
 

 

 

 
Raadsvoorstel Besluitvormend 

 
Ingekomen stukken raad  

 

aan:  de raad van de gemeente Hillegom 

 

zaaknummer:   Z-20-109164 

datum voorstel:   7 februari 2020 

datum collegevergadering:  --- 

datum raadsvergadering:  20 februari 2020  

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: geen 

 

B. Wij stellen u voor door het college te laten afhandelen (bevoegdheid college):  

 B01 Dutch Drone Shows, verzoek bedrijfspresentatie 

 

C. Wij stellen u voor advies van het college te vragen over:  

 C01 VRHM, behandeling jaarstukken 2019 en begroting 2021 

 

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

 

Ingekomen stukken van college aan raad: 

 D01 Burgemeester Van Erk, mailbericht inzake politiecapaciteit 

 D02 College, raadsbrief halfjaarrapportage jeugdhulp 2019 TWO 

 D06 College, raadsbrief Regeling Huishoudelijke Hulp Toelage, ondersteuning voor 

mantelzorgers 2020 

 D07 Wethouder De Jong, raadsmemo Citrix crisis 

 D10 College, raadsbrief archiefverslag gemeente Hillegom 2017-2018 

 D15 Wethouder Van Rijn, notitie ISD inzake evaluatie ‘Vroeg Eropaf’ 

 D16 College, raadsbrief Ontwikkeling Omroep Duin- en Bollenstreek 

 D17 College, raadsbrief VTH-beleidsplan Gemeente Hillegom 2020-2024 en 

Handhavinguitvoeringsprogramma (HUP) 2020 

 D19 College, raadsbrief Herindeling wijken en buurten gemeente Hillegom 

 D20 College, raadsbrief Informeren standpunt portefeuillehoudersoverleg Maatschappij 

Holland Rijnland 18 december 2019 

 D21 College, raadsbrief begrotingsvragen fracties 

 D24 College, raadsbrief ontwerp Omgevingsplan Buitengebied en Zanderij 

 



 

 

Overige: 

 D03 Internationale Vrouwendag, vrijheid 

 D04 Gemeenteraad Bergen, motie 5G-antennes 

 D05 Initiatiefnemers petitie ‘Geen gif in de Lek, legalisatie lozingen PFOA en GenX door 

provincie Zuid-Holland 

 D08 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, essay ‘Energie en 

Democratie’ 

 D09 Gemeenteraad Weesp, motie vuurwerk 

 D11 Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse, rekenkameronderzoek effectiviteit 

startersbeleid Hillegom en Lisse 

 D12 Inwoner Bleskensgraaf, zorg over jeugdzorg 

 D13 Initiatiefnemers petitie ‘Geen gif in de Lek, aanvulling op bericht legalisatie lozingen 

PFOA en GenX door provincie Zuid-Holland (D05) 

 D14 Fractie Onafhankelijk Papendrecht, zorg over drinkwatervoorziening en Chemours 

 D18 RDOG Hollands Midden, informatie over programma RDOG2024 en aankondiging 

begrotingswijziging 

 D22 Stichting Nationale Boomfeestdag, boomfeestdag-groenfactor van de basisscholen in 

Hillegom 

 D23 Gemeenteraad Stede Broec, motie afschaffen verhuurdersheffing 

 D25 Holland Rijnland, reactie Holland Rijnland op beleidskader met wijze van afhandeling 

 

Nieuwsbrieven: 

 Dn01 Holland Rijnland, nieuwsbrief nr. 2 Aanbesteding concessie Zuid-Holland Noord 

 Dn02 VNG, ledenbrief 20/001 Gevolgen sluiting rookruimten in de horeca 

 Dn03 Duurzaamheidsprijs Duin- en Bollenstreek, de Duurzaamheidsprijs reikt dit jaar drie 

prijzen uit 

 Dn04 Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), nieuwsbrief januari 2020 

 Dn05 Gemeente Zandvoort, Formule 1 nieuwsbrief Januari 2020 

 Dn06 Vereniging Zuid-Hollandse Gemeenten (VZHG), nieuwsbrief nr. 1 2020 

 Dn07 Duurzaamheidsprijs Duin- en Bollenstreek, mooie eerste inschrijvers 

 Dn08 VNG, raadsledennieuwsbrief januari 2020 

 Dn09 Economic Board Duin- en Bollenstreek, vrij land tussen de grote steden 

 

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 

 

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 van 7 februari 2020, 

 

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 20 februari 2020, 

 

 

 

 

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


