
Raadsvoorstel Besluitvormend

Ingekomen stukken raad 

aan: de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-22-228764
datum voorstel: 18 mei 2022
datum collegevergadering:  ---
datum raadsvergadering: 25 mei 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): geen

C. Wij stellen u voor advies van het college te vragen over: 
 C01 Omgevingsdienst West-Holland (ODWH), 12e wijziging Gr ODWH

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

Ingekomen stukken van college aan raad:
 Db01 Raadsbrief Vergunningverlening Uitvoering Programma Hillegom 2022 (VUP 2022)
 Db02 Raadsbrief Jaarverslag functionaris gegevensbescherming (FG) 2021
 Db03 Raadsbrief Starten bestemmingsplanprocedure voorontwerpbestemmingsplan 

“Omgevingsplan De Witte Tulp, Hillegom”
 Db04 Raadsbrief Verhuur haven aan Watersportvereniging Hillegom
 Db05 Raadsbrief Evaluatie Handhavinguitvoeringsprogramma 2021 Hillegom
 Db06 Raadsbsrief Evaluatie Vergunningverlening Uitvoering Programma 2021 Hillegom
 Db07 Raadsbrief Handhavinguitvoeringsprogramma 2022 Hillegom
 Db08 Raadsbrief Veiligheidsjaarplan 2022 Hillegom
 Db09 Raadsmail Opvang vluchtelingen Oekraïne d.d. 13-05-2022 
 Db10 Raadsbrief Overeenkomst toetreden gemeente Hillegom tot het JOGG-werknet
 Db11 Raadsbrief Monitor Sociaal Domein: Sturen op jeugdhulp

Overige:
 D01 Wereldwinkel Sassenheim, fairtrade beleid coalitie akkoord
 D02 Dhr. W. Bijwaard, beëindiging burgerlidmaatschap
 D03 Cooplink Kennisnetwerk wooncoöperaties, position paper “Gemeentebeleid en 

coöperatief wonen”
 D04 Holland Rijnland, werkprogramma Holland Rijnland 2022-2026
 D05 Raad voor leefomgeving en infrastructuur (Rli), Rli-adviezen in beeld



 D06 WelzijnsKompas, jaarimpressie 2021
 D07 Gemeenteraad Oldambt, oproep opvang vluchtelingen om Ter Apel te ontlasten 
 D08 Stichting Steenbreek, beëindiging lidmaatschap als Steenbreekgemeente

Nieuwsbrieven:
 Dn01 VNG, ledenbrief 22/024 Openstelling vacatures in VNG bestuur en commissies
 Dn02 Holland Rijnland, nieuwsbrief Jeugdhulp april 2022 “Een nieuwe lente, een nieuw 

geluid”
 Dn03 VNG, ledenbrief 22/026 Ontwikkelingen Oekraïne d.d. 26-04-2022
 Dn04 VNG, ledenbrief 22/025 Model Verordening voor de behandeling van bezwaarschriften
 Dn05 Greenport Duin- en Bollenstreek, nieuwsbrief april 2022
 Dn06 Vereniging Behoud Van den Endeveld, nieuwsbrief 2 - mei 2022
 Dn07 WelzijnsKompas, nieuwsbrief april 2022
 Dn08 VNG, ledenbrief 22/028 Programma Een thuis voor iedereen (huisvesting 

aandachtsgroepen)
 Dn09 Commissie voor de milieueffectrapportage, nieuwsbrief OpMERkelijk mei 2022

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

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 25 mei 2022,

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