
Gemeente 
Bloemendaal 
 
 
Registratienummer: 2008023293  
 
Oproep tot het bijwonen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bloemendaal, te houden 
op 
 

donderdag 18 december 2008 om 19.30 uur in de raadszaal  
van het gemeentehuis te Overveen.  

 
Nb:  vanaf kwart over zeven is er gelegenheid voor de raadsleden nader  kennis te maken met de waarnemend 
burgemeester, mevrouw M.J. van Ravesteyn-Kramer.  
 

AGENDA: 
1. Opening / vaststellen van de agenda / mededelingen. 

• Introductie burgemeester mevrouw M.J.van Ravesteyn-Kramer 
2.   2008022139, 2008023299, 20080023494, 2008022205,   

Vaststellen van de verslagen van de extra raad van 13 november 2008, van de 
openbare raad van 20 november 2008 en van de lijst van toezeggingen van B&W aan 
de raad 

3.   2008021856 Vaststellen van de lijst Ingekomen brieven. 
 

HAMERPUNTEN: 
4  2008019498 Raadsvoorstel Goedkeuring conceptbegroting 2009 Paswerk (83) 
5.    2008020357 Raadsvoorstel Vaststellen verordening onroerend-zaakbelastingen Bloemendaal  

2008-  1 / restitutie opbrengst AKZ (84) 
6.    2008021579 Raadsvoorstel Integraal huisvestingsplan Onderwijs (85) 
7.    2008000738 Raadsvoorstel Vaststellen Welstandsnota Bloemendaal 2008 (3

e
 herziening 

Welstandsnota Bloemendaal 2003) (86) 
 
 

BESPREEKPUNTEN: 
8    2008021645 Raadsvoorstel Welstandsadvisering na fusie Bloemendaal en Bennebroek.(87) 
9.   2008021509 Initiatiefvoorstel “Intrekken voorwaardelijke privaatrechtelijke toerstemming aanleg 

lichtmasten hockeyclub HBS te Bloemendaal (88) 
10. 2008017876 Motie van de PvdA inzake vrachtverkeer  Vogelenzang.(89) 
11.                   Afscheid van de gemeenteraad  van Bloemendaal 
12 Rondvraag 
13 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 december 2008. 
De waarnemend burgemeester van Bloemendaal 
Mw. drs. M.J. van Ravesteyn-Kramer 
 
 
 
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. 

 


