Gecombineerde commissie Verbonden partijen +
Duurzaamheid & Bereikbaarheid
Besluitenlijst
28 augustus 2019
Agendapunt

Advies van de commissie

1. Vaststellen agenda Verb.pp.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Mededelingen van de voorzitter

Geen.

3. Vaststellen verslag commissie
Verb.pp. d.d. 12 juni 2019

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Zienswijze resultaatsbestemming
2018 OFGV (advies aan raad) en
jaarstukken 2018 (ter
kennisname)

N.a.v. de vragen over het conflict dat er met de provincie
Flevoland is geweest, wordt gemeld dat de Gemeenschappelijke
Regling wordt aangepast om dit soort situaties in de toekomst te
voorkomen.
Wthouder Voorink zegt toe om de kwesties over de
asbestinventarisatie en energietaken apart met de OFGV te
bespreken (nu dit niet thuishoort in een zienswijze). (T19/111)

5. Vaststellen agenda D&B

Advisering:
De fracties adviseren de raad positief, uitgezonderd die van Grl en
van de SP. Deze fracties maken een voorbehoud. Het onderwerp
wordt met debat geagendeerd.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

6. Mededelingen van de voorzitter

Geen.

7. Toezeggingen van het college

Geen opmerkingen.

8. Vaststellen verslag commissie
D&B d.d. 5 juni 2019

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

9. Mededelingen van en vragen aan De wethouder heeft geen mededelingen en zij beantwoordt de
de wethouder A.J. Wolthers
vragen van de CU over fietsveiligheid en van de SP over het
convenant vrachtverkeer.
Er zijn twee insprekers, die het woord voren over het parkeren in
de Calvijnhof en de Lutherhof en over de maximum snelheid ter
plaatse.

10. Vooruit- en terugblik regionale
aangelegenheden

Voor de beantwoording van de vragen en de inspraakbijdragen,
wordt verwezen naar het schriftelijke verslag van de vergadering.
Ook wordt het audioverslag op de website bij de vergadering
geplaatst.
Geen opmerkingen.

11. Mededelingen van en vragen aan Wethouder Kastje doet een drietal mededelingen (over de situatie
wethouder Kastje
met het Amsterdams energiebedrijf, over de GAD/evaluatie VANG
en over de klankbordgroep energietransitie).
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
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. 6292479 en email griffie@hilversum.nl

M.b.t. de evaluatie VANG vraagt de wethouder of er in de
commissie behoefte is aan extra informatie (via een BVS op 6
november). Die behoefte is er inderdaad.
Wethouder Kastje beantwoordt de vragen van LH over de
bestrijding van de eikenprocessierups. Hij zegt daarbij toe nog
nadere informatie toe te sturen over het totaalbedrag dat in
Hilversum is besteed aan investeringen ter bestrijding van deze
rups (T19/112). Vervolgens stelt de wethouder voor om de vragen
van LH over de motie ‘Red de bij’ schriftelijk te beantwoorden.
LH gaat daarmee akkoord. Tot slot beantwoordt de wehouder de
vragen van GrL over de berichten over bodemvervuiling. Hij
noemt daarbij de vindplaatsen van informatie over vervuilde
locaties en zal de raad nog laten weten of deze websites veel
bezoekers hebben (m.a.w. of veel mensen de weg naar deze
informatie hebben gevonden). (T19/113)

Voor de inhoud van de mededelingen en de beantwoording
van de vragen, wordt verwezen naar het schriftelijke verslag
van de vergadering. Ook wordt het audioverslag op de
website bij de vergadering geplaatst.
12. Vooruit- en terugblik regionale
aangelegenheden

Geen opmerkingen.

13. Startnotitie Regionale
Energiestrategie Noord-Holland
Zuid

Wethouder Kastje kondigt een aanvullende wethoudersbrief aan,
waarin wordt opgenomen welke nieuwe informatie ter kennis van
het college is gekomen. Gaande de vergadering worden aan de
inhoud van de brief meer onderwerpen toegevoegd, waaronder:
- hoe het college denkt de risico’s (genoemd op pag 21) te
kunnen verkleinen;
- welk budget de gemeente zelf heeft voor communicatie
over dit onderwerp;
- of er economische radvoorwaarden zijn (of dat feitelijk
alles mogelijk is).
Tevens zegt de wethouder toe de nog ontbrekende stukken,
waarnaar wel in de vergaderstukken wordt verwezen, aan de raad
toe te zenden (T19/114).
Advisering:
De fracties achten het stuk rijp voor de raad, uitgezonderd de CU.
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
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. 6292479 en email griffie@hilversum.nl

