Overzicht toezeggingen commissie Ruimte
versie:
1-jun
Overzicht toezeggingen per 1 juni 2018
nummer

type

T17/107

toezegging

T17/109

toezegging

ster-programma

Centrum

begrotingsprogramma

programmamanager

inhoud

open

Joram Grunfeld

Voorink

1-Wonen & Leven

Marije Drost

Voorink

Wethouder Voorink zegt toe in samenwerking met ondernemers het
reclamebeleid vorm te zullen gaan geven (T17/109)

open

open

Uitwerking van deze toezegging volgt.

open

Cie Ruimte en V&B 1 juni 2017 (9.
Vaststellen welstandsnota,
RO & Verkeer en Sport
paragraaf centrum)

J. Moolenaar

R

Commissie Ruimte 23 november
2017 (10. aankoop grond Crailo
Noord en Zuid)

Economie, Cultuur en Regio

Uitwerking van deze toezegging volgt.

J. Moolenaar

R

Commissie Ruimte 23 november
2017 (10. aankoop grond Crailo
Noord en Zuid)

Economie, Cultuur en Regio

open

De raad wordt hierover geïnformeerd in
januari 2018.

J. Moolenaar

R

Commissie Ruimte 23 november
2017 (10. aankoop grond Crailo
Noord en Zuid)

RO & Verkeer en Sport

open

Uitwerking van deze toezegging volgt.

J. Moolenaar

R

Commissie Ruimte 23 november
2017 (10. aankoop grond Crailo
Noord en Zuid)

RO & Verkeer en Sport

open

Open

J. Moolenaar

Raad / R

Raad 18 december 2017 (4.
Aankoop grond Crailo Noord en
Zuid)

Economie, Cultuur en Regio

open

Open

J. Moolenaar

Raad / R

Raad 18 december 2017 (4.
Aankoop grond Crailo Noord en
Zuid)

Economie, Cultuur en Regio

Voorink

Motie M17/101 van de fracties van SP, D66, HvH, VVD, PvdA, GrL, CDA,
CU en Hilversum1 wordt unaniem aangenomen (30 voor/0 tegen). In de
motie wordt het college verzocht: “Er bij de stuurgroep Crailo op aan te
dringen het eventueel vestigen van een Huisartsenpost en Dienstapotheek
in te passen in de plannen voor het Crailo-terrein, mocht blijken dat deze
voorzieningen vanwege de plannen van Tergooi niet op de huidige locatie
gehandhaafd kunnen blijven.”

open

Open

J. Moolenaar

Raad / R

Raad 18 december 2017 (4.
Aankoop grond Crailo Noord en
Zuid)

Economie, Cultuur en Regio

Voorink

Motie M17/103 van de fracties van D66, HvH, VVD, SP, PvdA, CDA, GrL,
CU en Hilversum1 wordt unaniem aangenomen (30 voor/0 tegen). In de
motie wordt het college verzocht: “Om -als de Tweede Kamer motie wordt
aangenomen- : 1. met dezelfde welwillendheid voortvarend aan de slag te
gaan om de plaatsing van de geluidsschermen aan de A27 bij de West
Indische buurt mogelijk te maken; 2. mee te denken over de financiële
consequenties, eventueel ook voor Hilversum; 3. de gevolgen hiervan te
zijner tijd met een voorstel voor te leggen aan onze raad; 4. en dit signaal
aan de partijen in Den Haag over te brengen.”

open

De gesprekken tussen provincie NH,
Rijkswijterstaat, ministerie en gemeente
lopen, maar bieden voorlopig geen zicht
op een positief resultaat.

F. van Kooten

Raad / R

Raad 18 december 2017 (5a.
M17/103 - Geluidsschermen A27
voor West Indische Buurt)

RO & Verkeer en Sport

open

Dit hangt samen met nieuwe inzichten in
de effecten van loodvervuiling.
G. van Lunteren
Inventarisatie is nu bezig. Een reactie
volgt in 2e kwartaal.

T17/276

toezegging

2-Zorg

Voorink

Wethouder Jaeger zegt toe tijdelijke huisvesting voor asielzoekers, maar
ook de overige aangedragen suggesties voor tijdelijke huisvesting mee te
nemen in de nadere uitwerking van het stedenbouwkundig plan (T17/276).

T17/277

toezegging

1-Wonen & Leven

Voorink

T17/279

toezegging

1-Wonen & Leven

Voorink

T17/285

toezegging

1-Wonen & Leven

Voorink

M17/100

motie

1-Wonen & Leven

Voorink

1-Wonen & Leven

T18/001

toezegging

1-Wonen & Leven

T18/036

toezegging

1-Wonen & Leven

T18/037

T18/040

T18/041

toezegging

toezegging

toezegging

1-Wonen & Leven

1-Wonen & Leven

1-Wonen & Leven

pho

R

Voorink

motie

bron

Cie Ruimte en V&B 1 juni 2017 (3.
RO & Verkeer en Sport
toezeggingen college)

1-Wonen & Leven

M17/103

Cie
R

toezegging

1-Wonen & Leven

behandelaar

In de commissie Ruimte van 22 november
heeft de raad toegezegd extra capaciteit
toe te staan om deze evaluatie te kunnen
E. Kovacsek
uitvoeren. De uitvoering staat gepland
voor Q3 2018.
Opvolging: Gesprekken zijn opgestart.
Werkzaamheden worden uitgevoerd in 1e E. van Schaijk
en 2e kwartaal 2018

1-Wonen & Leven

T17/275

motie

wijze van behandeling

Wethouder Voorink beantwoordt de vragen van de heer Eerenberg naar de
stand van zaken met betrekking tot T16/037 (evaluatie van het
paraplubestemmingsplan meervoudige bewoning). Hij zegt daarbij toe dat
een evaluatie na de zomer kan worden verwacht (T17/107)

Wethouder Jaeger zegt toe de diverse aangedragen ideeën, waaronder
Park & Bike, Park & Charge en de mogelijkheid zelf of in een coöperatie te
bouwen, in de nadere uitwerking te beoordelen op de (on)mogelijkheden.
Aangevuld door wethouder Voorink, alle alternatieven, kansrijke en
interessante plannen zullen in de nadere uitwerking worden beoordeeld
(T17/275).

M17/101

status
behandeling

PH

Wethouder Voorink zegt toe schriftelijk een vertaalslag te maken tussen de
Hilversumse woonvisie en de Regionale woonvisie, qua percentage
woningbouw van de +/- 500 te bouwen woningen (34 % sociaal, 27%
minder duur en 39 % duur) (T17/277).
Wethouder Voorink zegt toe maximaal te borgen dat betaalbare woningen
(middeldure huur) terecht komen bij de doelgroep en niet bij speculanten
(T17/279).
Wethouder Voorink zegt, op verzoek van de fractie van de VVD, toe dat het
ensembleterrein in Bussum een dubbelbestemming wonen/werken krijgt
zoals omschreven in het ruimtelijk kader en dat eventuele bedrijvigheid in
het aanpalende zoekgebied qua type aan zal sluiten bij die bedrijvigheid in
het ensemble, wat met name wil zeggen dat er geen categorie-3
bedrijvigheid zal komen. (T17/285).
Motie M17/100 van de fracties van HvH, D66, SP, GrL, CDA, PvdA en
Hilversum1 wordt unaniem aangenomen (30 voor/0 tegen). In de motie
wordt het college verzocht: “Er bij de stuurgroep Crailo op aan te dringen
onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een Park+Bike voorziening en
te bezien of deze voorziening in te passen is in de plannen voor het Crailoterrein.”

Wethouder Jaeger zegt toe navraag te doen of er gewerkt wordt aan
van der Spek gemeentelijk beleid ten aanzien van saneren van grondvervuiling, zoals
gesteld in de nota (T18/1)

Voorink

Op de vraag van GroenLinks of de statiegeld alliantie is ondertekend zegt
Wethouder Voorink toe dit na te gaan en schriftelijk terug te koppelen
(T18/36).

Voorink

Wethouder Voorink zegt toe het verslag van het verkeerskundigenoverleg
te delen met de raad (T18/37).

Voorink

Wethouder Voorink zegt toe te onderzoeken of voor de veiligheid in de wijk
Klein Rome mogelijkheden zijn deze op te lossen zonder direct over te gaan
tot invoering van betaald parkeren (T18/40).

Voorink

Wethouder Voorink zegt toe de knelpunten in het CDA-onderzoek, in de
vergadering overhandigd, te beoordelen (T18/41).

open

open

open

open

Open

M. van Dongen

R

R / V&B

Commissie Ruimte 10 januari
2018 (7. Vaststellen
bestemmingsplan 's
Gravelandseweg 72)
Commissie Ruimte en Verkeer &
Beheer 14 en 15 februari 2018 (4.
Vaststellen verslagen van de
commissie Ruimte van 10 januari
2018 en van de commissie
Verkeer en Beheer van 17 januari
2018)

Duurzaamheid, Beheer, Wonen, Grondzaken en
Erfgoed

Duurzaamheid, Beheer, Wonen, Grondzaken en
Erfgoed

R / V&B

Commissie Ruimte en Verkeer &
Beheer 14 en 15 februari 2018 (7.
Mededelingen van en vragen aan
Duurzaamheid, Beheer, Wonen, Grondzaken en
wethouder Van der Spek;
Erfgoed
Portefeuilles Wonen & ISV,
Grondzaken; waargenomen door
wethouder Voorink).

B. van der Helm

R / V&B

Commissie Ruimte en Verkeer &
Beheer 14 en 15 februari 2018
(11. Prioriteitenlijst aanpak
verkeersonveilige situaties).

RO & Verkeer en Sport

De knelpunten uit het CDA-onderzoek
zullen vergeleken worden met de
prioriteitenlijst aanpak verkeersonveilige
B. van der Helm
situaties en de raad zal geïnformeerd
worden over het resultaat. Planning: juni
2018

R / V&B

Commissie Ruimte en Verkeer &
Beheer 14 en 15 februari 2018
(11. Prioriteitenlijst aanpak
verkeersonveilige situaties).

RO & Verkeer en Sport

Open

Open

B. van der Helm

nummer

type

T18/042

toezegging

ster-programma

begrotingsprogramma

1-Wonen & Leven

programmamanager

PH

inhoud

status
behandeling

wijze van behandeling

behandelaar

Cie

open

Planning: eind Q2

B. van der Helm

R / V&B

Commissie Ruimte en Verkeer &
Beheer 14 en 15 februari 2018
(11. Prioriteitenlijst aanpak
verkeersonveilige situaties).

RO & Verkeer en Sport

R / V&B

Commissie Ruimte en Verkeer &
Beheer 14 en 15 februari 2018
(11. Prioriteitenlijst aanpak
verkeersonveilige situaties).

RO & Verkeer en Sport

Voorink

Wethouder Voorink zegt toe het project Kleine spoorbomen in samenhang
met het project Stationsgebied te behandelen (T18/42).

open

bron

pho

T18/043

toezegging

1-Wonen & Leven

Voorink

Wethouder Voorink zegt toe een concrete planning met budgetten te
vervaardigen voor de te nemene maatregelen en schriftelijk terug te komen
op hoe de te nemen maatregelen te evalueren (T18/43).

T18/044

toezegging

1-Wonen & Leven

Voorink

Wethouder Voorink zegt toe schriftelijk (openbaar) terug te komen op de
juridische aspecten van een nachtelijk vrachtverkeer verbod op de
Diependaalselaan. Hierbij voorbeelden uit andere gemeenten te betrekken
(T18/44).

open

Planning is dat dit in juli/augustus wordt
opgepakt.

F. van Kooten

R / V&B

Commissie Ruimte en Verkeer &
Beheer 14 en 15 februari 2018
(12. Eindevaluatie Integraal
Bereikbaarheids Plan (IBP)).

RO & Verkeer en Sport

T18/046

toezegging

1-Wonen & Leven

Voorink

Wethouder Voorink zegt toe in gesprek te gaan met de gemeente Laren en
de provincie over de oversteek Larenseweg en snelheid (T18/46).

open

Open

H. van Roekel

R / V&B

Commissie Ruimte en Verkeer &
Beheer 14 en 15 februari 2018
(12. Eindevaluatie Integraal
Bereikbaarheids Plan (IBP)).

RO & Verkeer en Sport

Planning is om in juni 2018 deze concrete
planning en wijze van evaluatie naar de B. van der Helm
gemeenteraad te sturen.

