
Raadsvoorstel Besluitvormend

Ingekomen stukken raad 

aan: de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-20-109164
datum voorstel: 3 juli 2020
datum collegevergadering:  ---
datum raadsvergadering: 9 juli 2020 
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: 
 A01 Stichting Sociale Databank Nederland, verzoek verklaren of verpleeg- en 

verzorgingshuizen beschermd zijn tegen besmetting met virus of bacterie
 A02 Gemeenteraad Noordoostpolder, motie ALV-VNG inzake financiën invoering 

Omgevingswet
 A03 Gemeenteraad Enschede, voortgang actie ‘Stop de begrotingserosie’

B. Wij stellen u voor door het college te laten afhandelen (bevoegdheid college): geen
C. Wij stellen u voor advies van het college te vragen over: geen

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

Ingekomen stukken van college aan raad:
 D04 College, raadsmail d.d. 12-06-2020 stand van zaken Coronacrisis
 D07 College, raadsbrief Ontwerp Omgevingsplan Buitengebied en Zanderij opnieuw ter 

visie
 D09 College, raadsbrief Zienswijze ontwerp Omgevingsverordening provincie Zuid-Holland
 D11 Wethouder Hoekstra, vervolg inzet Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) subsidie
 D14 College, raadsbrief Starten procedure ontwerpbestemmingsplan 3e Loosterweg e.o.
 D15 College, raadsbrief Informeren terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Wonen
 D21 College, raadsbrief Jaarrapportage jeugdhulp 2019
 D23 College, raadsbrief d.d. 26-06-2020 stand van zaken Coronacrisis
 D25 College, raadsbrief Stichting Hillegom Marketing ‘jaarstukken 2019 en convenant 

voor bepaalde duur inzake financiering 2020-2021’
 D26 College, raadsbrief Besluitvorming integrale toegang
 D30 College, raadsbrief Zienswijze op Ontwerp-Luchtvaartnota

 
Overige:



 D01 Nationale Ombudsman, aanbieding rapport ‘Hinderbaan zonder finish’, een 
onderzoek naar knelpunten in de toegang tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen

 D02 Groep Straal-zelf, de naakte waarheid
 D03 Gemeenteraad Kerkrade, motie afschaffen verhuurdersheffing
 D05 Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM), 7e noodverordening COVID-19 VRHM 

15-06-2020
 D06 Toiletalliantie e.a., red het toerisme door toiletunits
 D08 VRHM, stand van zaken COVID-19 VRHM (brief nr. 8)
 D10 Sportvisserij MidWest Nederland, Regionale Energie Strategie en sportvisserij
 D12 Vereniging Behoud de Polders (VBdP), handhavingsverzoek beheer paardenweiden in 

broedseizoen
 D13 Gemeenteraad Edam-Volendam, motie ter behoud lokale rekenkamerfunctie
 D16 Freedom Above All, stop de corona noodwet
 D17 Dhr. J.J.R. Jansen/fractie Bloeiend Hillegom, afscheid fractie Bloeiend Hillegom
 D18 Mw. T. van Wijck, beëindiging werkzaamheden voor de Rekenkamercommissie 

Hillegom en Lisse
 D19 Inwoner Hillegom, Hillegom een super gemeente voor de burger
 D20 Stichting VluchtelingenWerk Nederland e.a., update campagne #500 kinderen
 D22 E-mailer, kritische beschouwing racisme Zwarte Piet
 D24 Gemeenteraad Renkum, motie ‘Onhoudbaar’
 D27 Bewoners Omgevingsraad Schiphol (ORS), luchtvaartnota en Schiphol

Het college geeft met raadsbrief D30 inzage in de reactie op de ontwerp Luchtvaartnota.
 D28 VRHM, 8e noodverordening COVID-19 VRHM 01-07-2020
 D29 Sportvisserij MidWest Nederland, kennis maken met de sportvisserij
 D31 ISD Bollenstreek, Handhavingsbeleidsplan sociaal domein ISD 2020-2023
 D32 Gemeenteraad Noordoostpolder, motie Behoud Rekenkamer(functie)s
 D33 PerSaldo, Corona enquête achterban

 
Nieuwsbrieven:

 Dn01 VNG, ledenbrief 20/031 Uitvoeringsplan Klimaatakkoord
 Dn02 VNG, ledenbrief 20/033 Meerjarige Transitiestrategie Common Ground
 Dn03 Duurzaamheidsprijs Duin- & Bollenstreek, persbericht ‘De streek laat zich weer van 

haar beste, creatieve kant zien’
 Dn04 VNG, ledenbrief 20/039 LOGA 20/04 Gezamenlijke vragenlijst VNG en vakbonden
 Dn05 VNG, ledenbrief 20/037 Stand van zaken nieuwe wet inburgering
 Dn06 VNG, ledenbrief 20/040 Ledennieuwsbrief Corona-crisis nr. 12
 Dn07 VNG, ledenbrief 20/040 Ledennieuwsbrief Corona-crisis nr. 13
 Dn08 VNG, ledenbrief 20/041 Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed 

vastgesteld
 Dn09 VNG, ledenbrief 20/043 Stand van zaken aanvullende onderzoeken herijking verdeling 

gemeentefonds
 Dn10 VNG, raadsledennieuwsbrief juni/juli 2020
 Dn11 VNG, ledenbrief 20/044 Ledennieuwsbrief Corona-crisis nr. 14
 Dn12 VNG, ledenbrief 20/045 Bekendmaking uitslagen ledenraadpleging

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,

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 9 juli 2020,

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