
ACTIELIJST

VERGADERING ONDERWERP TOEZEGGING Door: Datum gereed /stand van zaken:

2019
20 juni 2019
Raad Fietsen in Hoofdstraat op 

zaterdag
Aan de raad terugkoppelen wat de bevindingen 
zijn met betrekking tot het fietsen in de 
Hoofdstraat op zaterdag.

De Jong Dit actiepunt wordt betrokken bij totale 
evaluatie van de herinrichting openbare 
ruimte van centrumplan Hillegom.
De evaluatie is afgerond, collegevoorstel 
is in voorbereiding en daarna wordt 
gemeenteraad geïnformeerd middels 
raadsbrief. Planning 1ste kwartaal 2022

11 juli 2019
Raad Parkeerplaatsen voor 

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

Van Rijn Indien er een nieuwe locatie gevonden is

2020
3 september 2020
Raadscommissie Evaluatie 

Onderwijskansen- 
beleid

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

Hoekstra 1e kwartaal 2023

17 september 2020
Raad Spoorwegovergang 

Frederikslaan
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.

Hoekstra Voortgang gemeld via e-mail dd. 3 
december 2021.
Volgende melding voorzien in eerste 
kwartaal 2022.

Raad Vergunning 
migrantenlogies
Weeresteinstraat 171

De raad informeren over de uitkomst van de 
aanvraag van een omgevingsvergunning voor 12 
migrantenlogies aan de Weeresteinstraat 171.

Hoekstra Als de vergunning is verleend/afgewezen 
Melding stand van zaken zie mail 17 
december 2021. Volgende berichtgeving 
staat gepland voor juni 2022

1 oktober 2020
Raadscommissie Kredietvoorstel 

onrendabele top 
DunantStaete

De definitieve plannen voor DunantStaete op een 
RO-projectenavond laten zien, inclusief de 
plannen voor Hoofdstraat 120 (het pand van de 
familie Stevens).

De Jong Er wordt momenteel hard gewerkt aan 
de planaanpassingen voor Dunantstaete.
In goed overleg met projectontwikkelaar 
en welstands- en erfgoedcommissie is 
inmiddels tot gewenste planaanpassing 
gekomen. Naar verwachting zijn eind 1e 
kwartaal 2022 aangepaste tekeningen 
beschikbaar en kan tot aanvraag 
omgevingsvergunning worden 
overgegaan.

Raadscommissie Evaluatie GPR-gebouw 
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).

Hoekstra 1ste kwartaal 2022

2021
25 maart 2021

1 27-1-2022



VERGADERING ONDERWERP TOEZEGGING Door: Datum gereed /stand van zaken:
Raad Status Nationaal Park 

Hollandse Duinen
Een presentatie geven over de status Nationaal 
Park Hollandse Duinen als deze status verleend 
wordt.

Hoekstra Stand van zaken 1-11-2021: Er is nog 
geen besluit genomen door het 
ministerie, schuift  vooralsnog door naar 
2de kwartaal 2022.

8 april 2021
Raadscommissie 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.

Van Rijn
Afgedaan per e-mail d.d. 16 december 
2021

12 mei 2021
Raadscommissie Mantelzorgondersteunin

g en -waardering
Onderzoeken of en op welke manier de 
mantelzorgers een ‘waarderingsbon’ kunnen 
krijgen die tevens nuttig is voor de lokale 
ondernemers en de raad hierover informeren.

Van Rijn 4e kwartaal 2021, raadsbrief d.d. 22 
december 2021

10 juni 2021
Raadscommissie Participatie

n.a.v. de 
programmarekening 
2020

Het onderwerp participatie en de rol van de raad 
bij participatie te agenderen voor bespreking in 
de raad. 

Van Erk Voor maart 2022

17 juni 2021
Raad Sport- en 

speelvoorzieningen
Terugkomen op de suggesties van enkele 
inwoners om bewegen en sporten in de 
buitenruimte te bevorderen.

Van Rijn 2e helft 2021

8 september 2021
Raadscommissie Vragenkwartier/

Solarbank
Te onderzoeken of het mogelijk is 1 solar bankje 
vanuit het duurzaamheidsbudget op proef in de 
gemeente te plaatsen.

Hoekstra Afgedaan per e-mail d.d. 22 december 
2021

Raadscommissie Mobiliteitsvisie “verkeersintensiteit -capaciteitsratio” mee te 
nemen in het mobiliteitsplan

Hoekstra December 2021, mobiliteitsplan is 
geagendeerd voor de commissie / raad 
van januari.

23 september 2021
Raad Vragenkwartier / 

herinrichting Prinses 
Irenelaan

Het aangepaste plan herinrichting Prinses 
Irenelaan opnieuw ter inzage te leggen.

De Jong Ter visie legging januari 2022

30 september 2021
Raadscommissie governance van de 

serviceorganisatie Zorg 
Holland Rijnland

Indien de governance van de serviceorganisatie 
Zorg Holland Rijnland gewijzigd wordt deze 
wijzigingen aan de raad zullen worden 
voorgelegd.

Van Rijn Raadsbrief d.d. 22 december 2021

14 oktober 2021
Raad Motie Lokhorsterduin 

informatiebord en 
fietststallen

In gesprek te gaan over het plaatsen van een 
informatiebord met het de eigenaar van 
Lokhorsterduin (GGZ Ingeest).

Van Rijn Medio 2022

27 oktober 2021
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VERGADERING ONDERWERP TOEZEGGING Door: Datum gereed /stand van zaken:
Raadscommissie Om met de raad en de ISD gezamenlijk te 

spreken over de mogelijkheden die er zijn om de 
kosten van de WMO te beperken.

Van Rijn 1e kwartaal 2022

11 november 2021
Raad 2de bestuursrapportage Het informeren van de raad over de uitkomst van 

discussie met HLTsamen over de extra uitgaven 
aan begraafplaatsadministratie.

De Jong 1ste kwartaal 2022

Raad Uitstel invoering tarief 
voor huishoudelijk afval 
(diftar)

Het verzorgen een statusoverzicht over het 1ste 
kwartaal en een terugblik over 2021

Van Rijn april-mei 2022

24 november 2021
Raadscommissie Vragenkwartier/ 

Vragen over 
communicatie over 
betalen voor restafval

Na de raadsvergadering van 9 december de juiste 
informatie te zullen communiceren en zal hiermee 
de eerdere foutieve berichtgeving over het tarief 
restafval rechtzetten. Dit zal op dezelfde wijze 
plaatsvinden als de eerdere communicatie over 
dit onderwerp.

Van Rijn 31 december 2021

25 november 2021
Raadscommissie Schuldhulpverlening 

2022-2025
De evaluatie van het schuldhulpverleningsbeleid 
door middel van een raadsvoorstel aan de raad 
voor te leggen.

Van Rijn Eerste kwartaal 2023

9 december 2021
Raad Schuldhulpverlening 

2022-2025
De raad uitnodigen bij netwerkbijeenkomsten om 
met elkaar over de indicatoren te praten.

Van Rijn Wanneer netwerkbijeenkomst wordt 
georganiseerd.

13 januari
Raadscommissie Schriftelijke vragen De raad te informeren over het aantal gedupeerden 

van de toeslagenaffaire in Hillegom.
Van Rijn Afgedaan per mail op 14 januari

19 januari
Raadscommissie Mobiliteitsplan De onderbouwing voor de gevraagde drie ton 

naar de raad te sturen.
Hoekstra Voor 27 januari

Mobiliteitsplan De onderhoudsplanning van waterleidingen en 
dergelijke projecten naar de raad te sturen

Hoekstra Voor 27 januari

DOORLOPENDE TOEZEGGINGEN

Datum Onderwerp Toezegging Door Eerstvolgende keer
2020

9 april 2020
Raadscommissie Programma 

datagedreven sturing
De raad jaarlijks met een rapportage over de 
voortgang van het project informeren.

Van Rijn juni 2022, laatste rapportage juni 2021

3 september 2020
Raadscommissie Tussenevaluatie aanpak 

ondermijnende 
criminaliteit

De cijfers over ondermijnende criminaliteit met de 
raad delen.

Van Erk 4e kwartaal 2022
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Datum Onderwerp Toezegging Door Eerstvolgende keer
10 december 2020
Raad Pilot Registratie 

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

De Jong Wanneer resultaten bekend zijn. Pilot 
wordt regionaal opgepakt en opgedane 
ervaringen zijn afgestemd. Naar 
verwachting 2e kwartaal 2022 
terugkoppeling naar gemeenteraad.

2021
8 juli 2021
Raadscommissie Evaluatie Hillegoms 

verkeers- en vervoerplan
Het mobiliteitsplan om de twee jaar te evalueren. Hoekstra 4e kwartaal 2023

13 januari
Raadscommissie Maatschappelijke 

agenda (MAG)
Jaarlijks het functioneren en de indicatoren van de 
MAG te bespreken met de raad.

Van Rijn Maart 2023
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