
 

 

 

Raadsvoorstel Besluitvormend 

 
Ingekomen stukken raad  

 

aan:  de raad van de gemeente Hillegom 

 

zaaknummer:    

datum voorstel:   8 januari 2020 

datum collegevergadering:  --- 

datum raadsvergadering:  23 januari 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: geen 

 

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

 B01 Inwoner Hillegom, huisvuilcontainers in Meer en Dorp en rest in Hillegom 

 B02 Inwoner Hillegom, verzoek verwijderen coniferen 

 B03 Inwoner Hillegom, aandachtspunten Beeklaan 

 B04 Omgevingsdienst West-Holland (ODWH), Kadernota 2021 

 B05 Bridgeclub TVO, terugkeer bridgeclub naar Plein28 

 B06 Inwoner Hillegom, reactie op afhandeling verzoek verwijderen coniferen (B02) 

 

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

 C01 Gemeente Hillegom, aanvraag omgevingsvergunning Stationsweg 13 

 

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

 

Ingekomen stukken van college aan raad: 

 D02 Wethouder Van Rijn, mailbericht proces om tot een nieuwe BIZ in 2020 te komen 

 D03 College, raadsbrief Beantwoording motie ‘Beleidswijziging Plein28 door WelzijnsKompas’  

 D05 College, raadsbrief Plan van aanpak energietransitie 

 D06 College, raadsbrief Hillegom – stand van zaken Schipholdossier 2019 

 D08 College, raadsbrief Verbetering bereikbaarheid Bollenstreek en Keukenhof door inzet 

NS-stations, huurfietsen en pendelbus 

 D09 Wethouder Hoekstra, afschrift brief Holland Rijnland aan Gedeputeerde Staten PZH 

inzake verheldering over het coalitieakkoord ten aanzien van duurzame opwek energie 

 D10 College, raadsbrief Deelname Meedoen! 

 D11 Wethouder Van Rijn, mailbericht kerstbomeninzamelactie Tjarda 

 D17 College, collegebesluit d.d. 03-12-2019 inzake garantstelling aan Greenport 

Ontwikkelingsmaatschappij 



 

 

 D18 College, raadsbrief Stand van zaken integrale toegang Hillegom 

 D19 College, collegebesluit d.d. 10-12-2019 inzake prestatieafspraken Hillegom 2020 

 D20 College, raadsbrief Plan van aanpak registratie en huisvesting EU-arbeidsmigranten 

 D21 College, raadsbrief Informatie over gebruik van lachgas in Hillegom 

 D25 College, raadsbrief Proces evaluatie en actualisatie HVVP en mailbericht wethouder  

Van Rijn d.d. 19-12-2019 

 D26 College, raadsbrief Voortgangsrapportage Economic Board Duin- en Bollenstreek 

september 2019 

 

Overige: 

 D01 Gemeenteraad Grave, motie compensatie extra kosten invoering abonnementstarief 

Wmo-voorzieningen 

 D04 Holland Rijnland, jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht 2018-2019 

 D07 Gemeente Horst aan de Maas, motie uitbreiding gemeentelijk belastinggebied 

 D12 CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek, manifest ‘Grenzen in zicht’ 

 D13 Gedeputeerde Staten PZH, financieel toezicht begroting 2020 

 D14 Gemeente Hillegom, geen verklaring van bedenkingen nodig omgevingsvergunning 

Molenstraat 22 

 D15 Rekenkamercommissie Hillegom/Lisse, beleidsscan VN-verdrag Handicap 

 D16 Kinderombudsman, rapport ‘Ik ben meer dan mijn problemen. Een integrale aanpak 

voor kinderen met meerdere problemen in de thuissituatie’ 

 D22 Gemeenteraad Almelo, motie Trap op trap af gemeentefonds 

 D23 IZA Zorgverzekeraar, collectieve zorgverzekering 

 D24 Let’s Talk About Tech, informatiemap 5G en gezondheid 

 D27 Gemeenteraad Dongen, motie Overhevelen niet-beïnvloedbare kosten jeugdzorg naar 

rijksoverheid 

 D28 Gemeenteraad Montferland, motie Vreemd Samen trap op trap af 

 D29 Partij voor de bomen, persbericht 

 D30, Gedeputeerde Staten provincie Zuid-Holland, update van bestuurlijke ontwikkelingen in 

de Zuid-Hollandse regio’s  

 D31 Instituut Fysieke Veiligheid, kennispublicatie ‘De Veiligheidsregio en de gemeenteraad’ 

 D32 Gr KDB, voornemen deelname aan VNG-werkgeversvereniging gemeenschappelijke 

regelingen 

De zienswijze op dit voornemen is in het raadsinformatiesysteem aan deze brief toegevoegd. 

 D33 Holland Rijnland, voortgang van Energieakkoord naar RES Holland Rijnland 

 

Nieuwsbrieven: 

 Dn01 VNG, ledenbrief 19/102 VNG Publicatie ‘Handhaving door en voor gemeenten (2019)’ 

 Dn02 VNG, ledenbrief 19/104 Stand van zaken Omgevingswet 

 Dn03 VNG, raadsledennieuwsbrief november/december 2019 

 Dn04 Economic Board Duin- en Bollenstreek, nieuwsbrief ‘Elan in de regio’  

 Dn05 Duurzaamheidsprijs Duin- en Bollenstreek, nieuwsbrief ‘Haal je inspiratie uit vele 

goede ideeën’ 

 Dn06 VNG, ledenbrief 19/105 Nieuwe VNG model Referendumverordening 

 Dn07 Fietsersbond regio Haarlem, HaarlemmerWielen december 2019 

 Dn08 VNG, ledenbrief 19/106 Onafhankelijke cliëntondersteuning, leveringsproblemen 

Hulpmiddelencentrum en stand van zaken diverse onderwerpen sociaal domein 

 Dn09 VNG, ledenbrief 19/107 Wet elektronische publicaties 

 Dn10 VZHG, nieuwsbrief 2019 nummer 07 

 Dn11 Gemeente Hillegom, nieuwsbrief IKC Hillegom december 2019 

 Dn12 VNG, ledenbrief 19/108 Uitstel aanlevering startberichten abonnementstarief Wmo 

 Dn13 Gemeente Zandvoort, nieuwsbrief Formule 1 december 2019 

 Dn14 Gemeente Hillegom, nieuwsbrief Ringoevers december 2019 



 

 

 Dn15 Hospice Duin- en Bollenstreek, nieuwsbrief najaar 2019 

 Dn16 VNG, ledenbrief 19/110 Brief Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) 

 Dn17 Stek, magazine Binnen editie 34/2019 

 

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: 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 van 8 januari 2020, 

 

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 23 januari 2020, 

 

 

 

 

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


