
 

 

 

Raadsvoorstel Besluitvormend 

 
Ingekomen stukken raad  

 

aan:  de raad van de gemeente Hillegom 

 

zaaknummer:   Z-19-069307 

datum voorstel:   28 juni 2019 

datum collegevergadering:  --- 

datum raadsvergadering:  11 juli 2019 

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:  

 Erfgoedvereniging Heemschut, Java-gebouw Van den Endelaan 52 

 Fietsersbond afd. Hillegom, splitsing Leidsestraat/Olympiaweg met rechtsaf strook óf 

rotonde 

 Inwoners Hillegom, discussie Stationsgebied/Tweede Loosterweg 

 Inwoners Hillegom, communicatie over plan van aanpak fietsparkeren 

 

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

 Inwoners Hillegom, groenstrook achter woningen Molenlaan 

 

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

 CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek, zienswijze inzake actualisatie 

Omgevingsvisie Hillegom  

 Stichting Vrienden van Oud Hillegom, zienswijze inzake actualisatie Omgevingsvisie  

Hillegom 

 

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

 College, raadsbrief Start bestemmingsplanprocedure IKC Weerlaan 

 College, raadsbrief Rapport inzake jaarrekening 2018 Economic Board Duin- en 

Bollenstreek 

 College, raadsbrief Onderzoek naar lood in de bodem bij kinderspeelplaatsen in Hillegom 

 Omgevingsdienst West-Holland, publieksjaarverslag 2018 

 Sportvisserij MidWest Nederland, jaarverslag 2018 

 Stichting Dutch Child Center, mail aan leden VNG inzake systeemfouten bij jeugdzorg-

organisaties en rechterlijke macht 

 VNG, jaarverslag 2018 

 

  



 

 

Nieuwsbrieven: 

 Gemeente Hillegom, nieuwsbrief Herinrichting Van Nispenpark juni 2019 

 Gemeente Leiden, Interne Nieuwsbrief Regio 2019-37 t/m 42  

 Holland Rijnland, nieuwsbrief juni 2019 

 Stichting Dorp, Stad en Land Adviseurs Omgevingskwaliteit, magazine Toon mei 2019 

 VNG, ledenbrief 19/044 – Moties, amendement en preadviezen bestuur ALV 5 juni 2019 

 VNG, ledenbrief 19/045 – Implementatie abonnementstarief Wmo 

 VNG, ledenbrief 19/046 CVA/LOGA 19/05 – Aanpassing voorbeeldregeling melden 

vermoeden misstand 

 VNG, ledenbrief 19/047 – Wijziging model Algemene subsidieverordening 2013 

 VNG, ledenbrief 19/049 LOGA 19/06 – Nadere uitwerking Akkoord Reparatie FLO- 

overgangsrecht voor brandweerpersoneel 

 VNG, ledenbrief - Rectificatie aangepaste modelverordening kwaliteit VTH 

Omgevingsrecht 

 

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 van 28 juni 2019, 

 

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 11 juli 2019, 

 

 

 

 

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


