
 

Registratienummer: 2009009486  

 

Voorafgaand aan de Openbare vergadering bespreekt de raad om 20.00 uur in beslotenheid het punt 

“Rapportage Vertrouwenscommissie over werkzaamheden inzake de selectie van een burgemeester van 

Bloemendaal”  

 

Oproep tot het bijwonen van de openbare vergadering van de raad in de raadszaal van de gemeente 

Bloemendaal, te houden op 

 

donderdag 23 april 2009 in aansluiting op het besloten deel  in de raadszaal van het gemeentehuis te 

Overveen.  

 

AGENDA 

 

1. Opening / vaststellen van de agenda / mededelingen. 

2. Vragenhalfuur voor de raadsleden 

3. 2009009059 , 2009007561 vaststellen van het verslag van 26 maart 2009 en lijst van toezeggingen 

4. 2009008319   Lijst Ingekomen stukken. 

 

HAMERPUNTEN 

5.     2009003056 Raadsvoorstel tot eerste wijziging Gemeenschappelijke Regeling VRK, i.v.m  de 

overdracht van brandweermateriaal naar de veiligheidsregio, samenvoegingen van 

de gemeenten Bloemendaal en Bennebroek en de inwerkingtreding van de Wet 

publieke gezondheid 

6     2009006406 Raadsvoorstel Verordening langdurigheidstoeslag Wet Werk en Bijstand 

Bloemendaal 2009 

 7    2009007239  Raadsvoorstel Projectplan structuurvisie en krediet  

 8    2009007159  Raadsvoorstel Milieuprogramma 2009. 

9    2009005864 Raadsvoorstel Herziening van het bestemmingsplan Bloemendaal aan   Zee van 

horeca naar woondoeleinden op het perceel Zeeweg 98 te Overveen 

10  2009006211 Raadsvoorstel Herziening van het bestemmingsplan Sportterreinen Brederodelaan 

e.o. te Bloemendaal. 

 

BESPREEKPUNTEN 

11.   Voordracht Vertrouwenscommissie benoeming burgemeester van Bloemendaal 

12    2009009393  Initiatiefvoorstel CDA Bloemendaal “Kinder- en jongerenlintje” 

13. Motie 1 

14. Motie 2 

15. Motie 3 

16. Sluiting 

 

 

Overveen,   16  april  2009 

De 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 , Vogelenzang  en 

Bennebroek 
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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. 

 

http://www.bloemendaal.nl/

