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ACTIELIJST 12 NOVEMBER 2015 

 

VERGADERING ONDERWERP TOEZEGGING Actie verwacht 
van: 

Datum gereed: 

4 oktober 2012     

Raad Ontwerpfase N208 

fase 3 
De raad kan opnieuw een afweging maken tussen kruising en rotonde 

Pastoorslaan/Weerlaan bij de presentatie van het definitief ontwerp, 

waarbij dan ook nieuwe informatie over de Duinpolderweg kan 

worden betrokken. 

Wethouder 

Ten Hagen 

als fase 3 aan de 

orde komt 

11 oktober 2012     

Informatie-

bijeenkomst 

Het CJG Een evaluatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin meenemen bij de 

transitie van de Jeugdzorg 

Wethouder 

Roelfsema 

2015 

12 juni 2014     

Raad Overlast door 

honden in relatie 

tot afschaffing 

hondenbelasting 

De overlast door honden meten om na te gaan of deze vermindert 
door afschaffing van de hondenbelasting. 

Wethouder 

De Jong 

eind 2016 

18 september 2014     

Raad Verordening 

Leerlingenvervoer 

De verordening evalueren. Wethouder 

Snuif   

eind 2015 

16 oktober 2014     

Raad Verordening 

Jeugdhulp 2015 

De Verordening Jeugdhulp 2015 kwalitatief evalueren. Wethouder 

Roelfsema 

4e kwartaal 2015 

13 november 2014     

Raad Gemeentelijke 

heffingen 

Met de raad de maatstaven bespreken voor de omslag van de te 
heffen bedragen over de betalers. 

Wethouder 

De Jong 

Voorjaar 2016 

8 januari 2015     

Uitwisseling Lokale Uitwerking  

Wmo beleid 

Een evaluatie over de aansturing van de sociale teams vanuit de 

verschillende organisaties opstellen en deze naar de raad sturen. 

Wethouder 

Roelfsema 

2015 

Tussenbericht op 

infoavond 9-4 

22 januari 2015     

Raad Lokale Uitwerking  Antwoord geven op de vraag wie of wat bedoeld wordt met “we” in de Wethouder 2015 
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VERGADERING ONDERWERP TOEZEGGING Actie verwacht 

van: 

Datum gereed: 

Wmo beleid nota Lokale uitwerking Wmo-beleid en in de actiepuntenlijst. Roelfsema 

9 februari 2015     

Regio-overleg Sociale Agenda Het concept beleidsplan GGZ-inloopfunctie naar de raad sturen. Wethouder 

Roelfsema 

eind 2015 

Regio-overleg  Sociale Agenda De raad, voor de besluitvorming in HR, informeren over de rol van de 

gemeente in de coöperatie van zorgaanbieders. 

 

Wethouder 

Roelfsema 

4e kwartaal 2015 

19 februari 2015     

Raad Informatie ISD over 

PGB’s 

De raad informeren over de uitkomst van de controle door de ISD van 

PGB’s die verstrekt zijn aan personen die niet bij de ISD bekend 

waren, zodra de controle is afgerond. 

Wethouder 

Roelfsema 

2015 

Tussenbericht ISD 

29-6-2015 

(raad 17-9) 

Raad St. Jozefpark Met de raad van gedachten wisselen over de uitgangspunten voor de 

planontwikkeling van het St. Jozefpark. 

Wethouder 

Ten Hagen 

1e kwartaal 2016 

Raad Bestemmingsplan 

3e Loosterweg 130 

e.o. 

De mogelijkheid bekijken van invoering van een openbare checklist 

voor de te volgen procedure naar omwonenden toe, bij aanvragen van 

bouwvergunningen. 

Wethouder 

Ten Hagen 

2e helft 2015 

Raad Preventie- en 

Handhavingsplan 

Alcohol 

De raad regelmatig informeren over de uitvoering van het Preventie- 

en Handhavingsplan Alcohol 

Burgemeester 

Van Erk 

3e kwartaal 2015 

19 maart 2015     

Raad Hulp bij het 

huishouden 

De raad informeren over de uitvoeringsregels van de algemene 

voorziening zodra deze zijn vastgesteld. 

Wethouder 

Roelfsema 

zodra de regels 

zijn vastgesteld 

16 april 2015     

Raad Rapport Rkc 

Gemeentelijk Com-

municatiebeleid 

De raad betrekken bij de voorbereiding van het nieuwe 

communicatiebeleidsplan. 

Wethouder  

Snuif 

2015 

11 juni 2015     

Raad Gezondheids- en 

sportbeleid 

Voor sport- en gezondheidsbeleid twee aparte nota’s opstellen. 

 

Wethouder 

Roelfsema 

2016 

Raad Blijverslening Na intern overleg terugkomen op de suggesties voor een Wethouder 2015 
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VERGADERING ONDERWERP TOEZEGGING Actie verwacht 

van: 

Datum gereed: 

Blijverslening, waarmee ouderen langer in hun woning kunnen blijven 

wonen. 

Roelfsema 

Raad Duurzaamheids-

prijs 

De evaluatie van de Duurzaamheidsprijs aan de raad toesturen. Wethouder 

Ten Hagen 

zodra deze 

beschikbaar is 

24 juni 2015     

Raadscommissie Besteding gelden 

ISV 1 en 2 

Een presentatie geven over de korte termijn maatregelen in het kader  

van de centrumplannen. 

Wethouder 

De Jong 

september 2015 

(na besluit raad) 

25 juni 2015     

Raad Bibliotheek De vragen van de heer Boschma n.a.v. de memo over verplaatsing van 

de bibliotheek schriftelijk beantwoorden. 

Wethouder 

Roelfsema 

juli 2015 

9 juli 2015     

Raad Evaluatie HVVP In het driehoeksoverleg bespreken hoe de evaluatie van het HVVP 

geagendeerd kan worden. 

Burgemeester 

Van Erk 

augustus 2015 

Raad Herstel oever-

bescherming en 

historisch karakter 

Leidsevaart 

Met de belanghebbenden in overleg gaan over de uitwerking van het 

plan en de raad vóór de aanbesteding informeren over het definitieve 

ontwerp, waarbij de raad de gelegenheid krijgt nog suggesties te 

doen. 

Wethouder 

De Jong 

2015 

Raad Ontwerpbegroting 

2016 Holland 

Rijnland - Jeugd 

De motie inbrengen in het wethoudersoverleg Holland Rijnland van 

23 september 2015 en de raadscommissie informeren over de 

reacties. 

Wethouder 

Roelfsema 

Tussenbericht 31-

8 en 3-9 

17 september 2015     

Raad Bereikbaarheid 

112 

Het probleem van de bereikbaarheid 112 onder aandacht brengen 

van de directeur Veiligheidsregio. 

Burgemeester 

Van Erk 

2015 

Raad Programma 

Centrumontwikke- 

ling Hillegom 

De uitwerking van de centrumvisies gefaseerd en waar mogelijk  

voorzien van financiële onderbouwing naar de raad sturen. 

 

Wethouder 

De Jong 

2015 / 2016 

Raad Ontwerpbestem- 

mingsplan 

Kalkovensbrug 

Uitzoeken bij welke lopende projecten de inspraak beter opgepakt  

moet worden.  

 

Wethouder 

Ten Hagen 

2015 

Raad Ontwerpbestem- 

mingsplan 

Met de raad kijken naar de procedures bij het vaststellen van 

ontwerpbestemmingsplannen, waarbij ook de inspraakmatrix wordt 

Wethouder 

Ten Hagen 
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VERGADERING ONDERWERP TOEZEGGING Actie verwacht 

van: 

Datum gereed: 

Kalkovensbrug meegenomen (zie ook toezegging 19 februari 2015) 

1 oktober 2015     

Raadscommissie De Haven In gesprek gaan met booteigenaren en omwonenden van de Haven 

over een eventuele oprichting van een vereniging van booteigenaren 

en omwonenden en de raad hierover informeren.   

Wethouder 

De Jong 

Juli 2016 

14 oktober 2015     

Raadscommissie Omgevings-

vergunning 

1e Loosterweg 42 

Met de initiatiefnemer de suggestie bespreken om eventueel 

vrijkomende woonvoorzieningen te benutten voor Hillegomse 

starters op de woningmarkt.  

Wethouder 

Ten Hagen 

2015 

Raadscommissie Vluchtelingen-

problematiek 

Het rapport van de werkgroep met de raad bespreken voordat tot 

uitvoering wordt overgegaan. Als wordt voorgesteld verder te gaan 

dan de huisvesting van statushouders zal dit ter besluitvorming aan 

de raad worden voorgelegd. 

Burgemeester 

Van Erk 

2015 

28 oktober 2015     

Raadscommissie Centrumontwikke-

ling 

Het nieuwe bomenplan wordt besluitvormend naar de raad gestuurd. 

 

Wethouder 

De Jong 

1e kwartaal 2016 

29 oktober 2015     

Raad Ontwerp Woon- 

visie 2015-2019 

De nog te maken afspraken met woningcorporatie Stek naar de raad  

sturen. 

Wethouder 

Ten Hagen 

2015 

12 november 2015 Evaluatie 

Duurzaamheids-

agenda 

De raad informeren over de beschikbaarheid van de buurtauto voor 

raadsleden. 

 

Wethouder 

Ten Hagen 

2015 

 


