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Het geldtekort wordt vooral gecom-
penseerd door het werk in de wijk
wat terug te schroeven. Zo is de in-
zet van jongerenwerk in Zuid, Cen-
trum, Zuidwest en de Meent ver-
laagd. Ook het maatschappelijk
werk in Zuidwest gaat omlaag.

Daarnaast moet er efficiënter wor-
den gewerkt en wordt er gekeken
naar ’kleine aanpassingen in ar-
beidscontracten’.

In 2019 kreeg Versa 4,2 miljoen eu-
ro van de gemeente. Het college van
burgemeester en wethouders stem-
de aan het begin van het jaar in met
een subsidie van 3,9 miljoen euro.
Later kwam daar drie ton bij voor
maatschappelijk werk, jongeren-
werk, opbouwwerk en een sociaal
verbinder. 

Voor 2020 heeft het college iets
meer - zo’n 4,3 miljoen euro - be-
schikbaar gesteld voor Versa Wel-

zijn. Maar dat is niet genoeg om op
dezelfde voet verder te kunnen, zo
blijkt nu. Versa heeft zo’n 4,6 mil-
joen euro nodig en moet daarom nu
drie ton bezuinigen. Dat er meer
geld nodig is ligt onder meer aan de

nieuwe CAO - die kost Versa zo’n
190.000 euro extra - het opnemen
van de Buurtbus in de begroting
(65.000 euro) en aan het gegeven dat
het ingeraamde bedrag voor jonge-
renwerk - zo’n 120.000 euro - in wer-
kelijkheid bijna het dubbele is.

Dagbesteding
Ondanks alle bezuinigingen is het
takenpakket van Versa uitgebreid
met twee dagdelen laagdrempelige
dagbesteding. Op die manier kun-
nen Hilversummers vaker gebruik
maken van het Huis van Fatima (of
een andere vorm van dagbesteding).

Versa bezuinigt op jongerenwerk
Leander Mascini

Hilversum ■ De 4,3 miljoen euro
subsidie die Versa Welzijn voor
2020 ontvangt van de gemeente
Hilversum is niet genoeg. Er
moet nu voor drie ton bezuinigd
worden om uit te komen.

Extra subsidie
niet genoeg: drie
ton tekort

De partij roept het gemeente-
bestuur in een aantal schrifte-
lijke vragen op de rattenbe-
strijding uit te breiden. De ex-
tra kosten moeten wat betreft
de ChristenUnie verrekend
worden in de rioolheffing. 

Rattenalarm
in Hilversum
Van onze verslaggever

Hilversum ■ De Hilversumse
ChristenUnie slaat alarm over
de volgens de partij toenemen-
de aantallen ratten.

bestuur van Tergooi maar voor ons
is er helaas niets. Het is geen onwil,
ze moeten zelf behoorlijk indikken
in vierkante meters.”

Viore heeft een huisvestingscom-
missie in het leven geroepen om zo
snel mogelijk nieuw onderdak te
vinden. ,,Onze bezoekers mogen ab-
soluut geen last hebben van ons
huisvestingsprobleem. Voor hen
moet alles doorgaan. Dat is heel be-
langrijk voor ze. Sommigen komen

Het gebouw op het terrein van het
ziekenhuis in Hilversum gaat plat
en in de nieuwbouwplannen van het
ziekenhuis in Hilversum is geen
ruimte ingetekend voor Viore waar
kankerpatiënten, hun naasten en
nabestaanden terecht kunnen voor
psychosociale steun en afleiding tij-
dens en na de ziekte. 

In de zoektocht naar een nieuwe
locatie is haast geboden want op 1 ju-
li 2020 moeten de sleutels van het
huidige pand bij Tergooi ingeleverd
worden. Viore heeft sinds de start in
2012 onderdak in het voormalig la-
boratoriumgebouw op het zieken-
huisterrein. Jaarlijks bezoeken bijna
achtduizend mensen het centrum,
dat grotendeels gerund wordt door
de 70 vrijwilligers en draait op gif-
ten van bedrijven en particulieren
en incidentele subsidies van omlig-
gende gemeenten. 

Het aantal bezoekers groeit nog
ieder jaar, zegt Viore-directeur Mi-
randa van den Eijnden. Mensen uit
de hele regio kunnen dagelijks bij
Viore terecht voor een gesprek met
lotgenoten, activiteiten en informa-
tie. Ieder jaar krijgen 1.750 mensen
in de regio de diagnose kanker. 

Moed verzamelen
,,In juni hebben we te horen gekre-
gen dat we hier in 2020 weg moeten.
Dat is veel sneller dan gedacht om-
dat Tergooi heeft besloten om de
nieuwbouw in een keer neer te zet-
ten. Voor onze buren, het dialyse-
centrum is wel een plek op het ter-
rein. We hebben inmiddels enkele
gesprekken gehad met de raad van

hier een kop koffie drinken en moed
verzamelen voordat ze naar het zie-
kenhuis gaan voor hun behande-
ling. Of ze komen na afloop stoom
afblazen”, vertelt Van den Eijnden.

Nieuwe locaties liggen niet voor
het oprapen. Daarom doet de direc-
teur van Viore een beroep op parti-
culieren en bedrijven om mee te
denken over een geschikte plek. Ook
donaties voor de eenmalige verhuis-
kosten zijn volgens haar meer dan

welkom. ,,Als je een grote zak met
geld hebt is alles mogelijk, maar we
hebben een beperkt budget. Wat we
zoeken? Een ruimte, liefst gelijk-
vloers, van zo’n 300 tot 350 vierkan-
te meter met een niet te hoge huur.
In de buurt van het ziekenhuis in
Hilversum en het zou fantastisch
zijn als het net als nu dichtbij de na-
tuur is. We wandelen ook met de be-
zoekers.”

Viore opende in 2012 in Hilversum

de deuren. Naar voorbeeld van het
populaire Maggie’s Center dat in
1996 in het Schotse Edinburgh van
start ging. Opgezet door Maggie
Keswick Jencks schrijfster en tuinar-
chitect die in 1995 aan borstkanker
overleed. Tijdens haar behandeling
ontstond het idee om een kanker-
centrum op te richten waar mensen
die in hetzelfde schuitje zitten el-
kaar in een relaxte huiselijke sfeer
kunnen ontmoeten.

Viore zoekt snel onderdak
Gebouw bij Tergooi gaat plat ■ Geen plek bij nieuw ziekenhuis ■ Inloophuis kankerpatiënten

Susanne van Velzen
s.van.velzen@mediahuis.nl

Hilversum ■ Viore, het populaire
inloopcentrum bij Tergooi voor
mensen die leven met kanker, is
noodgedwongen op zoek naar
een nieuw onderkomen. 

Schilderen met lotgenoten is een van de activiteiten van Viore, inloopcentrum voor mensen die met kanker leven. FOTO STUDIO KASTERMANS/LEON DAKKUS


