COMMISSIEVERGADERING 14 JANUARI 2021
Digitaal

19:30

20:00
20:30

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening
Vaststellen agenda
Spreekgelegenheid voor het publiek
Vragenkwartier
Schriftelijke vragen
Korte mededelingen uit college en samenwerkingsverbanden

Onderwerpen ter informatie
7. Presentatie Klimaatadaptatie
8. Presentatie Kadernota 2022 ODWH

21:00

PAUZE

21:15

9.

Presentatie Energietransitie

21:45

Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken)
10. Verantwoording voorzitter Veiligheidsregio Hollands Midden

22:05

Onderwerpen ter advisering (hamerstukken)
11. Vaststellen ambtshalve gewijzigd bestemmingsplan Snippergroen

22:10

12. Sluiting

De commissie kan besluiten de agenda gewijzigd vast te stellen.
In verband met de coronacrisis geldt het volgende:
Raadspreekuur: Als u de raadsleden wilt spreken over een al dan niet op de agenda vermeld
onderwerp en beschikt over de MS Teams-app, dan kunt u gebruik maken van het digitaal
raadspreekuur. Dit is op maandag 11 januari vanaf 19:30 uur. U kunt dan een half uur in gesprek
gaan met vertegenwoordigers van alle raadsfracties. Hiervoor meldt u zich uiterlijk
24 uur van tevoren aan bij de griffie, telefoon: 140252 of griffie@hillegom.nl.
De raadscommissie komt niet in de raadzaal bijeen, maar vergadert digitaal. U kunt de uitzending
volgen op https://gemeenteraad.hillegom.nl. Hier zijn ook de stukken van de raadsvergadering
digitaal te raadplegen.
Spreekgelegenheid voor het publiek: Als u thuis beschikt over de app MS Teams kunt u de
commissie aan het begin van de vergadering digitaal toespreken gedurende maximaal 5 minuten.
Hiervoor meldt u zich uiterlijk 24 uur van tevoren aan bij de griffie, telefoon: 140252,
griffie@hillegom.nl. U vermeldt hierbij uw naam, telefoonnummer en e-mailadres en het
onderwerp waarover u wilt spreken.
Als u niet digitaal kunt inspreken, kunt u een schriftelijke inbreng leveren. Bij uw aanmelding
vermeldt u uw naam en telefoonnummer en het onderwerp van uw inbreng.
Uw e-mailbericht of brief moet uiterlijk 24 uur van tevoren door de griffie ontvangen zijn
(griffie@hillegom.nl of Griffie gemeenteraad Hillegom, postbus 32, 2180 AA Hillegom).
Vragen kunt u richten aan de griffie (telefoon: 14 0252, e-mail griffie@hillegom.nl).

