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Raadsvoorstel Besluitvormend

Ingekomen stukken raad 

aan: de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-20-109164
datum voorstel: 30 oktober 2020
datum collegevergadering:  ---
datum raadsvergadering: 5 november 2020 
agendapunt: 6
portefeuillehouder: Dhr. A. van Erk
behandelend ambtenaar: Elma Hulspas-Jordaan
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): geen
C. Wij stellen u voor advies van het college te vragen over: geen

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

Ingekomen stukken van college aan raad:
 D01 College, raadsbrief toekomstvisie en businesscase GR KDB
 D02 College, stand van zaken participatie- en re-integratiebeleid
 D04 College, persbericht Holland Rijnland, kaart voor wind- en zonne-energie in HR
 D07 College, raadsmail d.d. 16 oktober 2020 inzake Coronacrisis

Overige:
 D03 VRHM, 15e noodverordening COVID-19 (incl. ministriële aanwijzing) 14-10-2020
 D05 VRHM, 11e brief aan de raden over COVID-19 
 D06 Duurzaamheidsprijs Duin- & Bollenstreek, Thomas Clavaux wint de 

duurzaamheidsprijs
 D08 RDOG HM, gewijzigde planning voortgang proces 2e businesscase RDOG HM
 D09 BouwKollektief, woningnood en mogelijkheden voor starters
 D10 Bollenstreekhout Coöperatie, duurzame ontwikkelingen/klimaatadaptatie/ 

projectontwikkeling/groen beleid beheer en onderhoud
 D11 BOVAK (Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders) en NKB (Nederlandse 

Kermisbond), voorbereidingen kermisseizoen 2021
 D12 Dhr. M.A. Dijkshoorn, beëindigen plaatsvervangend lidmaatschap Auditcommissie
 D13 RDOG HM, reactie op zienswijze gemeente Hillegom op 1e begrotingswijziging 2020 

en programmabegroting 2021 RDOG
 

Nieuwsbrieven:



 Dn01 VNG, ledenbrief 20/075 Wijziging Model-APV (OMG)
 Dn02 VNG, ledenbrief 20/066 Sociaal ondersteuningspakket voor burgers in quarantaine en 

de rol van gemeenten 
 Dn03 ODWH, nieuwsbrief nr. 3 oktober 2020
 Dn04 Stichting Vrienden van Oud Hillegom, Hangkouserieën oktober 2020
 Dn05 VNG, ledenbrief 20/077 Uitstel Buitengewone ALV, doorgaan VNG Bestuurdersdag 27 

november en bekendmaking benoeming waarnemers in VNG bestuur en commissies
 Dn06 Economic Board Duin- & Bollenstreek, nieuwsbrief Economic Board introduceert 

Vrijlanders
 Dn07 Commissie voor de milieueffectrapportage (MER), nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 7

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



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 5 november 2020,

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