
1. Schriftelijke vragen, niet zijnde technische of informele vragen, aan het College worden kort en duidelijk geformuleerd en voorzien van de aanduiding 

Artikel 40 RvO. 

2. De vragen worden ingediend bij de griffier die deze vervolgens direct ter kennis brengt van de voorzitter , de overige leden van de Raad en het College. 

3. Beantwoording van de vragen geschiedt schriftelijk binnen 30 dagen in een Collegebrief, de antwoordbrief is gericht aan de vragensteller/fractie en cc aan de gehele raad 

4. Goedkeuring van de Collegebrief en ondertekening door het College is voorwaarde voor verzending via de griffie. 
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Registratielijst Raadsvragen volgens Artikel 40 Reglement van Orde 2019 

 

 Corsa Nr Datum Partij Onderwerp Afgehandeld 

corsanr + datum  

1.  2019000272 8-01-2019 GrL D66 Vragen circuit Zandvoort Corsanr. 2019001189 

14/02/2019 

2.  2019000790 17-1-2019 LB Getekende stukken Corsanr. 2019000771 

08/02/2019 

3.  2019000791 18-1-2019 GrL Luchtkwaliteit Bloemendaal Corsanr. 2019001174 

20/02/2019 

4.  2019001002 25-01-2019 HvB Vervangen vloer raadzaal Corsanr. 2019001540 

21/2/2019 

5.  2019000943 24-01-2019 LB Subsidieverlening Haarlem en 

Meer 

Corsanr. 2019001807 

21/2/2019  

6.  2019001152 28-01-2019 HvB Verkoopdossier hoofdgebouw 

Park Brederode 

Corsanr. 2019001613 

22/2/2019 

7.  2019001521 

 

5-2-2019 HvB Bijlage bij brief 2019000229 Corsanr. 2019005319 

9/7/2019 

8.  2019001536 6-2-2019 HvB Vragen m.b.t. incident kamer 

burgemeester 

Corsanr.   2019002931 

5/4/2019 

9.  2019001859 14-2-2019 LB Aanvullende vragen m.b.t. 

Getekende stukken 

Corsanr. 2019002655 

22/3/2019 

10.   2019001895 16-2-2019 HvB Verloop 

gemeenteraadsverkiezingen 

2018 

Corsanr. 2019003306 

11/4/2019 

11.   2019001910 18-2-2019 HvB Ondertekening brief dd. 5 

februari 2019 nr. 2019000771 

Corsanr.  2019002988 

5/4/2019 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Vragen-art-40-RvO-GL-D66-Circuit-Zandvoort-2019000272.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C-beantwoording-artikel-40-vragen-GrL-en-D66-mbt-circuit-Zanvoort-2019001189.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Vragen-art-40-RvO-LB-Getekende-stukken-2019000790.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C26-Beantwoording-vragen-over-de-niet-openbare-besluitenlijst-van-4-november-2014-2019000771.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Vragen-art-40-RvO-GrL-Luchtkwaliteit-in-Bloemendaal-2019000791.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Antwoorden-art-40-RvO-GrL-Luchtkwaliteit-2019001174.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/20190125Artikel-40-RvO-vragen-fractie-Hart-voor-Bloemendaal-inzake-aanpassen-vloer-raadzaa-2019001002.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C20-beantwoording-art-40-vragen-vervangen-vloer-raadszaal-2019001540.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/20190123Artikel-40-RvO-vragen-Liberaal-Bloemendaal-inzake-subsidie-Haarlem-en-Meer-2019000943.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C19-Beantwoording-Art-40-vraag-mbt-Herstelacademie-2019001807.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Artikel-40-RvO-vragen-fractie-HvB-inzake-verkoopdossier-hoofdgebouw-Park-Brederode-2019001152.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C21-beantwoording-artikel-40-vragen-verkoopdossier-hoofdgebouw-Park-Brederode-2019001613.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Art-40-RvO-HvB-Bijlage-bij-brief-2019000229-2019001521.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C2-Beantwoording-Artikel-40-RvO-vragen-HvB-inzake-bijlage-bij-brief-2019000229-2019005319.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/artikel-40-vragen-HvB-m-b-t-incident-kamer-burgemeester-2019001536.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C31-Beantwoording-Art-40-vragen-HvB-m-b-t-incident-kamer-burgemeester-2019002931.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Art-40-RvO-Aanvullende-vragen-LB-mbt-Getekende-Stukken-2019001859.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C10-beantwoording-aanvullende-artikel-40-RvO-vragen-LB-m-b-t-getekende-stukken-2019002655.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Art-40-RvO-Verloop-gemeenteraadsverkiezingen-2018-2019001895-pdf-2019001895.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C39-Beantwoording-artikel-40-RvO-vragen-HvB-inzake-verloop-gemeenteraadsverkiezingen-2019003306.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Art-40-RvO-vraag-HvB-mbt-brief-5-febr-2019000771-2019001910.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C32-Beantwoording-Art-40-fractie-HvB-m-b-t-ondertekening-brief-dd-5-feb-2019-2019002988.pdf


1. Schriftelijke vragen, niet zijnde technische of informele vragen, aan het College worden kort en duidelijk geformuleerd en voorzien van de aanduiding 

Artikel 40 RvO. 

2. De vragen worden ingediend bij de griffier die deze vervolgens direct ter kennis brengt van de voorzitter , de overige leden van de Raad en het College. 

3. Beantwoording van de vragen geschiedt schriftelijk binnen 30 dagen in een Collegebrief, de antwoordbrief is gericht aan de vragensteller/fractie en cc aan de gehele raad 

4. Goedkeuring van de Collegebrief en ondertekening door het College is voorwaarde voor verzending via de griffie. 
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12.   2019001913 15-2-2019 HvB Nadere vragen n.a.v. 

collegebrief 2019000771 dd. 5 

februari 2019 

Corsanr. 2019001990 

1/3/2019 

13.   2019001940 18-2-2019 HvB Eerder gestelde vragen 2018 

m.b.t. 

vaststellingsovereenkomst, 

inzage in dossiers e.a. 

Corsanr. 2019005369 

26/3/2020 

14.   2019002029 21-2-2019 HvB Vragen De Gedragscode 

Integriteit 

Corsanr. 2019005340 

13/8/2019 

15.   2019003023 inzien 

na inlog in verband 

met de 

aanwezigheid van 

privacygevoelige 

gegevens. De 

openbare versie: 

2019002263 

26-2-2019 HvB Aanpassingen aan systeem 

voor opnemen gesprekken 

Corsanr. 2019000994 

16/7/2019 

16.   2019002702 08-03-2019 HvB Vragen HvB m.b.t. 

briefnummer 2019001631 

Corsanr 2019005359 

17/7/2019 

17.   2019002917  13-3-2019 HvB Vragen m.b.t. 

integriteitsmeldingen en het 

afdoen hiervan 

Corsanr. 2019005345 

17/7/2019 

18.   2019002987 inzien 

na inlog wegens 

aanwezigheid 

vertrouwelijke 

gegevens. Voor de 

14-3-2019 HvB Vragen m.b.t. artikel 

Bloemendaals Nieuwsblad dd 6 

maart 2019 

Corsanr. 2019003156    

29/3/2019 

inzien na inlog wegens 

aanwezigheid 

vertrouwelijke 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Art-40-RvO-nadere-vragen-n-a-v-collegebrief-2019000771-dd-5-februari-201-2019001913.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C27-Beantwoording-art-40-vragen-archief-2019001990.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Vragen-art-40-RvO-mevr-Roos-HvB-eerdere-vragen-2018-2019001940.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D5-Beantwoording-art-36-RvO-vragen-HvB-inzake-vaststellingsovereenkomst-2019005369.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Art-40-RvO-HvB-De-Gedragscode-Integriteit-2019002029.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C32-Beantwoording-Art-40-RvO-vragen-HvB-inzake-De-Gedragscode-Integriteit-2019005340.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Originele-vraag-art-40-RvO-HvB-Aanpassingen-aan-systeem-voor-opnemen-gesprekken-2019003023.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Art-40-RvO-HvB-Aanpassingen-aan-systeem-voor-opnemen-gesprekken-2019002263.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C21-Beantwoording-artikel-40-RvO-vragen-m-b-t-het-opnemen-van-telefoongesprekken-2019000994-1.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/artikel-40-vragen-HvB-8-maart-2019-mbt-brief-2019001631-2019002702.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C18-Beantwoording-art-40-RvO-vragen-2019002702-inzake-briefnummer-2019001631-2019005359.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Vragen-art-40-RvO-HvB-m-b-t-integriteitsmeldingen-en-het-afdoen-hiervan-2019002917.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C19-Beantwoording-art-40-RvO-vragen-Meldingen-afgedaan-door-COAP-2019002917-2019005345.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/artikel-40-vragen-HvB-mbt-artikel-Bloemendaals-nieuwsblad-6-maart-2019-2019002987.pdf


1. Schriftelijke vragen, niet zijnde technische of informele vragen, aan het College worden kort en duidelijk geformuleerd en voorzien van de aanduiding 

Artikel 40 RvO. 

2. De vragen worden ingediend bij de griffier die deze vervolgens direct ter kennis brengt van de voorzitter , de overige leden van de Raad en het College. 

3. Beantwoording van de vragen geschiedt schriftelijk binnen 30 dagen in een Collegebrief, de antwoordbrief is gericht aan de vragensteller/fractie en cc aan de gehele raad 

4. Goedkeuring van de Collegebrief en ondertekening door het College is voorwaarde voor verzending via de griffie. 
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openbare versie zie 

HIER 

gegevens. Openbare 

versie: (2019003398) 

19.   2019003017 15-3-2019 HvB Ondertekening toegezonden  

raadsbrieven aan de fractie 

HvB d.d. 14 maart 2019 

Corsanr. 2019003030 

16/4/2019 

20.   2019003038 inzien 

na inlog wegens 

aanwezigheid 

vertrouwelijke 

gegevens. Voor de 

openbare versie zie 

HIER 

15-3-2019 HvB Uitnodigingsbrieven Integis Corsanr. 2019003074 

28 /3/2019 

21.   2019003096 19-3-2019 HvB Overschrijding CJG Corsanr. 2019003187 

2/4/2019 

Per abuis is in de brief 

niet aangegeven dat 

de vragen ook door 

mevrouw Roos zijn 

gesteld. Namens het 

College het bericht dat 

het antwoord is 

gericht aan mevrouw 

Roos en mevrouw 

Faas. 

Het antwoord is 

bedoeld voor 

openbare publicatie 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Vragen-m-b-t-artikel-Bloemendaals-Nieuwsblad-dd-6-maart-2019-anoniem-2019003123-1.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C21-Beantwoording-Artikel-40-RvO-vragen-HvB-m-b-t-artikel-in-het-Bloemendaals-Nieuwsblad-2019003398.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/20190315-Art-40-RvO-vragen-fractie-HvB-inzake-ondertekening-toegezonden-raadsbrieven-2019003017.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C41-Beantwoording-Art-40-RvO-vragen-HvB-inzake-ondertekening-toegezonden-raadsbrieven-2019003030.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/artikel-40-vragen-HvB-m-b-t-uitnodigingsbrieven-Integis-2019003038.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/artikel-40-vragen-HvB-uitnodigingsbrieven-Integis-geanonimiseerd-2019003059.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C17-Beantwoording-artikel-40-vragen-HvB-inzake-uitnodigingsbrieven-Integis-2019003074.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/artikel-40-vragen-HvB-onderzoek-overschrijding-CJG-2019003096.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C27-Beantwoording-Artikel-40-vragen-HvB-over-overschrijding-Jeugdzorg-2019003187.pdf


1. Schriftelijke vragen, niet zijnde technische of informele vragen, aan het College worden kort en duidelijk geformuleerd en voorzien van de aanduiding 

Artikel 40 RvO. 

2. De vragen worden ingediend bij de griffier die deze vervolgens direct ter kennis brengt van de voorzitter , de overige leden van de Raad en het College. 

3. Beantwoording van de vragen geschiedt schriftelijk binnen 30 dagen in een Collegebrief, de antwoordbrief is gericht aan de vragensteller/fractie en cc aan de gehele raad 

4. Goedkeuring van de Collegebrief en ondertekening door het College is voorwaarde voor verzending via de griffie. 
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zoals gebruikelijk is 

bij vragen art 40 RvO. 

22.   2019003407 29-3-2019 HvB artikel 40 vragen fractie HvB 

mbt besluit 4 nov 2014 

Corsanr. 2019004419 

22/5/2019 

 

23.   2019003662 inzien 

na inlog wegens 

aanwezigheid 

vertrouwelijke 

gegevens. Voor de 

openbare versie zie 

HIER 

8-4-2019 HvB vragen nav brief 2019003115 Corsanr. 2019005427 

10/7/2019 

24.   2019004007  inzien 

na inlog wegens 

aanwezigheid 

vertrouwelijke 

gegevens. Voor de 

openbare versie zie 

HIER 

12-4-2019 HvB geen makelaar te vinden, art 

40 vragen vervolg gymzaal 

Corsanr. 2019004278 

8/5/2019 

25.   2019004191 23-4-2019 CDA Artikel 40 vragen fractie CDA 

over Vijverpark  

Corsanr.  2019004616 

23/5/2019 

26.   2019004192 23-4-2019 LB Artikel 40 vragen fractie 

Liberaal Bloemendaal 

Verkeersveiligheid kop Zeeweg 

Corsanr. 2019004711 

11/6/2019 

27.   2019004551 10-05-2019 LB Project Bijduinhof schade 

omwonenden 

Corsanr. 2019004845 

6/6/2019 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/artikel-40-vragen-fractie-HvB-mbt-besluit-4-nov-2014-2019003407.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C21-Beantwoording-Artikel-40-RvO-vraag-HvB-over-geheimhouding-stukken-2019004419.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/artikel-40-vragen-fractie-HvB-nav-brief-2019003115-2019003662.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/vragen-n-a-v-brief-2019003115-geanonimiseerd-2019004196.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C3-Beantwoording-artikel-40-RvO-HvB-inzake-vragen-n-a-v-brief-2019003115-2019005427.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/artikel-40-vragen-HvB-mbt-geen-makelaar-vinden-vervolg-Gymzaal-2019004007.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/art-40-vragen-HvB-over-vinden-makelaar-Gymzaal-geanonimiseerd-2019004028.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C7-Beantwoording-artikel-40-RvO-vragen-HvB-inzake-vervolgvragen-verkoop-gymzaal-2019004278.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Kroniek-2019004191.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C1-Beantwoording-Artikel-40-RvO-vragen-CDA-inzake-Vijverpark-Overveen-2019004616.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Artikel-40-vragen-fractie-LB-Verkeersveiligheid-kop-Zeeweg-2019004192.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C12-Beantwoording-art-40-RvO-vragen-LB-inzake-verkeersveiligheid-op-de-Zeeweg-2019004711.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/20190510-Artikel-40-RvO-vragen-fractie-LB-inzake-Project-Bijduinhof-schade-omwonenden-2019004551.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C10-Beantwoording-artikel-40-RvO-vragen-LB-inzake-Bijduinhof-schade-omwonenden-2019004845.pdf


1. Schriftelijke vragen, niet zijnde technische of informele vragen, aan het College worden kort en duidelijk geformuleerd en voorzien van de aanduiding 

Artikel 40 RvO. 

2. De vragen worden ingediend bij de griffier die deze vervolgens direct ter kennis brengt van de voorzitter , de overige leden van de Raad en het College. 

3. Beantwoording van de vragen geschiedt schriftelijk binnen 30 dagen in een Collegebrief, de antwoordbrief is gericht aan de vragensteller/fractie en cc aan de gehele raad 

4. Goedkeuring van de Collegebrief en ondertekening door het College is voorwaarde voor verzending via de griffie. 
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28.   2019004669 20-5-2019 HvB Werkgroep Bestuurlijke 

vernieuwing toesturen 

verslagen 

Corsanr. 2019006187 

10/9/2019 

29.   2019004672 20-5-2019 HvB Vervolgvragen nav 

beantwoording vragen over 

inzage dossiers 

Corsanr. 2019008220 

7/1/2020 

30.   2019005042 4-6-2019 HvB Verkoop hoofdgebouw Park 

Brederode 

Corsanr. 2019007411 

19/12/2019 

31.   2019005365 inzien 

na inlog wegens 

aanwezigheid 

privacygevoelige 

gegevens. 

Openbare versie: 

2019005366 

17-6-2019 HvB Regeling ambtenaar Corsanr. 2019005690 

19/7/2019 

32.   2019005658 inzien 

na inlog wegens 

aanwezigheid 

vertrouwelijke 

gegevens. Voor de 

openbare versie 

(2019005659) 

08-07-2019 HvB Kosten krantenartikel 29 juni 

2019 

Corsanr. 2019005673 

29/8/2019 

33.   2019005681 inzien 

na inlog wegens 

aanwezigheid 

vertrouwelijke 

gegevens. Voor de 

openbare versie 

8-7-2019 HvB Bijeenkomsten Platform 

landgoedereneigenaren 

Corsanr. 2019006425 

24/9/2019 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/20190520-Art-40-RvO-HvB-inzake-werkgroep-Best-Vernieuwing-2019004669.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C58-Beantwoordin-art-40-RvO-vragen-HvB-inzake-verslagen-werkgroep-bestuurlijke-vernieuwing-2019006187.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/20190520-Art-40-HvB-inzake-vervolgvragen-inzage-2019004672.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D9-Beantwoording-art-40-RvO-vragen-HvB-inzake-vervolgvragen-nav-beantwoording-vragen-2019008220.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/art-40-vragen-HvB-Verkoop-hoofdgebouw-Park-Brederode-2019005042.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D5-Beantwoording-art-40-vragen-RvO-HvB-inzake-verkoop-hoofdgebouw-park-Brederode-2019007411.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Vragen-art-40-RvO-regeling-ambtenaar-HvB-openbare-versie-2019005366.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C23-Beantwoording-art-40-RvO-vragen-2019005365-inzake-regeling-ambtenaar-2019005690.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/20190708-GeannonimArt40-RvO-HvB-krantenartikel-29-juni-2019-2019005659.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Art-40-RvO-HvB-mbt-kosten-krantenartikel-2019005673.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C69-Beantwoording-Artikel-40-RvO-vragen-HvB-inzake-Platform-landgoedeigenaren-2019006425.pdf


1. Schriftelijke vragen, niet zijnde technische of informele vragen, aan het College worden kort en duidelijk geformuleerd en voorzien van de aanduiding 

Artikel 40 RvO. 

2. De vragen worden ingediend bij de griffier die deze vervolgens direct ter kennis brengt van de voorzitter , de overige leden van de Raad en het College. 

3. Beantwoording van de vragen geschiedt schriftelijk binnen 30 dagen in een Collegebrief, de antwoordbrief is gericht aan de vragensteller/fractie en cc aan de gehele raad 

4. Goedkeuring van de Collegebrief en ondertekening door het College is voorwaarde voor verzending via de griffie. 
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2019005683 

34.   2019005816 

Bijlage: 2019005815 

15-7-2019 HvB Invloed financieel beleid AEB 

op de Gemeente Bloemendaal 

Corsanr. 2019006110 

3/9/2019 

35.  V

e

r 

 2019006124 26-7-2019 HvB Vervolg vragen regeling vorige 

gemeentesecretaris 

Corsanr. 2019006499 

17/9/2019 

36.   2019006206 (inzien 

na inlog raadsleden 

en duo-

commissieleden 

wegens 

privacygevoelige 

gegevens in 

bijgevoegde foto). 

Openbare versie 

2019006207 

31-7-2019 HvB Verzoek stukken rondom mail Corsanr. 2019006987 

03/12/2019 

37.   2019006209 2-8-2019 HvB Verzoek om informatie n.a.v. 

usb-stick 

Corsanr. 2019006456 

20/11/2019 

38.   2019006205 6-8-2019 HvB Dodelijk ongeluk fietser 

Duinlustweg 

Corsanr. 2019006889 

30/10/2019 

39.   2019006512 

 

27-8-2019 HvB Het bestaan van een back-up Corsanr. 2019006667 

3/10/2019 

40.   2019006534, in te 

zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. 

3-9-2019 LB Vaststellingsovereenkomst 

Hockeyclub Bloemendaal 

2019006743, in te 

zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/20190708-Geannonil-40-RvO-vragen-HvB-landgoederen-Platform-2019005683.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/20190715-Art40-HvB-Invloed-financieel-beleid-AEB-2019005816.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/20190715-Bijlage-art40-RvO-Invloed-financieel-beleid-AEB-op-de-Gemeente-Bloemendaal-2019005815.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C47-Beantwoording-art-40-RvO-vraag-HvB-inzake-invloed-financieel-beleid-AEB-op-Bloemendaal-2019006110.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/20190726-Art-40-vervolgvragen-fractie-HvB-regeling-voormalig-gemeentesecretaris-2019006124.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C62-Beantwoording-vervolgvragen-HvB-inzake-regeling-voormalig-gemeentesecretaris-2019006499.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Art-40-RvO-HvB-Verzoek-stukken-rondom-mail-2019006207.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C52-Beantwoording-art-40-RvO-vragen-fractie-HvB-inzake-verzoek-stukken-rondom-mail-2019006987.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Art-40-RvO-HvB-verzoek-om-informatie-mbt-usb-stick-2019006209.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C24-Beantwoording-artikel-40-RvO-vragen-HvB-inzake-inzage-in-usb-stick-met-correspondentie-2019006456.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Art-40-RvO-HvB-Dodelijk-ongeluk-fietser-Duinlustweg-2019006205.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C25-Beantwoording-art-40-RvO-vragen-HvB-inzake-verkeerssituatie-Duinlustweg-2019006889.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Vraag-art-40-RvO-HvB-Het-bestaan-van-een-back-up-2019006512.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C6-Beantwoording-art-40-RvO-vraag-HvB-inzake-informatie-ivm-een-back-up-2019006667.pdf


1. Schriftelijke vragen, niet zijnde technische of informele vragen, aan het College worden kort en duidelijk geformuleerd en voorzien van de aanduiding 

Artikel 40 RvO. 

2. De vragen worden ingediend bij de griffier die deze vervolgens direct ter kennis brengt van de voorzitter , de overige leden van de Raad en het College. 

3. Beantwoording van de vragen geschiedt schriftelijk binnen 30 dagen in een Collegebrief, de antwoordbrief is gericht aan de vragensteller/fractie en cc aan de gehele raad 

4. Goedkeuring van de Collegebrief en ondertekening door het College is voorwaarde voor verzending via de griffie. 
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Geanonimiseerde 

versie: (2019007202) 

Geanonimiseerde 

versie: (2019007203) 

10/10/2019 

41.   2019006690 9-9-2019 LB, GrL Afwijzen aanvraag voor een 

indoor opblaas hockeyhal 

Corsanr. 2019006886 

3/10/2019 

 

42.   2019007011 30-9-2019 HvB Artikel HD, waar staat je 

gemeente 

Corsanr. 2019007099 

17/10/2019 

 

43.   2019007010 30-9-2019 HvB Diverse vragen nav 

vragenhalfuur raad 26 

september 

Vraag mbt mailbox: 

2019007321 29/10/2019 

Vraag mbt taxatie: 

2019007440 19/11/2019 

Vraag mbt AEB 

2019006391 10/9/2019 

44.   2019007012 30-9-2019 LB Strandafgang van een 

strandpaviljoen 

Corsanr. 2019007100 

30/10/2019 

45.   2019007280, in te 

zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde 

versie: 2019007281 

13-10-2019 HvB Vragen nav 2019006744 Corsanr. 2019007317 

3/12/2019 

  

46.   2019007294 

Bijlage: 2019007293 

13-10-2019 HvB Vragen nav door ambtenaar 

afgelegde verklaring 

 

47.   2019007337 21-10-2019 HvB Reactie nav brief 2019006866 

inzake verkoop gymzaal 

Bennebroek 

Corsanr. 2019008366 

22/1/2020 

48.    2019007338, in te 

zien na inlog, bevat 

21-10-2019 HvB Verkoop gymzaal Bennebroek, 

staatssteun 

Corsanr. 2019008369 

26/2/2020 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Vragen-ex-art-40-RvO-fractie-LB-inzake-vaststelling-Hockeyclub-Bloemendaal-geanonimiseerd-2019007202.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C12a-Beantwoording-art-40-vragen-LB-inzake-vaststellingovereenkomst-geanonimiseerd-2019007203.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Art-40-RvO-vragen-LB-en-GrLeen-aanvraag-voor-een-indoor-opblaas-hockeyhal-afgewezen-2019006690.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C7-Beantwoording-art-40-RvO-vragen-LB-inzake-aanvraag-vergunning-blaashal-2019006886.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/20190930-Art-40-RvO-vragen-HvB-inzake-art-HD20190927-2019007011.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C21-Beantwoording-art-40-RvO-vragen-HvB-inzake-onderzoek-waar-staat-je-gemeente-2019007099.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/20190930-Art-40-vragen-HvB-nav-vragenhalfuur-26-sept-2019-2019007010.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C30-Beantwoording-TR99-wissen-van-een-mailbox-in-relatie-tot-de-Archiefwet-2019007321.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C23-Beantwoording-TR98-inzake-taxatie-voormalig-gemeentehuis-Bennebroek-2019007440.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C53-Beantwoording-vragen-HvB-inzake-AEB-en-risicomanagement-2019006391.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/2090930-Art-40RvO-fractie-LB-schrijven-strand-2019007012.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C29-Beantwoording-art-40-RvO-vragen-LB-inzake-strandafgang-De-Duintrap-2019007100.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Vragen-art-40-RvO-HvB-Vragen-nav-2019006744-geanonimiseerde-versie-2019007281.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/correspondentie-2019007317-1.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Art-40-Rvo-vragen-HvB-inake-door-ambetnaar-afgelegde-verklaring-2019007294.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Afgelegde-verklaring-d-d-08-03-2012-2019007293.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/20191021-Vragen-Art-40RvO-HvB-over-2019006866-2019007337.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D15-Beantwoording-artikel-40-RvO-vragen-HvB-inzake-afdoening-klacht-van-inwoner-2019008366.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D21-Beantwoording-art-36-RvO-vragen-HvB-inzake-ongeoorloofde-staatssteun-2019008369.pdf


1. Schriftelijke vragen, niet zijnde technische of informele vragen, aan het College worden kort en duidelijk geformuleerd en voorzien van de aanduiding 

Artikel 40 RvO. 

2. De vragen worden ingediend bij de griffier die deze vervolgens direct ter kennis brengt van de voorzitter , de overige leden van de Raad en het College. 

3. Beantwoording van de vragen geschiedt schriftelijk binnen 30 dagen in een Collegebrief, de antwoordbrief is gericht aan de vragensteller/fractie en cc aan de gehele raad 

4. Goedkeuring van de Collegebrief en ondertekening door het College is voorwaarde voor verzending via de griffie. 
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persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde 

versie 2019007423 

49.   2019007412 25-10-2019 HvB Garantiesteun Corsanr. 2020001358 

17/6/2020 

Bijlages: 

2019007105 

2019007015 

2020001502, in te 

zien na inlog, stuk is 

gekenmerkt als  

vertrouwelijk. 

50.   

 

 

 

2019007434 29-10-2019 HvB Plicht tot aangifte 29/10/2019 

Beantwoording vanuit 

de griffie: 

2019007438 

21/11/2019 

Beantwoording vanuit 

college: 2019007439 

 

51.   Vervolg van 50 29-10-2019 HvB Plicht tot aangifte 8-1-2020 

Collegebrief  

Beantwoording Art.40 

vragen inzake plicht tot 

aangifte (2020000117) 

52.   2019007491, in te 

zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. 

31-10-2019 HvB Wissen mailbox oud 

burgemeester 

 Corsanr. 2019008415 

2/4/2020 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/20191021-Geanonimiseerde-versie-art-40RvOvraag-2019007338-2019007423.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/20191025-Vragen-ex-art-40-RvO-fractie-HvB-inzake-garant-stellen-2019007412.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D4-Beantwoording-art-36-RvO-vragen-HvB-inzake-garantiesteun-2020001358.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D4a-Het-getekende-collegebesluit-2019007105.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D4b-Het-betreffende-collegevoorstel-2019007015.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/20191029-Art-40-RvO-vragen-HvB-inzake-plicht-tot-aangifte-2019007434.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Beantwoording-vanuit-griffie-art-40-vragen-HvB-inzake-plicht-to-aangifte-2019007438.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C29-Beantwoording-art-40-RvO-vragen-HvB-inzake-plicht-tot-aangifte-2019007439.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D14-Beantwoording-Art-40-vragen-inzake-plicht-tot-aangifte-2020000117.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D11-Beantwoording-art-36-RvO-vragen-HvB-inzake-wissen-mailbox-oud-burgemeester-2019008415.pdf


1. Schriftelijke vragen, niet zijnde technische of informele vragen, aan het College worden kort en duidelijk geformuleerd en voorzien van de aanduiding 

Artikel 40 RvO. 

2. De vragen worden ingediend bij de griffier die deze vervolgens direct ter kennis brengt van de voorzitter , de overige leden van de Raad en het College. 

3. Beantwoording van de vragen geschiedt schriftelijk binnen 30 dagen in een Collegebrief, de antwoordbrief is gericht aan de vragensteller/fractie en cc aan de gehele raad 

4. Goedkeuring van de Collegebrief en ondertekening door het College is voorwaarde voor verzending via de griffie. 
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Geanonimiseerde 

versie:2019007494 

53.   2019007542 4-11-2019 HvB Wat gebeurde in kamer 

burgemeester 

Corsanr. 2019007847 

27/11/2019 

54.   2019007671, in te 

zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde 

versie: 2019007755 

6-11-2019 HvB Stempel vertrouwelijk op brief Corsanr. 2020001342 

17/4/2020 

55.   2019007714, in te 

zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde 

versie: (2019007757) 

11-11-2019 HvB Informatieavond Prorail van 28 

oktober 2019 

08-01-2020 

Collegebrief  

Beantwoording Art.40 

RvO vragen 

Informatieavond spoorse 

maatregelen 

(2019008172) 

56.   2019007842 18-11-2019 HvB Mailboxen voormalig College Corsanr. 2019008275 

13/5/2020 

57.   2019007858 19-11-2019 HvB Seniorenconvent Corsanr. 2020000622 

5/3/2020 

58.   2019007969 26-11-2019 HvB Back up beleid Corsanr. 2019008224 

19/12/2019 

59.   2019008051 29-11-2019 HvB Vertrouwelijkheid stukken op 

USB-stick 

Corsanr. 2019008510 

20/2/2020 

60.   2019008535 20-12-2019 HvB Inventarisatielijst onderzoek 

Integis 

Corsanr. 2020000161 

18/2/2020 

61.   2019008537 20-12-2019 HvB Aanpassen melding 

burgemeester 

Corsanr. 2020000204 

7/2/2020 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Art-40-RvO-vragen-HvB-inzake-wissen-mailbox-oud-burgemeester-geanonimiseerd-2019007494.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/20191104-Art-40-RvO-vragen-fractie-HvB-inzake-gebeurtenissen-kamer-burgemeester-2019007542.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C36-Beantwoording-art-40-RvO-vagen-HvB-inzake-wat-er-gebeurde-in-de-kamer-van-de-BM-2019007847.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Art-40-vragen-HvB-inzake-stempel-vertrouwelijk-op-brief-geanonimiseerd-2019007755.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D1-Beantwoording-vervolgvragen-HvB-inzake-stempel-vertrouwelijk-2020001342.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Artikel-40-RvO-fractie-HvB-inzake-informatieavond-Prorail-28-oktober-2019-geanonimiseerd-2019007757.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D13-Beantwoording-Art-40-RvO-vragen-Informatieavond-spoorse-maatregelen-2019008172.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/20191118-Art-40-HvB-mailboxen-College-2019007842.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D9-Beantwoording-art-36-RvO-vragen-HvB-inzake-mailboxen-voormalig-college-2019008275.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Art-40-RvO-vragen-HvB-inzake-seniorenconvent-2019007858.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D26-Beantwoording-art-36-RvO-vragen-Zelfstandig-Bloemendaal-inzake-seniorenconvent-2020000622.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Art-40-RvO-vragen-HvB-inzake-Back-up-beleid-2019007969.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D3-Beantwoording-art-40-RvO-vragen-HvB-inzake-backup-beleid-2019008224.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A13-Art-40-RvO-vragen-HvB-inzake-vertrouwelijkheid-stukken-op-USB-stick-2019008051.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D13-Beantwoording-art-37-RvO-vragen-HvB-inzake-vertrouwelijkheid-2019008510.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Art-40-RvO-vragen-HvB-inzake-inventarisatielijst-onderzoek-Integis-2019008535.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D9-Beantwoording-art-40-vragen-HvB-inzake-inventarisatielijst-onderzoek-Integis-2020000161.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Art-40-vragen-RvO-HvB-inzake-aanpassen-melding-burgemeester-2019008537.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D4-Beantwoording-art-40-RvO-vragen-HvB-inzake-aanpassing-melding-2020000204.pdf


1. Schriftelijke vragen, niet zijnde technische of informele vragen, aan het College worden kort en duidelijk geformuleerd en voorzien van de aanduiding 

Artikel 40 RvO. 

2. De vragen worden ingediend bij de griffier die deze vervolgens direct ter kennis brengt van de voorzitter , de overige leden van de Raad en het College. 

3. Beantwoording van de vragen geschiedt schriftelijk binnen 30 dagen in een Collegebrief, de antwoordbrief is gericht aan de vragensteller/fractie en cc aan de gehele raad 

4. Goedkeuring van de Collegebrief en ondertekening door het College is voorwaarde voor verzending via de griffie. 
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62.   2019008538 20-12-2019 HvB Taxatierapporten 

gemeentehuis Bennebroek 

Corsanr. 2020000289 

12/2/2020 

63.   2020000017 29-12-2019 HvB Rol oud wethouder bij verkoop 

Park Brederode 

Corsanr. 2020001241 

21/4/2020 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Art-40-vragen-RvO-HvB-inzake-taxatierapporten-gemeentehuis-Bennebroek-2019008538.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D5-Beantwoording-Art-40-vragen-HvB-inzake-taxatierapporten-gemeentehuis-Bennebroek-2020000289.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Art-40-RvO-vragen-HvB-inzake-rol-oud-wethouder-bij-verkoop-Park-Brederode-2020000017.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D5-Beantwoording-art-36-RvO-vragen-ZB-inzake-Rol-oud-wethouder-bij-verkoop-Park-Brederode-2020001241.pdf

