
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.

Dijkshoorn 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 3de  kwartaal 2022

2020
3 september 2020
Raadscommissie Evaluatie 

Onderwijskansen- 
beleid

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

Van Rijn 1ste  kwartaal 2023

17 september 2020
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

2021
25 maart 2021
Raad Status Nationaal Park 

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

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

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.

Dijkshoorn 4de kwartaal 2022

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
Raadscommissie Begrotingswijziging ISD 

Bollenstreek 2021
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 2de helft 2022

11 november 2021
Raad Uitstel invoering tarief 

voor huishoudelijk afval 
(diftar)

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

Dijkshoorn 3de kwartaal 2022

25 november 2021
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VERGADERING ONDERWERP TOEZEGGING Door: Datum gereed /stand van zaken:
Raadscommissie Schuldhulpverlening 

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

Van Rijn 1ste 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.

2022
27 januari 2021
Raad Vragenkwartier Uitzoeken wie de borden met verwijzing naar art 

461 geplaatst bij de parkeerplaatsen Hofje 
Parallelweg en informeert de raad hierover.

Van Erk Is inmiddels uitgezocht: de vereniging 
van eigenaren heeft deze bordjes 
geplaatst.

Raad Ingekomen stukken Nagaan welke mogelijkheden er zijn voor een 
presentatie over de inhoud van de brieven D15 
‘College, raadsbrief Stand van zaken 
verduurzaming doorbraakaanpak’ en D16 
‘College, raadsbrief Bestendiging Zorg en 
Veiligheidstafel Jeugd’.  De raad hierover binnen 2
weken informeren.

Van Rijn 3de kwartaal

24 februari 2022
Raad Vragenkwartier / ophalen

oud papier/karton 
Hoofdstraat

Het informeren van de raad over de uitkomsten 
van het gesprek met de Meerlanden en de 
ondernemers op 9 maart om te kijken naar een 
oplossing wat betreft de inzameling van oud 
papier en karton in de Hoofdstraat.

Dijkshoorn September 2022

11 mei 2022
Raadscommissie Zienswijze 

ontwerpbegroting 2023-
2026 HLTsamen

De raad tijdig mee te nemen in de prioritering van
de inzet van HLTsamen voor gemeente Hillegom.

Van Erk

Raadscommissie Zienswijze begroting 
2023 ISD

Een procesvoorstel naar de raad toe te sturen 
over wanneer en hoe de raad betrokken wordt bij 
het gesprek en de keuzes voor maatregelen voor 
de begroting van de ISD van 2024.

Van Rijn Na de zomer

16 juni 2022
Raadscommissie Vragenkwartier, n.a.v. 

vragen van de heer 
Grimbergen en mevrouw
Heemskerk

De raad te informeren over de bezetting van de 
ambulancepost op de Hyacintenlaan.

Van Rijn Afgedaan per mail tijdens de 
raadscommissie.

Raadscommissie Vragenkwartier, n.a.v. 
vragen van de heer 
Meijer

De vraag “klopt het dat het bij Noot beleid is dat 
na elke vakantie elke chauffeur een andere route 
krijgt?” schriftelijk te beantwoorden.

Van Rijn Samen met de eerder schriftelijk 
gestelde vragen te beantwoorden.

DOORLOPENDE TOEZEGGINGEN

Datum Onderwerp Toezegging Door Eerstvolgende keer
2020

9 april 2020
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Datum Onderwerp Toezegging Door Eerstvolgende keer
Raadscommissie Programma 

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

Dijkshoorn september 2022, laatste rapportage juni 
2021

3 september 2020
Raadscommissie Tussenevaluatie aanpak 

ondermijnende 
criminaliteit

De cijfers over ondermijnende criminaliteit met de 
raad delen.

Van Erk 4de  kwartaal 2022

10 december 2020
Raad Pilot Registratie 

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

De Jong Pilot wordt regionaal opgepakt en 
opgedane ervaringen zijn afgestemd. 
Naar verwachting 2e helft 2022 
terugkoppeling aan de gemeenteraad.

2021
8 juli 2021
Raadscommissie Evaluatie Hillegoms 

verkeers- en vervoerplan
Het mobiliteitsplan om de twee jaar te evalueren. Dijkshoorn 4de 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

TOEZEGGINGEN BEHANDELING COALITIEAKKOORD
Datum Onderwerp Toezegging Door Datum gereed / stand van zaken

2022
12 mei
Raad Coalitieakkoord ‘Met 

trots vooruit!’
1. Er wordt deze raadsperiode nog gekeken naar 

bouwlocaties buiten de bebouwde kom.
2. De actualisatie van de woonvisie is voorzien in 

2024. Hierin zal ook de discussie over de mix van
doelgroepen worden meegenomen inclusief het 
percentage sociale woningbouw.

3. Er zal gezocht worden naar manieren om de 
inwoners dichterbij de politiek / gemeente te 
brengen (bijv. app).

4. Er wordt een excursie georganiseerd door het 
dorp over cultuurhistorie / karakteristieken dorp 
onder leiding van dhr. Langeveld.

5. Bij het vergroten van het bomenbestand wordt 
gekozen voor inheemse bomen in het kader van 
de biodiversiteit.

Coalitie-
partijen

Punt 4 – excursie: deze vindt plaats op 
vrijdag 1 juli.
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