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Raadsvoorstel Besluitvormend

Ingekomen stukken raad 

aan: de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-21-163550
datum voorstel: 21 mei 2021
datum collegevergadering:  ---
datum raadsvergadering: 27 mei 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 Inwoner Hillegom namens bewoners Avenbeeck, tekst verwoord tijdens 

raadscommissie 11 mei 2021 en 71 handtekeningen petitie speelpleintjes Avenbeeck 
(Red. griffie: De handtekeningenlijst is vanwege privacyregelgeving alleen zichtbaar voor 
raads-, burger- en collegeleden.)

 A02 Vivamente, cliëntenstop vergoede zorg voor kinderen en jongeren door bereiken 
budgetplafond

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: geen

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

Ingekomen stukken van college aan raad:
 D01 Burgemeester Van Erk, raadsbrief Covd-19 april 2021
 D02 College, raadsbrief Evaluatie handhavinguitvoeringsprogramma 2020 gemeente Hillegom
 D03 College, raadsbrief Jaarplan 2021 Greenport Duin- & Bollenstreek
 D06 College, raadsbrief ter visie leggen concept-beleidsregel en concept-beleidsvisie 

laadinfrastructuur Hillegom
 D09 Wethouder Hoekstra, afschrift bezwaar tegen afwijzing RREW-subsidie
 D10 Wethouder Van Rijn, memo ISD Bollenstreek inzake voorwaarden Tijdelijke 

Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
 D12 College, raadsbrief Uitvoering ‘uitvoeringsprogramma Spelen en sporten buitenruimte’
 D17 College, raadsbrief Halfjaarrapportages Jeugd 2020
 D18 College, raadsbrief Stand van zaken Schipholdossier mei 2021



Overige:
 D04 Stichting Nederlandse Haarden- en Kachelbranche (NHK), rapport basis voor beleid 

houtstook en luchtkwaliteit
 D05 Bureau Objectief, landelijk onderzoek naar naleving leeftijdsgrens alcohol- en 

tabaksverkoop 2020
 D07 Erfgoedvereniging Heemschut, sloop JAVA-gebouw
 D08 RDOG HM, status jaarrekening en concept jaarstukken 2020
 D11 NVR, uitnodiging deelname enquête onderzoek naar ervaringen met online haat
 D13 Gemeenteraad Peel en Maas, aangenomen motie inzake borstonderzoek vrouwen
 D14 Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW), open brief over 

moratorium voor WIND op LAND
 D15 Omgevingsdienst West-Holland (ODWH), publieksversie jaarverslag 2020
 D16 Stichting Spoorvariant Nee Bereikbaarheid Bollenstreek Ja!, participatie-fase binnen 

het project Mobiliteit Maatregelen Noordelijke Bollenstreek
 D19 Rekenkamercommissie Hillegom-Lisse, aankondiging DoeMee-onderzoek De praktijk 

van de Wob
 D20 Schooldag van de duurzaamheid, Prinses Irene en jonge super talenten bij u in de 

gemeente
 D21 Klimaatverbond Nederland, week van Lokaal Klimaatbeleid
 D22 Mw. I. Diepeveen-Bossema, opzegging burgerlidmaatschap

Nieuwsbrieven:
 Dn01 Raden in Verzet, nieuwsbrief Voortgangsnotitie 15 april 2021
 Dn02 Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (NVR), nieuwsbrief Doe de 

competentiescan voor raadsleden
 Dn03 VNG, ledenbrief 21/026 Vernieuwing Antenneconvenant
 Dn04 NVR, enquête fulltime raadslidmaatschap
 Dn05 Economic Board Duin- & Bollenstreek (EBDB), nieuwsbrief ‘De Duin- en Bollenstreek 

moet een slimmere streek worden’
 Dn06 Greenport Duin- & Bollenstreek, persbericht tv-serie ‘Bollenjongens’ 5 mei van start
 Dn07 MilieuEffectRapportage (MER), nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 3
 Dn08 VNG, ledenbrief 21/027 Compensatie tekorten Jeugdzorg
 Dn09 VNG, raadsledennieuwsbrief april 2021
 Dn10 WelzijnsKompas, nieuwsbrief april 2021
 Dn11 Gemeente Zandvoort, nieuwsbrief Formule1 april 2021
 Dn12 VNG, ledenbrief 21/029 Nieuwe achtervangovereenkomst Gemeente – 

Waarborgfonds Sociale Woningbouw
 Dn13 Greenport Duin- & Bollenstreek, persbericht ‘Lentegevoel in de Bollenstreek’
 Dn14 VNG, ledenbrief 21/032 Alcoholwet en aanpassing Model-APV
 Dn15, VNG, ledenbrief 21/033 Bekendmaking voorgedragen kandidaten voor VNG-bestuur 

en –commissies en opening mogelijkheid stellen andere kandidaten
 Dn16 NVR, nieuwsbrief ‘Blijf bij met de digitale leeromgeving’
 Dn17 VNG, verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland
 Dn18 VNG, ledenbrief 21/023 Wegwijzer gemeentelijk woonwagen- en standplaatsen-

beleid en VNG Model Huisvestingsverordening
 Dn19 VNG, ledenbrief 21/034 Convenanten hulpmiddelen
 Dn20 VNG, ledenbrief 21/035 Lachgas
 Dn21 ISD Bollenstreek, nieuwsbrief 2021-02
 Dn22 HIER in HR (Holland Rijnland), nieuwsbrief met thema RES
 Dn23 HIER in HR, nieuwsbrief met thema Ruimte
 Dn24 VNG, ledenbrief 21/037 Nieuwsledenbrief coronacrisis nr. 30
 Dn25 VNG, ledenbrief 21/036 Vernieuwde Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT 

Toolbox (GIBIT)
 Dn26 Raden in Verzet, nieuwsbrief Voortgangsnotitie 18 mei 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 Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB), 

ontwerprekening 2020
 F02 Omgevingsdienst West-Holland (ODWH), verzoek tot indienen zienswijze begroting 

2022 en meerjarenraming 2023-2025
 F03 Stuurgroep RES HR, kritische kanttekeningen bij Statenvoorstel RES
 F04 Economic Board Duin- & Bollenstreek (EBDB), brief en reactie van EBDB op het 

evaluatierapport van Decisio
 F05 De Participatiecoalitie, spiekkaarten Regionale Energiestrategie (RES) 

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 27 mei 2021,

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