
Gemeente
Bloemendaal
Registratienummer: 2007000828

Oproep tot het bijwonen van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Bloemendaal te houden op
donderdag, 25 januari 2007, om 19.30 uur 

in de raadszaal van het gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158 te Overveen

A G E N D A :

1. Opening, mededelingen en vaststellen van de agenda.
2. 2006018730 Vaststellen van het verslag van de vergadering van 7 december 2006.
3. Algemene bewonersrondvraag (over zaken die niet op agenda staan).
4. 2006017687 Ingekomen stukken.

HAMERPUNTEN:

5. 2006014723 Raadsvoorstel intrekken  Verordening Comité Tentoonstellingen Bloemendaal.(1)
6. 2006018889 Raadsvoorstel toetreding van Bennebroek tot samenwerkingsverband Sociale

Zaken.(2)
7. 2006018353 + ALG001366 Raadsvoorstel Burgerjaarverslag 2005. (3)
8. 2006016496 Raadsvoorstel verantwoording fractieondersteuning 2005.(4)

BESPREEKPUNTEN

9. 2006009749 Raadsvoorstel vaststellen subsidieverordening monumenten Bloemendaal 2007. (A)(5)
10. 2006017277 Raadsvoorstel invoering JeugdSportPas. (B) (6)
11. 2007001297     Motie van de heer H. Pieterson,  over het aanleggen van een register van tijdens de
                               Tweede Wereldoorlog omgekomen Bloemendaalse inwoners. (A) (7)
12. 2006018832 Toegevoegd agendapunt: .Aanvullende vragen van de fractie van GrLi over de

beantwoording door B&W van eerder gestelde schriftelijke vragen over het Inrichtingsplan Park
Brederode

13. Rondvraag
14. Sluiting.

Spreektijdenregeling:
A = max. 2 minuten per fractie in eerste termijn, max. 4 minuten voor reactie B&W, max. 1 minuut per fractie in tweede termijn.
B = max. 5 minuten per fractie in eerste termijn, max. 10 minuten voor reactie B&W, max. 2,5 minuut per fractie in tweede termijn.

Overveen, 18 januari 2006
De burgemeester van Bloemendaal
W.H. de Gelder

N.B.:
De op bovenstaande punten betrekking hebbende stukken van de vergadering liggen voor raadsleden ter inzage tijdens kantooruren,
alsmede op maandagavond 4 december 2006. Voor het publiek en de pers ca. 4 dagen van te voren ter inzage bij de receptie van het
gemeentehuis en de openbare bibliotheken in Bloemendaal en Vogelenzang.
Voor nadere inlichtingen over de agenda en andere zaken betreffende deze vergadering kunt u contact opnemen met de griffier van de
gemeente Bloemendaal, tel. (023) 5225 670. Raadpleeg ook onze website: www.bloemendaal.nl


