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ACTIELIJST RAADSAVOND 25 AUGUSTUS 2011 
 

VERGADERING ONDERWERP TOEZEGGING Actie 

verwacht van: 

Datum gereed: 

26 augustus 2010     
Raad Jozefkerk Als de eigenaar van de kerk een ontwikkelingsplan indient, dat na 

ambtelijke toetsing volgens het college voldoet aan de stedenbouw-
kundige en andere te stellen ruimtelijke eisen, dit aanbieden aan de 
raad voor besluitvorming 

Wethouder 
Van Griensven 

Wethouder wordt 
gevraagd een 
datum aan te 
geven 
(Tussenbericht 17 
mei 2011) 

10 februari 2011     

Raad Bezwaarschrift 
planschade 

De raad informeren over de afwikkeling van het bezwaarschrift van de 
heer Meulblok. 

Burgemeester 
Mans 

september 2011 
(Tussenbericht 20 
juni 2011) 

31 maart 2011     
Raad Huisvesting 

tijdelijke 
arbeiders 

De raad informeren over de resultaten van de evaluatie van het 
convenant met de uitzendbureaus. 

Burgemeester 
Mans 

2011 

28 april 2011     
Informatieavond Aanpak leegstand 

bedrijfsgebouwen 
Een studiemiddag organiseren voor raadsleden over dit onderwerp.  
Tijdens deze bijeenkomst wordt de notitie van het college over 
leegstand in het buitengebied verder uitgewerkt. 

Wethouder 
Van Griensven 

1e kwartaal 2012 

Informatieavond Aanpak leegstand 
bedrijfsgebouwen 

Een economisch beleidsplan opstellen, waarbij ook de mogelijkheden 
van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) binnen bedrijfspanden 
op bedrijventerreinen en de relatie tussen leegstand winkels en het  
masterplan Centrum opgenomen worden. 

Wethouder 
Van Aken 

november 2011 

19 mei 2011     
Raad Startnotitie Wmo-

beleidsplan 2012-
2015 

De raad tijdig een voorstel aanbieden over de keuzenota Wmo-
beleidsplan 2012-2015, voor een voorrondebehandeling op 
17 november 2011. 

Wethouder 
Kleijheeg 

oktober 2011 

26 mei 2011     
Raad Programma-

rekening 2010 
De raad vóór de behandeling van de Programmabegroting 2012 een 
notitie aanbieden over de stand van zaken met betrekking tot de 
kredieten. 

Wethouder 
Van Rijnberk 

oktober 2011 

9 juni 2011     
Raad Verkeersbord 

kruising N208-
N207 

De antwoorden van de provincie over de gevraagde borden 
doorsturen naar de raad. 

Wethouder 
Van Griensven 

oktober 2011 
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VERGADERING ONDERWERP TOEZEGGING Actie 

verwacht van: 

Datum gereed: 

30 juni 2011     
Voorronde Ontwerp-

bestemmingsplan 
Elsbroek 

Een reactie geven op de aanbevelingen over de ecologische 

verbindingszone Jacques Perklaan.  

Wethouder 
Van Aken 

september 2011 

25 augustus 2011     
Raad Manege De vragen uit het vragenkwartier schriftelijk beantwoorden door de 

portefeuillehouder. 
Wethouder 
Van Griensven 

september 2011 

Raad Herinrichting  
Guido Gezellelaan 

De vragen uit het vragenkwartier schriftelijk beantwoorden door de 
portefeuillehouder. 

Wethouder 
Van Griensven 

September 2011 

Voorronde Duurzaamheids- 
Agenda 

De genoemde punten in bijlage 1 SMART formuleren en prioriteren. 
 

Wethouder 
Van Aken 

september 2011 

Voorronde Duurzaamheids- 
agenda 

Memo sturen naar raad over de nieuwe inspraakprocedure richting in 
ieder geval milieuorganisaties en de inwoners van Hillegom. 

Wethouder 
Van Aken 

september 2011 

Voorronde Duurzaamheids- 
agenda 

Het rapport over de Commissie Regionaal Overleg luchthaven 
Schiphol (CROS) ter inzage leggen. 

Wethouder 
Van Aken 

september 2011 

8 september 2011     

Informatieavond Woonzorgzone De brief van het Gezondheidscentrum Hillegom over het niet meer 

deelnemen aan de woonzorgzone aan de raadsleden sturen. 

Wethouder 
Van Griensven 

september 2011 

Informatieavond Woonzorgzone De raad op de hoogte houden van de gesprekken die de komende 
periode worden gevoerd met de partijen die betrokken zijn bij de 

woonzorgzone. 

Wethouder 
Van Griensven 

september 2011 

 


