
 

 

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  

Van Griensven 

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 

Van Griensven 

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 

Van Griensven 

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 

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 

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 

Van Griensven 

april 2013 
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VERGADERING ONDERWERP TOEZEGGING Actie 

verwacht van: 

Datum gereed: 

11 april 2013     

Raad Schriftelijke 

vragen over 

manege 

Na overleg in het college de nadere vragen van de fracties van CDA 

en Bloeiend Hillegom over de manege beantwoorden. 

College mei 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 

Uitwisseling Scenario’s Sport-

park De Zanderij 

De raad antwoord geven op de vraag of het mogelijk is gebruik te 

maken van het BTW compensatiefonds 
 

Wethouder  

Kleijheeg 

mei 2013 

 


