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 ACTIELIJST 3 JULI 2014 

 

VERGADERING ONDERWERP TOEZEGGING Actie 

verwacht van: 

Datum gereed: 

22 maart 2012     

Raad 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. 

Als er keuzes gemaakt moeten worden, deze aan de raad voorleggen. 

Wethouder 

Ten Hagen 

Tot de voltooiïng 

van het project 

(Tussenbericht 2-

5 en 25-10-2012 

en 23-7-2013) 

21 juni 2012     

Raad PolitieKeurmerk 

Veilig Wonen 

Gewijzigd 10-01-2013 in: Met Stek en de VVE Goed Wonen de 

(on)mogelijkheden voor aanpassing aan eisen PKVW en certificering 

bezien en de raad hierover berichten. 

Wethouder 

Ten Hagen 

2
e

 kwartaal 2014 

4 oktober 2012     

Raad Ontwerpfase 

N208 fase 3 

De raad kan opnieuw een afweging maken tussen kruising en rotonde 

Pastoorslaan/Weerlaan bij de presentatie van het definitief ontwerp, 

waarbij dan ook nieuwe informatie over de Duinpolderweg kan 

worden betrokken. 

Wethouder 

Ten Hagen 

2014 

11 oktober 2012     

Informatie-

bijeenkomst 

Het CJG Een evaluatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin meenemen bij de 

transitie van de Jeugdzorg 

Wethouder 

Roelfsema 

2015 

25 oktober 2012     

Voorronde Koersdocument 

Greenport 

Het college zal zich sterk maken voor het snel oppakken van 

regiomarketing. 

Wethouder 

De Jong 

2014 

Raad Koersdocument 

Greenport 

De raad op de hoogte houden van ontwikkelingen met betrekking tot 

programmalijn 3 (regiomarketing). 

Wethouder 

De Jong 

Als er iets te 

melden valt 

15 november 2012     

Raad Belastingverorden

ingen 2013 

Bij het voorstel voor aanpassing van de Beheersverordening 

gemeentelijke begraafplaats gemeente Hillegom voorstellen opnemen 

voor de tarieven op basis van het VNG-rekenmodel. 

Wethouder 

De Jong 

Na voltooiïng van 

aanpassingen 

begraafplaats, 

medio 2014 

13 december 2012     

Voorronde Bestemmingsplan 

Vosse- en 

Weerlanerpolder 

De beheerder verzoeken een presentatie voor de raad te verzorgen 

over zijn beheerplan. 

Wethouder 

Ten Hagen 

Nadat beheerplan 

gereed is 
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VERGADERING ONDERWERP TOEZEGGING Actie 

verwacht van: 

Datum gereed: 

20 juni 2013     

Raad Programma-

rekening 2012 

Een keer met de raad spreken over de kostendekkendheid van de 

leges. 

Wethouder 

De Jong 

(Aangeboden 

gesprek met frac-

tiespecialisten op 

5-6 geannuleerd 

bij gebrek aan 

deelnemers) 

Bij behandeling 

legesverordening 

2015 

4 november 2013     

Regio Overleg Huisvesting 

arbeidsmigranten 

Er wordt een startnotitie Woonvisie aan de raad voorgelegd Wethouder 

Ten Hagen 

2014 

19 december 2013     

Informatie-

bijeenkomst 

Rapport Doorlich-

ting project N208 

Bij het project Hart voor Hillegom het normenkader gebruiken dat 

vermeld staat in bijlage 2 van het rapport Doorlichting project 

reconstructie N208, fase 1 en 2. 

Wethouder 

De Jong 

2014 

6 maart 2014     

Informatie- 

bijeenkomst 

Onderzoek 

verhoging niveau 

groen 

Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor subsidies voor 

groenvoorzieningen. 

 

Wethouder  

De Jong 

2
e

 helft 2014 

13 maart 2014     

Uitwisseling Busbaan en  

NS station  

Bij de gemeente Haarlemmermeer nagaan wanneer zij maatregelen 

nemen voor verbeteringen op hun deel van de busverbinding naar 

Hillegom. 

Wethouder 

Ten Hagen 

2
e

 helft 2014 

Uitwisseling Busbaan en  

NS station 

De openstelling van de brug over de Ringvaart meenemen bij de 

maatregelen voor een snellere busverbinding naar Nieuw Vennep. 

Wethouder 

Ten Hagen 

2
e

 helft 2014 

12 juni 2014     

Raad Wet Markt en 

Overheid 

Een voorstel aan de raad voor te leggen tot voorkoming van 

ongewenste effecten van de wet voor o.a. sportclubs, waarbij 

aandacht wordt besteed aan het eigenaarschap van accommodaties, 

huurprijzen hiervan en gemeentelijke subsidies. 

Wethouder 

Roelfsema 

3
e

 kwartaal 2014 

Raad Wet Markt en 

Overheid 

De raad informeren over de ingangsdatum van de wet. Wethouder 

Roelfsema 

juni 2014 

Raad Programma-

rekening  

Alerter zijn op fouten in de teksten en tabellen bij de volgende 

programmarekening. 

Wethouder 

De Jong 

mei 2015 

Raad Hillegoms Verkeers- 

en VervoersPlan 

Het HVVP met de raad evalueren, waarbij ook aandacht wordt 

besteed aan de bewegwijzering. 

Wethouder 

Ten Hagen 

2
e

 helft 2014 
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VERGADERING ONDERWERP TOEZEGGING Actie 

verwacht van: 

Datum gereed: 

Raad Smoelenboek De raad informeren of het smoelenboek van de ambtelijke 

organisatie toegankelijk kan worden voor raads- en burgerleden. 

Wethouder 

De Jong 

juli 2014 

Raad N208 fase 3 De raad de benodigde informatie verschaffen om vooraf een afwe-

ging te kunnen maken tussen herinrichting en (groot) onderhoud 

van de N208 vanaf de Maerten Trompstraat tot de gemeentegrens. 

Wethouder 

Ten Hagen 

na afronding van 

fase 1 en 2 

Raad Overlast door 

honden in relatie 

tot afschaffing 

hondenbelasting 

De overlast door honden meten om na te gaan of deze vermindert 

door afschaffing van de hondenbelasting. 

Wethouder De 

Jong 

eind 2014 en eind 

2016 

Raad De post 

Onvoorzien 

Een nieuwe Financiële beheersverordening aan de raad voorleggen 

en daarin aandacht besteden aan de (on)wenselijkheid van een post 

Onvoorzien en de hoogte ervan. 

Wethouder De 

Jong 

vóór behandeling  

Programma-

begroting 2015 

19 juni 2014     

Raad Veiligheidsregio 

Hollands Midden 

Met het oog op toekomstige bezuinigingen, in de Veiligheidsregio 

het signaal afgeven dat de raad van Hillegom groot belang hecht aan 

voldoende middelen voor de basis-brandweerzorg.  

Burgemeester 

Broekhuis 

26 juni 2014 (AB 

Veiligheidsregio) 

26 juni 2014     

Uitwisseling Woonagenda HR Een overzicht over de bestaande omvang van de sociale huur- 
woningen en sociale koopwoningen in relatie met demografische 
ontwikkelingen wordt naar de raad gestuurd. 

Wethouder 

Ten Hagen 

September 2014 

Uitwisseling Uitbreiding 

Fioretticollege 

De convenant tussen de gemeente en het Fioretticollege over de  
bouw van nieuwe lokalen wordt, na ondertekening, naar de raad  

gestuurd. 

Wethouder 

Snuif   

Augustus 2014 

3 juli 2014     

Uitwisseling Drank- en Horeca 

verordening 

De raad informeren wat het verschil is tussen ondersteunende, 

paracommerciële en commerciële horeca.  

Burgemeester 

Broekhuis 

14 juli 2014 

Uitwisseling Drank- en Horeca 

verordening 

De raad wordt geïnformeerd welke horecabedrijven in strijd 

handelen met het bestemmingsplan.   
 

Burgemeester 

Broekhuis 

Voorafgaand aan 

het verlenen van 

de nieuwe 

vergunningen. 

Uitwisseling Kadernota Wmo De raad informeren wie de taken van de ISD Bollenstreek controleert. 
 

Wethouder 

Roelfsema 

14 juli 2014 

Uitwisseling Kadernota Wmo Het nog te ontwikkelen normenkader voor borging van kwaliteit van 

zorgaanbieders wordt voor de vaststelling van de beleidsnota Wmo 

naar de raad gestuurd. 

Wethouder 

Roelfsema 

Voor het 

beleidsplan Wmo 

Uitwisseling Visie Werk De participatieladder wordt aan de raad toegestuurd Wethouder 14 juli 
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