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Let op: bij "status behandeling" (kolom I) alleen "open" of "afgedaan" gebruiken
nummer

M17/50

type

motie

PH

Wolthers

inhoud
Motie M17/50 van de fracties van VVD, D66, CDA en CU wordt
aangenomen (35 voor/0 tegen). In de motie wordt het college opgedragen:
de inkomsten boven begroting in te zetten om het parkeren in Hilversum
beter te maken in de breedste zin van het woord: meer parkeercapaciteit,
fietsparkeren, laadpalen, P+R voorzieningen en evt. het verlagen van de
tarieven.

M. van Riet
Paap

D&B

Raad 12 juli 2017 (agendapunt 9
Kadernota 2017 en
Schuldennotitie Kadernota 2017

B. van der Helm

D&B

Commissie Economie & Bestuur
gezamenlijk met commissie
Duurzaamheid en bereikbaarheid 5. Verkeer en parkeren
10 oktober 2018(10. Mededelingen
en vragen aan)

5. Verkeer en parkeren

01-12-2018

zie motie 17/78

J. Volkers

D&B

Commissie Duurzaamheid &
Bereikbaarheid 21 november 2018 4. Energie groen wonen
(3. Toezeggingen college)

Wethouder Scheepers zegt toe in juni 2019 te starten met de evaluatie
fietsparkeren in tegenstelling tot wat in het beleid staat, maart 2019. Dit i.v.m.
de latere start van de handhaving en het weertype in maart waardoor minder
personen de fiets gebruiken. T18/183

afgedaan

01-09-2019

afgedaan via collegebrief d.d. 4 juli 2019

M. Koolhaas

D&B

Commissie Duurzaamheid &
Bereikbaarheid 21 november 2018 9. Beheer vastgoed grex
(8. Evaluatie Fietsparkeren)

afgedaan

Afgehandeld via collegebrief 17-04-2019

P. vd Pol

D&B

Commissie Duurzaamheid en
Bereikbaarheid d.d. 6 maart 2019
(10. Jaarplan energietransitie
Hilversum 2019)

4. Energie groen wonen

afgedaan

Afgehandeld 1ste Nieuwsbrief 04-2019
verstuurd

D&B

Commissie Duurzaamheid en
Bereikbaarheid d.d. 6 maart 2019
(10. Jaarplan energietransitie
Hilversum 2019)

4. Energie groen wonen

afgedaan

Afgedaan via wethoudersbrief d.d. 5 juni
2019 (gepubliceerd in rubriek 5 bij
schriftelijke vragen d.d. 20 maart 2018.

D&B

Commissie Duurzaamheid &
Bereikbaarheid d.d. 3 april 2019
(8. Mededelingen van en vragen
aan wethouder A.J. Wolthers)

5. Verkeer en parkeren

afgedaan

Afgedaan via wethoudersbrief d.d. 9 mei
2019.

D&B

Gemeenteraad d.d. 16 april 2019
(12. Motie vreemd aan de orde
van de dag M19/23 herplanting
bomen)

4. Energie groen wonen

afgedaan

Afgedaan via wethoudersbrief d.d. 17 juli
2019

D&B

Commissie Duurzaamheid &
beriekbaarheid d.d. 5 juni 2019 (5.
4. Energie groen wonen
Mededelingen van en vragen aan
Wethouder J. Kastje)

Scheepers

T19/032

toezegging

Kastje

Wethouder Kastje zegt toe dat hij een brief zal sturen waarin hij een aantal
zaken aanvullend zal beschrijven en onderbouwen, waaronder wat de
commissie in het voorstel in mei kan verwachten en het
energiedienstenbedrijf (T19/32).

Kastje

Wethouder Kastje zegt hij toe om bij de communicatie over dit plan zich ook
tot de raad te richten, bijvoorbeeld middels een maandelijkse
duurzaamheidsnieuwsbrief (T19/33).

toezegging

Afgedaan via RIB inzake plannen voor
mobiliteit in 2019 d.d. 6 maart 2019

afgedaan

toezegging

T19/070

01-05-2019

pho

Op vragen van GroenLinks over de motie Natuur en Bouwen zegt wethouder
Kastje toe nog deze week (48) te komen met een reactie. T18/179

T18/183

toezegging

afgedaan

bron

Kastje

toezegging

T19/055

Cie

01-03-2019

T18/179

toezegging

behandelaar

afgedaan

Wolthers

T19/044

wijze van behandeling

Wethouder Wolthers zegt toe de vraag over de OV-nachtverbinding
schriftelijk te beantwoorden (T18/128).

toezegging

toezegging

deadline

Afgedaan met wethoudersbrief
beantwoording vragen CU inzake OV
nachtverbinding d.d. 29 mei 2019

T18/128

T19/033

status
behandeling

Wolthers

Wethouder Wolthers zegt toe, op verzoek van de CU, de vragen over
Hunkemöller schriftelijk af te handelen. (T19/44)

Kastje

Wethouder Kastje zegt toe om binnen 2 weken de raad te informeren over
wanneer het wenselijk en nodig zou zijn om nog eens breder naar de
inrichting van de Groest te kijken (T19/55).

Kastje

Wethouder Kastje zegt toe de raad te informeren over de uitkomst van het
gesprek met de GAD. In de brief zal de wethouder tevens in gaan op de
mogelijkheid tot het gebruik van de aanwezige camera’s T19/70

P. vd Pol

F. van Kooten

P. Portheine

M. van Dongen

