
Gemeente 
Bloemendaal 
 
 
Registratienummer: 2008019430  
 
Oproep tot het bijwonen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bloemendaal,  
te houden op 

donderdag 16 oktober 2008 om 19.30 uur  
in de raadszaal van het gemeentehuis te Overveen.  

 
AGENDA 

 
1. Opening / vaststellen van de agenda / mededelingen. 
2. 2008018993 Vaststellen verslag van de openbare raadsvergadering van 18 september 2008 en van    

2008018549 de lijst van toezeggingen.  
3. 2008018025 Lijst Ingekomen brieven. 

 
hamerpunten 
 

4. 2008012806 Raadsvoorstel vaststellen jaarrekening 2007 Stichting  openbaar Primair Onderwijs        
Zuid-Kennemerland (65) 

5. 2008016642 Raadsvoorstel Leerplicht 2007 – 2008 (66) 
6. 2008016380 Raadsvoorstel Benoemen lid voor de commissie voor Welstand en    Monumenten (67) 
7. 2008017607 Raadsvoorstel Bereikbaarheid Kust  en herbestemmen restant krediet      

Uitvoeringsprogramma Bereikbaarheid kust (68) 
8. 2008019853 Raadsvoorstel Vaststelling uitwerkingsplan ‘Duinzicht – Nieuw Valckenburgh’ (Park 

Brederode).(76)  
9. 2008016241 Raadsvoorstel  Vaststellen Verordening outplacement gewezen wethouders         

Bloemendaal 2009 ((69) 
 

bespreekpunten 
 

10. 2008017612 Raadsvoorstel Vaststellen notitie “Centrum Jeugd en Gezin en de jeugdketen in   
Bloemendaal.(70) 

11. 2008017795 Raadsvoorstel Vaststellen milieujaarverslag 2007 (71) 
12. 2008014533 Raadsvoorstel welstands- en monumentenadvisering na fusie Bloemendaal en 

Bennebroek (72) 
13. 2008017499 Raadsvoorstel plaatsnamenbesluit.(73) 
14. 2008016877 Raadsvoorstel Najaarsnota 2008 (75)  
15. 2008018520 Raadsvoorstel Kadernota 2009 Bloemendaal-Nieuw (74) 
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,  9  oktober 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. 

 


