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Ingekomen Stukken voor de raadsvergadering van 29 mei 2008 
 
Voor kennisgeving aan te nemen: 
 
2008007210 Brief van de VNG van 9 april 2008 over de Prijs der Gemeente 2008. 
2008007332 Brief van de VNG  van 7 april 2008 met de resultaten m.b.t. het 

onderhandelingsakkoord sociale werkvoorziening 2007-2010. 
2008007378 Brief van het ministerie van BIZA van 9 april 2008 over het systeem van gewogen 

stemmen in raadscommissies. 
2008007605+ 
2008007643 Brief en rapport van 15 april 2008 van Brandweer / GGD VRK over Integrale 

Jeugdgezondheidszorg. 
2008007613 Ledenbrief van de VNG van 14 april 2008 over  de screening van ambtenaren. 
2008007658 VNG-folder van 15 april 2008 over de wachtlijstproblematiek buitenschoolse opvang. 
2008007724+ 
2008007725 Mail en persbericht van Paswerk van 16 april 2008 m.b.t. de jaarrekening 2007. 
2008007964 Brief  van 21 april 2008 van de Politie Kennemerland over Jaarplan en Jaarverslag 

2007 en suppletoire begroting 2008. 
2008008083 Mail van Dhr. J.W.Mollerus van 24 april 2008 over de aanleg van een fietsbrug over 

de Houtvaartkade te Aerdenhout. 
2008008206 Brief van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 23 april 2008 over het 

financieel toezichtkader “Zichtbaar Toezicht”. 
2008008219 Brief van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 21 april 2008 met goedkeuring 

van de verordening lijkbezorgingrechten en parkeerbelasting  vastgesteld in de 
raadsvergadering van 27 maart 2008. 

2008008305 Brief van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van  25 april 2008 met de 
vooraankondiging van het congres “Burgerparticipatie op locatie; Dorps- en wijkraden 
in ontwikkeling”. 

2008008461 Concept Jaarverslag en Jaarrekening 2007 van PASWERK. ( Is inmiddels afgedaan) 
2008008573 Ledenbrief van de VNG van 29 april 2008 met aankondiging van vacatures 

bestuurlijke organisatie VNG. 
2008008893 Ledenbrief van de VNG van 9 mei 2008 over visiedocument “de toekomst van de 

WMO” 
2008008938+ 
2008008942 Brieven van Politie Kennemerland  van 8 mei 2008 over jaarplan, 

jaarverslag2007,suppletoire begroting 2008 en de kadernota 2009-2012 van de 
politieregio. 

2008008964 Speciale editie van de nieuwsbrief GGD, Brandweer Veiligheidsregio Kennemerland 
“Naar 1 brandweerkorps Kennemerland”. 

2008009025 Stukken voor de algemene ledenvergadering van de VNG op 4 juni 2008. 
2008009327 Brief van MSI-communication bv van 14 mei 2008 met informatie over de 

mogelijkheden van het Bestuurlijk Activiteiten Bewakings Systeem (BABS) 
2008009492 Ledenbrief van de VNG over benchmark rioleringszorg 2010. 
2008009481 Ledenbrief van de VNG over ledenraadpleging over certificering schuldhulpverlening. 
2008009485 Ledenbrief van de VNG over rapportage door de interbestuurlijke taakgroep 

gemeenten o.l.v. dhr E.M. D’Hondt.  
 
Ter afdoening aan de raad: 
 
2008007739 Brief van de Rekenkamer Bloemendaal van 15 april 2008 over de aanbieding van het 

Jaarverslag Rekenkamer 2007. 
 
 
Ter afdoening door het college van B&W: 



 
2008007281 Brief en rapport van 8 april 2008  van het Ministerie van BIZA met de herindelinscan 

Gemeente Bloemendaal Nieuw. (nb >140 blz !, 1 papieren exp. is reeds aan de 
fractievoorzitters verstrekt) [In o.m. cie Middelen] 

2008007772 Ledenbrief van de VNG van 21 april 2008 over  deregulering modelverordeningen 
VNG. 

2008008162+ 
2008008163 Zienswijze van 22 april 2008  van Stichting Meierey tegen de te verlenen vrijstelling 

voor uitbreiding van de Julianaschool met 6 klaslokalen. 
2008008753 Mail van 7 mei 2008 van Dhr. K. Straasheijm met melding over inzameling huisvuil om 

de week.  
2008008902 Ledenbrief van de VNG van 7 mei 2008 inzake deregulering modelverordeningen 

VNG en ingetrokken modelverordeningen. 
2008009014 Ledenbrieven VNG van 9 mei 2008 met modelverordeningen  mei 2008. 
2008009066 Zienswijze van 14 mei 2008 namens de heer P de Groot uit Noordwijk inzake het 

raadsvoorstel Wet voorkeursrecht. 
2008009174 Mail van dhr. H. Slewe (Parnassia) van 15 mei 2008 over de handhaving en de 

chaotische verkeerssituatie bij Kop Zeeweg tijdens Pinksteren 2008. 
2008009273 Brief van 15 mei 2008 van Dhr. Janmaat en aanvullende adhesiebetuigingen met het 

verzoek tot ontvlechting van de procedures van plan Tetrode en de restauratie van 
villa Tetterode. 

2008009389 Mail van de Vereniging Marine Hospitaal Terrein van 14 mei 2008 met informatie  voor 
de raad en ingebracht als reactie in de cie Grondgebied van 15 mei 2008 over het 
Marinehospitaal Terrein. 

 


