
COMMISSIEVERGADERING 11 MEI 2022
Locatie: Raadzaal

19.30 1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Spreekgelegenheid voor het publiek

4. Vragenkwartier

5. Schriftelijke vragen

6. Korte mededelingen vanuit het college en de samenwerkingsverbanden

Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken)
20:00 7. Ontwikkeling van de verbindende groenstructuur in het Havenkwartier (Park 

Rozendaal) 
20.30 8. Zienswijze ontwerpbegroting 2023-2026 HLTsamen

21.00 9. Zienswijze begroting 2023 ISD

Onderwerpen ter advisering (hamerstukken)
21.30 10. Zienswijze voorlopige jaarstukken HLTsamen 2021 

11. 4e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Cocensus

12. Zienswijze Begroting 2023 gemeenschappelijke regeling Cocensus 

13. Zienswijze begroting VAB 2023
14. Zienswijze ontwerpbegroting 2023 Holland Rijnland
15. Zienswijze begroting Hecht 2023 
16. Zienswijze ontwerpbegroting GR Veiligheidsregio Hollands Midden
17. Zienswijze begroting Omgevingsdienst WestHolland 2023
18. Wensen en bedenkingen Stichting Risicobeheer

21.15 19. Sluiting

De commissie kan besluiten de agenda gewijzigd vast te stellen.

De raadscommissie komt bijeen in de raadzaal:
Het is mogelijk de vergadering als publiek bij te wonen. De vergadering wordt live uitgezonden via 
onze website: https://gemeenteraad.hillegom.nl Hier zijn ook de stukken van de vergadering 
digitaal te raadplegen. Indien nodig kan de raadscommissie besluiten om de vergadering 
voort te zetten op donderdag 12 mei (na de raadsvergadering).

Spreekgelegenheid voor het publiek: 
Het is mogelijk de commissie aan het begin van de vergadering toe te spreken gedurende 
maximaal 5 minuten. Hiervoor meldt u zich tenminste 24 uur vóór de vergadering aan bij de griffie, 
telefoon: 14 0252, of griffie@hillegom.nl. 
U vermeldt hierbij uw naam en telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt spreken.

Raadspreekuur: 
Als u de raadsleden wilt spreken over een al dan niet op de agenda vermeld onderwerp, dan kunt u 
gebruik maken van het raadspreekuur. Dit is op maandag 9 mei vanaf 19.30 uur. U kunt dan een 
half uur in gesprek gaan met vertegenwoordigers van alle raadsfracties. Het raadsspreekuur kan op 
uw verzoek zowel digitaal als fysiek plaatsvinden. Hiervoor meldt u zich uiterlijk 24 uur van tevoren 
aan bij de griffie, telefoon: 14 0252 of griffie@hillegom.nl. 

Vragen kunt u richten aan de griffie (telefoon: 14 0252, e-mail griffie@hillegom.nl). 
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