
Hillegom 

 

Raadsvoorstel Besluitvormend 

 
Ingekomen stukken raad 

 

aan:  de raad van de gemeente Hillegom 

 

zaaknummer:   Z-17-013972 

datum voorstel:   23 juni 2017 

datum collegevergadering:  27 juni 2017 

datum raadsvergadering:  6 juli 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: geen 

 
B. Wij stellen u voor door het college te laten afhandelen (bevoegdheid college):  

 Koopcentrum Hillegom, herinrichting Hoofdstraat 

 

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

 

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

 College, collegebesluit inzake vaststellen jaarverslag Kinderopvang 2016 Hillegom 

 College, collegebesluit inzake energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025 

 Wethouder De Jong, raadsmemo over het beëindigen van het fietspad 

Hillegom/Bennebroek 

 Wethouder De Jong, inlossing punt uit actielijst inzake verbetering verkeersveiligheid 

en doorstroming Hillegommerbrug 

 Wethouder De Jong, inlossing punt uit LTA inzake verkeersmaatregelen verbetering 

doorstroming N208 

 Wethouder Snuif, memo werken op afspraak en nieuwe openingstijden 

 Wethouder Snuif, raadsmemo inzake aangepaste notitie eigen bijdrage SDV 

 Wethouder Van Trigt, 4e kwartaalrapportage 2016 Jeugdhulp Holland Rijnland 

 Wethouders Bollen6-gemeenten (Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, 

Noordwijkerhout en Teylingen), handboek Respijtzorg en zorgwetten in Bollenstreek 

en Katwijk 2017 

 Gemeente Borger-Odoorn, standpunt gemeente t.a.v. medicinale cannabis 

 Holland Rijnland, publieksversie jaarverslag 2016 

 Jeugdbescherming West, jaarverslag 2016  



 KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie), subsidieaanbeveling 2018 voor 

de subsidieverlening aan o.a. muziekverenigingen 

 Seniorenpodium Hillegom, jaarverslag 2016 

 Staatssecretaris VWS Van Rijn, afschrift kwartaalbrief ministerie VWS Sociaal Domein 

 Stuurgroep Vrijstaat de Stellingen/dhr. A. Boonstra, uitroepen van Vrijstaat de 

Stellingen 

 Wecycle, benchmark 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:  

 ProDemos, deelname aan Dag van de Democratie 

 

 

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 6 juli 2017, 

 

 

 

 

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


