
Hillegom 

 

Raadsvoorstel Besluitvormend 

 
Ingekomen stukken raad 

 

aan:  de raad van de gemeente Hillegom 

 

zaaknummer:   Z-17-019929 

datum voorstel:   30 augustus 2017 

datum collegevergadering:  5 september 2017 

datum raadsvergadering:  14 september2017 

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:  

 Dhr. Van der Beek, een waardig afscheid van abortuskinderen 

 Dhr. R. Lijbers, renovatie van de N208 

 Dhr. Out, namens L.J. van Braam/Schoonderbeek Elektro bv/Out Beheer bv, verzoek 

herinrichting centrumgebied geheel of gedeeltelijk achterwege te laten of pas te 

realiseren als nieuwbouw gereed is 

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

 Dhr. Beelen, bouw 2 burgerwoningen aan Zandlaan tussen nrs. 44 en 46 

 Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, nacht van de nacht 

 Dhr. Schouten, biobloembollenteelt en controle op gebruik van bestrijdingsmiddelen 

 

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

 Wethouder Verheijen, raadsmemo kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning 

Zandlaan 16 (De Zuilen) 

 

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

 College, collegebesluit inzake jaarverslag klachtbehandeling 2016 

 College, afschrift brief Kennemerland Beheer bv inzake uitnodiging werkatelier  

De Zanderij met reactie college 

 College, afschrift brief Gedeputeerde Van der Sande inzake update informatie Duin- 

en Bollenstreek 

 Burgemeester Van Erk, raadsmemo verantwoording Halt 2016 

 Wethouder De Jong, raadsbrief meicirculaire 2017 

 Wethouder De Jong, verkeerssituaties Houttuin-Molenstraat 



 Wethouder Snuif, raadsmemo afdoening actiepunten inzake buurtgericht werken en 

nieuw beschut werken 

 Wethouder Snuif, raadsbrief uitvoeringsprogramma beleidskader maatschappelijke 

zorg 

 Wethouder Van Trigt, raadsmemo 2e kwartaal Veilig Thuis Hillegom 

 Wethouder Van Trigt, raadsmemo wijziging bekostigingssystematiek jeugdhulp  

 Wethouder Van Trigt, raadsmemo jaarrapportage Jeugdhulp 2016 Holland Rijnland 

 Colleges Hillegom en Haarlemmermeer, onderzoek verkeersmaatregelen rondom 

Hillegommerbrug 

 Dhr. Boonstra, pak houtstook particulieren aan (via meldpunt Rookoverlast) 

 Fietsersbond, afdeling Hillegom, verbeterpunten fietsverkeer 

 GR KDB, begroting 2018 Gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek 

 GR KDB, jaarrekening 2016 Gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en 

Bollenstreek 

 Gemeenteraad Teylingen, motie Teylingen m.b.t. Economische Agenda Duin- en 

Bollenstreek 

 GHOR Hollands Midden, ondertekend convenant veiligheid en crisisbeheer 

 ISD Bollenstreek, jaarverslag 2016  

 ISD Bollenstreek, klanttevredenheidsonderzoek ISD Bollenstreek 

 Jongerenraden Horizon en Cardea, 18-/18+ en de careleavers standaarden 

 Landelijk platform voor taalcoaching aan anderstaligen, taalvrijwilligers halen 

anderstaligen uit achterstandspositie 

 Nationale ombudsman, rapport Nationale ombudsman 

 Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV), de participatiesamenleving 

onder druk 

 Stek, benoeming manager Woonservice Stek 

 Stek, Stek 2016 in Vogelvlucht 

 VNG, de Staat van de Gemeenten 2017 

 Vrouwenopvang Rosa Manus, jaarbericht 2016 

 Werkgroep Julianapark, verslag bewonersbijeenkomst Julianapark 

 

Nieuwsbrieven: 

 Gemeente Leiden en Leiderdorp, interne nieuwsbrief regio 2017-44 

 Gemeente Leiden en Leiderdorp, interne nieuwsbrief regio 2017-45 

 ISD Bollenstreek, nieuwsbrief 2017-03 

 MEE Zuid-Holland Noord, nieuwsbrief met o.a. zorgsysteem belemmert participatie 

 Omgevingsdienst West-Holland, nieuwsbrief juli 2017 

 Stichting Vrienden van Oud Hillegom, Hangkouserieën editie juli 2017 

 Veiligheidsregio Hollands Midden, nieuwsbrief juli 2017 

 VNG, raadsledennieuwsbrief juni 2017 

 VNG, ledenbrief 17/039 CvA/LOGA 17/07 Ledenraadpleging Cao Gemeenten 1 mei 

2017-1 januari 2019 

 VNG, ledenbrief 17/040 Indexering wijziging subsidies/bekostiging welzijn en cultuur 

2015-2018 

 VNG, ledenbrief 17/041 Wijziging model APV zomer 2017 

 VNG, ledenbrief 17/042 Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk 

 VNG, ledenbrief 17/043 Invulling vacatures adviescommissie governance VNG-

bestuur en commissies 

 VNG, ledenbrief 17/044 Aanpassing model verordening maatschappelijke 

ondersteuning 2015 ivm uitspraak CRVB 17 mei 2017 

 VNG, ledenbrief 17/045 Duurzame toegankelijkheid van digitale informatie en 

selectielijst 2017 

 VNG, ledenbrief 17/046 Statutenwijziging normalisering en CAO gemeenten 

 VNG, ledenbrief 17/047 Nieuwe leverancier HR21 opleidingen 

 VNG, ledenbrief 17/048 Bevestiging contributiewijziging VNG 2018 



 VZHG, journaal voor de gemeente zomer-editie 2017 

 

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

 College, bestuurlijke afspraken in de Duin- en Bollenstreek/Valentijnsafspraken 

Advies college: De lopende afspraken hun logische vervolg in de overleggen van de 

portefeuillehouders te laten hebben. 

 

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

 

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

 

 

drs. A.J. Jaspers       A. van Erk 

plaatsvervangend 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 14 september 2017, 

 

 

 

 

drs. A.J. Jaspers  A. van Erk 
Plaatsvervangend griffier voorzitter 
 


