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Raadsvoorstel Besluitvormend

Ingekomen stukken raad 

aan: de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-21-163550
datum voorstel: 19 maart 2021
datum collegevergadering:  ---
datum raadsvergadering: 25 maart 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: 
 A01 LTO Noord, handhavingsactie Duin-& Bollenstreek
 A02 E-mailer, sloop van agrarisch onroerend goed

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: 
 C01 Inwoner Hillegom, bezwaar ontwerp Omgevingsvisie Actualisatie ‘20

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

Ingekomen stukken van college aan raad:
 D01 College, raadsbrief Omgevingsvisie – actualisatie ‘20
 D02 College, raadsmail d.d. 26-02-2021 inzake coronacrisis
 D06 College, raadsmail d.d. 12-03-2021 inzake coronacrisis
 D10 College, raadsbrief Evaluatie Transformatieagenda Wmo

Overige:
 D03 HOZO, bestuurswissel HOZO
 D04 CultuurHistorisch Genootschap Duin- & Bollenstreek (CHG), ‘kale’ bollenschuren in 

het landschap
 D05 Sportvisserij MidWest Nederland, voortgang Sportvisserij Loodvrij
 D07 RDOG HM, reactie op motie d.d. 05-11-2020 inzake taakstelling verbonden partijen
 D08 Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM), begrotingsuitgangspunten VRHM 2022
 D09 Gedeputeerde Staten provincie Zuid-Holland (GS PZH), onderzoek naar financiële en 

beleidsvrije ruimte van gemeenten in Zuid-Holland
 D11 Vrije Ondernemers Noordwijk (VON), update rapport Duin- & Bollenstreek

Nieuwsbrieven:



 Dn01 VNG, ledenbrief 21/015 Nieuwsledenbrief coronacrisis nr. 26
 Dn02 VNG, raadsledennieuwsbrief februari 2021
 Dn03 Economic Board Duin- & Bollenstreek (EBDB), nieuwsbrief ‘Meld je aan als Vrijlander’ 
 Dn04 VNG, ledenbrief 21/014 Openstelling vacatures in VNG bestuur en commissies
 Dn05 NVR, nieuwsbrief ‘De digitale leeromgeving, meld je aan voor het webinar’
 Dn06 VNG, ledenbrief 21/016 Standaardverklaring per 01-04-2021 API-standaarden voor 

zaakgericht werken
 Dn07 VNG, ledenbrief 21/018 Nieuwsledenbrief coronacrisis nr. 27
 Dn08 VNG, ledenbrief 21/019 Arbitrage over tekorten jeugdzorg
 Dn09 EBDB, nieuwsbrief ‘Een update van de Economic Board’

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 25 maart 2021,

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