
 

 

STEDENBOUWKUNDIG ADVIESBUREAU ACTIELIJST RAADSAVOND 11 APRIL 2013 

 

VERGADERING ONDERWERP TOEZEGGING Actie 

verwacht van: 

Datum gereed: 

22 maart 2012     

Raad Buitengebied 

Goed Wonen 

De raad wordt op de hoogte gehouden van de stand van zaken bij de 

inrichting van het buitengebied bij project Goed Wonen 

Wethouder 

Ten Hagen 

Tot de voltooiïng 

van het project 

(Tussenbericht 2-

5 en 25-10-2012) 

21 juni 2012     

Raad PolitieKeurmerk 

Veilig Wonen 

Gewijzigd 10-01-2013 in: Met Stek en de VVE Goed Wonen de 

(on)mogelijkheden voor aanpassing aan eisen PKVW en certificering 

bezien en de raad hierover berichten. 

Wethouder 

Ten Hagen 

2
e

 kwartaal 2013 

4 oktober 2012     

Raad Herinrichting 

Hoftuin 

Het herinrichtingsplan voor de Hoftuin aan de raad voorleggen voordat 

het verder wordt uitgewerkt. 

Wethouder 

Van Rijnberk 

2
e

 kwartaal 2013 

Raad Ontwerpfase 

N208 fase 3 

De raad kan opnieuw een afweging maken tussen kruising en rotonde 

Pastoorslaan/Weerlaan bij de presentatie van het definitief ontwerp, 

waarbij dan ook nieuwe informatie over de Duinpolderweg kan 

worden betrokken. 

Wethouder 

Ten Hagen 

3
e

 kwartaal 2013 

11 oktober 2012     

Informatie-

bijeenkomst 

Het CJG Een evaluatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin meenemen bij de 

transitie van de Jeugdzorg 

Wethouder 

Kleijheeg 

2015 

25 oktober 2012     

Voorronde Koersdocument 

Greenport 

Het college zal zich sterk maken voor het snel oppakken van 

regiomarketing. 

Wethouder 

Van Rijnberk 

2014 

Raad Koersdocument 

Greenport 

De raad op de hoogte houden van ontwikkelingen met betrekking tot 

programmalijn 3 (regiomarketing). 

Wethouder 

Van Rijnberk 

Als er iets te 

melden valt 

15 november 2012     

Raad Belastingverorden

ingen 2013 

Bij het voorstel voor aanpassing van de Beheersverordening 

gemeentelijke begraafplaats gemeente Hillegom 2013 meerdere 

modellen voor de tarieven aan de raad voorleggen. 

Wethouder 

Van Rijnberk 

2013 

13 december 2012     

Voorronde Bestemmingsplan 

Vosse- en 

Weerlanerpolder 

De beheerder verzoeken een presentatie voor de raad te verzorgen 

over zijn beheerplannen. 

Wethouder 

Ten Hagen 

2013 

14 maart 2013     

Raad Kruising 

Leidsestraat-

Singel 

Schriftelijk antwoord geven op de vraag of er klachten over de 

verkeersveiligheid bekend zijn en of de aanpak van het kruispunt 

vertraging oploopt door de andere werkzaamheden aan de N208. 

Wethouder 

Ten Hagen 

mei 2013 
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VERGADERING ONDERWERP TOEZEGGING Actie 

verwacht van: 

Datum gereed: 

21 maart 2013     

Informatie-

bijeenkomst 

Koersdocument 

economie en 

toerisme 

De websites van organisaties zoals HiPro en IRH linken aan de website 

van de gemeente. 

Wethouder 

Van Rijnberk 

half juni 2013 

11 april 2013     

Raad Schriftelijke 

vragen over 

bomen Molenduin 

Alsnog de vragen van Hillegom Progressief van 4 maart 2013 over 

bomen in of bij het Molenduin beantwoorden. 

College april 2013 

Raad Schriftelijke 

vragen over 

afwijkingenbeleid 

kruimelgevallen 

De raad informeren over de beslissing van het college op de 

principeaanvraag voor wijziging van het gebruik van het Fordmuseum. 

 

College mei 2013 

16 mei 2013     

Raad Route gevaarlijke 

stoffen 

Na overleg met de veiligheidsregio schriftelijk antwoord geven op de 

vraag of de kortste route ook de veiligste is. 

Burgemeester 

Broekhuis 

 

Raad Buurtpreventie Het onderwerp buurtpreventie in het politieoverleg bespreken en er na 

overleg met buurgemeenten bij de raad op terugkomen. 

Burgemeester 

Broekhuis 

 

Raad Inrichting binnen-

tuin project Goed 

Wonen fase 1 

In gesprek gaan met bewoners, STEK en politie over de door bewoners 

ervaren overlast van spelende kinderen en jongeren. Als er keuzes 

gemaakt moeten worden, deze aan de raad voorleggen. 

Wethouder 

Ten Hagen 

juli 2013 

Raad Beleidsnota Sport De resultaten van de gezondheidspeiling van oktober 2012 door de 

GGD aan de raad ter inzage geven. 

Wethouder 

Kleijheeg 

Zodra resultaten 

beschikbaar zijn 

 


