
Gemeente 
Bloemendaal 
 
 
Registratienummer: 2008000062  
 
Oproep tot het bijwonen van de openbare vergadering van de raad in de raadszaal van de gemeente 
Bloemendaal, te houden op 
 

31 januari 2008 om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis te Overveen.  
 

CONCEPT-AGENDA 
 
1. Opening, mededelingen en vaststellen van de agenda . 
 
2. 2008000089 Vaststellen van het verslag van de openbare raadsvergadering van 20 december 2007 
 
3. 2007021488 Lijst Ingekomen stukken 
 

HAMERPUNTEN 
 
4. 2007020704  Raadsvoorstel wijziging legesverordening 2008 (1) 
 
5. 2007020401  Raadsvoorstel vaststelling Algemene plaatselijke verordening Bloemendaal 2007(6) 
 
6. 2007021200  Raadsvoorstel vaststelling begroting Stichting openbaar primair onderwijs Zuid- 

Kennemerland (STOPOZ) 2008 (2) 
 
7. 2007020002   Raadsvoorstel weigering van vergoeding planschade als gevolg van de vaststelling van 

het bestemmingsplan “Landelijk Gebied”.(5) 
 
8. 2008000402 Raadsvoorstel benoeming voorzitter raadscommissie Samenleving.(4) 
 
9. 2008000839 Raadsvoorstel opheffing geheimhouding aankoop Haringbuys (8)  
 
10. 2007021326  Raadsvoorstel Nota afstemming minimabeleid Intergemeentelijke afdeling sociale zaken 

(IASZ) (3) 
 
11. 2007021814  Raadsvoorstel Onderzoeksverslag gezamenlijke rekenkamer (commissie)s in de regio       

Zuid-Kennemerland inzake gemeenschappelijke regelingen (7) 
 
 

BESPREEKPUNTEN 
 
12. 2008001521            Beantwoording vragen van de fractie van Liberaal Bloemendaal inzake de 
gemeentelijke publicatie in het Bloemendaals Weekblad over de plannen voor het v.m. Marinehospitaalterrein 
 
13. Rondvraag 
 
14. Sluiting 
 
Spreektijdenregeling: 
A = max. 2 minuten per fractie in de eerste termijn, max. 4 minuten voor reactie B&W, totaal max. 15 minuten voor de tweede termijn  
B = max. 5 minuten per fractie in de eerste termijn, max. 10 minuten voor reactie B&W, totaal max. 30 minuten voor de tweede termijn 

 
Overveen, 8 januari 2008 
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, en 
voor het publiek en de pers ca. 4 dagen van te voren bij de receptie van het gemeentehuis en bij de openbare bibliotheken in Bloemendaal 
en in Vogelenzang. 
Voor nadere inlichtingen over de agenda en andere zaken betreffende deze vergadering kunt u contact opnemen met de griffier van de 
gemeente Bloemendaal, te. (023)-5225 670. Raadpleeg ook onze website:  www.bloemendaal.nl 




