
Hillegom 

 

Raadsvoorstel Besluitvormend 

 
Ingekomen stukken raad 

 

aan:  de raad van de gemeente Hillegom 

 

zaaknummer:   Z-17-025441 

datum voorstel:   27 oktober 2017 

datum collegevergadering:  31 oktober 2017 

datum raadsvergadering:  9 november 2017 

agendapunt:  6 

portefeuillehouder:   Dhr. A. van Erk 

behandelend ambtenaar:  Mw. 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): geen 

 

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

 RDOG Hollands Midden, 2e begrotingswijziging 2017 

 Wethouder Van Trigt, raadsmemo extra subsidieaanvragen 2017 en 2018 meerkosten 

Veilig Thuis 

 Holland Rijnland, inspraak Regionale Woonagenda 2017 

 

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

 Burgemeester Van Erk, afschrift brief RDOG Hollands Midden inzake campagne 

jodiumtabletten 

 Burgemeester Van Erk, afschrift brief gedeputeerde mw. Baljeu aan Provinciale Staten 

inzake stand van zaken Valentijnsakkoord D&B-streek en vervolg hierop 

 Wethouder De Jong, raadsbrief Btw ontwikkeling bij ambtelijke samenwerking 

 Wethouder De Jong, raadsmemo Uitsluitend recht voor in beheer geven van 

bijhouding BGT aan gemeente Katwijk 

 Wethouder De Jong, raadsmemo Centrumplannen Hillegom 

 Wethouder Van Trigt, raadsmemo Begroting 2018 RDOG Hollands Midden 

 Wethouder Van Trigt, advies op brief ZP Jeugd 

 Wethouder Van Trigt, raadsmemo tussenrapportage aanvragen Jeugd-sport- en 

Jeugd-cultuur-fonds t/m juni 2017 

 Wethouder Van Trigt, memo verbruik jeugdhulp binnen Holland Rijnland en de HLT-

gemeenten, 1e en 2e kwartaal 2017 

 Berlimont CMC Consulting, deelname convenant Wmo Regresrecht 



 CDA Hillegom, rapportage meldactie verkeersveiligheid 

 Commissie voor de Milieueffectrapportage (MER), instelling werkgroep MER 

Omgevingsvisie Hillegom 

 Controle Alt Delete & Amnesty International, etnisch profileren door politie 

 Stichting CROW, brochure Klimaatgericht mobiliteitsbeleid voor gemeenten 

 Detailhandel Nederland, voorkom kerststress 

 Gemeente Stadskanaal, motie fipronilcrisis 

 Holland Rijnland, jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht 2016-2017 

 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, circulaire benoeming, 

klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester 

 Provincie Zuid-Holland, afschrift brief aan Dagelijks Bestuur ISD Bollenstreek inzake 

begroting 2018 en jaarrekening 2016 

 Provincie Zuid-Holland, afschrift brief aan Dagelijks Bestuur GR Veiligheidsregio 

Hollands Midden inzake begroting 2018 en jaarrekening 2016 

 

Nieuwsbrieven: 

 College, actualiteitenbrief regiozaken september/oktober 2017 

 Crow kennisplatform, V&V Flits oktober 2017 

 Gemeente Leiden en Leiderdorp, interne nieuwsbrief regio 2017-56 t/m 2017-63 

 ISD Bollenstreek, nieuwsbrief 2017-04 

 NotuBiz, online magazine voor raadsleden 

 Platform Slappe Bodem, nieuwsbrief oktober 2017 

 Provincie Noord-Holland, nieuwsbrief Duinpolderweg 12 oktober 2017 

 Stichting Vrienden van Oud Hillegom, Hangkouserieën oktober 2017 

 VNG, raadsledennieuwsbrief september en oktober 2017 

 VNG, ledenbrief 17/056 Statutenwijziging inzake vaststelling arbeidsvoorwaarden 

sector gemeenten 

 VNG, ledenbrief 17/057 Wijzigingen salarisbedrijven WML en IKB CAO gemeenten 

2017-2019 

 VNG, ledenbrief 17/058 Wijzigingen CAR/UWO-artikelen per 1 januari 2018 

 VNG, bijzondere ledenbrief 17/059 VNG reactie op het regeerakkoord 

 VNG, ledenbrief 17/060 Gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

 VZHG, journaal voor de gemeente 2017, nummer 9 

 

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 9 november 2017, 

 

 

 

 

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


