
Hillegom 

 

Raadsvoorstel Besluitvormend 

 
Ingekomen stukken raad 

 

aan:  de raad van de gemeente Hillegom 

 

zaaknummer:   Z-17-021937 

datum voorstel:   27 september 2017 

datum collegevergadering:  3 oktober 2017 

datum raadsvergadering:  12 oktober 2017 

agendapunt:  6 

portefeuillehouder:   Dhr. Van Erk 

behandelend ambtenaar:  E. Hulspas 

e-mailadres:    e.hulspas@hillegom.nl 

 

 

Wij stellen voor: 

 

- De ingekomen stukken volgens het voorstel van de voorzitter en de griffier af te 

handelen. 

 

 

 

 
A. Wij stellen u voor namens de raad door het college te laten afhandelen: geen 

 
B. Wij stellen u voor door het college te laten afhandelen (bevoegdheid college):  

 Dhr. Beelen namens klein comité van omwonenden, visvijvers De Zuilen, Zandlaan 18 

 Fietsersbond afdeling Hillegom, verzoek aandacht voor oversteekplaats fietsers en 

voetgangers bij het Fioretticollege 

 Dhr. H. Rutte, ervaringen met heringerichte Stationsweg tot fietsstraat en verzoek 

evaluatieavond 

 Dhr. T. van de Reep namens de natuur- en milieuorganisaties, vragen inzake 

verkeerstellingen in Hillegom en Bloemendaal 

 

C. Wij stellen u voor advies van het college te vragen over: geen 

 

D. Wij stellen u voor voor kennisgeving aan te nemen: 

 Burgemeester Van Erk, raadsmemo beleidsnota basis-, plus- en mintaken 

 Wethouder Van Trigt, informatie leerlingenvervoer (beantwoording persvragen) 

 Wethouder Van Trigt, raadsmemo definitieve begroting RDOG HM 2018 

 Wethouder Van Trigt, raadsmemo inzake leerllingenvervoer (aanvullende informatie 

over klachten) 

 Wethouder Verheijen, raadsmemo inspraakreactie op Notitie Reikwijdte en 

Detailniveau van de Omgevingsvisie Hillegom 2030 

 Gemeente Etten-Leur, afschrift brief aan Raad van Commissarissen BNG inzake 

inkomen voorzitter 

 Provincie Zuid-Holland, financieel toezicht door de provincie 

 Provincie Zuid-Holland, afschrift brief aan Dagelijks Bestuur GR HLTsamen inzake 



begroting 2018 en jaarrekening 2016 

 VNG/Deltacommissaris, deltaplan Ruimtelijke adaptatie 

 

Nieuwsbrieven: 

 Fietsersbond regio Haarlem, Haarlemmerwielen editie september 2017 

 Gemeente Leiden en Leiderdorp, interne nieuwsbrief regio 2017-46 t/m 2017-55 

 Vluchtelingenwerk Zuid-Holland en Zeeland, nieuwsbrief september 2017 

 VNG, ledenbrief 17/049 Stand van zaken gemeentelijk woonbeleid 

 VNG, ledenbrief 17/050 Wetswijziging in afbakening persoonlijke verzorging voor 

jeugdigen 

 VNG, ledenbrief 17/051 Kernbeleid veiligheid 2017 

 VNG, ledenbrief 17/052 Ramp op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba: informatie 

over hulpmogelijkheden 

 

E. Wij stellen u voor te besluiten conform het advies van het college: geen 

F. Wij stellen u voor bij het desbetreffende agendapunt te behandelen: geen 

G. Wij stellen u voor te besluiten conform advies presidium: geen 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan      A. van Erk 

griffier       burgemeester 

 
  
  

 
 
 
  



 
 

Raadsbesluit 

 

 

 

De raad van de gemeente Hillegom, 

 

gelezen het voorstel van de voorzitter en de griffier, 

 

gelet op het bepaalde in artikel 108 van de Gemeentewet, 

 

 

besluit: 

 

- De ingekomen stukken volgens het voorstel van de voorzitter en de griffier af te 

handelen. 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 12 oktober 2017, 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 
griffier voorzitter 
 


