Besluitenlijst Raadscommissievergadering online
d.d. 26 november 2020
Agendapunt
1. Vaststellen agenda
2. Mededelingen voorzitter
3. Mededelingen van en vragen aan
wethouder Kuipers (inclusief
Regionale aangelegenheden)
4. Verordening
Bedrijveninvesteringszones
Gijsbrecht Gebruikers en
Eigenaren

Advies van de woordvoerders in de commissie
De agenda is vastgesteld.
--Er zijn twee insprekers die het woord voeren.
Advisering aan de raad: De woordvoerders achten de voorstellen
rijp voor de raad en adviseren positief. Het kan zonder debat voor
de raadsvergadering worden geagendeerd.
Voor de exacte weergave van de behandeling wordt verwezen naar
het schriftelijke verslag van de vergadering. Ook wordt het
audioverslag op de website bij de vergadering geplaatst en is de
live-stream terug te zien via de website van de gemeente.

5. Initiatiefvoorstel Gebiedsagenda
1221

Er zijn twee insprekers die het woord voeren.
De fracties stellen vragen aan de initiatiefnemers en aan het college
en voeren debat met elkaar. De voorzitter concludeert na de tweede
termijn dat het voorstel opnieuw in de commissie wordt
geagendeerd en dat het college zorgdraagt voor een advies over het
initiatiefvoorstel. Wethouder Voorink heeft aangegeven in het
advies in te zullen gaan op de beschouwingen van de fracties, zoals
de overbrugging van de ruimte tussen de Gebiedsagenda en
Bestemmingsplannen.
Conclusie: Het initiatiefvoorstel wordt nogmaals voor een
commissiebehandeling geagendeerd.

Voor de exacte weergave van de behandeling wordt verwezen
naar het schriftelijke verslag van de vergadering. Ook wordt
het audioverslag op de website bij de vergadering geplaatst
en is de live-stream terug te zien via de website van de
gemeente.

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

