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CONCEPT 
STRATEGISCHE RAADSAGENDA 2010-2014 

 
Nr Prio 

riteit 
Onderwerp Behandeling 

2010 
Behandeling 

2011 

1.  1 - Herbestemming leegstaande 
bedrijfspanden. 

- Ruimte voor ondernemers tbv 
behoud werkgelegenheid. 

- Flexibilisering bepalingen in 
kader van Wro. 

- Woonruimte creëren. 
 

College biedt raad notitie aan.  
Aandachtspunten: 
1. Wet- en regelgeving hogere overheden 
2. Rol van de GOM 
3. Financiële consequenties 
4. Effect op uitvoering structuurvisie, thema 

Wonen 
5. Effect op werkgelegenheid 
6. Nieuwe kaders, indien nodig 
 

 

2.  2 Mogelijke herijking kaders 
HD-zuid 

College biedt raad voortgangsnotitie aan. 
Aandachtspunten: 
1. Helder tijdpad 
2. Nieuwe kaders, indien nodig 
 

 

3.  2 Woningbouw Ringvaartterrein, 
Schoonderbeek en Triangel en 
realisatie Jozefpark in 
breedste zin 

College biedt raad voortgangsrapportage per 
project aan. Aandachtspunten per project: 
1. Wat is de planning? 
2. Stand van zaken 
3. Zijn er problemen? 
4. Rol van de raad 
5. Effect op evenwichtige bevolkingsopbouw 
 

 

4.  4 Centrumontwikkeling met 
dorps karakter 

College biedt raad voorstel aan voor kaderstelling 
voor nieuw economisch beleidsplan 

College legt na de 
planontwikkeling van het HD-
plein zuid een nieuw economisch 
beleidsplan aan de raad voor. 
 

5.  4 Onderzoek gemeentelijk 
investeringsfonds 
woningbouw 

Raad besluit n.a.v. rapportage Woningbouw (zie 
nr. 3) of investeringsfonds moet worden 
onderzocht 
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6.  4 Stimuleren sociale samenhang  3de kwartaal 
College legt nota “Uitwerking 
prestatieveld 1 WMO, Sociale 
samenhang en leefbaarheid” ter 
vaststelling aan raad voor 
 

7. 7 Fasering N208 College informeert de raad over uitgewerkte 
planning herinrichting N208 

 

 

8. 7 Noordelijke ontsluitingsweg College bevordert bij Holland Rijnland en de 
provincies Zuid- en Noord-Holland de organisatie 
van een bijeenkomst met alle betrokken partijen 

 

 

9. 7 Visie op de identiteit van 
Hillegom 

College vraagt de stichting Hillegom Promotie om 
advies en informeert de raad hierover 

 

 

10. 7 Vrachtwagenbeleid College biedt raad voortgangsrapportage HVVP 
aan en besteedt daarbij ook aandacht aan het 
vrachtwagenbeleid 

 

 

11. 11 Cultuurverandering 
ambtenaren naar meedenken 

College informeert de raad over 
cultuurverandering via voortgangsrapportages 
over de organisatieontwikkeling.  

 

 

12. 11 Meer en beter toezicht en 
handhaving 

College levert in de begroting 2011 kengetallen 
(prioritering) en prestatiegegevens over: 
1. handhaving bij (woning)bouw en milieu 
2. inzet van BOA’s en brandweer 
 

 

 13. 11 Uitplaatsing bedrijventerrein 
Hillegommerbeek 

 Behandeling 2014 
College biedt raad 
onderzoeksrapport aan naar 
mogelijkheden uitplaatsing  

   bedrijven 
 

 


