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

T17/267

T18/118

M18/84

M18/87

type

toezegging

toezegging

motie

motie

PH

inhoud

Jaeger

Wethouder Jaeger zegt toe, dat de eerste drie locatieprofielen met dynamiek
ter advisering aan de commissie zullen worden voorgelegd; (T17/267)

Broertjes

Burgemeester Broertjes zegt toe in samenwerking met de griffier een
bijeenkomst te organiseren voor de raad waarin kan worden gesproken over
een Hilversumse strategische visie ten aanzien van de verbonden partijen.
(T18/118).

Jaeger

Motie M18/84 van de fracties van D66, GrL, SP, VVD, LH, PvdA en HvH
wordt aangenomen met stemmen voor van HvH (6; voor: H.P. Blok, M.J. de
Jong-Schrijvers, H. Koç, R.J.G. Lancé, R.W.C. Redmeijer, J.A.C.
Slingerland, tegen: M. Boumadkar-Boukhriss en M.F. Eerenberg), D66 (7),
VVD (5), GrL (5), PvdA (2), SP (2) en LH (1) (28 voor/8 tegen). In de motie
wordt het college opgedragen/opgeroepen: 1. om in het eerste kwartaal van
2019 aan de commissie Economie en Bestuur een voorstel voor te leggen
waarin advies wordt gevraagd over de opdracht, doelstelling, samenstelling
en werkwijze van een Diversiteitsraad; 2. bij het opstellen van dit voorstel
relevante partners te betrekken die voor het welslagen van deze
Diversiteitsraad essentieel zijn (instanties/organisaties,
vertegenwoordigingen/verbanden, personen).

Jaeger

Motie M18/87 van de fracties van SP, VVD, LH en PvdA wordt unaniem
aangenomen (36 voor/0 tegen). In de motie wordt het college verzocht: 1.
een notitie te schrijven, in aanvulling op de economische visie 2007-2020,
over de wijze waarop de gemeente Hilversum de positie van het middenkleinbedrijf en kleine zelfstandigen gaat verbeteren; 2. in deze notitie
concrete maatregelen (al dan niet in samenwerking met partners zoals
stichting citymarketing en het stadsfonds en zeker in samenwerking met de
diverse ondernemersverenigingen) op te nemen die bijdragen aan de
profilering, positionering, ondersteuning en behoud en komst van het middenkleinbedrijf en kleine zelfstandigen; 3. deze notitie, inclusief benodigde
middelen ,voor de kadernota 2019 aan de gemeenteraad voor te leggen

Cie

B. vd End

E&B

Commissie Economie & Bestuur
22 november 2017 (12.
Evenementenkader 2017)

3. EZ cultuur media regio

E&B

Commissie Economie & Bestuur
en Verbonden Partijen 5
september 2018 (10.
Rekenkameronderzoek
gemeentelijke samenwerking)

8. Bestuurlijke aangelegenheden en OOV

bron

pho

01-10-2019

Update: De eerste locatieprofielen zijn
gereed, worden na ter inzage legging aan
de commissie voorgelegd. Dat zal in
kwartaal 3 zijn.

01-12-2019

Burgemeester en griffier hebben een
ronde langs de fracties gemaakt waarbij dit
onderwerp nader besproken is. Zij
presenteren de resultaten in het presidium
in 2019.

open

01-04-2019

De cie. E&B van 3 april 2019 vond het
voorgelegde voorstel niet rijp voor de raad.
B.Pedawi/E.Seij
Het college heeft bij brief van 3 juli 2019
sener
aangegeven dat het in Q3 2019 een nieuw
voorstel naar de raad stuurt.

E&B

Gemeenterdaad 14 november
2018 (10. Begroting 2019)

3. EZ cultuur media regio

open

01-11-2019

Update: in BVS op 20 juni is de Agenda
Economie & Media toegelicht, inclusief
activiteiten voor versterken MKB en Kleine
Zelfstandigen. Na de zomer volgt notitie.

J. de Koning

E&B

Gemeenterdaad 14 november
2018 (10. Begroting 2019)

3. EZ cultuur media regio

M. Jabri

E&B

Commissie Economie & Bestuur
21 november 2018 (11.
Mededelingen van en vragen aan
burgemeester Broertjes)

8. Bestuurlijke aangelegenheden en OOV

open

open

P.Ruitenbeek

31-12-2019

Jaeger

Wethouder Jaeger zegt toe in overleg te treden met Ziggo om te overleggen
over meer flexibiliteit bij het besteden van het budget van € 375.000,(T18/203).

open

01-09-2019

Update: op 10 juli 2019 wethoudersbrief
verzonden met update (voor het eind van
de zomer 2019)

R. Pauw

E&B

Raad 12 december 2018 (16.
Uitzendlicentie lokale omroep
2019-2024)

3. EZ cultuur media regio

Jaeger

Wethouder Jaeger zegt toe, toe te zien op een integrale aanpak als het gaat
om de ondersteuning van de lokale media en versnippering van initiatieven te
voorkomen (T18/204).

open

01-09-2019

Update: op 10 juli 2019 wethoudersbrief
verzonden met update (voor het eind van
de zomer 2019)

R. Pauw

E&B

Raad 12 december 2018 (16.
Uitzendlicentie lokale omroep
2019-2024)

3. EZ cultuur media regio

Jaeger

Motie M18/109 van de fracties van VVD, GrL, HB, PvdA en CU wordt
aangenomen met stemmen voor van HvH (7), D66 (6), VVD (6), GrL (5),
CDA (4), CU (2), PvdA (2), LH (1) en HB (1) (34 voor, 2 tegen). In de motie
wordt het college verzocht: 1. een onafhankelijk Hilversums mediafonds op
te zetten, dat zich richt op de opgave om lokale/regionale media en
journalistiek voor Hilversum te behouden; 2. dit mediafonds te vragen om de
trekker te zijn van een toekomstplan “Lokale en Regionale media (innovatie)
en Journalistiek”, alsmede het kunnen verstrekken van projectmatige
subsidies voor lokale (onderzoeks)journalistiek en innovatie van de media; 3.
de voor het versterken van lokale/regionale media geoormerkte gelden aan
dit fonds te doteren.

open

25-sep-19

Update: Wethoudersbrief verzonden 8 juli
2019. Voorstel later in 2019 ter
behandeling in commissie E&B en
gemeenteraad.

R. Pauw

E&B

Raad 12 december 2018 (16.
Uitzendlicentie lokale omroep
2019-2024)

3. EZ cultuur media regio

Voorink

Motie M18104 van de fracties van VVD, SP, CDA, CU en HB wordt
aangenomen met stemmen voor van HvH (7), D66 (6), VVD (6), CDA (4),
CU (2), SP (2), LH (1) en HB (1) (29 voor/7 tegen). In de motie wordt het
college verzocht: 1. zo snel mogelijk BOA- en/of coachcapaciteit in te zetten
om te kunnen handhaven in niet-gereguleerde gebieden, waaronder maar
niet beperkt tot de bovengenoemde wijken van Hilversum, indien nodig
bekostigd uit de extra winst op parkeren, in lijn met motie M17/50; 2. bij het
opstellen bij de begroting 2020 te overwegen hiervoor een structurele post
op te nemen.

open

open

Jaco Huisman

E&B

Raad 12 december 2018 (22.
Motie vreemd aan de orde)

8. Bestuurlijke aangelegenheden en OOV

T18/203

toezegging

T18/204

toezegging

motie

behandelaar

open

Broertjes

M18/104

wijze van behandeling

Burgemeester Broertjes zegt toe in mei of juni 2019 met de commissie in
gesprek te gaan over de nieuwe handreiking van Binnenlandse Zaken mbt
woonwagenstandplaatsbeleid. (T18/172)

toezegging

motie

deadline

Volgt voor juni 2019; Update: In de laatste
Q-rap voor de gemeenteraad (zie
collegebrief d.d. 4 juli 2019 inzake
kwartaalreportage herstructurering
Egelshoek 3.0) is medegedeeld dat
uitwerking beleid in gang is gezet, nieuwe
stand van zaken zal uiterlijk eind 2019
gedeeld worden met de raad.

T18/172

M18/109

status
behandeling

nummer

T19/001

type

toezegging

status
behandeling

PH

inhoud

Broertjes

Burgemeester Broertjes zegt toe om een peiling te houden onder de
inwoners (inclusief tieners) om de behoefte betreffende de viering van oud en
nieuw te inventariseren. (T19/1)

open

01-03-2020

open

open

01-07-2019

T19/004

toezegging

Broertjes

Burgemeester Broertjes zegt toe een jaar na het wijzigen van de APV een
evaluatie te zullen houden. (T19/4)

T19/009

toezegging

Jaeger

Wethouder Jaeger zegt toe de jaarstukken 2018 en de meerjarenbegroting
van het museum Hilversum aan de raad toe te sturen. (T19/9)

M19/19

motie

Broertjes

T19/043

toezegging

Jaeger

T19/063

toezegging

Walters

T19/064

toezegging

Walters

Motie M19/19 van de fracties van HvH, D66, VVD, GrL, CDA, CU, PvdA, SP,
LH en HB wordt unaniem aangenomen (36 voor/0 tegen). In de motie wordt
het college verzocht: om met de politie Midden-Nederland en de gemeentes
in de regio Gooi en Vechtstreek om tafel te gaan en samen naar een
oplossing voor de ontstane situatie te zoeken eventueel in samenspraak met
de afdeling sociaal domein van de regio.
Wethouder Jaeger zegt toe de mogelijkheid van de verzelfstandiging van de
markt op een later moment voor te leggen aan de marktcommissie en daarop
terug te komen bij de raad in het vierde kwartaal van 2019. (T19/43)
Wethouder Walters beantwoordt de vragen van D66. Op de website
smartcityhilversum.nl worden een aantal toepassingen genoemd. De
wethouder zegt toe te bekijken of bij deze toepassingen persoonsgegevens
worden verzameld. Mocht dit zo zijn, dan neemt zij deze toepassingen op in
het jaarverslag. (T19/63)
Wethouder Walters zegt toe dat als de indicatoren in alle commissies
besproken zijn, het college een brief stuurt waarin wordt meegegeven wat er
zal worden meegenomen naar de begroting 2020. (T19/64)

open

deadline

01-11-2019

open

open

01-10-2019

wijze van behandeling

behandelaar

Cie

bron

pho

E&B

Commissie Economie & Bestuur 9
januari 2019 (10. Mededelingen
8. Bestuurlijke aangelegenheden en OOV
van en vragen aan burgemeester
Broertjes)

N.Beekman

E&B

Commissie Economie & Bestuur 9
januari 2019 (12. APV en sluiting
8. Bestuurlijke aangelegenheden en OOV
van voor publiek openstaande
gebouwen)

open

A. van Mierlo

E&B

Commissie Economie & Bestuur 9
januari 2019 (15. Convenant
3. EZ cultuur media regio
Museum Hilversum)

open

E.van Rossum

E&B

Gemeenteraad 27 maart 2019 (15.
8. Bestuurlijke aangelegenheden en OOV
M19/19 Gooise Karavaan)

In samenwerking met de (nieuwe)
marktcommissie wordt deze zomer een
verkenning uitgevoerd.

M. van der Meer

E&B

Commissie Economie & Bestuur
d.d. 3 april 2019 (12.
Marktverordening 2019)

3. EZ cultuur media regio

10. Financiën ICT Ahri en LHBTI

open

A. La Rose

open

open

G. Crolla

E&B

Commissie Economie & Bestuur
d.d. 5 juni 2019 (7. Mededelingen
van een vragen aan wethouder
Walters)

open

open

C. de Vries

E&B

Commissie Economie & Bestuur
d.d. 5 juni 2019 (9. Indicatoren
begroting 2020)

10. Financiën ICT Ahri en LHBTI

E&B

Commissie Economie & Bestuur
d.d. 5 juni 2019 (14.
Randvoorwaarden Smart City
Platform)

3. EZ cultuur media regio

E&B

Gezamenlijke commissies d.d. 3
juli 2019 (3. Jaarstukken
10. Financiën ICT Ahri en LHBTI
resultaatbepaling en 4.
Jaarstukken resultaatbestemming)

E&B

Gezamenlijke commissies d.d. 3
juli 2019 (3. Jaarstukken
3. EZ cultuur media regio
resultaatbepaling en 4.
Jaarstukken resultaatbestemming)

E&B

Gezamenlijke commissies d.d. 3
juli 2019 (3. Jaarstukken
3. EZ cultuur media regio
resultaatbepaling en 4.
Jaarstukken resultaatbestemming)

T19/065

toezegging

Jaeger

Wethouder Jaeger geeft aan dat op het platform alleen apps komen met data
die niet tot personen te herleiden zijn. Als het college zou overwegen om
applicaties te gaan (laten) ontwikkelen met data die wel tot personen te
herleiden zijn dan komt de wethouder eerst met het consortium naar de
raad/raadscommissie om daarover te spreken. De wethouder verwerkt deze
toezegging in het voorliggende raadsvoorstel en past dit aan voor de
raadsvergadering. Hij neemt daarin mee hoe hij in een dergelijke situatie
terugkomt naar de raad. Dat kan via een adviesaanvraag of door een nieuw
raadsvoorstel. (T19/65).

T19/098

toezegging

Walters

Wethouder Walters zegt toe, om in de tweede helft van dit jaar (2019) een
meerjarenplan privacy en security op te stellen en te bespreken met de raad.
(T19/98)

Jaeger

Wethouder Jaeger zegt toe, om na de zomer (2019 Q3) te komen met een
voorstel over het mediafonds inclusief de voorwaarden op basis waarvan
toekenning geschied. (T19/103)

Jaeger

Wethouder Jaeger zegt toe, om in december naar de raad te komen met een
economische doorkijk voor alle werklocaties. (T19/104)

Wethouder Jaeger zegt toe, om een informatiebrief te sturen over de risico’s
van stichting podium de Vorstin. (T19/105)

open

01-12-2019

open

C. Vroom

E&B

Gezamenlijke commissies d.d. 3
juli 2019 (3. Jaarstukken
3. EZ cultuur media regio
resultaatbepaling en 4.
Jaarstukken resultaatbestemming)

T19/103

T19/104

toezegging

toezegging

open

open

open

open

open

31-12-2019

open

25-sep-19

Update: Wethoudersbrief verzonden 8 juli
2019. Voorstel later in 2019 ter
behandeling in commissie E&B en
gemeenteraad.

31-12-2019

open

G. Crolla

R. Pauw

M. Drost

T19/105

toezegging

Jaeger

T19/108

toezegging

Wolthers

Wethouder Wolthers zegt toe, om een overzicht van alle inhuur waar de
gemeente Hilversum gebruik van maakt te sturen naar de raad. (T19/108)

open

01-12-2019

open

M. Wiegman

E&B

Gezamenlijke commissies d.d. 3
juli 2019 (3. Jaarstukken
Organisatie
resultaatbepaling en 4.
Jaarstukken resultaatbestemming)

T19/109

toezegging

Broertjes

Burgemeester Broertjes zegt toe, om voor de begroting naar de raad te
komen met een voorstel omtrent de aanpak van ondermijning. (T19/109)

open

01-12-2019

open

S. Wierkx

E&B

Gezamenlijke commissies d.d. 3
juli 2019 (3. Jaarstukken
8. Bestuurlijke aangelegenheden en OOV
resultaatbepaling en 4.
Jaarstukken resultaatbestemming)

Motie M19/85 – 600 bloeiende boekweitkorrels van de fracties van D66,
PvdA, VVD, HvH, HB, GrL en CDA zonder stemming aangenomen, waarbij
de fractie van de SP wordt geacht tegen gestemd te hebben (31 voor/2
tegen). In de motie wordt het college verzocht: In Q1 van 2020 met een
nieuw procesvoorstel inclusief dekking te komen, gericht op het realiseren
van een monumentaal kunstwerk op het Marktplein, dat bij gelegenheid van
de viering van Hilversums 600-jarige zelfstandigheid onthuld kan worden.

open

E&B

Gemeenteraad d.d. 10 juli 2019 (5.
3. EZ cultuur media regio
Jaarstukken resultaatbestemming)

M19/085

motie

Jaeger

open

nummer

type

PH

M19/081

motie

Jaeger

T19/115

toezegging

Jaeger

inhoud
Motie M19/81 – RSA 2019 van de fracties van D66, CDA, CU, HB, HvH,
VVD, GrL en PvdA wordt zonder stemming aangenomen (33 voor/0
tegen). In de motie wordt het college verzocht: Zich actief in te zetten om de
democratische legitimering van de Regio Gooi en Vecht te verbeteren.

Wethouder Jaeger zegt toe te onderzoeken welke cijfers er beschikbaar zijn
over de Mediamile. Hetgeen beschikbaar is wordt toegestuurd aan de raad
(T19/115).

status
behandeling

open

open

deadline

wijze van behandeling

behandelaar

Cie

open

H. Kukler

E&B

Gemeenteraad d.d. 10 juli 2019 (7.
Regionale
3. EZ cultuur media regio
Samenwerkingsagenda)

E&B

Commissie Economie & Bestuur
d.d. 28 augustus 2019 (13.
Commissievoorstel jaarverslag
Hilversum City Marketing,
geagendeerd door de fractie
van de PvdA.)

open

A. van Mierlo

bron

pho

3. EZ cultuur media regio

