
 

*Z01BCAB4D4A* 1 

R
A

A
D

S
V

O
O

R
S
T
E
L
  

GEMEENTE HILLEGOM 
Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom  T 14 0252 

Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252 - 537 290 

 E info@hillegom.nl 

 I www.hillegom.nl 

 
 

 

 Griffie Pia Teeuwen Raadsvoorstel 

Nr.    3. Bestuur\6321 

Raad   04-02-2016  

Agendanummer  6  

 

Onderwerp: 

Ingekomen stukken 

 

Wij stellen voor te besluiten:  

- 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:   

  Gemeente Heerhugowaard (52852), aangenomen motie m.b.t. 

gemeenschappelijke regeling Cocensus 

  Stichting Vrienden van Oud Hillegom en aanwonenden Noorder Leidsevaart 

(53265), beschoeiing Noorder Leidsevaart 

 Raad van State (53424), deskundigenverslag bestemmingsplan Fordmuseum 

 

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

 Stichting Meent van der Sluis (53155), bijzonder subsidieverzoek i.v.m. 

aardbevingen Groningen 

 

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

 Veiligheidsregio Hollands Midden, informatiebijeenkomsten en stukken Algemeen 

Bestuur dd 26-11-2015 

 

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

 B. Dijk (52851), houtrookuitstoot 

 B. Dijk (53000), lichthinder 

 B. Hoek (52692), VVD wil subsidie op houtkachels 

 Buurtvereniging ‘de Buurt’ (53284), verkeerssituatie 

 College (6229), 3e kwartaalrapportage Toezicht openbare ruimte 2015 

 College (6036), jaarverslag archiefinspectie 2014 

 College (6238), plan van aanpak rechtmatigheid 2013-2015 met 1 jaar verlengen 

 College (6247), begroting Jeugdhulp 2016 

 College (6254), paraplubestemmingsplan prostitutieregels 

 College (6093), programma handhaving 2016 en evaluatie programma 2015  

 College (8361), memo evaluatie verordening leerlingenvervoer 2014  

 College (6202), memo uitkomst burgerpanel, social media en dienstverlening 

 College, evaluatie Duurzaamheidsprijs Bollenstreek 2009-2015  



 

   

 
 College (6285/51609), interbestuurlijk toezicht 2014 en evaluatie en 

doorontwikkeling interbestuurlijk toezicht 

 College (53175), afschrift informatiebrief aan omwonenden iz werkzaamheden 

Woonzorgzone 

 College (53119), afschrift brief aan omwonenden Palet iz tijdelijke parkeerzone 

Abellalaan 

 College (53204), beantwoording motie verkoop gemeente-eigendommen 

 College, mailbericht dd 29-12-2015 iz kosten opvang vluchtelingen 

 Daadkracht, Nationaal Raadsledenonderzoek 2014 

 Fractievoorzitter Bloeiend Hillegom (52899), beëindiging burgerlidmaatschap  

mw P. Kroon 

 College (53178), afschrift brief aan dhr. J. Glas iz ontwerp inrichting Naronalaan 

 Gemeente Losser (52643), motie handhaven mogelijkheid instellen 

Rekenkamercommissie 

 Holland Rijnland, afschrift brief aan gemeente Leiderdorp iz sturing Holland 

Rijnland 

 J. Glas (53297), afschrift brief aan burgemeester iz inrichting terrein rondom 

Naronalaan 

 MareFlex (52897), productportfolio 2016 MareFlex 

 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, circulaire per januari 

2016 geïndexeerde bedragen voor politieke ambtsdragers gemeenten 

 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (53041), circulaire 

Wijzigingen in de Gemeentewet 

 Nationaal Landschap Groene Hart (53012), verslag van de Proeffabriek: samen 

werken aan de toekomst van het Groene Hart 

 Natuur & Milieu (53027), duurzaam inkopen mobiliteit bij gemeenten 

 Nysingh Advocaten (52831), afschrift brief aan college iz reconstructie Hoftuin 

 Provincie Zuid-Holland (52930), begroting 2016 en jaarrekening 2014 Holland 

Rijnland 

 Raadslid.nu, herfstbrief 2015 Raadslid.nu 

 Raad van State (53428), uitspraaktermijn verlengd bestemmingsplan  

3e Loosterweg 130 e.o. 

 Raad voor het openbaar bestuur, Advies Wisselwerking 

 Rekenkamercommissie Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout (52727), start 

rekenkameronderzoek omvang juridische dienstverlening 

 SDN (52773), aandacht voor problemen in zorg, Wmo en andere sociale diensten 

 Staatssecretaris VWS, afschrift kwartaalbrief uitvoering Wmo 2015  

 

E.  Wij stellen u voor te besluiten conform het advies van het college:  

 Holland Rijnland (52753), zienswijze concept actualisatie kantorenstrategie 

Holland Rijnland 

 Provincie Zuid-Holland (53200), toezichtregime begroting 2016 

De conceptreactie van het college treft u bijgaand aan. 

 



 

   

 
F.  Wij stellen u voor bij het desbetreffende agendapunt te behandelen:  

 GR KDB (52924), begrotingswijziging 2015            

 College (52798), managementletter 2015  

 

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

griffier voorzitter 
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Nr. 3. Bestuur\6321 

Raad    04-02-2016 

Agendanummer   6 

 

Onderwerp: 

Ingekomen stukken 

 

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 vergadering van 4 februari 2016  

 

 

 

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

griffier voorzitter 

 
 


