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ACTIELIJST RAADSAVOND 26 AUGUSTUS 2010 
 

VERGADERING ONDERWERP TOEZEGGING Actie 

verwacht van: 

Datum gereed: 

12 februari 2009     

Raad Fusie Voetbal- 
verenigingen 

De raad op de hoogte houden van vorderingen fusiebesprekingen 
voetbalverenigingen. 

Wethouder 
Kleijheeg 

(Tussenberichten 

29-6-09, 8-10-

09, 10-3-10, 19-

5-10 en 30-6-10) 

26 mei 2009     

Commissie R&W Fordmuseum Na overleg met het Fordmuseum en omwonenden met een nieuw 

raadsvoorstel ontwerpbestemmingsplan Ford-museum komen, inclusief 
de horeca-exploitatievergunning. 

Wethouder 

Van Griensven 

september 2010 

Commissie R&W Fordmuseum De per e-mail gestelde vragen over het Fordmuseum nogmaals 
beantwoorden. 

Wethouder 
Van Griensven 

september 2010 

31 augustus 2009     

Commissie 
M&B 

Centrum Jeugd  
en Gezin 

De raad op de hoogte houden van de verdere planontwikkeling van het 
Centrum Jeugd en Gezin, inclusief het plan van aanpak. 

Wethouder 
Kleijheeg 

3e kwartaal 2010 

14 januari 2010     

Raad Startersleningen De raad ontvangt een tussentijdse rapportage over de uitvoering van  

het besluit over startersleningen. 

Wethouder 

Van Aken 

oktober 2010 

11 februari 2010     

Raad Geluidsscherm 
NS spoor 

De optie om geen scherm te plaatsen meenemen bij het onderzoek  
naar reductie van geluid en spoorstof langs het NS-spoor ter hoogte  
van de Parallelweg. 

Wethouder 
Van Aken 

2010 

10 maart 2010     

Raad Noordelijke 

ontsluiting 

Een bijeenkomst houden voor inwoners over de noordelijke ontsluiting. Wethouder 

Van Griensven 

eind 2010 

Raad Ontwikkeling 
Hillegom-noord 

Het masterplan voor Hillegom-noord, waaraan door de gemeente samen 
met diverse betrokken partijen wordt gewerkt, inclusief een 
kadernota aan de raad voorleggen. 

Wethouder 
Van Griensven 

januari 2011 

20 mei 2010     
Raad Evaluatie 

speelruimte-
beleidsplan 

Een evaluatie van het speelruimtebeleidsplan aan de raad voorleggen, 
waarbij de reactie van het college op de aanbevelingen van de 
rekenkamercommissie wordt meegenomen. 

Wethouder 
Kleijheeg 

4de kwartaal 
2010 

Raad Overlast bij het 
Beltterrein 

De raad op de hoogte houden van de ontwikkelingen bij het Beltterrein. Burgemeester 
Mans 

september 2010 
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VERGADERING ONDERWERP TOEZEGGING Actie 

verwacht van: 
Datum gereed: 

27 mei 2010     
Raad Uitsplitsing 

kosten en 
kengetallen 

In de Programmabegroting 2011 de kosten en kengetallen uitsplitsen, 
waaronder de kosten voor inhuur van derden. 

Wethouder 
Van der Hoff 

najaar 2010 

3 juni 2010     
Voorronde Concept- 

Subsidie-
verordening 

In de Programmarekening opnemen aan wie incidentele subsidies zijn 
verstrekt en voor welk bedrag. 

Wethouder 
Kleijheeg 

mei 2011 

26 augustus 2010     
Raad Bouw 

Bloemswaard 
Per e-mail de vragen beantwoorden over het vleermuizenonderzoek bij 
Bloemswaard en de eventuele invloed op het bouwtempo. 

Wethouder 
Van Griensven 

september 2010 

Raad Jozefkerk Als de eigenaar van de kerk een ontwikkelingsplan indient, dit plan 
bespreken met de raad. 

Wethouder 
Van Griensven 

Afhankelijk van 
indiening plan 

Raad Duurzaamheids-
agenda 

De raad krijgt de gelegenheid prioriteiten aan te geven op basis van een 
keuzevoorstel. 

Wethouder 
Van Aken 

 

Raad Duurzaamheids-
agenda 

De raad vooraf informeren over de vragen die in het participatietraject 
aan het maatschappelijk middenveld worden voorgelegd. 

Wethouder 
Van Aken 

 

Voorronde Kadernota 
locatie Beeklaan 

Wethouder Van Griensven zegt toe een memo naar de raad te sturen 

waarin vermeld wordt wat de consequenties zijn indien een hoger 

percentage sociale woningbouw in de kadernota locatie Beeklaan wordt 

opgenomen. 

Wethouder 
Van Griensven 

September 2010 

 


