris.
➢ Het bestuur legt verantwoording af over waarom dit noodzakelijk is en wat er met de

voorgaande investering is gedaan. (infodocument Kas);
➢ Het bestuur besluit dat € 3400,- ex BTW ten laste wordt gebracht van de reserve.

Kas adviseert het bestuur om het voorstel van Joris te volgen.
➢ Akkoord

10. Voortgang wijkblad met Joris, informeren vormgever Martin
Joris zal binnenkort de overeenkomst tekenen, waarmee ook zijn activiteit t.a.v. het wijkblad  officieel
wordt.
➢ Kas zal nog deze week contact met Martin opnemen.

11. Gesprek met nieuwe BuCo
Dit kennismakingsgesprek zal op 31 mei plaatsvinden. Er zijn bespreekpunten opgesteld.

6. Stand van zaken nieuwe wet per 1.7.2021: Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 



De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om wanbestuur, onverantwoordelijk
financieel beheer, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen besturen te
voorkomen. Alle verenigingen en stichtingen moeten dan aan de wet voldoen.
Rob stelt voor om aansluiting te zoeken bij een collectief en ook om aan de Buco te vragen hoe de
gemeente Hilversum hierin staat.
➢ SHM: akkoord

13. Spreekuur voor het bestuur
Idee van Freerk: meentbewoners een uur per maand in de gelegenheid stellen om digitaal met het
bestuur in gesprek te gaan. Kas overlegt in eerste instantie met Joris. Punt komt terug.
➢ Kas

14. Beheer: bijwerken actiepuntenlijst en exel
Rob en Kas gaan vanaf nu de actiepuntenlijst bijhouden
➢ Rob, Kas

15. Livestreamen in de toekomst
Als het kosteloos kan: doen en innoveren. Zodra de financiën het toelaten: verder op inzetten.

7. Omgevingsvisie
Agendapunt voor bespreking met Mounia, tijdens het kennismakingsgesprek op 31 mei.

8. Kennismakingsgesprekken met diverse vertegenwoordigers van gemeente, Versa en politie
Geregeld.

9. Workshops KNHM
Twee workshops gaan resp. over crowdfunding en over vrijwilligers. Ze worden in september
herhaald.

10. Flexwonen
Freerk zal binnenkort met een reactie komen.
➢ Freerk

20. Hocras
Het lijkt erop dat er wel degelijk sprake is van concrete plannen met het Hocrasterrein. Zo zijn
bepaalde toegangsmogelijkheden afgesloten en ook zou de toekomstige invulling al vastgelegd zijn in
diverse tekeningen en uitwerkingen van verschillende scenario’s. Op de betreffende website staan
een aantal livestreams waarin e.e.a. wordt gepresenteerd en in maart 2020 lag er reeds een
planvormingstransformatie.
➢ Punt wordt geagendeerd voor de volgende vergadering.

Volgende vergadering: vrijdag 11 juni om 08.45 uur


