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VERGADERING ONDERWERP TOEZEGGING Actie
verwacht van:

Datum gereed:

1 november 2018
Raadscommissie Re-integratiebeleid Een startnotitie inclusief beleidskeuzes aan de raad voorleggen. Wethouder 

Van Rijn
Vervallen met 
raadsbrief 
nov.2020 en e-mail 
14-10-2020

8 mei 2019
Raadscommissie Reconstructie 

Meerlaan
Een evaluatie inplannen met bewoners of de weg bevalt. Wethouder 

Van Rijn
Resultaten zijn op 
24-09 per mail 
toegezonden

9 mei 2019
Raadscommissie Verordening 

tegenprestatie naar  
vermogen ISD 2019

De evaluatie van de nieuwe verordening naar de raad sturen. Wethouder 
Van Rijn

Raad oktober

20 juni 2019
Raad Fietsen in Hoofd-

straat op zaterdag
Aan de raad terugkoppelen wat de bevindingen zijn met betrekking tot het 
fietsen in de Hoofdstraat op zaterdag.

Wethouder
De Jong

Een jaar na invoering 
(2e à 3e kwartaal 
2021)

11 juli 2019
Raad Parkeerplaatsen voor 

campers
De raad informeren over een nieuwe locatie voor camper-parkeerplaatsen. Wethouder 

Van Rijn
Als er een nieuwe 
locatie gevonden is

12 december 2019
Raad JAVA-gebouw De raad informeren over de uitkomst van het onderzoek m.b.t. het JAVA-

gebouw.
Wethouder
De Jong

4e kwartaal 2020

14 mei 2020
Raadscommissie Financiën GR KDB De raad informeren over de financiële situatie van de GR Kust-, Duin- en 

Bollenstreek.
Wethouder
Van Rijn

Als de financiële 
situatie van KDB 
wijzigt

11 juni 2020
Raadscommissie Ontwerpbegroting 

2021 RDOG HM
De raad informeren over voortgang van het programma RDOG2024. Wethouder

Van Rijn
Wanneer het college 
geïnformeerd wordt 
door RDOG

25 juni 2020
Raad Opties voor sluitend 

maken begroting
De raad inzicht geven in de afwegingen die het college heeft gemaakt met 
betrekking tot de opties voor het sluitend maken van de begroting.

Wethouder
De Jong

Opgenomen in Pro-
grammabegroting 

2 juli 2020
Raadscommissie Handhaving 

energiebesparings-
plicht door ODWH

Uitvoeringsrapportages van de Omgevingsdienst West-Holland met de raad 
delen.

Wethouder 
Hoekstra

4e kwartaal 2020

1 14-10-2020



VERGADERING ONDERWERP TOEZEGGING Actie
verwacht van:

Datum gereed:

3 september 2020
Raadscommissie Raamwerk- 

overeenkomst 
project Entree N207-
N208

De raamwerkovereenkomst voor de werkzaamheden project Entree 
N207/N208 met de raad delen.

Wethouder 
van Rijn

Als de overeenkomst 
af is

Raadscommissie Evaluatie 
Onderwijskansen- 
beleid

Het Onderwijskansenbeleid na twee jaar evalueren en de evaluatie naar de 
raad toesturen.

Wethouder 
Hoekstra

1e kwartaal 2023. 

Raadscommissie Resultaat 
gesprekken Stek 
over huurwoningen

De raad informeren over het resultaat van de gesprekken met Stek over de 
bouw van woningen op het terrein van SIZO.

Wethouder 
Hoekstra

Wanneer deze 
gesprekken zijn 
afgerond

Raadscommissie Bushokje Prinses 
Irenelaan

Nagaan of er zo snel mogelijk een bushokje geplaatst kan worden aan de 
Prinses Irenelaan.

Wethouder 
De Jong

Eind 2020

17 september 2020
Raad Spoorwegovergang 

Frederikslaan
De raad informeren over de uitkomst van de gesprekken met o.a. ProRail en 
het ministerie van V&W over de onveilige spoorwegovergang aan de 
Frederikslaan.

Wethouder 
Hoekstra

Eind 2020

Raad Vergunning 
migrantenlogies
Weeresteinstraat

De raad informeren over de uitkomst van de aanvraag van een 
omgevingsvergunning voor 12 migrantenlogies aan de Weeresteinstraat.

Wethouder 
Hoekstra

Als de vergunning 
verleend/afgewezen 
is

Raad Proces aanbesteding 
OV-concessie

De raad informeren over de manier hoe het college van Hillegom zal 
reageren op het ontwerpprogramma van eisen, of dit gebeurt in 
regionaalverband en hoe de raad daarover geïnformeerd zal worden. 

Wethouder 
Van Rijn

Afgedaan per mail 
24 september 

Raad Reconstructie 
Nieuweweg

Het gesprek aangaan met de bewoners van de Nieuweweg over het plaatsen 
van drempels. Ambtelijk nagaan of het wettelijk verplicht is om 14 drempels 
te plaatsen.

Wethouder 
Van Rijn

Voordat de 
kredietvraag bij de 
raad wordt 
ingediend

30 september
Raadscommissie Tussenevaluatie 

aanpak 
ondermijnende 
criminaliteit

De cijfers over ondermijnende criminaliteit met de raad delen. Burgemeester 
Van Erk

Wanneer de cijfers 
beschikbaar zijn.

Raadscommissie Presentatie 
politiecijfers

De cijfers m.b.t. diefstal van fietsen en bromfietsen in Hillegom naar de raad 
sturen.

Teamchef 
Woppenkamp, 
van politieteam 
Bollenstreek-
Noord

Wanneer mogelijk

1 oktober 2020
Raadscommissie Kredietvoorstel 

onrendabele top 
DunantStaete

De raad de definitieve plannen voor DunantStaete halverwege 2021 op een 
projectavond te laten zien. Dit betreft ook de plannen voor Hoofdstraat 120 
(het pand van de familie Stevens).

Wethouder 
De Jong

Halverwege 2021

Raadscommissie Evaluatie GPR-
gebouw en DGO

De raad te informeren over de tussentijdse resultaten van het gebruik van 
de Gemeentelijke Praktijk Richtlijnen (GPR) gebouw en de methode 
Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO).

Wethouder 
Hoekstra

Eind 2021

1 oktober 2020
Raadscommissie Bijstelling De raad informeren over de mogelijkheden en beperkingen voor de Wethouder e-mail 13-10-2020
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duurzaamheids- 
ambitie nieuwbouw 
IKC Hillegom

Sophiastichting om als energiecoöperatie op te treden. Hoekstra
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