
Raadsvoorstel Besluitvormend 
 
Ingekomen stukken raad 

 

aan:  de raad van de gemeente Hillegom  

 

zaaknummer:   Z-17-001901/3280  

datum voorstel:    5 april 2017  

datum collegevergadering:  11 april 2017 

datum raadsvergadering:  20 april 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:  

 Dhr. A. Hoogendoorn, uitstel snoeiwerkzaamheden Van Nispenpark in verband met 

broedseizoen 

 

B. Wij stellen u voor door het college te laten afhandelen (bevoegdheid college): geen 
C. Wij stellen u voor advies van het college te vragen over: geen 

 

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

 College, afschrift brief van de Provincie Zuid-Holland aan Provinciale Staten inzake 

voortgangsrapportage ‘Slimmer en sterker bestuur in Zuid-Holland’ 

 College, collegebesluit Samenwerkingsovereenkomst Gebiedsprogramma Bollenstreek 

 College, collegebesluit Garantstelling Stichting PCPO ter bevordering fusie met Sophia 

Stichting 

 College, afschrift brief aan omwonenden De Zuilen inzake informatie De Zuilen 

 Dhr. B.R. Boonstra (werkgroep Rookoverlast), Chroom-6 en arsenicum in houtrook, kom 

in actie tegen kanker 

 Daadkracht, Nationaal Raadsledenonderzoek 2017 

 Holland Rijnland, jaarverslag Regionale Urgentiecommissie Woonruimteverdeling 2016 

 Provincie Zuid-Holland, begrotingscirculaire 2018-2021 

 Raad voor Dierenaangelegenheden, hondenbeten aan de kaak gesteld 

 Werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en Bollenstreek, jaarrekening 2016 GR KDB 

 

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 

GEMEENTE HILLEGOM Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom T 14 0252 

Postbus 32,2180 AA Hillegom F 0252-537290 

 E info@hillegom.nl 

 I www.hillegom.nl 



 

 

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 20 april 2017, 

 

 

 

 

de griffier       de voorzitter 

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

 

 

 

 


