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Registratienummer: 2007017860  
 
Ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 29 november 2007 
 
 
 
Ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen: 
 

1. 2007016925: Brief van M.H. van Hoeijien-Timmers van 8 oktober over te verwijderen 
oneway-spiegel in damestoilet bij strandpaviljoen Parnassia (zie memo d.d. 16 oktober 
2007 van de burgemeester). De brief met het memo is inmiddels conform raadsbesluit 
van 1 november jl. besproken in de vergadering van de commissie Samenleving van 
14 november jl. De commissie is met het memo (incl. concept-antwoordbrief) akkoord 
gegaan en spoedshalve is daaraan naar mevrouw Van Hoeijen gereageerd. Door dit 
voor kennisgeving aan te nemen bekrachtigt u deze wijze van afdoening.  

2. 2007017389: Brief van de SP landelijk secretariaat van 12 oktober, met het tweede verslag 
van een landelijk meldpunt WMO in uitvoering II. 

3. 2007017406: Brief van het Nederlands Centrum voor Overheidsdiensten van 12 oktober, 
met een boekje “Plezier in herindelen”. 

4. 2007017691: Circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
van 8 oktober, met informatie over single information single audit over het 
verantwoordingsjaar 2007. 

5. 2007017876: Brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 
oktober, met de brochure Handreiking Benoemingsproces Burgemeester. 

6. 2007018078: Brief van het Ministerie van VROM van 25 oktober met een uitgave over 
digitale uitwisseling in ruimtelijke processen (DURP). 

7. 2007018496: Brief van de Raad van State, afd. bestuursrechtspraak, van 31 oktober met 
een afschrift van de uitspraak in de zaak Bp Meer en Berg. 

8. 2007018468: Brief van de Inspectie Werk en Inkomen van 31 oktober met een persbericht 
en het rapport  “Doorstart voor de schooluitvaller”. 

9. 2007018450: Brief van Gedeputeerde Staten Noord-Holland van 29 oktober met de 
goedkeuring verordening rechtspositie wethouders, raadsleden en commissieleden. 

10. 2007018720: Brief van de Reddingsbrigade Bloemendaal van oktober, met het jaarverslag 
2006. 

11. 2007018724: Kopie brief van J.A. Groothoff van de Stichting tot behoud van het natuurlijke 
karakter van de Houtvaart van 4 november, over het inrichtingsplan Vogelpark. 

12. 2007019328: Kopiebrief van Vrienden van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland van 12 
november met een zienswijze op de ontwikkelingen Brouwerskolk/Zandwaaier. 

13. 2007019631: Brief van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid van 9 november 2007, 
over toezicht C 2000; stand van zaken 2005-2006. 

14. 2007019668: Nota van de AVVN (Landelijke Organisatie voor Hobbytuinders) van 
november 2007, over Ruimte voor Volkstuinen. 

15. 2007019864: Verzamelbrief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 
16 november, over relevante ontwikkelingen werk en inkomen. 

16. 2007019940: Brief van de AR2B projectgroep duurzame energie van november 2007, met 
een nieuwsbrief over energiezuinig wonen. 

 
 
 
 

Ingekomen stukken ter afdoening in handen van het college van burgemeester en 
wethouders: 

 
17. 2007017536: Brief van de Raad van State van 18 oktober, met ter informatie kopieën van 

stukken betreffende het ingestelde beroep tegen het bestemmingsplan  Duinlustpark. 
18. 2007017696: Brief van de Raad van State van 22 oktober met een deskundigenverslag en 

een lijst van ter inzage gelegde stukken betreffende het ingestelde beroep tegen het 
bestemmingsplan Bloemendaalse Park/Duin en Daal.  
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19. 2007018080: Brief van de heer H. Ames van 25 oktober waarin hij zijn ongenoegen uit over 
diverse zaken. 

20. 2007019325: Circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
van 6 november over Ambtstoelage burgemeesters, (onkosten)vergoedingen wethouders, 
raadsleden en commissieleden. 

21. 2007019329: Brief van de Vereniging Marinehospitaal Terrein van 10 november met een 
petitie geen bouwvergunning te verlenen aan BAM inzake het Marinehospitaalterrein, en 
diverse bijlagen (in overleg met de commissie Grondgebied).  

22. 2007019750: Uitnodiging (aangetekend) van de Raad van State van 16 november, voor de 
zitting van Ruimtelijke ordening te Den Haag op 14 februari 2008 om 10.00 uur, betreffende 
Bp Bloemendaalse Park Duin en Daal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




