ACTIELIJST
VERGADERING
20 juni 2019
Raad
17 september 2020
Raad
Raad

1 oktober 2020
Raadscommissie
Raadscommissie
18 februari 2021
Raadscommissie
25 maart 2021
Raad
8 april 2021
Raadscommissie

12 mei 2021
Raadscommissie
Raadscommissie
10 juni 2021
Raadscommissie

ONDERWERP

TOEZEGGING

Actie
verwacht van:

Datum gereed:

Fietsen in Hoofdstraat op zaterdag

Aan de raad terugkoppelen wat de bevindingen zijn met betrekking tot het
fietsen in de Hoofdstraat op zaterdag.

Wethouder
De Jong

Een jaar na invoering
(2e à 3e kwartaal
2021)

De raad informeren over de uitkomst van de gesprekken met o.a. ProRail en
het ministerie van V&W over de onveilige spoorwegovergang aan de
Frederikslaan.
Vergunning
De raad informeren over de uitkomst van de aanvraag van een
migrantenlogies
omgevingsvergunning voor 12 migrantenlogies aan de
Weeresteinstraat 171 Weeresteinstraat 171.

Wethouder
Hoekstra

Medio 2021

Wethouder
Hoekstra

Als de vergunning is
verleend/afgewezen
Melding stand van
zaken: dec. 2021

Kredietvoorstel
onrendabele top
DunantStaete
Evaluatie GPRgebouw en DGO

De definitieve plannen voor DunantStaete op een RO-projectenavond laten
zien, inclusief de plannen voor Hoofdstraat 120 (het pand van de familie
Stevens).
De raad te informeren over de tussentijdse resultaten van het gebruik van
de Gemeentelijke Praktijk Richtlijnen (GPR) gebouw en de methode
Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO).

Wethouder
De Jong

Medio september
2021

Wethouder
Hoekstra

Eind 2021

Krediet beschikbaar
stellen reconstructie
Nieuweweg

De planning van de werkzaamheden, de belijning en bebording van de
Nieuweweg in te vullen in overleg met de aanwonenden en aldaar
gevestigde bedrijven.

Wethouder
De Jong

2021

Status Nationaal Park
Hollandse Duinen

Een presentatie geven over de status Nationaal Park Hollandse Duinen als
deze status verleend wordt.

Wethouder
Hoekstra

3e kwartaal 2021,
onder voorbehoud

Vragenkwartier:
Besteding 4e
coronasteunpakket
voor jeugd

De raad te informeren over de wijze waarop het geld voor de jeugd uit het
vierde coronasteunpakket wordt besteed.

Wethouder
Van Rijn

4e kwartaal 2021

De huidige wijkindeling publiceren op de gemeentelijke website en in de
Hillegommer en de raad hierover informeren.
Mantelzorgondersteu- Onderzoeken of en op welke manier de mantelzorgers een ‘waarderingsbon’
ning en -waardering
kunnen krijgen die tevens nuttig is voor de lokale ondernemers en de raad
hierover informeren.

Wethouder
Hoekstra
Wethouder
Van Rijn

Eind derde kwartaal
2021
4e kwartaal 2021

Participatie
n.a.v. de
programmarekening
2020

Burgemeester
Van Erk

Voor maart 2022

Spoorwegovergang
Frederikslaan

Vragenkwartier

Het onderwerp participatie en de rol van de raad bij participatie te agenderen
voor bespreking in de raad.

17 juni 2021

1

12-10-2021

VERGADERING

ONDERWERP

Raad

Sport- en
speelvoorzieningen

1 juli 2021
Raad
Raad
Raad
Raad
15 juli 2021
Raad

8 september 2021
Raadscommissie
Raadscommissie
23 september 2021
Raad
30 september
Raadscommissie

Actie
verwacht van:
Terugkomen op de suggesties van enkele inwoners om bewegen en sporten in de
Wethouder
buitenruimte te bevorderen.
Van Rijn

Datum gereed:

In het overleg met Meerlanden de suggestie meenemen om de textielzakken
op dezelfde wijze aan te bieden als de PMD-zakken.
De uitkomsten van het onderzoek naar de beweringen van het
CultuurHistorisch Genootschap in zijn zienswijze op de ontwerpomgevingsvergunning 1e Loosterweg 116 en 122-126, met de raad delen.
De beoogde opzet van de woningbouwmonitor vóór de RO-projectenavond
aan de raad toesturen.
De antwoordbrief van het college aan het CultuurHistorisch Genootschap
(brief B01) aan de raad toesturen.

Wethouder
Van Rijn
Wethouder
Hoekstra

3e kwartaal 2021

Wethouder
De Jong
Burgemeester
Van Erk

Begin september
2021
3e kwartaal 2021

Motie
Positieverbetering
LHBTI’s

Een werkgroep vanuit de raad samenstellen, bestaand uit de indieners van
de motie en belangstellenden uit andere fracties, om samen met het
ambtelijk apparaat te kijken of er iets extra’s aan gedaan kan worden op
basis van de Regenbooggids voor gemeenten.

Griffier

2e helft 2021

Vragenkwartier/
Solarbank
Mobiliteitsvisie

Te onderzoeken of het mogelijk is 1 solar bankje vanuit het
duurzaamheidsbudget op proef in de gemeente te plaatsen.
“verkeersintensiteit -capaciteitsratio” mee te nemen in het mobiliteitsplan

Wethouder
Hoekstra
Wethouder
Hoekstra

4e kwartaal 2021

Vragenkwartier
/herinrichting Prinses
Irenelaan

Het aangepaste plan herinrichting Prinses Irenelaan opnieuw ter inzage te
leggen.

Wethouder De
Jong

Indien aangepast
plan gereed is.

governance van de
serviceorganisatie
Zorg Holland Rijnland

Wanneer de governance van de serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland
gewijzigd wordt deze wijzigingen aan de raad zullen worden voorgelegd.

Wethouder Van
Rijn

Tot 1 januari 2022

Textielzakken
Ontwerpomgevingsvergunnin
g 1e Loosterweg 116
Woningbouwmonitor
Ontwerpomgevingsvergunnin
g 1e Loosterweg 116

TOEZEGGING

2

2e helft 2021

3e kwartaal 2021

December 2021

