Van: Twan Zeegers <t.zeegers@crailo.nl>
Verzonden: maandag 13 januari 2020 14:32
Aan: Griffie Gooisemeren <Griffie@gooisemeren.nl>; Knibbe, Minke <M.Knibbe@gooisemeren.nl>;
'Karin Loman' <Karin.Loman@Belcombinatie.nl>; 'griffie@hilversum.nl' <griffie@hilversum.nl>;
Wiedemeijer, Sonja <s.wiedemeijer@hilversum.nl>; 'Klein, Marjan' <m.klein@hilversum.nl>;
Koolhaas, Mark <m.koolhaas@hilversum.nl>; 'griffie@laren.nl' <griffie@laren.nl>; Corry Holtslag
<c.holtslag@laren.nl>; 'Mieras, Hans' <h.mieras@gooisemeren.nl>; Jan Nieuwenhuizen
<j.nieuwenhuizen@crailo.nl>; Gijs Cornelisse <g.cornelisse@crailo.nl>
Onderwerp: beantwoording vragen d.d. 8 januari 2020

Aan allen,
Bijgevoegd treffen jullie de beantwoording van de vragen van 8 januari 2020 aan. Deze
zullen worden verstrekt aan de raadsleden in de drie gemeenten.
De beantwoording betreft 29 vragen waarvan 28 vragen afkomstig van de gemeente
Hilversum en 1 van de gemeente Laren. De raadsleden uit Gooise Meren hebben geen
schriftelijk vragen gesteld.
De beantwoording van de vragen is vanochtend nog afgestemd met de opdrachtgever en
accounthouder van de gemeente Hilversum gezien de hoeveelheid van vragen die uit deze
gemeente zijn gesteld. Tevens is in deze mail bijgevoegd een bijlage van de WUR waar door
de gemeente Laren om is gevraagd. Dit betreft een onderbouwing van de werking van de
natuurverbinding Laarderhoogt.
Morgen is er een bestuurlijk overleg Crailo. De beantwoording van de vragen wordt ook ter
info gestuurd aan de leden van het BO in verband met beantwoording en onderlinge
afstemming.
Deze week vinden op woensdag a.s. nog twee bijeenkomsten met raadsleden plaats in de
gemeente Hilversum op woensdag om 19.00 uur en de gemeente Gooise Meren om 20.00
uur. Volgende week dinsdag is op dinsdag 21 januari eenzelfde bijeenkomst in Laren.
Vandaag zijn er nog aanvullende vragen gesteld door de Groen links fractie van Hilversum.
Deze vragen zullen voor woensdag beantwoord zijn maar zijn nog niet opgenomen in deze
lijst.
Mochten er vragen zijn dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,
Twan Zeegers
[inhoud bijgevoegde mailbijlage met link]
Van: Gijs Cornelisse <g.cornelisse@crailo.nl>
Verzonden: maandag 13 januari 2020 14:28
Aan: Twan Zeegers <t.zeegers@crailo.nl>
Onderwerp: wur
https://edepot.wur.nl/411468

Met vriendelijke groet,
Gijs Cornelisse

