
Hillegom 

 

Raadsvoorstel Besluitvormend 

 
Ingekomen stukken raad 

 

aan:  de raad van de gemeente Hillegom 

 

zaaknummer:   Z-17-011851 

datum voorstel:    

datum collegevergadering:  6 juni 2017 

datum raadsvergadering:  15 juni 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:  

 ZP Jeugd Holland Rijnland, zorgen jeugdhulp gezien vanuit de vrijgevestigde 

praktijken 

 

B. Wij stellen u voor door het college te laten afhandelen (bevoegdheid college):  
 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, aandacht voor het Register Attractie 

Speeltoestellen 

 

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

 Bestuur HLTsamen, kaderbrief en ontwerpbegroting 2018 Gemeenschappelijke 

regeling werkorganisatie HLTsamen 

 

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

 College, collegebesluit inzake wijzigen huurafspraken balletschool Martha de 

Rijk 

 Wethouder Snuif, jaarrapportage Hillegom 2016 Jeugdsportfonds en 

Jeugdcultuurfonds 

 Wethouder Snuif, jaarverslag 2016 Wmo-adviesraad Hillegom 

 Wethouder Van Trigt, memo over stand van zaken nieuwbouw basisschool De 

Leerwinkel 

 Wethouder Van Trigt, rapportages Veilig Thuis Hollands Midden 

 Wethouder Verheijen, voortgang Omgevingsvisie 

 Greenport Ontwikkelingsmaatschappij bv, jaarverslag 2016 

 Holland Rijnland, 4e kwartaalrapportage jeugdhulp Holland Rijnland 

 Maregroep, sociaal jaarverslag 2016 



 NOC*NSF, kansen voor participatie van kinderen in armoede met sport en 

cultuur 

 Omgevingsdienst West-Holland, populair jaarverslag 2016 

 Provinciale Staten van Zuid-Holland, bijeenkomst provincie over Holland 

Outlet Mall in Zoetermeer op 21 juni 

 Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland, jaarverslag 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: geen 

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 15 juni 2017, 

 

 

 

 

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


