
Registratienummer: 2007008157 
 
Lijst ingekomen stukken voor de raad van 5 juli 2007 
 
Stukken ter afdoening aan de raad: 
 
1. 2007008040: Brief van10 mei 2007 namens G. de Jong inzake bezwaar besluit over referendum 

fusie Bloemendaal en Bennebroek. 
2. 2007008466: Brief van Van Den Biesen Boesveld advocaten van 16 mei 2007 inzake aanvulling 

gronden van bezwaar tegen besluit herindelingsontwerp fusie Bennebroek Bloemendaal 
      (Beide brieven na advies van de adviescommissie voor de bezwaar- en beroepschriften) 
3. 2007009289: Brief van de Vereniging Marinehospitaalterrein van 31 mei over bebouwing 

Marinehospitaalterrein . 
 
Ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen: 
 
4. 2007006154: Brief van de Raad van State van 10 april 2007 met kopieen van stukken in de zaak 

bestemmingsplan Vereniging Tot Behoud Landgoed Meer en Berg / GS van Noordholland. 
5. 2007007594: Brief van GS Noordholland van 4 mei 2007 over preventief financieel toezicht in het 

kader van de Wet Arhi. 
6. 2007007934: Brief van de Raad van State van 7 mei 2007 met kopieën van stukken inzake 

bestemmingsplan Meer en Berg 
7. 2007008092: Brief van GS van Noordholland over goedkeuring begrotingswijzigingen in het kader 

van de Wet Arhi. 
8. 2007008112: Brief van de Raad van State van 10 mei 2007 met diverse stukken met betrekking 

tot beroepschriften in de zaak van het bestemmingsplan Bloemendaalse Park Duin en Daal. 
9. 2007008113: Brief van de Raad van State over de voorlopige voorziening in de zaak van het 

bestemmingsplan Bloemendaalse Park Duin en Daal. 
10. 2007008116: Aankondiging van de Nationale Ombudsman van 11 mei 2007 over de benoeming 

van de 2
e
 substituut Nationale ombudsman. 

11. 2007008249: Brief van de Vereniging Marine Hospitaalterrein van 11 mei 2007 op de concept- 
reactie van B&W  op hun brieven van 17 en 25 april 2007 (inmiddels zijn de drie brieven door 
B&W beantwoord).  

12. 2007008484: Brief van Inspectie Werk en Inkomen van 16 mei 2007 met persbericht over het 
jaarverslag IWI 2006. 

13. 2007008620: Brief van de VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten van 16 mei met de 
brochure ‘’Een Millennium Gemeente staat midden in de Wereld’’, over een brug slaan tussen de 
VN Millennium doelen en de gemeentelijke (internationale) activiteiten. 

14. 2007008633: Brief van De Visiegroep Veiligheid Lokaal (geen datum) waarin aandacht wordt 
gevraagd voor de ontwikkeling in de veiligheidsregio. 

15. 2007008634: Brief van Postkantoren BV van 22 mei over de verhuizing per 1 juni van het 
postkantoor Bloemendaalseweg nr 39 naar de Primera-vestiging Bloemendaalseweg nr 234. 

16. 2007008802: Brief van de Raad van State van 24 mei met, ter informatie, kopieën over het 
bestemmingsplan Bloemendaalse Park Duin en Daal. 

17. 2007008900: Brief van de VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten van 23 mei over de 
invulling van tussentijdse vacatures in VNG-commissies en CvA. 

18. 2007008934: Kopie van de brief van J.P. Blomjous van 26 mei aan het college van b & w over de 
indiening zienswijze bij gemeente Heemstede t.a.v. onder meer de mogelijke gevolgen van de 
gekozen parkeeroplossing in het Vogelpark. 

19. 2007009010: Brief van de Stichting Stad & Verkeer van 18 mei over de aanleg eenrichting 
fietspad nabij De Rijp / Bloemendaalse Bos met een planwijziging en adhesiebetuiging met het 
plan. 

20. 2007009014: Brief van de VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten van 29 mei met een 
uitnodiging voor de ledenconsultaties op verschillende locaties, over het rapport van de commissie 
Gemeentewet en Grondwet (commissie Van Aartsen)) en over het bestuursakkoord tussen Rijk en 
Gemeenten. 

21. 2007009040: Brief van de VNG van 29 mei met het Actie Programma Lokaal Bestuur over de 
ondersteuning bij de versterking van de kwaliteit van het lokaal bestuur  en de folder Quick Scan. 

22. 2007009051: Brief van Gedeputeerde Staten van Provincie Noord-Holland van 30 mei met 
goedkeuring 11

e
 begrotingswijziging dienstjaar 2007. 



23. 2007009371: Brief van Milieudefensie van 31 mei over de Week van de vooruitgang. 
24. 2007009381: Brief van Milieufederatie Noord-Holland van 1 juni met een uitnodiging om op de 

Nacht van de Nacht, op 27 oktober 2007, op een of meerdere plekken niet noodzakelijke lichten te 
doven en/of activiteiten te organiseren waar de schoonheid van de nacht centraal staat. 

25. 2007009409: Brief van de Hulpverleningsdienst Kennemerland van 30 mei over de regionalisering 
Kennemerland met bijlage nr 2007009410. 

26. 2007009203: Brief van de bewoners Brederodelaan e.o. van 30 mei met een zienswijze inzake de 
reconstructie Bloemendaalseweg-Mollaan-Brederodelaan (na overleg met de commissie 
Grondgebied). 

27. 2007009283: Brief van de Vereniging van Gemeentesecretarissen, ontvangen in juni, met een 
essay over bestuurskracht met nr 2007009294. 

28. 2007009589: Brief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten van 6 juni met een rapport “De 
eerste overheid”. 

29. 2007009619: Ledenbrief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten van 5 juni, over de 
ledenconsultaties Bestuursakkoord en het rapport van de commissie Van Aartsen. 

30. 2007009489: Rapport van 4 juni van de Inspectie Werk en Inkomen en bijbehorend persbericht 
over ‘Uitvoering wet sociale werkvoorziening 2005’  

31. 2007009220: Brief van de griffier van Bennebroek van 5 juni met stukken voor de 
commissievergaderingen van 14 juni (herindelingsadvies) en 20 juni. 

32. 2007009972: Uitnodiging van de Gemeente Heemstede voor een conferentie op 29 juni over het 
ontwikkelingsbeeld Noordvleugel 2040. 

33. 2007009490: Rapport van 4 juni van de Inspectie Werk en Inkomen over ‘In de bijstand, en dan” 
en verkennende studie ‘Maatwerk in de uitvoering van de WWB”. 

34. 2007007524: Publicatie van Amnesty International van 2 mei over lokaal antidiscriminatiebeleid. 
35. 2007010171: Brief van de VNG van 12 juni met een Raadgever Vereenvoudiging Regelgeving. 
36. 2007010014: Brief van de Raad van State van 14 juni inzake een onderzoeksopdracht aan de 

Stichting bestuursrechtspraak betreffende bp “Bloemendaalse Park/Duin en Daal”. 
37. 2007010029: Brief van het Ministerie van Algemene Zaken van 14 juni met de beleidsplannen 

kabinet Balkenende IV 2007-2011. 
38. 2007010103: Brief van de Inspectie Werk en Inkomen van 14 juni met een rapport “Uitvoering Wet 

Werk en bijstand 2005”. 
39. 2007010162: Brief van de Raad van State van 15 juni met een afschrift van de uitspraak 

voorlopige voorziening bestemmingsplan Bloemendaalse Park\Duin. 
40. 2007010148: Mail van de gemeenteraad Opsterland van 15 juni met een motie inzake de actie 

“Vroegopstap” (tegen een overmatig drankgebruik door jongeren). 
41. 2007010244: Verslag van de gemeenteraad Bennebroek van 18 juni met de resultaten 

telefonische enquête voorgenomen fusie gemeenten Bloemendaal en Brennebroek. 
42. 2007010264: Brief van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid van 31 mei over het onderzoek 

naar de toepassing van burgerraadpleging door de Nederlandse politie. 
43. 2007010266: Brief van het Ministerie van Sociale Zaken van 13 juni met een verzamelbrief over 

ontwikkelingen op het terrein van werk en inkomen. 
44. 2007010276: Van de gemeenteraad Bennebroek op 19 juni ontvangen het verslag van de 

wijkcontactavond 16 april over de voorgenomen fusie gemeenten Bloemendaal en Bennebroek. 
45. 2007010277: Van de gemeenteraad Bennebroek op 19 juni ontvangen het verslag van de 

wijkcontactavond 18 april over de voorgenomen fusie gemeenten Bloemendaal en Bennebroek. 
46. 2007010278: Van de gemeenteraad Bennebroek op 19 juni ontvangen het verslag van de 

wijkcontactavond 23 april over de voorgenomen fusie gemeenten Bloemendaal en Bennebroek. 
47. 2007010323: Vooraankondiging uitnodiging van de Provincie Noord-Holland van 19 juni over een 

informatieavond over Investeringsbudget Landelijk Gebied op 19 september 20.00-22.30 uur. 
48. 2007010319: Brief van de Raad van State afdeling Bestuursrechtspraak van 19 juni met een 

overzichtskaart, luchtfoto, foto-overzicht en een second opinion natuurwaarden onderzoek en 
beoordeling betreffende bestemmingsplan Meer en Berg, voor de zitting op 5 juli. 

49. 2007010469: Mail van de VNG van 21 juni over een website met informatie over het organiseren 
van naturalisatieceremoniën.  

 
 
Ingekomen stukken ter afdoening in handen van het college van burgemeester en wethouders: 
 
50. 2007008398: Mail van Katholieke Ouderen Bond Bennebroek van 16 mei 2007 met diverse 

brieven inzake bezwaar tegen parameters met betrekking tot de fusie Bennebroek Bloemendaal. 



51. 2007008562: Brief van B. Bakker van 22 mei 2007 met twee suggesties tegen strandafslag 
Bloemendaalse strand. 

52. 2007009097:Brief van Landelijke Organisatie Cliëntenraden van 30 mei over problemen bij 
uitvoering huishoudelijke hulp Wmo. 

53. 2007009181: Brief van Speelruimte Nederland NUSO van 1 juni,  met aanvraag subsidie 
speeltuin- (en). 

54. 2007010432: Voorstel van Deloitte Accountants BV van 19 juni, over ondersteuning bij 
implementatie van rechtmatigheid bij de gemeente (in overleg met de commissie Middelen) 

 
 


