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ACTIELIJST RAADSAVOND 13 DECEMBER 2012 

 

VERGADERING ONDERWERP TOEZEGGING Actie 

verwacht van: 

Datum gereed: 

28 april 2011     

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 v 

Rijnberk 

december 2012 

(Tussenbericht 

6-3-2012) 

27 oktober 2011     

Voorronde Veiligheidsbeleid De raad informeren over nieuw hondenbeleid. Wethouder  

Kleijheeg 

1
e

 kwartaal 2013 

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  

Van Griensven 

Tot de voltooiïng 

van het project 

(Tussenbericht 

2-5-2012 en  

25-10-2012) 

21 juni 2012     

Raad PolitieKeurmerk 

Veilig Wonen 

De raad informeren als overleg met Stek niet leidt tot de verstrekking 

van PKVW-certificaten aan de bewoners van Goed Wonen. 

Wethouder 

Van Griensven 

4
e

 kwartaal 2012 

Voorronde Programma-

rekening 2011 

Met de raad en de programmaregisseurs de vermelding van prestatie-

indicatoren in de programmarekening 2012 bespreken. 

Wethouder 

Van Rijnberk 

1
e

 kwartaal 2013 

4 juli 2012     

Raad Kadernota 2013 

Programma 5 

De gedachte van integraliteit uit motie 5 van D66 meenemen bij het 

economisch beleidsplan 

Wethouder 

Van Rijnberk 

2012 

20 september 2012     

Raad Kaders bestem-

mingsplan 

centrum en 

bedrijventerreinen 

Voor de vaststelling van de voorontwerp bestemmingsplannen wordt  

een informatieavond voor inwoners en de lokale middenstand 

georganiseerd. 

Wethouder 

Van Griensven 

januari 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 

Van Griensven 

3
e

 kwartaal 2013 
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VERGADERING ONDERWERP TOEZEGGING Actie 

verwacht van: 

Datum gereed: 

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 

Informatie-

bijeenkomst 

BOA’s De kosten-baten van de BOA’s worden meegenomen in de discussie 

die in het eerste kwartaal van 2013 met raadsleden gevoerd gaat 

worden over prestatie-indicatoren in de planning- en controlestukken. 

Wethouder 

Van Rijnberk 

1
e

 kwartaal 2013 

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 

1 november 2012     

Raad Financiële 

scenario’s 

Voor het mogelijk wegvallen van precario-inkomsten zal als 

compensatie niet alleen naar OZB-verhoging worden gekeken in de 

financiële scenario’s van 2013. 

Wethouder 

Van Rijnberk 

Voor behandeling 

van de Kadernota 

2014 

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 

Raad Belastingverorden

ingen 2013 

De raad schriftelijk informeren of de gemeentelijke inkomsten uit 

nota’s aan uitvaartondernemers in de tariefberekening van de 

lijkbezorgingsrechten zijn meegenomen. 

Wethouder 

Van Rijnberk 

2012 

Raad Belastingverorden

ingen 2013 

In een notitie aan de raad de gehanteerde systematiek voor bepaling 

van de OZB-tarieven toelichten. 

Wethouder 

Van Rijnberk 

2013 

13 december 2012     

Voorronde Bestemmingsplan 

Vosse- en 

Weerlanerpolder 

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap verzoeken een presentatie 

voor de raad te verzorgen over haar beheerplannen. 

Wethouder 

Van Griensven 

januari 2013 

Raad Herinrichting 

N208 

De raad informeren als uit de evaluatie van fase 1 zaken komen die 

van invloed zijn op verkeersstromen bij de volgende fasen. 

Wethouder 

Van Griensven 

1
e

 kwartaal 2013 

Raad Deelname in 

Stichting Rijk 

Een nadere verduidelijking geven van de cijfers in het raadsvoorstel. Wethouder 

Van Rijnberk 

januari 2013 

 


