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ACTIELIJST RAADSAVOND 12 JANUARI 2012 

 

VERGADERING ONDERWERP TOEZEGGING Actie 

verwacht van: 

Datum gereed: 

26 augustus 2010     

Raad Jozefkerk Als de eigenaar van de kerk een ontwikkelingsplan indient, dat na 

ambtelijke toetsing volgens het college voldoet aan de stedenbouw-

kundige en andere te stellen ruimtelijke eisen, dit aanbieden aan de 

raad voor besluitvorming 

Wethouder 

Van Griensven 

afhankelijk van 

indiening plan 

 (Tussenbericht 

17 mei 2011) 

31 maart 2011     

Raad Huisvesting 

tijdelijke 

arbeiders 

De raad informeren over de resultaten van de evaluatie van het 

convenant met de uitzendbureaus. 

Burgemeester 

Broekhuis 

1
e

 kwartaal 2012 

28 april 2011     

Informatieavond Aanpak leegstand 

bedrijfsgebouwen 

Een studiemiddag organiseren voor raadsleden over dit onderwerp.  

Tijdens deze bijeenkomst wordt de notitie van het college over 

leegstand in het buitengebied verder uitgewerkt. 

Wethouder 

Van Griensven 

1
e

 kwartaal 2012 

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 

Van Aken 

1
e

 kwartaal 2012 

9 juni 2011     

Raad Verkeersbord 

kruising N208-

N207 

De antwoorden van de gemeente Bloemendaal over de gevraagde 

borden doorsturen naar de raad. 

Wethouder 

Van Griensven 

zodra antwoord 

Bloemendaal 

ontvangen is 

(Tussenbericht 4 -

10 en 6-12 2011) 

6 oktober 2011     

Raad Procedurefouten 

bij projecten 

De raad informatie sturen over de breuk met het bureau dat 

betrokken was bij bestemmingsplan Elsbroek. 

Wethouder 

Van Griensven 

zodra de afloop 

van de claim 

duidelijk is 

27 oktober 2011     

Voorronde Veiligheidsbeleid De raad informeren over nieuw hondenbeleid. Burgemeester 

Broekhuis 

wanneer het 

college nieuw 

beleid vaststelt 

3 november 2011     

Raad Startersleningen De raad een voorstel voorleggen tot uitbreiding van het aantal 

startersleningen 

Wethouder 

Van Aken 

uiterlijk februari 

2012 
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15 december 2011     

Raad Aanscherping Wet 

werk en bijstand 

De raad door de ISD laten informeren over de gevolgen van de 

aanscherping voor Hillegom 

Wethouder 

Van Rijnsberk 

2
de

 kwartaal 2012 

12 januari 2012     

Raad Huisvesting 

tijdelijke 

arbeiders 

De oproep van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting van 

december 2011 voor de agenda van de werkgroep Coeur 

(Coördinatiegroep oost-europeanen) laten inbrengen 

Wethouder 

Van Griensven 

1
e

 kwartaal 2012 

 


