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Aanleiding
De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van de Programmabegroting 2020 geld 
beschikbaar gesteld om een visie verblijfsrecreatie op te stellen. Naar aanleiding van dit 
besluit heeft het college opdracht verleend aan een extern bureau om hierin te 
ondersteunen.

Doel van agendering
Het doel van de agendering is om de raads- en commissieleden

- Te informeren over de aanleiding en het doel van de visie verblijfsrecreatie en het 
daarbij behorende proces en de planning. 

- Te presenteren wat er aan informatie is opgehaald tijdens de inventarisatie- en 
analysefase van het project over verblijfsrecreatie in de regio en in Hillegom in het 
bijzonder.

Opzet van het agendapunt
- Het externe bureau (Bureau voor ruimte & Vrije Tijd, i.s.m. BügelHajema) zal een 

presentatie geven over het proces en de informatie die is opgehaald tijdens de 
inventarisatie- en analysefase van het project. Raadscommissieleden hebben de 
gelegenheid vragen te stellen en reacties te geven n.a.v. de presentatie. 

Gewenste bijdrage van college van Burgemeester en Wethouders
De presentatie zal worden verzorgd door het externe bureau. De betrokken wethouder zal 
hierbij aanwezig zijn om eventuele vragen te beantwoorden. 

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)
De presentatie over de Visie Verblijfsrecreatie is ook geagendeerd in commissies Lisse en 
Teylingen.

Urgentie
Gezien de planning en voortgang van het project is het wenselijk om de presentatie te 
agenderen in februari 2021. 

Bijlagen en achtergrondinformatie
Processtappen Visie Verblijfsrecreatie



namens het college van burgemeester en wethouders, 

Mevr. drs. C.B. Baauw De heer A. van Erk
secretaris burgemeester
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