ACTIELIJST RAADSAVOND 5 JULI 2012
VERGADERING
28 april 2011
Informatieavond

9 juni 2011
Raad
27 oktober 2011
Voorronde
2 februari 2012
Voorronde
22 maart 2012
Raad

26 april 2012
Raad
31 mei 2012
Voorronde

21 juni 2012
Raad
Voorronde

ONDERWERP

TOEZEGGING

Actie
verwacht van:

Datum gereed:

Aanpak leegstand Een economisch beleidsplan opstellen, waarbij ook de mogelijkheden
bedrijfsgebouwen 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

2e kwartaal 2012
(Tussenbericht
6-3-2012)

Verkeersbord
kruising N208N207

Mogelijkheid onderzoeken om met provincies N- en Z-Holland zelf
een aanpassingsvoorstel te maken op kosten van gemeente Hillegom

Wethouder
Van Griensven

(Tussenbericht
25-4-2012)

Veiligheidsbeleid

De raad informeren over nieuw hondenbeleid.

Wethouder
Kleijheeg

3e kwartaal 2012

Uitvoeringsprogr. De jaarlijkse monitor van het uitvoeringsprogramma Structuurvisie
Struct.Wonen
Wonen wordt ter kennisgeving naar de raad gestuurd.

Wethouder
Van Griensven

februari 2013

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)

Parkeren
Wilhelminalaan

De raad wordt geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking
tot het parkeren aan de Wilhelminalaan.

Wethouder
Van Griensven

juli 2012

Verordeningen
Wet Werk en
Bijstand

De raad op de hoogte houden van de actuele stand van zaken met
betrekking tot de verordeningen Wet werk en Bijstand door publicatie
in de driemaandelijkse nieuwsbrieven van de ISD Bollenstreek.

Wethouder
Kleijheeg

september 2012

PolitieKeurmerk
Veilig Wonen
Programmarekening 2011

De raad informeren als overleg met Stek niet leidt tot de verstrekking
van PKVW-certificaten aan de bewoners van Goed Wonen.
Met de raad en de programmaregisseurs het format van de
programmarekening 2012 bespreken.

Wethouder
Van Griensven
Wethouder
Van Rijnberk

3e kwartaal 2012

1

1e kwartaal 2013

4 juli 2012
Raad
Raad

Raad
Raad
5 juli 2012
Raad
Voorronde

Kadernota 2013
Algemene
beschouwingen
Kadernota 2013
Programma 4

Kadernota 2013
Programma 5
Kadernota 2013
Paragraaf G
Handhaving
bedrijfspand met
woonbestemming
Papierloos werken
in Hillegom

De raad in beslotenheid informeren over de uitvoering van het
drugsbeleid in Hillegom.

Burgemeester
Broekhuis

2e helft 2012

Een nota aan de raad sturen, waarin staat welke werkzaamheden
uitgevoerd zullen worden met het extra budget van € 40.000,cyclisch vervangen groen en hoe deze extra kosten en
werkzaamheden in het contract met De Meerlanden worden
opgenomen.
De gedachte van integraliteit uit motie 5 van D66 meenemen bij het
economisch beleidsplan
In het economisch beleidsplan aandacht besteden aan een eventuele
OZB-compensatieregeling voor startende ondernemers.

Wethouder
Kleijheeg

oktober 2012

Wethouder
Van Rijnberk
Wethouder
Van Rijnberk

2012

De antwoordbrief van het college aan familie Diek-van der Geest (op
stuk nr.1) komt ter inzage voor de raad.

Burgemeester
Broekhuis

juli 2012

Opmerkingen over papierloos werken, die kunnen bijdragen aan een
aangepast voorstel, naar de griffie sturen.

Alle fracties

augustus 2012

2

2012

