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Ingekomen stukken voor de raadsvergadering van  31 januari 2008 

 
Ingekomen stukken ter afdoening door de raad: 
 

1. 2008000232 Brief van de Rekenkamer Bloemendaal van 4 januari 2008, met het 
2007016351 Onderzoek naar kaderstellende rol gemeenteraad op financieel gebied. 
En met de 2007017942 brief van het college van B&W van Bloemendaal van 6 november 
2007, aan de Rekenkamer Bloemendaal. 

 

Ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen: 
 

2. 2007021885 Motie van de gemeenteraad van De Wolden van 18 december 2007 waarvoor 
adhesie wordt gevraagd  en gericht aan het ministerie van Binnenlandse Zaken  inzake de 
honorering van het raadswerk. 

3. 2007021750 Informatieblad van de regionale inspectie VROM : “Vrom-inspectie sluit 4 jaar 
gemeenten onderzoeken af”, over de uitvoering van Vrom-taken. 

4. 2007021763 Kopieën van stukken van de Raad van State van 18 december 2007 met 
informatie inzake het bestemmingsplan Duinlustpark 

5. 2007021833 Ledenbrief van de VNG van 19 december 2007 inzake ledenraadpleging 
klimaatakkoord. 

6. 2007021839 Ledenbrief van de VNG van 19 december 2007 inzake Accres 
Bestuursakkoord. 

7. 2007021870 Brief van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 19 december 2007 
inzake de goedkeuring van diverse belastingverordeningen. 

8. 2007021787 Rapport “Veiligheid in ontwikkeling” –herziene versie -  van 13 december 2007 
van het ministerie van BZK. 

9. 2007021995 Ledenbrief van de VNG van 20 december 2007 over de brochure “Van 
rioleringszaak  naar gemeentelijke watertaak”. 

10. 2007021997 Ledenbrief van de VNG over de wettelijke verplichting per 1-1-2008 van het 
digitale klantendossier. 

11. 2007021968 Brief van de Gemeente Zandvoort van 20 december 2007 met informatie over 
de stand van zaken met betrekking tot het bestuurskrachtonderzoek bij die gemeente. 

12. 2007022082 Mail van de Provincie Noord-Holland van 21 december 2007 met de 
Nieuwsbrief 3 over ILG Zuidwest/Rijnland 

13. 2007022112 Rapport van het Hoogheemraadschap van Rijnland van 21 december 2007 
“Evaluatie overstorten  en ongerioleerde lozingen – maatlat riolering gemeenten 2006” 

14. 2007022133 Brief van Terra Terreintechniek van 24 december 2007 over voorzieningen ten 
behoeve van reflecterende huisnummers. 

15. 2007022190 Brief van de Inspectie Werk en Inkomen van 14 december 2007 over het 
rapport “Samen onder een dak” 

16. 2008000075 Verzamelbrief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 
20 december 2007 met informatie over ontwikkelingen op het terrein van werk en inkomen. 

17. 2008000146 Kopie van bezwaarschrift van Volkssterrenwacht Copernicus van 2 januari 
2008 tegen sloopvergunning reinwaterkelders. 

18. 2008000208 Brief van de Provincie Noord-Holland van 4 januari 2008 over het preventief 
financieel toezicht 2008. 

19. 2008000608 Brief van de VNG/VROM/NEPROM van 10 januari 2008 over 
gebiedsontwikkeling, met een uitnodiging voor een praktijkbijeenkomst “Markt en overheid: 
tango for two”. 

20. 2008000809 Brief van de Raad van State ,afdeling Bestuursrechtspraak, van 15 januari 
2008,  met kopieën van nadere stukken inzake bestemmingsplan Bloemendaalse Park/Duin 
en Daal voor de zitting op 14 februari 2008. 

21. 2008000846 Brief van Gedeputeerde Staten van Provincie Noord-Holland van 15 januari 
2008, met bericht dat een besluit omtrent goedkeuring van de gemeentebegroting 2008 wordt 
verdaagd. 

22. 2008001155 Brief van Koninklijke Horeca Nederland van 15 januari 2008 over 
alcoholmisbruik door jongeren. 



23. 2008001189 Aanbiedingsbrief van het Platform Detailhandel Nederland van 17 januari 
2008, met de Nationale Parkeertest 2008. 

24. 2008001251 Aanbiedingsbrief van de Inspectie Werk en Inkomen, Afd. Toezicht 
Gemeentelijk Domein, van 18 januari 2008,  inzake de Wet kinderopvang met een persbericht:  
- een 2008001253 jaarverantwoording toezicht en handhaving Wet  kinderopvang door   
  gemeenten 2006 (landelijk beeld van het tweede uitvoeringsjaar); 
- 2008001254 Handhaven met beleid (gemeentelijke handhaving Wet kinderopvang); 
- 2008001384 Nota van bevindingen betreffende gemeentelijke handhaving Wet 
   kinderopvang. 

25. 2008001291 Kopiebrief van de bewoners Bispinckpark I, II, en III van 21 januari 2008 aan 
het college van b & w over hangjongeren, met een handtekeningenlijst. 

26. 2008001372 Brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 
januari 2008, over Samenloop uitkering en vergoeding raadslidmaatschap. 

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

27. 2007021660 Brief van de vereniging Esperanto Nederland van 13 december 2007, met het 
verzoek om een straatnaam te vernoemen. 

28. 2007021754 Brief van de Milieufederatie Noord-Holland van 17 december 2007 over 
lichthinder van reclame- en sierverlichting. 

29. 2008001180 Brief van de heer J.P.J.M. Blomjous van 20 januari 2008 met het verzoek om 
raadsbehandeling van zijn (kopie)brief aan het college van Bloemendaal betreffende een 
fietsbrug over de Houtvaart. Bijgevoegd is zijn (kopie)brief aan  Gedeputeerde Staten Noord-
Holland.  

 




