
Gemeente 
Bloemendaal 
 
 
Registratienummer: 2008007619  
 
Oproep tot het bijwonen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bloemendaal, te houden 
op 
 

donderdag 29 mei om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis te Overveen.  
 

C O N C E P T  -  AGENDA 
 
1. Opening / vaststellen van de agenda / mededelingen.  
2. 2008008487 Vaststellen van het verslag van de openbare vergadering d.d. 24 april 2008 
3. 2008007369 Lijst ingekomen stukken. 
 

HAMERPUNTEN 
 
4. 2008007240 Raadsvoorstel vaststelling Verordening Inburgering Bloemendaal 2008 (29) 
5. 2008007303 Raadsvoorstel vaststelling Algemene subsidieverordening 2008 (30) 
6. 2008008622 Raadsvoorstel Jaarstukken 2007 Paswerk (31) 
7. 2008008640 Raadsvoorstel ontslag H.W. de Vries (32) 
8. 2008007544 Raadsvoorstel Wet voorkeursrecht gemeenten inzake natuurgebied Woestduin  en 

golfbaan (33) 
9. 2008007635 Raadsvoorstel vaststellen Verordening voorlichting over religieuze en niet-religieuze 

levensbeschouwingen Bloemendaal 2008 (35) 
10. 2008009298 Raadsvoorstel vaststellen Verordening evaluatiegesprekken burgemeester en raad  

Bloemendaal 2008, alsmede de instelling van een evaluatiecommissie en de benoeming van de 
fractievoorzitters in die commissie (36) 

 
BESPREEKPUNTEN 

 
11. 2008006505 Raadsvoorstel vaststellen Afvalstoffenverordening (34) (B) 
12. 2008009398 Memo over aanvulling ruimtelijke onderbouwing art. 19 WRO-procedure 

verkeersontsluiting 19
e
 eeuwse poort park Brederode  (37) (B) 

13. 2008009509 Memo over overlegresultaat met BAM over bouwplan park Tetrode/v.m. 
Marinehospitaalterrein, met bijlage 2008009094 (38) (B) 

14. Rondvraag 
15. 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, 19 mei 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 

 

http://www.bloemendaal.nl/

