ACTIELIJST 22 APRIL 2021
VERGADERING
20 juni 2019
Raad
11 juli 2019
Raad
14 mei 2020
Raadscommissie
11 juni 2020
Raadscommissie
3 september 2020
Raadscommissie

Raadscommissie
17 september 2020
Raad
Raad
30 september 2020
Raadscommissie

1 oktober 2020
Raadscommissie

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)

Parkeerplaatsen voor
campers

De raad informeren over een nieuwe locatie voor camper-parkeerplaatsen.

Wethouder
Van Rijn

Als er een nieuwe
locatie gevonden is

Financiën GR KDB

De raad informeren over de financiële situatie van de GR Kust-, Duin- en
Bollenstreek.

Wethouder
Van Rijn

Als de financiële
situatie van KDB
wijzigt

Ontwerpbegroting
2021 RDOG HM

De raad informeren over voortgang van het programma RDOG2024.

Wethouder
Van Rijn

Op Infoavond
RDOG voor raden
D&B-streek 9 mrt.

Raamwerkovereenkomst
project Entree N207N208
Evaluatie
Onderwijskansenbeleid

De raamwerkovereenkomst voor de werkzaamheden project Entree
N207/N208 met de raad delen.

Wethouder
Hoekstra

Als de overeenkomst
af is

Het Onderwijskansenbeleid na twee jaar evalueren en de evaluatie naar de
raad toesturen.

Wethouder
Hoekstra

1e kwartaal 2023.

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
verleend/afgewezen
is

Tussenevaluatie
aanpak
ondermijnende
criminaliteit

De cijfers over ondermijnende criminaliteit met de raad delen.

Burgemeester
Van Erk

Wanneer de cijfers
beschikbaar zijn.

Kredietvoorstel
onrendabele top
DunantStaete

De raad de definitieve plannen voor DunantStaete halverwege 2021 op een
projectavond te laten zien. Dit betreft ook de plannen voor Hoofdstraat 120
(het pand van de familie Stevens).

Wethouder
De Jong

Halverwege 2021

Evaluatie GPRgebouw en DGO

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
Hoekstra

Eind 2021

Spoorwegovergang
Frederikslaan

10 december 2020
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VERGADERING

ONDERWERP

TOEZEGGING

Raad

Pilot Registratie
arbeidsmigranten

28 januari 2021
Raad

Raad
18 februari 2021
Raadscommissie
25 maart 2021
Raad
8 april 2021
Raadscommissie

11 mei 2021
Raadscommissie
Raadscommissie

Raadscommissie
Raadscommissie
12 mei 2021
Raadscommissie
Raadscommissie
Raadscommissie

Datum gereed:

De raad op de hoogte houden van de resultaten van de lopende pilot
Registratie arbeidsmigranten.

Actie
verwacht van:
Wethouder
De Jong

Regeling ministerie
van JenV ter ontlasting van toezichtsen handhavingstaken bij gemeenten
Politiecijfers

De raad informeren wanneer er mensen tijdelijk in dienst genomen of
ingehuurd zijn via deze regeling.

Burgemeester
Van Erk

Zie toezegging

De fiets- en bromfietsdiefstallen mee laten nemen in de jaarlijkse
politierapportage.

Burgemeester
Van Erk

September 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

Wanneer bekend

Presentatie
politiecijfers
Presentatie
politiecijfers

De raad informeren over het aantal geregistreerde verkeersongevallen aan de
Wilhelminalaan in 2020.
Onderzoeken waarom de meeste verkeersongevallen zich voordoen op de
wegen waar de gemeente recentelijk geïnvesteerd heeft in
verkeersveiligheid (Leidsestraat, Van den Endelaan en Weeresteinstraat) en
de raad hierover informeren.
De raad informeren over hoeveel verkeerscontroles de politie in 2020 heeft
uitgevoerd binnen Hillegom.
Bij Holland Rijnland navraag doen naar de participatie van inwoners m.b.t. de
Regionale Strategie Mobiliteit en de raad hierover informeren.

De heer
Woppenkamp
De heer
Woppenkamp

Wanneer de cijfers
beschikbaar zijn.
Wanneer bekend

De heer
Woppenkamp
Wethouder
Hoekstra

Wanneer de cijfers
beschikbaar zijn.
e-mail 21-5

Wethouder
Hoekstra
Wethouder
Van Rijn

Eind derde kwartaal
2021
Wanneer bekend.

Wethouder
De Jong

Voor 27 mei 2021

Presentatie
politiecijfers
Regionale Strategie
Mobiliteit
Vragenkwartier

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.
Voorlopige
Nagaan waarom de raad niet eerder geïnformeerd is over de extra kosten
jaarstukken
binnen HLTsamen en de raad hierover informeren.
HLTsamen 2020
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Wanneer er nieuwe
resultaten zijn.

