
Gemeente 
Bloemendaal 
 
 
Registratienummer: 2008003628  
 
Oproep tot het bijwonen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bloemendaal,  
 

te houden op 27 maart  2008, om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis te Overveen.  
 

           CONCEPT-AGENDA 
 

1. Opening / vaststellen van de agenda / mededelingen. 
2. 2008005070 Raadsvoorstel toelating raadslid (22) 
3. 2008004420 Vaststellen van het verslag van de openbare vergadering van 21 februari 2008  
4. 2008003143 Lijst ingekomen stukken. 

 
HAMERPUNTEN 

 
5. 2008005730 Raadsvoorstel benoeming griffier (23) 
6. 2008004152   Raadsvoorstel benoeming leden van de commissie van advies voor bezwaar- en 
                               beroepschriften. (17) 
7. 2008000726   Raadsvoorstel vaststelling beheersverordening Algemene Begraafplaats Bloemendaal 

                                      2008 (14) 
8. 2008003375     Raadsvoorstel vaststelling verordening lijkbezorgingsrechten 2008 (13) 
9. 2008003724   Raadsvoorstel vaststelling verordening parkeerbelastingen Bloemendaal 2008-1(15) 
10. 2008004800 Raadsvoorstel onderzoeksprogramma 2008-2013  ex art. 213a Gemeentewet (19) 
11. 2008002553  Raadsvoorstel Besluit regionalisering Brandweer Kennemerland (12) 
12. 2008002688 Raadsvoorstel Gevolgen rechtmatigheidsonderzoek (20) 

 
BESPREEKPUNTEN 

   
13. 2008000773 Raadsvoorstel vaststelling verordening VROM Starterslening Bloemendaal 2008 (21) 

(A)                                        
14. 2008003623  Raadsvoorstel verlenen privaatrechtelijk toestemming voor  uitbreiding verlichting  

                                      kunstgrasvelden; invoeren gemeentegaranties voor sportverenigingen (16) [B] 
15. 2008005011 Raadsvoorstel aankoop grond perceel Bloemendaalseweg 137 (18) [A] 
16. Rondvraag 
17. 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,  
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 

 

http://www.bloemendaal.nl/

