Commissie Ruimte
Besluitenlijst
13 juni 2018
Agendapunt
1. Vaststellen agenda

2. Mededelingen van de voorzitter
3. Toezeggingen college

Advies van de commissie
De SP meldt dat, door het agenderen op thema, het nu zo uitkomt dat
de burgemeester aan het eind van deze vergadering nog een
onderwerp heeft. Hij verzoekt de agendacommissie dat in de toekomst
anders te organiseren. De voorzitter deelt mee dit in de
agendacommissie te zullen bespreken.
De agenda is vervolgens ongewijzigd vastgesteld.
-GrL verzoekt het college de toezeggingenlijsten nog eens na te lopen:
wat is de stavaza van bepaalde toezeggingen (bijv. T18/36 en die over
reclamebeleid), kunnen de lijsten worden opgeschoond, staan de
toezeggingen op de juiste lijsten etc?
Wethouder Kastje zal de stand van zaken m.b.t. toezegging T18/036
over de Statiegeldalliantie (ondertekening) nagaan en de commissie
schriftelijk informeren (T18/71).

HvH meldt teleurgesteld te zijn over de collegebrief van 6 juni jl.
waarin wordt aangegeven dat de evaluatie bestemmingsplan
meervoudige bewioning uiterlijk in oktober naar de raad wordt
gestuurd. Is er een tussenstap te maken door meer te handhaven?
Wethouder Voorink meldt dat er aktief wordt gehandhaafd. Tips over
concrete gevallen zijn welkom.
4. Mededelingen van en vragen aan Desgevraagd meldt wethouder Kastje dat verwacht wordt dat de
wethouders Wolthers, Kastje,
evaluatie van de mini-geluidsschermen langs het spoor in september
Jaeger en Scheepers.
2018 wordt afgerond en deze kan daarna met de raad worden gedeeld.
Desgevraagd meldt wethouder Kastje dat CE Delft het bedoelde
rapport in opdracht van de provincie heeft gemaakt en dat het
inderdaad naar de raad kan worden gestuurd, evenals de Regionale
uitwerking daarvan.
Desgevraagd meldt wethouder Scheepers dat voorstellen m.b.t. de
herinrichting van het stationsgebied (incl. implicaties voor het
verkeer) eerst in een BVS en daarna in de commissie worden
behandeld (najaar 2018).
5. Vooruit- en terugblik regionale
aangelegenheden.
6. Mededelingen van en vragen aan
wethouder Voorink
7. Vooruit- en terugblik regionale
aangelegenheden
8. Besluit op bezwaren tegen
vestiging voorkeursrecht
Koninginneweg
9. Kredietaanvraag Wet
voorkeursrecht gemeenten
Koninginneweg

Wethouder Voorink meldt dat de vergunning voor het zwembad in
Kerkelanden rond is.
De woordvoerders adviseren de raad positief. Het onderwerp kan
zonder debat worden geagendeerd.
De woordvoerders van de fracties HvH, D66, VVD, GrL, CDA en
CU adviseren de raad positief. De PvdA en SP maken een
voorbehoud. Het onderwerp wordt met debat geagendeerd.

Deze besluitenlijst wordt na de vergadering door de griffie verzorgd en bevat de politieke conclusies en
toezeggingen van de vergadering, voor wat betreft de punten die op de agenda stonden. Deze besluitenlijst wordt
per e-mail verspreid onder de raadsleden, commissieleden, de leden van het college van burgemeester en
wethouders en andere belangstellenden binnen de organisatie. Voor deze agendapunten wordt, naast de
besluitenlijst, ook een verslag gemaakt. Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de griffie,
tel. 629 2479 en email griffie@hilversum.nl

10. Vaststelling bestemmingsplan
'Partiele herziening
bestemmingsplan Woonwijk
Anna's Hoeve'
11. Uitgebreide
voorbereidingsprocedure
Utrechtseweg 245

12. Vaststelling bestemmingsplan
Boomberglaan 9
13. Besloten vergadering zoals
afgesproken in de raad van 6 juni
jl.

Wethouders Scheepers verzekert de commissie dat de aangekochte
panden alleen in het kader van de Leegstandswet worden verhuurd om
tijdelijk wat extra inkomen te genereren, zonder oogmerk van
winstoptimalisatie en zonder verhuur aan specifieke doelgroepen. Er
zal met de huurders duidelijk worden gecommuniceerd. Tevens geeft
hij aan bijzonder waakzaam te zullen zijn m.b.t. de zorgen die zijn
geuit over de zinsnede dat de gemeente een grote vastgoedeigenaar
wordt.
De woordvoerders van de fracties HvH, D66, VVD, GrL, CDA en
CU adviseren de raad positief. De PvdA en SP maken een
voorbehoud. Het onderwerp wordt met debat geagendeerd.
De woordvoerders van de fracties HvH, D66, VVD, GrL, CDA en
PvdA adviseren de raad positief. De CU en SP maken een
voorbehoud. Het onderwerp kan zonder debat worden
geagendeerd.
N.a.v. de vragen over de AVG zegt wethouder Voorink toe de
privacyrichtlijnen met de raad te zullen delen (T18/72).
De woordvoerders adviseren de raad positief. Het onderwerp kan
zonder debat worden geagendeerd.

