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Onderwerp:
Onderzoekvragen Toekomst Bollenstreekgemeenten

RAADSVOORSTEL

Wij stellen voor:
uit te spreken of u akkoord gaat met de voorgestelde vragen voor het Onderzoek
Toekomst Bollenstreekgemeenten
Bestaand kader:
-

De brief van de raad van Hillegom aan Noordwijk over deelname aan het
onderzoek d.d. 13-01-2012

Inleiding:
Op 13 januari 2012 heeft u aan de raad van Noordwijk bericht dat u onder
voorwaarden deel wilt nemen aan een onderzoek over de toekomst van de
Bollenstreekgemeenten. Naast Hillegom hebben ook de gemeenten Lisse en Teylingen
hiermee ingestemd.
Er is een stuurgroep gevormd waarin elke gemeente is vertegenwoordigd door de
burgemeester en een wethouder. Daarnaast is een klankbordgroep gevormd waarin
van elke gemeente drie raadsleden zitting hebben.
De stuurgroep bereidt de opdrachtverlening van het onderzoek voor en heeft
conceptvragen voor het te houden onderzoek aan de klankbordgroep voorgelegd. De
klankbordgroep heeft deze op 20 maart j.l. besproken. Wij hebben als Hillegomse
delegatie in de klankbordgroep enige aanpassingen van de conceptvragen
voorgesteld ten einde het onderzoek goed aan te laten sluiten bij de besluitvorming
in de Hillegomse raad over de uitnodiging van Noordwijk aan dit onderzoek deel te
nemen. In de klankbordgroep is overeenstemming bereikt over deze aanpassingen.
De wijzigingen moeten nog verwerkt worden, maar wij zullen de vragen zo spoedig
mogelijk nasturen.
Zodra het verslag van de eerste klankbordgroepvergadering gereed is, zullen wij het
aan u beschikbaar stellen. Wij verwachten dat dit op tijd zal zijn voor de
raadsbehandeling van 29 maart aanstaande.

*Z011D6997EF*

Overeenkomstig de met uw raad gemaakte afspraak, leggen wij de onderzoekvragen
aan u voor. Als Hillegomse delegatie in de klankbordgroep vragen wij u uit te spreken
of u met deze onderzoekvragen akkoord gaat.
Argumenten:
Bij de benoeming van ons als klankbordgroepleden hebt u aangegeven dat wij geacht
worden het standpunt van de gemeenteraad in te brengen. Naar onze mening hebben
wij hier invulling aan gegeven in de klankbordgroep.
Urgentie:
Het is gewenst om zo spoedig mogelijk het standpunt van de raad te kennen.

De leden van de klankbordgroep,
A.J. van Heusden, A. van Dijk en F.Q.A. van Trigt

Ter inzage gelegd:
- Onderzoekvragen Toekomst Bollenstreekgemeenten (zo spoedig mogelijk)
- Verslag vergadering Klankbordgroep d.d. 20 maart 2012 (zo spoedig mogelijk)
- Brief raad Hillegom aan gemeente Noordwijk d.d. 13-01-2012
Informatie bij: mw. P.M. Hulspas-Jordaan, e.hulspas@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 204
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