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Raadsvoorstel Besluitvormend

Ingekomen stukken raad 

aan: de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-21-163550
datum voorstel: 9 juli 2021
datum collegevergadering:  ---
datum raadsvergadering: 15 juli 2021
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 Ondernemer Hillegom, Detailhandel verkoopvergunning kamerplanten en 

plantenarrangementen

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:
 D01 College, raadsmail d.d. 25-06-2021 inzake stand van zaken coronacrisis
 D02 Burgemeester Van Erk, maandelijkse raadsrapportage Covid-wet, TWM, juni 2021
 D04 College, raadsbrief Voortgang Niet Actief Beveiligde Overwegen Hillegom en Lisse
 D05 College, raadsbrief Opbrengsten meedenksessie Lokale Energiestrategie mei 2021
 D07 College, raadsbrief Bewonersbrief en publicatie rotonde Weerlaan/Vosselaan/ 

Heemskerklaan (bij IKC)
 D08 College, raadsbrief Bewonersbrief en publicatie herinrichting Pr. Irenelaan
 D12 College, raadsbrief Inspectierapport Jeugdbescherming 5 juli 2021

Overige:
 D03 Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB), ROB-advies ‘Droomland of niemandsland?’
 D06 Ruimte voor Collectief Wonen, passend beleid voor collectieve en andere 

woonvormen
 D09 Omgevingsdienst West-Holland (ODWH), publieksjaarverslag 2020
 D10 Economic Board Duin- & Bollenstreek (EBDB), verslag Economische Agenda 2018-

2021
 D11 A&O fonds Gemeenten, personeelsmonitor 2020

Nieuwsbrieven:



 Dn01 International Kids Concepts, nieuwsbrief ‘De grootste speelleverancier van de 
wereld’

 Dn02 WelzijnsKompas, nieuwsbrief juni 2021
 Dn03 VNG, raadsledennieuwsbrief juni 2021
 Dn04 VNG, ledenbrief 21/054 Wijziging Model-APV i.v.m. Omgevingswet 
 Dn05 Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (NVR), nieuwsbrief ‘Blijf bij met de digitale 

leeromgeving’
 Dn06 VNG, nieuwsbrief Democratie in Actie juli 2021
 Dn07 VNG, ledenbrief 21/056 Voortgang verplicht energielabel C voor kantoren in 2023 

binnen uw gemeente

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 Vereniging Behoud de Polders/Vogelwerkgroep Zuid-Kenemerland (VBdP/VWGZKL), 

Omgevingsvisie – actualisatie 2020

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 15 juli 2021,

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