
 

 

 

Raadsvoorstel Besluitvormend 

 
Ingekomen stukken raad  

 

aan:  de raad van de gemeente Hillegom 

 

zaaknummer:   Z-19-069307 

datum voorstel:   28 november 2019 

datum collegevergadering:  --- 

datum raadsvergadering:  12 december 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: geen 

 

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

 Inwoner Hillegom, zebrapad bij station 

 

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

 Gemeente Hillegom, aanvraag omgevingsvergunning Leidsestraat 201 

 Omgevingsdienst West-Holland, verzoek indienen zienswijze 2e begrotingswijziging 2019 

en 1e begrotingswijziging 2020 ODWH 

 

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

 College, raadsbrief Stand van zaken Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Hillegom 

2018-2022 

 College, afschrift brief aan bewoners inzake dwangsom De Zuilen 

 College, raadsbrief Zienswijze college op fusie tussen Stek en de Noordwijkse 

Woningstichting 

 College, landelijke ontwikkelingen jeugdhulp 

 College, raadsbrief Instemming klimaatakkoord 

 College, raadsbrief Project Zorg- en Veiligheidstafel Jeugd 

 Wethouder Van Trigt, berichtgeving Plein28 

 Fractievoorzitter DURF Katwijk, klimaatakkoord 

 Fietsersbond afdeling Hillegom, reactie/slotadvies n.a.v. presentatie kruising Leidsestraat/ 

Olympiaweg 

 Gedeputeerde Staten provincie Zuid-Holland, afschrift brief aan colleges Zuid-Holland 

inzake rapportage Interbestuurlijk Toezicht over 2018 

 Gedeputeerde Staten provincie Zuid-Holland, afschrift brief aan Provinciale Staten inzake 

financiële druk gemeenten 

 Gemeenteraad Bergen op Zoom, motie financiële problemen door de Rijksoverheid 



 

 

 Gemeenteraad Duiven, motie Samen trap-op trap-af 

 Gemeente Pijnacker-Nootdorp, motie Gemeentefonds trap-op trap-af 

 Gemeenteraad Rheden, motie Trap-op trap-af 

 Gemeenteraad Westerkwartier, motie Gemeentefonds 

 Holland Rijnland, zienswijzen Regionale Agenda 2019-2023 en nota van beantwoording 

Holland Rijnland 

 Inwoner Hillegom, bedankbrief vernieuwing fietspad langs N208 

 Inwoner Rotterdam, waar vindt racisme plaats / kick-out Zwarte Piet 

 Dhr. L. van der Kallen, boos over ruimte in regels 

 Nationale Ombudsman, problematiek Wmo-hulpmiddelen 

 Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (NVR), herfstbrief NVR 2019 

 Ondernemingsraad HLTsamen, tussenevaluatie HLTsamen 

 Oogstfonds, onderzoeksopdracht aan Oogstfonds 

 Wij graven elektrisch.nl, woorden of daden, wij graven elektrisch 

 

Nieuwsbrieven: 

 Centrum Jeugd en Gezin Hillegom, nieuwsbrief november 2019 

 Economic Board Duin- en Bollenstreek, nieuwsbrief Nog meer business cases en projecten 

van start 

 Gemeente Leiden, interne nieuwsbrief regio stopt 

 Gemeente Zandvoort, nieuwsbrief Zandvoort Formule1 november 2019 

 Holland Rijnland, nieuwsbrief Regionale Agenda 2019-2023 

 Platform Slappe Bodem, nieuwsbrief november 2019 

 VNG, ledenbrief 19/086 Nieuwe afspraken Raamovereenkomst Verpakkingen 

 VNG, ledenbrief 19/087 Uitnodiging Buitengewone ALV en VNG Bestuurdersdag 

 VNG, ledenbrief 19/093 Instemming Klimaatakkoord 

 VNG, ledenbrief 19/094 Arbeidsvoorwaarden voor onderkant arbeidsmarkt: 

Geactualiseerd gemeentelijk standpunt 

 VNG, ledenbrief 19/096 Samenwerking gemeenten/zorgverzekeraars 

 VNG, ledenbrief 19/097 Bekendmaking ontbreken tegenkandidaten vacatures VNG 

bestuur en commissies 

 VNG, ledenbrief 19/098 Mobiliteit 

 VNG, ledenbrief 19/099 Wijziging Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen 

 VNG, ledenbrief 19/101 Totaalpakket moties, preadviezen en brieven Buitengewone ALV 

29 november 2019 

 

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:  

 Holland Rijnland, 8e wijziging gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland 

 

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 november 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 12 december 2019, 

 

 

 

 

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


