
Raadsvoorstel Besluitvormend

Ingekomen stukken raad 

aan: de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-22-228764
datum voorstel: 18 februari 2022
datum collegevergadering:  ---
datum raadsvergadering: 24 februari 2022
agendapunt: 6
portefeuillehouder: Dhr. A. van Erk
behandelend ambtenaar: Yvonne Hermans
e-mailadres: y.hermans@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 AFVN-BvA, witte anjerperken en ex SS-lid prins Bernhard
 B02 Inwoners Hillegom, bezwaar tegen herindeling Pr. Irenelaan
 B03 Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid (NSWZ), QR-toegangscontrole bij 

zwembaden en zwemles
 B04 E-mailer, tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten

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 Raadsmail d.d. 21-01-2022 inzake coronacrisis
 D04 Raadsbrief Besluit en vervolgproces over de Niet Actief Beveiligde Overwegen 

Hillegom en Lisse
 D05 Raadsbrief Begraafplaats Hillegom
 D06 Raadsbrief Tweede voortgangsrapportage Aanpak ondermijnende criminaliteit
 D07 Raadsbrief Maandelijkse rapportage Covid-wet, TWM, november/december 2021
 D11 Raadsbrief Coronasteun maatschappelijke non-profitorganisaties 2022 gemeente 

Hillegom

Overige:
 D02 Stichting Sociale Databank Nederland (SDN), veilige scholen door ioniseren/ 

ventileren van klaslokalen en andere openbare ruimtes 
 D03 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), vooraankondiging 

Monitor Integriteit & Veiligheid 2022
 D08 Nakad Law, consultatie EU Commissie over de rule of law



 D09 Gemeenteraad Dongen, motie Transitievisie Warmte
 D10 Gemeenteraad Hengelo, motie Borstonderzoek vrouwen
 D12 Gemeenteraad Leeuwarden, motie behoud kinderhartchirurgie UMCG
 D13 World Service on Energy (WISE), opslag van kernafval
 D14 Bestuur HLTsamen, bestuurlijke reactie op de management letter 2021
 D15 Woon Kracht, woningtekort
 D16 KAVB, LTO, AJDB en Handelsbedrijven, aanscherpen van ISG-afspraken
 D17 Kennisplatform CROW, deelmobiliteit en de rol van de gemeenteraad

Nieuwsbrieven:
 Dn01 VNG, ledenbrief 21/086 VNG Model Marktverordening (nieuw); aanpassingen aan 

Europese Dienstenrichtlijn en Dienstenwet
 Dn02 Dunea, nieuwsbrief januari 2022
 Dn03 Greenport Duin- & Bollenstreek, nieuwsbrief januari 2022
 Dn04 VNG/LOGA, ledenbrief 22/004 Nieuwe artikelen CAO 2021-2022
 Dn05 VNG/LOGA, ledenbrief 22/006 Salarisbrief CAO 2021-2022
 Dn06 WelzijnsKompas, nieuwsbrief januari 2022
 Dn07 VNG, ledenbrief 22/008 Nieuwe gemeentelijke taak Prenatale Huisbezoeken JGZ
 Dn08 CJG Hillegom, Preventie Nieuwsbrief februari 2022
 Dn09 VNG, ledenbrief 22/007 Gesprekken met het kabinet

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 Inwoners Hillegom, participatiebeleid: voorbeelden en suggesties ter verbetering 

G. Wij stellen u voor te besluiten conform advies presidium: geen

Mevr. drs. Y.P.A. Hermans Dhr. 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 24 februari 2022,

Mevr. drs. Y.P.A. Hermans Dhr. A. van Erk
griffier voorzitter
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