
 

 

ACTIELIJST 17 OKTOBER 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. 

Als er keuzes gemaakt moeten worden, deze aan de raad voorleggen. 

Wethouder 

Ten Hagen 

Tot de voltooiïng 

van het project 

(Tussenbericht 2-

5 en 25-10-2012 

en 23-7-2013) 

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 

oktober 2013 

4 oktober 2012     

Raad Herinrichting 
Hoftuin 

Het herinrichtingsplan voor de Hoftuin aan de raad voorleggen voordat 

het verder wordt uitgewerkt. 

Wethouder 
Van Rijnberk 

4e 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 

3e 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 
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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 
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VERGADERING ONDERWERP TOEZEGGING Actie verwacht 
van: 

Datum gereed: 

11 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 3e kwartaal 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 

3e kwartaal 2013 

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

overleg met buurgemeenten bij de raad op terugkomen. 

Burgemeester 

Broekhuis 

3e kwartaal 2013 

20 juni 2013     

Raad Programma-

rekening 2012 

Een keer met de raad spreken over de kostendekkendheid van de 

leges. 

Wethouder 

Van Rijnberk 

2013 

27 juni 2013     

Uitwisseling Krediet en 

voortzetting fase 1 

en 2 N208 

De raad te informeren over de nieuwe organisatieafspraken voor dit 

project 

Wethouder 

Ten Hagen 

e-mail 18-7 en 

ingekomen brief 

raad 19-9 * 

Uitwisseling Krediet en 

voortzetting fase 1 

en 2 N208 

De rapportages te verbeteren en hierin de stand van zaken rond 

juridische procedures op te nemen 

Wethouder 

Ten Hagen 

3e kwartaal 2013 

(Tussen-bericht 

18-7, raadsleden 

mails van 2 en 

16-9) * 

Uitwisseling Krediet en 

voortzetting fase 1 

en 2 N208 

Opnieuw bijeenkomsten voor inwoners te houden Wethouder 

Ten Hagen 

2013 * 

11 juli 2013     

Raad BMC-rapport N208 

fase 1 en 2 

De raad op korte termijn een versie van het rapport toesturen die 

openbaar besproken kan worden. 

Burgemeester 

Broekhuis 

juli 2013 * 

Raad Herinrichting N208 Een bijeenkomst organiseren waarin fractiespecialisten met de Wethouder 3e kwartaal 2013 * 
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projectdeskundigen het herinrichtingsontwerp voor de N208 kunnen 

bespreken. 

 

Ten Hagen 

Raad Herinrichting N208 Kort na het zomerreces een openbaar debat houden over de 

projectorganisatie. 

Burgemeester 

Broekhuis 

3e kwartaal 2013 * 

Raad Herinrichting N208 De raad op korte termijn informeren over de stappen waarin het 

project wordt gesplitst en de wijze waarop tussentijds kan worden 

bijgestuurd. 

 

Wethouder 

Ten Hagen 

e-mail 18-07 * 

16 september 2013     

Regio Overleg Pho Sociale 

Agenda 

In het Pho Sociale Agenda vragen of de raad het regionaal 

beleidsplan Transitie Jeugdhulp dat in het portefeuillehouderoverleg 

van 6 november wordt geagendeerd, als concept toegestuurd kan 

krijgen. 

Wethouder 

Kleijheeg 

november 2013 

Regio Overleg Pho Sociale 

Agenda 

De suggestie om het traject Regionale Meld- en Coördinatiefunctie 

voor voortijdig schoolverlaten na twee jaar te evalueren bij het Pho 

inbrengen. 

Wethouder 

Kleijheeg 

november 2013 

19 september 2013     

Raad N208 Binnenkort een overleg plannen met de fractievoorzitters over het wel  

of niet openbaar maken van het BMC rapport over de N208. 

Burgemeester 

Broekhuis 

oktober 2013 

Raad Startnotitie 

Groenbeleidsplan  

De fout in de notitie over het bomenbeleid aan passen en wijzigen in 

een aparte bomenlijst. 

Wethouder 

Kleijheeg 

september 2013 

Raad Startnotitie 

Groenbeleidsplan 

De periode van het indienen van zienswijzen opnemen en de 

planning hierop aanpassen, conform beantwoording van eerder 

gestelde vragen. 

Wethouder 

Kleijheeg 

september 2013 

Raad Bestuurrapportage De raad informeren of het project Watertoren ook onderdeel is van de 

grondexploitatie van Hillegom-Zuid. 

Wethouder 

Van Rijnberk 

oktober 2013 

26 september 2013     

Informatieavond Woningmarkt Een overzicht van de woningvoorraadverdeling huur en koop over de 

verschillende categorieën van de gemeente Hillegom naar de raad 

sturen. 

Wethouder 

Ten Hagen 

oktober 2013 

15 oktober 2013     
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Uitwisseling Begroting 2014 Duidelijke informatie verstrekken over de overige algemene 

dekkingsmiddelen. 

Wethouder 

Van Rijnberk 

4 november 2013 

Uitwisseling Begroting 2014 Een overzicht sturen waarin wordt aangegeven op welke wijze het 

totale bedrag van 13 miljoen voor de N208 traceerbaar is in de 

begroting. 

Wethouder 

Van Rijnberk 

4 november 2013 

Uitwisseling Begroting 2014 Een overzicht sturen van de opbouw van de apparaatskosten voor 

economie (252.000,- euro). 

Wethouder 

Van Rijnberk 

4 november 2013 

Uitwisseling Begroting 2014 De raad informeren welke provincie eigenaar is van de brug over de 

Ringvaart (N207). 

Wethouder 

Ten Hagen 

4 november 2013 

Uitwisseling Begroting 2014 De raad informeren waarom in de begroting van 2014 niet 

gesproken wordt over de veilige fietsverbinding op de Stationsweg. 

Wethouder 

Ten Hagen 

4 november 2013 

Uitwisseling Begroting 2014 De raad te informeren over de daling van het budget bij prestatieveld 

Groen in relatie tot het conserverende beleid. 

Wethouder 

Van Rijnberk 

4 november 2013 

Uitwisseling Begroting 2014 De vraag over het verschil in kosten van het kantoorpand gemeente 

Hillegom (pag. 53 en 68) duidelijker beantwoorden.  

Wethouder 

Van Rijnberk 

4 november 2013 

Uitwisseling Begroting 2014 Een overzicht sturen van de drie componenten voor de hogere 

personeelslasten (hogere werkgeverslasten, uitbreiding functies 

en bovenformatieven, inclusief het aantal personen) 

Wethouder 

Rijnberk 

4 november 2013 

Uitwisseling Begroting 2014 De raad informeren waarom er geschoven wordt met de bedragen bij 

de reserves.  

Wethouder 

Van Rijnberk 

4 november 2013 

Uitwisseling Begroting 2014 Een bijeenkomst voor fractiespecialisten plannen over de kosten van 

6,3 miljoen euro voor de Vossepolder in 2016. 

Wethouder 

Van Rijnberk 

4 november 2013 

17 oktober 2013     

Raad Herinrichting N208 De raad schriftelijk informeren over de verdeling van de kosten van 

de werkzaamheden voor de aansluiting van de Mariastraat. 

Wethouder 

Ten Hagen 

oktober 2013 

Raad Beheersverorde-

ning De Polders 

Een erratum met betrekking tot de aanduiding van de polders 

toevoegen aan de beheersverordening. 

Wethouder 

Ten Hagen 

oktober 2013 

 

(*)  Deze acties zijn in de raad van 19-9-2013 nog niet van de actielijst geschrapt in afwachting van de bespreking van de N208 in de 

raadsvergadering van 17-10-2013. 


