Gecombineerde commissievergadering
Besluitenlijst 16, 17 en 23 juni 2020
16 juni 2020
Agendapunt

Advies van de woordvoerders in de commissie

1. Burgerinitiatiefvoorstel
Er wordt ingesproken door de heren Kwantes en Bakker.
burgerparticipatie, speerpunt
voor de toekomst van Hilversum
2. Strategie spoorgebied 2040
Er wordt ingesproken door:
(Sleutelgebied)
De heer Martin Triebels namens de bewonersgroep Liebergerweg
e.o.
De heer Feijen namens BVHilversum
De heer Peter Tromp Meesters voorzitter Stichting betrokken
omwonenden busremise Hilversum
De heer Willem van der Spek namens de Historische Kring
Albertus Perk, erfgoedinstellingen Bond Heemschut en het
Cuypersgenootschap
Mevrouw Anne Oosterbaan, directeur van de Alliantie, namens de
cooporaties in Hilversum
De heer Robert Fiolet namens de Vereniging de Groene Meren
De heer Patrick Weening, bewonersvereniging Oosterspoorplein
e.o.
Mevrouw Willy Nijboer, huurdersbelangenvereniging Dudok
Wonen
De heer Amin Usman, Stichting centrum Hilversum
Mevrouw Antoinette Vlieger
Mevrouw Helmi Duijvestein, voorzitter stichting wijk
overlegorgaan Boomberg
Rob Heuser, bewonersvereniging raadhuis en omgeving
17 juni 2020
1. Mededelingen van en vragen aan De vragen van de PvdA worden beantwoord tijdens de commissie
burgemeester Broertjes en
van 18 juni 2020
wethouders Voorink, Scheepers,
Wolthers, Kuipers, Heller en
Walters
2. Burgerinitiatiefvoorstel
De commissie is in eerste termijn aan het woord/
burgerparticipatie, speerpunt
voor de toekomst van Hilversum

3. Strategie spoorgebied 2040
(Sleutelgebied)

De commissie is in eerste termijn aan het woord.

23 juni 2020
1. Burgerinitiatiefvoorstel
Er wordt ingesproken door de heren Kwantes en Bakker. Alle
burgerparticipatie, speerpunt
fracties vinden dat het voorstel rijp is voor behandeling in de raad
voor de toekomst van Hilversum van 1 juli 2020, met debat. De fracties van HvH en CU maken een
voorbehoud. De fracties van HB, LH, SP en GrLi zijn positief.
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

2. Strategie spoorgebied 2040
(Sleutelgebied)

Er wordt ingesproken door de heer Robert Fiolet, de heer Patrick
Weening en mevrouw Duijvestein.
Advisering: de fracties van D66, VVD en GrLi achten het voorstel
rijp voor behandeling in de raad en zijn voornemens daar een of
meer amendementen in te dienen. De overige fracties vinden het
voorstel niet rijp voor behandeling in de raad op 1 juli aanstaande.
Wethouder Voorink gaat zich beraden op de gegeven advisering en
komt daar bij de raad op terug.

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

