
Gemeente 
Bloemendaal 
 
 
Registratienummer: 2008010360  
 
Oproep tot het bijwonen van de openbare vergadering van de raad in de raadszaal van de gemeente 
Bloemendaal, te houden op 
 

donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis te Overveen. 
 

 AGENDA 
 
1. Opening / vaststellen van de agenda / mededelingen. 
2. Beëdiging van mevrouw K. van de Pas, griffier Bloemendaal 
3. 2008011383+ 
      2008011470 Vaststellen van de verslagen van de openbare en besloten vergadering d.d. 29 mei 
                                      2008.            
4. 2008009642 Lijst Ingekomen stukken. 
 

HAMERPUNTEN 
 
 
5. 2008008803  Raadsvoorstel Uitgangspunten notitie Bloemendaals centrum voor Jeugd en Gezin (39) 
6. 2008009596  Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Landelijk Gebied 3

e
 herziening (40) 

7. 2008009594 Raadsvoorstel Burgerjaarverslag 2007 (41) 
8. 2008008618 Raadsvoorstel vaststellen verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 
                                      Bloemendaal 2009 (42) 
9. 2008009685 Raadsvoorstel Integrale Handhaving (49) 
10. 2008007809 Raadsvoorstel vaststellen Bestuursopdracht nota Lokaal Gezondheidsbeleid (48) 
11. 2008010898 Raadsvoorstel benoeming lid Rekenkamer (43) 
 
 

BESPREEKPUNTEN 
 
12. 2008007581 Raadsvoorstel Beheerkwaliteit openbare ruimte (44) (B) 
13. 2008008751  Raadsvoorstel vaststellen Normenkader, Protocol accountantsverklaring en 
                                      Gemeenterekening 2007 (45) (B) 
14. 2008008176 Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2008 (46) (B) 
15. 2008008810 Raadsvoorstel Kadernota begroting 2009 (47) (B) 
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, 18 juni 2008.  
De burgemeester van Bloemendaal 
W.H. de Gelder. 
 
 
 
 
N.B.:  
De op bovenstaande punten betrekking hebbende stukken 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 Vogelenzang  
Voor nadere inlichtingen over de agenda en andere zaken betreffende deze raadsvergadering kunt u contact opnemen met de griffier van 
de gemeente Bloemendaal, tel. (023) 5225 670. Raadpleeg ook onze website: www.bloemendaal.nl. 
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