
Hillegom 

 

Raadsvoorstel Besluitvormend 

 
Ingekomen stukken raad 

 

aan:  de raad van de gemeente Hillegom 

 

zaaknummer:   Z-17-009590 

datum voorstel:    

datum collegevergadering:  9 mei 2017 

datum raadsvergadering:  18 mei 2017 

agendapunt:  6 

portefeuillehouder:   Dhr. Van Erk 

behandelend ambtenaar:  E. Hulspas 

e-mailadres:    e.hulspas@hillegom.nl 

 

 

Wij stellen voor: 

 

- De ingekomen stukken volgens het voorstel van de voorzitter en de griffier af 

te handelen. 

 

 

 

 
A. Wij stellen u voor namens de raad door het college te laten afhandelen:  

 Cultuur Historisch Genootschap Duin- en Bollenstreek, monumentale hagen in 

de Bollenstreek beschermen 

 

B. Wij stellen u voor door het college te laten afhandelen (bevoegdheid college):  
 Bewoners Hertog Reynout, Cruquius en Schellinghout (huizenblok achter 

huidige manege), reactie op raadsvoorstel inzake voortgang Vossepolder 

 Dhr. A. van de Niet, opstap-uitstaphalte Weeresteinstraat 

 

C. Wij stellen u voor advies van het college te vragen over:  

 ISD Bollenstreek, jaarrekening 2016, begrotingswijziging 2017-I en begroting 

2018 ISD Bollenstreek 

 

D. Wij stellen u voor voor kennisgeving aan te nemen: 

 College, verslag beheer archieven van Hillegom bij ELO 

 College, besluit inzake inspraakreactie Omgevingsvisie Regionale Agenda Hart 

van Holland 2040 

 College, beantwoording motie Transformatieagenda Wmo – het vervolg 

 College, besluit inzake AED burgerhulpverlening 

 College, besluit inzake adviesprocedure voor maatwerk in de Greenport Duin- 

en Bollenstreek 

 College, raadsbrief eerste monitor Sociaal Domein 

 College, besluit inzake Handhavinguitvoeringsprogramma 2017 vast te stellen 

 College, werkagenda Jeugd 2017 Holland Rijnland 

 



 College, verslag van bevindingen controle jaarrekening 2016 

De Auditcommissie neemt deze reactie mee bij de bespreking van het 

accountantsrapport op 16 mei en stelt een advies voor de raad op. 

 Wethouder Van Trigt, memo buiten behandeling laten aanvraag SPH 

 Wethouder Van Trigt, memo inzake CBS cijfers over gebruik jeugdhulp 2016 

 Fietsersbond regio Haarlem, informatieblad Haarlemmer Wielen april 2017 

 Gemeente Noordwijk, herindelingsontwerp Noordwijk en Noordwijkerhout 

 Holland Rijnland, nieuwsbrief Urgentiecommissie maart 2017 

 Holland Rijnland, informatiebrief LEADER april 2017 

 Holland Rijnland, jaarstukken Holland Rijnland 2016 

De brief had volgens art.34b Wgr gericht moeten zijn aan de gemeenteraad. 

 Initiatief Overbewinkeling, uitzonderingen uitbreidingsplannen detailhandel, 

specifieke situatie Haarlemmermeer 

 RDOG Hollands Midden, brief aan colleges over plan van aanpak versterking 

Veilig Thuis Hollands Midden 

 Rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout, start 

rekenkameronderzoek mantelzorgbeleid 

 Rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout, start 

rekenkameronderzoek burgerparticipatie 

 SportSupport, gewijzigde bestuurssamenstelling Stichting SportSupport 

Kennemerland en Stichting Topsport Kennemerland per 01-05-2017 

 Veiligheidsregio Hollands Midden, voorlopige jaarstukken 2016 VRHM 

 Werkgeverscommissie Hillegom, jaarverslag 2015 en 2016 

 

E. Wij stellen u voor te besluiten conform het advies van het college: geen 

 

F. Wij stellen u voor bij het desbetreffende agendapunt te behandelen:  

 Dhr. M. Griffioen, reactie op raadsvoorstel inzake stand van zaken raadsmotie 

plan De Marel 

 Holland Rijnland, ontwerpbegroting 2018 

 RDOG Hollands Midden, programmabegroting 2018 

 Veiligheidsregio Hollands Midden, ontwerpprogrammabegroting 2018 

 

G. Wij stellen u voor te besluiten conform advies presidium: geen 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan      A. van Erk 

griffier       burgemeester 

 
 
 

 
 
 
  
  

 
 

 
  



Raadsbesluit 

 

 

 

De raad van de gemeente Hillegom, 

 

gelezen het voorstel van de voorzitter en de griffier, 

 

gelet op het bepaalde in artikel 108 van de Gemeentewet, 

 

 

besluit: 

 

- De ingekomen stukken volgens het voorstel van de voorzitter en de griffier af te 

handelen. 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 18 mei 2017, 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 
griffier voorzitter 
 


