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 ACTIELIJST 19 FEBUARI 2015 

 

VERGADERING ONDERWERP TOEZEGGING Actie 

verwacht van: 

Datum gereed: 

21 juni 2012     

Raad PolitieKeurmerk 

Veilig Wonen 

Gewijzigd 10-01-2013 in: Met Stek en de VVE Goed Wonen de 

(on)mogelijkheden voor aanpassing aan eisen PKVW en certificering 

bezien en de raad hierover berichten. 

Wethouder 

Ten Hagen 

zo spoedig 

mogelijk  

4 oktober 2012     

Raad Ontwerpfase N208 

fase 3 

De raad kan opnieuw een afweging maken tussen kruising en 

rotonde Pastoorslaan/Weerlaan bij de presentatie van het definitief 

ontwerp, waarbij dan ook nieuwe informatie over de Duinpolderweg 

kan worden betrokken. 

Wethouder 

Ten Hagen 

als fase 3 aan de 

orde komt 

11 oktober 2012     

Informatie-

bijeenkomst 

Het CJG Een evaluatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin meenemen bij de 

transitie van de Jeugdzorg 

Wethouder 

Roelfsema 

2015 

6 maart 2014     

Informatie- 

bijeenkomst 

Onderzoek 

verhoging niveau 

groen 

Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor subsidies voor 

groenvoorzieningen. 

 

Wethouder  

De Jong 

bij raadsvoorstel 

over groen april-

mei 2015 

12 juni 2014     

Raad Programma-

rekening  

Alerter zijn op fouten in de teksten en tabellen bij de volgende 

programmarekening. 

Wethouder 

De Jong 

mei 2015 

Raad Hillegoms Verkeers- 

en VervoersPlan 

Het HVVP met de raad evalueren, waarbij ook aandacht wordt 

besteed aan de bewegwijzering. 

Wethouder 

Ten Hagen 

1
e

 kwartaal 2015 

Raad N208 fase 3 De raad de benodigde informatie verschaffen om vooraf een afwe-

ging te kunnen maken tussen herinrichting en (groot) onderhoud 

van de N208 vanaf de Maerten Trompstraat tot de gemeentegrens. 

Wethouder 

Ten Hagen 

na afronding van 

fase 1 en 2 

12 juni 2014     

Raad Overlast door 

honden in relatie 

tot afschaffing 

hondenbelasting 

De overlast door honden meten om na te gaan of deze vermindert 

door afschaffing van de hondenbelasting. 

Wethouder 

De Jong 

eind 2014 en eind 

2016 

4 september 2014     

Uitwisseling Bestuurs- 

rapportage 2014 

De raad een overzicht sturen van de bedragen 

die vanuit het Gemeentelijk Rioleringsplan overgeheveld zijn naar de 

N208. 

Wethouder 

Ten Hagen 

bij de afrekening 

van de N208 
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VERGADERING ONDERWERP TOEZEGGING Actie 

verwacht van: 

Datum gereed: 

18 september 2014     

Raad Verordening 

Leerlingenvervoer 

De verordening evalueren. Wethouder 

Snuif   

eind 2015 

Raad Wet Markt en 

Overheid 

Het raadsbesluit van 18-9-2014 evalueren. Wethouder 

Roelfsema 

voor april 2015 

16 oktober 2014     

Raad Groenbeleidsplan Een voorstel met dekkingsplan over de groenvoorziening aan de 

raad voorleggen. 

Wethouder 

De Jong 

april-mei 2015 

Raad Verordening 

Jeugdhulp 2015 

De Verordening Jeugdhulp 2015 kwalitatief evalueren. Wethouder 

Roelfsema 

3
e

 kwartaal 2015 

13 november 2014     

Raad Bouwplan locatie 

Schoonderbeek 

Zorgen voor een gemeentelijke inbreng bij het betrekken van 

belanghebbenden bij het bouwplan. 

Wethouder 

Ten Hagen 

2015 

Raad Gemeentelijke 

heffingen 

Met de raad de maatstaven bespreken voor de omslag van de te 

heffen bedragen over de betalers. 

Wethouder 

De Jong 

2015 

20 november 2014     

Informatieavond Centrumplannen De raad wordt geïnformeerd of de centrumplannen in tegenspraak  
zijn met de provinciale en regionale plannen. 
 

Wethouder  

De Jong 

voor de 

vaststelling van 

de visie 

11 december 2014     

Raad Verordeningen 

Participatiewet 

In het overleg over het Servicepunt Werk inbrengen dat het belangrijk is 

te kijken of de functies bij bedrijven wel of niet structureel worden 

ingevuld. 

Wethouder 

Snuif 

1
e

 kwartaal 2015 

Raad Verordeningen 

Participatiewet 

In september 2015 een bijeenkomst organiseren met als onderwerp  

de evaluatie van de invoering van de Participatiewet. 

Wethouder 

Snuif 

september 2015 

Raad Addendum 

Wmo-verordening 

Een bijeenkomst organiseren over de gevolgen van het beoordelen 

van inkomen en vermogen binnen de Wmo-verordening. 

Wethouder 

Roelfsema 

1e kwartaal 2015 

8 januari 2015     

Uitwisseling Lokale Uitwerking  

Wmo beleid 

Een evaluatie over de aansturing van de sociale teams vanuit de 

verschillende organisaties opstellen en deze naar de raad sturen. 

Wethouder 

Roelfsema 

2015 
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VERGADERING ONDERWERP TOEZEGGING Actie 

verwacht van: 

Datum gereed: 

Uitwisseling Lokale Uitwerking  

Wmo beleid 

Met zorgverleners in gesprek gaan over een eventuele woonruimte in 

Hillegom in het kader van Beschut Wonen en de raad hierover  

informeren. 

Wethouder 

Roelfsema 

1 maart 2015 

22 januari 2015     

Raad Planschadezaak 

W.P. Meulblok 

De raad actief informeren over de planschadezaak van de heer 

Meulblok. 

Burgemeester 

Van Erk 

zodra er iets te 

melden valt 

Raad Lokale Uitwerking  

Wmo beleid 

Een reactie geven op het verzoek van het CDA om 

wijkverpleegkundigen hun indicerende rol te laten behouden. 

Wethouder 

Roelfsema 

2015 

Raad Lokale Uitwerking  

Wmo beleid 

Een reactie geven op het verzoek van Bloeiend Hillegom om een 

evaluatie te verstrekken van de opvang door de gemeente Leiden van 

Hillegomse daklozen. 

Wethouder 

Roelfsema 

2015 

Raad Lokale Uitwerking  

Wmo beleid 

Antwoord geven op de vraag wie of wat bedoeld wordt met “we” in de 

nota Lokale uitwerking Wmo-beleid en in de actiepuntenlijst. 

Wethouder 

Roelfsema 

2015 

9 februari 2015     

Regio-overleg Sociale Agenda Het concept beleidsplan GGZ-inloopfunctie naar de raad sturen. Wethouder 

Roelfsema 

maart 2015 

Regio-overleg Sociale Agenda De raad informeren welke middelen beschikbaar zijn voor de 

kwartiermakers van de Jeugd- en gezinsteams.  

Wethouder 

Roelfsema 

maart 2015 

Regio-overleg Sociale Agenda De raad, voor de besluitvorming in HR, informeren over de rol van 

de gemeente in de coöperatie van zorgaanbieders. 

Wethouder 

Roelfsema 

maart 2015 

Regio-overleg Sociale Agenda Bij het Bureau Leerplicht informeren of er ook Hillegomse kinderen 

zijn die vrijstelling hebben van de leerplicht en of extra inzet 

mogelijk is. 

Wethouder 

Snuif 

maart 2015 

19 februari 2015     

Raad Informatie ISD over 

PGB’s 

De raad informeren over de uitkomst van de controle door de ISD 

van PGB’s die verstrekt zijn aan personen die niet bij de ISD bekend 

waren, zodra de controle is afgerond. 

Wethouder 

Roelfsema 

2015 

Raad St. Jozefpark Met de raad van gedachten wisselen over de uitgangspunten voor de 

planontwikkeling van het St. Jozefpark. 

Wethouder 

Ten Hagen 

1
e

 helft 2015 

Raad Bestemmingsplan 

3
e

 Loosterweg 130 

e.o. 

De mogelijkheid bekijken van invoering van een openbare checklist 

voor de te volgen procedure naar omwonenden toe, bij aanvragen 

van bouwvergunningen. 

Wethouder 

Ten Hagen 

1
e

 helft 2015 

Raad Preventie- en 

Handhavingsplan 

Alcohol 

In de sanctietabel bij het laatste punt een verwijzing naar artikel 4 

van de Drank- en Horecaverordening opnemen. 

Burgemeester 

Van Erk 

maart 2015 

Raad Preventie- en 

Handhavingsplan 

Alcohol 

Antwoord geven op de vraag door wie opgelegde boetes worden 

geïncasseerd (Rijk of gemeente). 

Burgemeester 

Van Erk 

maart 2015 
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VERGADERING ONDERWERP TOEZEGGING Actie 

verwacht van: 

Datum gereed: 

Raad Preventie- en 

Handhavingsplan 

Alcohol 

Nagaan of controlebevindingen aan bedrijven en instellingen worden 

voorgelegd ter verificatie, voordat sancties worden opgelegd. 

Burgemeester 

Van Erk 

maart 2015 

Raad Preventie- en 

Handhavingsplan 

Alcohol 

De raad regelmatig informeren over de uitvoering van het Preventie- 

en Handhavingsplan Alcohol 

Burgemeester 

Van Erk 

2015 

 


