
ACTIELIJST RAADSAVOND 16 DECEMBER 2010

VERGADERING ONDERWERP TOEZEGGING Actie verwacht 
van:

Datum gereed:

12 februari 2009
Raad Fusie Voetbal- 

verenigingen
De raad op de hoogte houden van vorderingen fusiebesprekingen 
voetbalverenigingen.

Wethouder
Kleijheeg

1e kwartaal 2011

26 mei 2009
Commissie R&W Fordmuseum Na overleg met het Fordmuseum en omwonenden met een nieuw raadsvoorstel 

ontwerpbestemmingsplan Ford-museum komen, inclusief de horeca-
exploitatievergunning.

Wethouder
Van Griensven

maart 2011

Commissie R&W Fordmuseum De per e-mail gestelde vragen over het Fordmuseum nogmaals beantwoorden. Wethouder
Van Griensven

maart 2011

10 maart 2010
Raad Noordelijke 

ontsluiting
Een bijeenkomst houden voor inwoners over de noordelijke ontsluiting. Wethouder

Van Griensven
januari 2011

Raad Ontwikkeling 
Hillegom-noord

Het masterplan voor Hillegom-noord, waaraan door de gemeente samen met 
diverse betrokken partijen wordt gewerkt, inclusief een
kadernota aan de raad voorleggen.

Wethouder
Van Griensven

januari 2011

20 mei 2010
Raad Evaluatie 

speelruimte-
beleidsplan

Een evaluatie van het speelruimtebeleidsplan aan de raad voorleggen, waarbij 
de reactie van het college op de aanbevelingen van de rekenkamercommissie 
wordt meegenomen.

Wethouder
Kleijheeg

januari 2011 

3 juni 2010
Voorronde Concept-

Subsidie-
verordening

In de Programmarekening opnemen aan wie incidentele subsidies zijn verstrekt 
en voor welk bedrag.

Wethouder
Kleijheeg

mei 2011

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

toetsing volgens het college voldoet aan de stedenbouwkundige en andere te 
stellen ruimtelijke eisen, dit aanbieden aan de raad voor besluitvorming

Wethouder Van 
Griensven

Afhankelijk van 
indiening plan

Raad Duurzaamheids-
agenda

De raad krijgt de gelegenheid prioriteiten aan te geven op basis van een 
keuzevoorstel.

Wethouder Van 
Aken

februari 2011

Raad Duurzaamheids-
agenda

De raad vooraf informeren over de vragen die in het participatietraject aan het 
maatschappelijk middenveld worden voorgelegd.

Wethouder Van 
Aken

januari 2011
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VERGADERING ONDERWERP TOEZEGGING Actie verwacht 
van:

Datum gereed:

18 november 2010
Raad Patrimonium Een gesprek aangaan met woonstichting Stek over een time-out en de 

communicatie met de bewoners. De raad en de belangenvereniging informeren 
over de uitkomsten.

Wethouder Van 
Aken

 januari2010

16 december 2010
Voorronde Belastingveror-

deningen 2011
De wethouder komt in februari 2011 met een gewijzigd raadsvoorstel 
voor de verordening afvalstoffenheffing/ reinigingsrechten en de 
verordening rioolheffing. Tevens zal zij de raad informeren over de 
financiële gevolgen van rioolheffing bij grootgebruikers.

Wethouder
Van der Hoff

februari 2011

Voorronde Gebiedsvisie 
De polders 
Ons genoegen

Wethouder Van Griensven zegt toe een nieuwe gebiedsvisie de Polders 
‘Ons Genoegen’ te schrijven waarin de mogelijkheid voor een 
passantenhaven met woonboten en ruimte voor wandel-, fiets- en 
ruiterpaden worden opgenomen, nadat het tracé Noordelijke Ontsluiting 
Greenport is vastgesteld. 

Wethouder Van 
Griensven

Na vaststelling 
tracé NOG
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