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ACTIELIJST 4 FEBRUARI 2016 

 

VERGADERING ONDERWERP TOEZEGGING Actie ver-

wacht van: 

Datum gereed: 

4 oktober 2012     

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 De 

Jong 

als fase 3 aan de 

orde komt 

11 oktober 2012     

Informatie-

bijeenkomst 

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

transitie van de Jeugdzorg 

Wethouder 

Roelfsema 

2015 

12 juni 2014     

Raad Overlast door 

honden in relatie 

tot afschaffing 

hondenbelasting 

De overlast door honden meten om na te gaan of deze vermindert 

door afschaffing van de hondenbelasting. 

Wethouder 

De Jong 

eind 2016 

16 oktober 2014     

Raad Verordening 

Jeugdhulp 2015 

De Verordening Jeugdhulp 2015 kwalitatief evalueren. Wethouder 

Roelfsema 

4
e

 kwartaal 2015 

13 november 2014     

Raad Gemeentelijke 

heffingen 

Met de raad de maatstaven bespreken voor de omslag van de te 

heffen bedragen over de betalers. 

Wethouder 

De Jong 

voorjaar 2016 

8 januari 2015     

Uitwisseling Lokale Uitwerking  

Wmo beleid 

Een evaluatie over de aansturing van de sociale teams vanuit de 

verschillende organisaties opstellen en deze naar de raad sturen. 

Wethouder 

Roelfsema 

2015 

Tussenbericht op 

infoavond 9-4 en 

24-11 2015 

9 februari 2015     

Regio-overleg Sociale Agenda Het concept beleidsplan GGZ-inloopfunctie naar de raad sturen. Wethouder 

Roelfsema 

eind 2015 

Regio-overleg  Sociale Agenda De raad, voor de besluitvorming in HR, informeren over de rol van de 

gemeente in de coöperatie van zorgaanbieders. 

Wethouder 

Roelfsema 

4
e

 kwartaal 2015 

19 februari 2015     

Raad Informatie ISD over 

PGB’s 

De raad informeren over de uitkomst van de controle door de ISD van 

PGB’s die verstrekt zijn aan personen die niet bij de ISD bekend 

waren, zodra de controle is afgerond. 

Wethouder 

Roelfsema 

2015. Tussen-

bericht ISD raad 17-

9 en 12-11-2015 

Raad St. Jozefpark Met de raad van gedachten wisselen over de uitgangspunten voor de 

planontwikkeling van het St. Jozefpark. 

 

Wethouder 

Verheijen 

1
e

 kwartaal 2016 
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VERGADERING ONDERWERP TOEZEGGING Actie ver-

wacht van: 

Datum gereed: 

Raad Bestemmingsplan 

3
e

 Loosterweg 130 

e.o. 

De mogelijkheid bekijken van invoering van een openbare checklist 

voor de te volgen procedure naar omwonenden toe, bij aanvragen van 

bouwvergunningen. 

Wethouder 

Verheijen 

2
e

 helft 2015 

Raad Preventie- en 

Handhavingsplan 

Alcohol 

De raad regelmatig informeren over de uitvoering van het Preventie- 

en Handhavingsplan Alcohol 

Burgemeester 

Van Erk 

1
e

 kwartaal 2016 

16 april 2015     

Raad Rapport Rkc 

Gemeentelijk Com-

municatiebeleid 

De raad betrekken bij de voorbereiding van het nieuwe 

communicatiebeleidsplan. 

Wethouder  

Snuif 

1
e

 kwartaal 2016 

(cie 14-01-2016) 

11 juni 2015     

Raad Gezondheids- en 

sportbeleid 

Voor sport- en gezondheidsbeleid twee aparte nota’s opstellen. 

 

Wethouder 

Roelfsema 

2016 

25 juni 2015     

Raad Bibliotheek De vragen van de heer Boschma n.a.v. de memo over verplaatsing van 

de bibliotheek schriftelijk beantwoorden. 

Wethouder 

Roelfsema 

juli 2015 

9 juli 2015     

Raad Ontwerpbegroting 

2016 Holland 

Rijnland - Jeugd 

De motie inbrengen in het wethoudersoverleg Holland Rijnland van 

23 september 2015 en de raadscommissie informeren over de 

reacties. 

Wethouder 

Roelfsema 

Tussenbericht 31-

8 en 3-9 

17 september 2015     

Raad Programma 

Centrumontwikke- 

ling Hillegom 

De uitwerking van de centrumvisies gefaseerd en waar mogelijk  

voorzien van financiële onderbouwing naar de raad sturen. 

 

Wethouder 

De Jong 

2015 / 2016 

Raad Ontwerpbestem- 

mingsplan 

Kalkovensbrug 

Uitzoeken bij welke lopende projecten de inspraak beter opgepakt  

moet worden.  

 

Wethouder 

Verheijen 

2015 

Raad Ontwerpbestem- 

mingsplan 

Kalkovensbrug 

Met de raad kijken naar de procedures bij het vaststellen van 

ontwerpbestemmingsplannen, waarbij ook de inspraakmatrix wordt 

meegenomen (zie ook toezegging 19 februari 2015) 

 

 

Wethouder 

Verheijen 

 

1 oktober 2015     

Raadscommissie De Haven In gesprek gaan met booteigenaren en omwonenden van de Haven 

over een eventuele oprichting van een vereniging van booteigenaren 

en omwonenden en de raad hierover informeren.   

Wethouder 

De Jong 

juli 2016 

28 oktober 2015     

Raadscommissie Centrumontwikke-

ling 

 

Het nieuwe bomenplan wordt besluitvormend naar de raad gestuurd. Wethouder 

De Jong 

1
e

 kwartaal 2016 
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VERGADERING ONDERWERP TOEZEGGING Actie ver-

wacht van: 

Datum gereed: 

29 oktober 2015     

Raad Ontwerp Woon- 

visie 2015-2019 

De nog te maken afspraken met woningcorporatie Stek naar de raad  

sturen. 

Wethouder 

Verheijen 

eind 2016 

26 november 2015     

Raadscommissie Algemene 

subsidie-

verordening 

Schriftelijk een toelichting geven op de mogelijke aanpak bij wettelijk 

verplichte subsidies en op de keuze van het college deze als subsidies 

op te nemen. 

Wethouder 

Roelfsema 

Voor 10 december 

2015 

Tussenbericht 

e-mail 1-12 

10 december 2015     

Raad VVE (bij actielijst) De raad informeren over de wijze waarop de gemeente na 1-1-2017 

de wettelijke taken op het gebied van VVE (voor- en vroegschoolse 

educatie) zal voortzetten. 

Wethouder 

Snuif 

1
e

 kwartaal 2016 

Raad Reactie op notitie 

‘Voorlopige uit-

gangspunten toe-

komst Jeugd-hulp 

Holland Rijnland’ 

De laatste alinea van de reactiebrief aan Holland Rijnland over de rol 

van de raad aanscherpen. 

Wethouder 

Roelfsema 

2015 

Raad Reactie op notitie 

‘Voorlopige uit-

gangspunten toe-

komst Jeugdhulp 

Holland Rijnland’ 

Bijeenkomsten organiseren om de raad te informeren over 

ontwikkelingen inzake jeugdhulp en de gelegenheid te bieden deze 

bij te sturen. 

Wethouder 

Roelfsema 

2016 

Uitnodiging door 

JGT 11-02-2016 

13 januari 2014     

Raadscommissie Veiligheidsbeleid 

Hillegom 2016- 

2020 

Het onderwerp oudermishandeling  krijgt een plek in het 

uitvoeringsprogramma Veiligheidsbeleid. 

 

Burgemeester 

Van Erk 

2
e

 kwartaal 2016 

14 januari 2016     

Raadscommissie Ontwerpbestem- 

mingsplan Leem- 

bruggenstraat 

Aan Woningcorporatie Stek vragen of de raad de verslagen van de 

bewonersavonden kan krijgen. 

 

Wethouder  

Verheijen 

27 januari 2016 

27 januari     

Raadscommissie Algemene 

Voorziening Hulp 

bij het Huishouden 

Uitzoeken wat bedoeld wordt met ”ambtelijke verlening van de  

indicaties Hulp bij huishouden”, zoals vermeld in de brief van de ISD  

van 14 januari 2016. 

Wethouder 

Roelfsema 

4 februari 2016 

Raadscommissie Algemene 

Voorziening Hulp 

bij het Huishouden 

Uitzoeken wat de consequenties zijn voor huishoudens met een  

inkomen net boven de 110% van de bijstandsnorm nu de  

Huishoudelijke hulptoeslag (vouchers) per 1 januari 2017 vervalt.  

Wethouder 

Roelfsema 

4 februari 2016 

4 februari 2016     

Raad Ontwerp 

Welstandsnota 

De raad breed informeren over welstandsvrij bouwen. Wethouder 

Verheijen 

1
e

 helft 2016 
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VERGADERING ONDERWERP TOEZEGGING Actie ver-

wacht van: 

Datum gereed: 

Raad Veiligheidsbeleid 

Hillegom 2016-

2020 

Ouderenmishandeling opnemen in het uitvoeringsplan en de taken van de 

BOA’s prioriteren conform het beleidsplan. 

Burgemeester 

Van Erk 

1e kwartaal 2016 

 


