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21-aug Overzicht toezeggingen per 27 oktober 2017
Let op: bij "status behandeling" (kolom I) alleen "open" of "afgedaan" gebruiken
nummer

type

PH

T18/044

toezegging

Wolthers

T18/126

M18/076

M18/077

toezegging

motie

motie

inhoud
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).

status
behandeling

deadline

wijze van behandeling

behandelaar

Cie

open

01-06-2019

zie T18 /180

R. Spijkers

D&B

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

J. Volkers

D&B

Raad 26 september 2018 (12. Pilot
4. Energie groen wonen
Velbeleid)

5. Verkeer en parkeren

Kastje

open

01-09-2019

Wordt betrokken bij de Evaluatie t.z.t. De
pilot is pas op 1/12/2017 gestart. Evaluatie
na een half jaar betekent terugkoppeling
aan de raad rond de zomer 2019
(commissie oktober 2019)

Kastje

Motie M18/76 van de fracties van GrL, VVD, D66 en HvH wordt unaniem
aangenomen (35 voor/0 tegen). In de motie wordt het college gevraagd: 1.
in de evaluatie te betrekken de mate waarin de pilot en de geleerde lessen
bijdragen aan de in het (groen-)beleid vastgelegde doelstellingen;2. in de
evaluatie te verkennen of een eenvoudiger te begrijpen en uit te voeren vorm
van bescherming in het omgevingsplan mogelijk is; 3. in de evaluatie de
ervaringen op andere beleidsterreinen op te nemen (bijvoorbeeld
monumentenzorg) die gebruik maken van beschermingslijsten; 4. het
verheffen van de pilot tot (gemeentebreed) beleid alleen na instemming van
de gemeenteraad te laten plaatsvinden.

open

01-09-2019

Wordt betrokken bij de evaluatie, zomer
2019 (commissie oktober 2019)

J. Volkers

D&B

Raad 26 september 2018 (12. Pilot
4. Energie groen wonen
Velbeleid)

Kastje

Motie M18/77 van de fracties van GrL, VVD, D66 en HvH wordt unaniem
aangenomen (35 voor/0 tegen). In de motie wordt het college gevraagd: “te
onderzoeken hoe voorbescherming vorm kan krijgen en daarvoor een
regeling uit te werken en terug te rapporteren bij de evaluatie van de pilot
velbeleid”.

open

01-09-2019

Wordt betrokken bij de evaluatie, zomer
2019 (commissie oktober 2019)

J. Volkers

D&B

Raad 26 september 2018 (12. Pilot
4. Energie groen wonen
Velbeleid)

open

01-05-2019

Op 19 september 2019 ondertekent de
gemeente het Bijenconvenant. Bij de
ondertekening maakt de gemeente
Hilversum tevens zijn initiatieven kenbaar
op het gebied van bijvriendelijk handelen
en bijvriendelijk beheer. Deze initiatieven
worden vervolgens de komende jaren
gemonitord. Het project Impuls in Extra
Groen gaat samen met de
P. van Portheine
kindergemeenteraad rond de nationale
zaaidag op 22 april starten met het
inzaaien van een bloemrijkmengsel en de
oprichting van een insectenhotel op een
nog nader te bepalen locatie. Vanuit het
project Impuls in Extra Groen zullen dit
voorjaar de plannen voor de komende drie
jaar op het gebied van bijenlinten en
bijvriendelijk beheer bekend zijn.

D&B

Gemeenterdaad 14 november
2018 (10. Begroting 2019)

R. Spijkers

D&B

Commissie Duurzaamheid &
Bereikbaarheid 21 november 2018 5. Verkeer en parkeren
(3. Toezeggingen college)

M. van Dongen

D&B

Commissie Duurzaamheid &
Bereikbaarheid 21 november 2018
4. Energie groen wonen
(5. Vooruit- en terugblik regionale
aangelegenheden)

D&B

Commissie Duurzaamheid &
Bereikbaarheid 21 november 2018
5. Verkeer en parkeren
(9. Mededelingen van en vragen
aan wethouder Wolthers)

M18/86

motie

Kastje

T18/180

toezegging

Wolthers

Op vragen van GroenLinks over het nachtelijke verbod op vrachtverkeer op
de Diependaalselaan zegt wethouder Wolthers toe de commissieleden via email te informeren. T18/180 (Behandeld bij agendapunt 9)

open

01-06-2019

T18/182

toezegging

Kastje

Wethouder Kastje zegt toe volgend jaar te komen met een evaluatie over het
beleid VANG (Van afval naar grondstof) T18/182

open

01-11-2019

in uitvoering door GAD. Planning: 16 mei
plan van aanpak in PFHO regio,
vervolgens informeren raden. In het
najaar regiobijeenkomst.

01-04-2019

exacte meeropbrengst is pas bij de
jaarrekening bekend. Vooruitlopend wordt
gekeken naar de mogelijkheden voor extra
handhaving. Op dit moment nog geen
uitsluitsel over te geven.

toezegging

pho

Wethouder Kastje zegt toe om de pilot (velbeleid) na een half jaar te
evalueren en met de evaluatie terug te komen bij de raad (T18/126).

Motie M18/86 van de fractie van LH wordt unaniem aangenomen (36 voor/0
tegen), In de motie wordt het college verzocht: 1. de Nationale Bijenstrategie
namens de gemeente Hilversum te ondertekenen en de uitvoering te
ondersteunen in de gemeente Hilversum; 2. in de portefeuillehoudersoverleggen in de Regio Gooi en Vechtstreek de nationale bijenstrategie
onder de aandacht te brengen en het voorstel te doen dat alle gemeenten in
de Regio en de Regio zelf deze strategie mede ondertekenen; 3. zich actief
in te zetten om samen te werken met partijen zoals imkers,
bijenverenigingen, natuurverengingen, burgers en andere belanghebbenden;
4. zich actief in te zetten om de drie doelstellingen uit de Nationale
Bijenstrategie te behalen; a. het bevorderen van de biodiversiteit; b. het
verbeteren van de wisselwerking tussen mens, landbouw en natuur; c. het
helpen van Imkers en biologen door aanpassingen in het groenbeheer om de
gezondheid van de honingbij en bestuivers te bevorderen zoals beschreven
in bijlage 1; 5. contact te leggen met alle basisscholen van Hilversum om hen
te bewegen in het komende schooljaar 2019/2020 deel te nemen aan de
sponsoractie ‘Red de Bij’ en een bijdrage te leveren aan de promotie en
ondersteuning van de actie van de scholen in de media; 6. de uit de
sponsorwerving voortvloeiende gelden als gemeente aan te vullen vanuit het
budget Impuls Groen en te investeren in het zaaien van een wilde
bloemenmengsel. Dit wilde bloemenmengsel wordt onder deskundige leiding
samengesteld; 7. De raad actief op de hoogte te houden van de vorderingen,
om in de ijkjaren 2023 en 2030 aantoonbare resultaten zoals aangegeven in
de Nationale Bijenstrategie te kunnen presenteren. Een jaarlijkse
inventarisatie met vastlegging van de gegevens maakt onderdeel uit van de
aantoonbare resultaten.

T18/184

bron

Wolthers

Op vragen van de VVD over de meeropbrengst parkeergelden zegt
wethouder Wolthers toe de commissie hierover nader te informeren waarbij
extra handhaven in de wijken wordt meegenomen. T18/184

open

T 18/44

M.van Loenen

4. Energie groen wonen

nummer

M19/014

type

motie

PH

inhoud

status
behandeling

deadline

wijze van behandeling

Wolthers

Motie M19/14 van de fracties van GrL, HvH, D66, VVD, CDA en HB wordt
aangenomen met stemmen voor van HvH (7), D66 (7), VVD (5), GrL (5),
CDA (4), CU (2), PvdA (2) en HB (1) (33 voor/2 tegen). In de motie wordt
spreekt de raad als haar mening uit: dat aan de aanhoudende ongerustheid
tegemoet kan worden gekomen wanneer wordt bevestigd door het college
dat de inzichten op dit moment ongewijzigd zijn ten opzichte van wat het
vorige college heeft verwoord in de brief van 1-3-2018.
Wethouder Kastje hoopt dit jaar drie producten te kunnen opleveren: 1. de
intentieovereenkomst; 2. de uittredingsovereenkomst; 3. de
samenwerkingsovereenkomst; Hij zegt toe de intentieovereenkomst aan de
raad te doen toekomen en moet nog nagaan of dat ter informatie of ter
advisering zal zijn (T19/34).

open

open

open

open

open

toezegging

Kastje

T19/045

toezegging

Wolthers

Wethouder Wolthers zegt toe te komen met een doorrekening over wonen,
qua aantal woningen, aantal benodigd t.b.v. sociale veiligheid en de afweging
wel/niet toevoegen voorleggen aan de raad (T19/45).

Wolthers

Wethouder Wolthers zegt toe te komen met een doorrekening van de kosten
t.b.v. het verplaatsen van het station (T19/46)

Kastje

Motie M19/24 van de fracties van SP, GrL, HvH, PvdA en HB wordt unaniem
aangenomen (34 voor/0 tegen). In de motie wordt het college verzocht: 1.
een luchtkwaliteitsplan met specifieke uitwerking voor gevoelige
bestemmingen en risicogroepen op te stellen; 2. vóór de bespreking van de
begroting 2020 aan de gemeenteraad van Hilversum een procesvoorstel
voor te leggen om tot een Hilversums luchtkwaliteitsplan komen.

open

open

M19/024

toezegging

motie

open

open

open

open

M19/029

motie

Kastje

Motie M19/29 van de fracties van GrL, HvH, CDA, PvdA, SP, CU en HB
wordt aangenomen met stemmen voor van HvH (7), GrL (4), CDA (1: voor:
D.E.O. Streutker, tegen: T. de Jong en N.G.T. van Voorden), CU (2), PvdA
(2), SP (2) en HB (1) (19 voor/15 tegen). In de motie wordt het college
verzocht: 1. In 2019 een (quickscan) onderzoek te doen naar: de
mogelijkheden voor een voorlichtingscampagne over de feiten, fabels,
risico's en nadelen van houtstook; 2. mogelijke handelingsperspectieven te
inventariseren die gericht zijn op het tegengaan van de overlast en
gezondheidsrisico's van houtstook bij de toekomstige energietransitie; 3. Bij
dit onderzoek de samenwerking te zoeken met de GGD en de regio; 4.
Hiervan voorafgaand aan de behandeling van de begroting voor 2020
verslag te doen aan de raad.

T19/062

toezegging

Walters

Wethouder Walters zegt toe in de ICT-nota terug te komen op welk voordeel
de gemeenteheeft van het fonds GGU (T19/62).

open

open

T19/071

toezegging

Kastje

Wethouder Kastje zegt toe de toegang tot de GNR gebieden aan te kaarten
bij de GNR en de uitkomst hiervan te delen met de raad T19/71

open

open

Wolthers

Wethouder Wolthers zegt toe in het derde kwartaal terugkoppeling te geven
aan de raad over welke maatregelen zijn genomen het fiets- en
scooterverkeer tegen te gaan in het kernwinkelgebied T19/72

open

T19/072

toezegging

open

T19/073

toezegging

Wolthers

Wethouder Wolthers zegt toe, voor behandeling in de raad, de commissie te
informeren over het aantal vierkante meters waarmee is gerekend en de
afwijzingscriteria (CO2 etc.) t.b.v. de internationale school T19/73

T19/074

toezegging

Wolthers

Wethouder Wolthers zegt toe aan de hand van uitwerkingen een
voortgangsrapportage te verstrekken aan de commissie, waarbij het
voorontwerp-bestemmingsplan wordt betrokken T19/74

open

T19/106

toezegging

Kastje

Wethouder Kastje zegt toe, om in november naar de raad te komen met een
evaluatie van de GAD. (T19/106)

open

Kastje

Wethouder Kastje zegt toe, om in de begroting een realistischer beeld van de
opgewekte duurzame energie te schetsen. (T19/107)

T19/107

toezegging

open

01-10-2019

open

01-11-2019

bron

pho

Raad 27 februari 2019 (12b. Motie
vreemd aan de orde "Onrust over 5. Verkeer en parkeren
N201 vraagt om een antwoord")

M. van Dongen

D&B

Commissie Duurzaamheid en
Bereikbaarheid d.d. 6 maart 2019
(11. Uittreding provincie NH uit
GNR)

4. Energie groen wonen

M. Koopmans

D&B

Commissie Duurzaamheid &
Bereikbaarheid d.d. 3 april 2019
(10. Nota van uitgangspunten en
investeringskrediet Arenapark)

5. Verkeer en parkeren

D&B

Commissie Duurzaamheid &
Bereikbaarheid d.d. 3 april 2019
(10. Nota van uitgangspunten en
investeringskrediet Arenapark)

5. Verkeer en parkeren

D&B

Gemeenteraad d.d. 16 april 2019
(13. Motie vreemd aan de orde
van de dag M19/24
Luchtkwaliteitsplan:
gezondheidswinst met schonere
lucht)

4. Energie groen wonen

D&B

Gemeenteraad d.d. 16 april 2019
(16. Motie vreemd aan de orde
van de dag M19/29 Houtstook
beter in beeld)

4. Energie groen wonen

D&B

Gemeenteraad 29 mei 2019 (12.
Motie vreemd aan de orde van de
10. Financiën ICT Ahri en LHBTI
dag M19/32: 'Fonds GGU'; motie
verworpen 4 voor 31 tegen)

D&B

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

D&B

Commissie Duurzaamheid &
beriekbaarheid d.d. 5 juni 2019 (7.
5. Verkeer en parkeren
Mededelingen van en vragen aan
Wethouder A.J. Wolthers)

D&B

Commissie Duurzaamheid &
bereikbaarheid d.d. 5 juni 2019 (7.
1. Werk inkomen onderwijs
Mededelingen van en vragen aan
Wethouder A.J. Wolthers)

M. Koopmans

F. van Kooten

F. van Kooten

M. van Dongen

R. Spijkers

D. Reedijk/Rosa
Er is een wethoudersbrief in voorbereiding
de Jong

01-12-2019

Cie

D&B

open

T19/034

T19/046

behandelaar

open

M. Koopmans

D&B

Commissie Duurzaamheid &
bereikbaarheid d.d. 5 juni 2019 (7.
5. Verkeer en parkeren
Mededelingen van en vragen aan
Wethouder A.J. Wolthers)

open

M. van Dongen

D&B

Gezamenlijke commissies d.d. 3
juli 2019 (3. Jaarstukken
4, Energie groen wonen
resultaatbepaling en 4.
Jaarstukken resultaatbestemming)

D&B

Gezamenlijke commissies d.d. 3
juli 2019 (3. Jaarstukken
4. Energie groen wonen
resultaatbepaling en 4.
Jaarstukken resultaatbestemming)

open

P. van de Pol

nummer

M19/035

M19/084

type

motie

motie

PH

Wolthers

Kastje

inhoud
Motie M19/35 – In gesprek met de provincie over snelfietspaden G & V
streek van de fracties van GrL, HB, CDA, CU, VVD en HvH wordt
aangenomen met stemmen voor van HvH (5), VVD (6), GrL (5), CDA (4),
PvdA (2), SP (2) en HB (1) (25 voor/9 tegen). In de motie wordt het college
verzocht: zo snel mogelijk in gesprek te gaan met verantwoordelijke
Gedeputeerde en/of Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om te kijken of
wij aanspraak kunnen maken op aanvullende financiering door de Provincie
van snelfietspaden in Hilversum (en de Gooi en Vechtstreek).
Motie M19/84 – Groene Groest van de fracties van D66, HvH, GrL, VVD, HB,
PvdA, CDA, CU wordt zonder stemming aangenomen (33 voor/0 tegen). In
de motie wordt het college verzocht: Op de opengevallen plekken van de
Groest alternatieve groenvoorzieing of –(tijdelijke) herplant van bomen te
realiseren. De kosten hiervan te dekken uit de groenimpuls.

status
behandeling

open

open

deadline

01-11-2019

wijze van behandeling

open

open

behandelaar

R.Spijkers

Cie

bron

D&B

Gemeenteraad d.d. 26 juni 2019
(15. Motie vreemd aan de orde
M19/35 - In gesprek met de
5. Verkeer en parkeren
provincie over snelfietspaden G&Vstreek)

D&B

Gemeenteraad d.d. 10 juli 2019 (5.
Jaarstukken resultaatbestemming)

pho

