
Raadsvoorstel Besluitvormend

Ingekomen stukken raad 

aan: de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-21-163550
datum voorstel: 5 november 2021
datum collegevergadering:  ---
datum raadsvergadering: 11 november 2021
agendapunt: 6
portefeuillehouder: Dhr. A. van Erk
behandelend ambtenaar: Yvonne Hermans
e-mailadres: y.hermans@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 Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, stukken beroep Omgevingsplan 

Buitengebied en de Zanderij (diverse indieners)

B. Wij stellen u voor door het college te laten afhandelen (bevoegdheid college): 
 B01 Inwoner Hillegom, bestrating bij appartementengebouw ‘Het Schip’, Leeghwater

C. Wij stellen u voor advies van het college te vragen over: 
 C01 Gemeente Hillegom, aanvraag omgevingsvergunning Ampèrestraat 8D

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

Ingekomen stukken van college aan raad:
 D02 College, raadsbrief Jaarverslag 2020 Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
 D03 College, raadsbrief Rapportages jeugd
 D04 College, raadsbrief Praktijkondersteuner Jeugd bij de huisarts (POHJ)
 D07 College, raadsmail d.d. 15-10-2021 inzake coronacrisis
 D14 College, raadsbrief Starten procedure voorontwerpbestemmingsplan Goed Wonen 

fase 2, Hillegom
 D19 College, raadsbrief Voortgangsrapportage ISG
 D21 College, raadsbrief Continuering Meedenkersnetwerk 2022 Hillegom
 D22 College, raadsbrief Beleidsuitgangspunten zelfbewoningsplicht en anti-speculatie-

beding

Overige:
 D01 MrGert, status en rechten arbeidsmigranten
 D05 Gemeenteraad Simpelveld, motie Borstonderzoek
 D06 Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, handreiking ‘Omgaan met armoede in de 

Jeugdgezondheid’



 D08 CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek (CHG), jaarverslag 2020
 D09 Gemeente Druten, motie Borstonderzoek
 D10 Holland Rijnland, Regionale Omgevingsagenda (ROA) inclusief aanvulling op de 

beantwoording van wensen en bedenkingen zoals ingediend door colleges en raden
 D11 Gedeputeerde Staten provincie Zuid-Holland, afschrift brief aan vaste 

Kamercommissie Binnenlandse Zaken met oproep tot nakomen van interbestuurlijke 
afspraken

 D12 Holland Rijnland (PHO+ Energie/RES), stand van zaken en voortgang RES 1.0 Holland 
Rijnland

 D13 Zorgbelang Inclusief, op weg naar een democratiseringsagenda
 D15 Dhr. J. Vissers, de toekomst van de toekomst (wat doen we met 5G en wat doet het 

met ons)
 D16 Actiecomité Raden in Verzet, voortgangsnotitie oktober 2021
 D17 Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland (RBL HR), jaarverslag 2020/2021
 D18 Holland Rijnland en colleges Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen, afschrift brief 

aan PZH inzake bezuiniging 20 miljoen op Mobiliteitsaanpak Noordelijke Duin- en 
Bollenstreek

 D20 Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM), reactie op zienswijzen Programma-
begroting 2022 VRHM

Nieuwsbrieven:
 Dn01 Gemeente Zandvoort, nieuwsbrief Formule 1 – oktober 2021
 Dn02 CJG Hillegom, Preventie nieuwsbrief oktober 2021
 Dn03 VNG, ledenbrief 21/070 Verlenging overgangsafspraken van Wmo naar Wlz
 Dn04 Greenport Duin- & Bollenstreek, nieuwsbrief oktober 2021
 Dn05 De Nederlandse Debatclub, nieuwsbrief ‘Spreken in het openbaar, pitchen en 

debatteren’
 Dn06 VNG, ledenbrief 21/071 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 26 november 2021
 Dn07 WelzijnsKompas, nieuwsbrief oktober 2021
 Dn08 Dunea, nieuwsbrief november 2021
 Dn09 MEE Zuid-Holland Noord, nieuwsbrief ’Beweging, opvoeding en webinar NAH’
 Dn10 VNG, ledenbrief 21/073 Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen
 Dn11 G1000, nieuwsbrief najaar 2021

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: 
 F01 Inwoner Hillegom, reactie op artikel Haarlems Dagblad m.b.t. uitstel invoering diftar-

systeem 

G. Wij stellen u voor te besluiten conform advies presidium: geen

Mevr. drs. Y.P.A. Hermans Dhr. 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 11 november 2021,

Mevr. drs. Y.P.A. Hermans Dhr. A. van Erk
griffier voorzitter
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