
 

ACTIELIJST RAADSAVOND 26 APRIL 2012 

 

VERGADERING ONDERWERP TOEZEGGING Actie 

verwacht van: 

Datum gereed: 

28 april 2011     

Informatieavond Aanpak leegstand 

bedrijfsgebouwen 

Een studiemiddag organiseren voor raadsleden over dit onderwerp.  

Tijdens deze bijeenkomst wordt de notitie van het college over 

leegstand in het buitengebied verder uitgewerkt. 

Wethouder 

Van Griensven 

2
e

 kwartaal 2012 

(Tussenbericht 

6-3-2012) 

Informatieavond Aanpak leegstand 

bedrijfsgebouwen 

Een economisch beleidsplan opstellen, waarbij ook de mogelijkheden 

van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) binnen bedrijfspanden 

op bedrijventerreinen en de relatie tussen leegstand winkels en het  

masterplan Centrum opgenomen worden. 

Wethouder 

Van Aken 

2
e

 kwartaal 2012 

(Tussenbericht 

6-3-2012) 

9 juni 2011     

Raad Verkeersbord 

kruising N208-

N207 

Mogelijkheid onderzoeken om samen met provincies N- en Z-Holland 

zelf een aanpassingsvoorstel te maken op kosten van gemeente 

Hillegom. (tekst gewijzigd na tussenbericht) 

Wethouder 

Van Griensven 

(tussenbericht  

25-4-2012) 

27 oktober 2011     

Voorronde Veiligheidsbeleid De raad informeren over nieuw hondenbeleid. Wethouder 

Van Aken 

na zomer 2012 

15 december 2011     

Raad Aanscherping Wet 

werk en bijstand 

De raad door de ISD laten informeren over de gevolgen van de 

aanscherping voor Hillegom 

Wethouder 

Van Rijnsberk 

2
de

 kwartaal 2012 

2 februari 2012     

Voorronde Uitvoeringsprogr. 

Struct.Wonen 

De jaarlijkse monitor van het uitvoeringsprogramma Structuurvisie 

Wonen wordt ter kennisgeving naar de raad gestuurd. 

Wethouder  

Van Griensven 

februari 2013 

1 maart 2012     

Raad Antwoordbrieven De antwoordbrieven aan mevrouw Roos (op stuk nr.15) en familie Vijn 

Visser (op stuk nr.9) komen ter inzage voor de raad. 

Wethouder  

Van Griensven 

juni 2012 

22 maart 2012     

Raad Buitengebied 

Goed Wonen 

De raad wordt op de hoogte gehouden van de stand van zaken bij de 

inrichting van het buitengebied bij project Goed Wonen 

Wethouder  

Van Griensven 

Tot de voltooiïng 

van het project 

26 april 2012     

Raad Parkeren 

Wilhelminalaan 

De raad wordt geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking  

tot het parkeren aan de Wilhelminalaan. 

Wethouder 

Van Griensven 

juli 2012 

Raad Industrieterrein 

Pastoorslaan 

De raad ontvangt een afschrift van de brief van het college aan de 

gedeputeerde over uitspraken van de wethouder over omzetting van 

industrieterrein aan de Pastoorslaan. 

Wethouder 

Van Aken 

mei 2012 

 


