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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 
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Registratielijst Raadsvragen volgens Artikel 36 Reglement van Orde 2020 

 

 Corsa Nr Datum Partij Onderwerp Afgehandeld corsanr 

+ datum  

1.  2020000118 3-1-2020 HvB Verkoop gemeentelijke 

objecten 

Tussenbericht: 

Corsanr. 2020000197 

Beantwoording: 

Corsanr. 2020000334 

2/4/2020 

2.  2020000124 6-1-2020 LB Hotel aan zee Corsanr.  2020000345 

29/1/2020 

3.  2020000500 4-2-2020 LB Verhuur woningen  

4.  2020000539, in te 

zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde 

versie: 2020000540 

6-2-2020 LB Kosten kerntakendiscussie Corsanr. 2020000543 

17/2/2020 

5.  2020000635 13-2-2020 VVD Tijdelijke huisvesting Corsanr. 2020000675 

26/2/2020 

6.  2020000732 21-2-2020 LB Begrotingen afgelopen jaren Corsanr. 2020000756 

18/3/2020 

7.  2020000898 5-3-2020 LB Voorbereidingskrediet 

Theresiaschool 

Corsanr. 2020001023 

2/4/2020 

Vanwege de wetgeving 

op het gebied van de 

privacy zijn de bijlagen  

2020001143, 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Art-40-RvO-vraag-HvB-inzake-verkoop-gemeentelijke-objecten-2020000118.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D2-Tussenbericht-beantwoording-art-40-vraag-inzake-lijst-verkochte-gemeentelijke-objecten-2020000197.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D10-Beantwoording-art-36-RvO-vraag-ZB-inzake-lijst-verkochte-gemeentelijke-objecten-2020000334.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Art-40-RvO-vragen-LB-inzake-hotel-aan-zee-2020000124.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D20-Beantwoording-art-40-RvO-vragen-LB-inzake-hotel-aan-zee-2020000345.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Art-40-RvO-vragen-LB-inzake-verhuur-woningen-2020000500.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Art-40-RvO-vraag-LB-inzake-kosten-kerntakendiscussie-geanonimiseerd-2020000540.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D11-Beantwoording-art-40-Rvo-vragen-LB-inzake-kosten-kerntakendiscussie-2020000543.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Vragen-ex-art-36-RvO-fractie-VVD-inzake-tijdelijke-huisvesting-2020000635.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D17-Beantwoording-art-36-RvO-vragen-VVD-inzake-overzicht-sociale-huurwoningen-2020000675.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Art-37-RvO-vragen-LB-inzake-begrotingen-afgelopen-jaren-2020000732.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D1-Beantwoording-art-36-vragen-LB-inzake-begrotingen-2020000756.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Art-36-RvO-vragen-LB-inzake-voorbereidingskrediet-Theresiaschool-2020000898.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D12-Beantwoording-art-36-RvO-vragen-LB-inzake-voorbereidingskrediet-Theresiaschool-2020001023.pdf
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2020001148 en 

2020001149 in te zien 

na inlog 

8.  2020000954 10-3-2020 CDA Loden waterleidingen Corsanr. 2020001076 

1/4/2020 

9.  2020001049 16-3-2020 HvB Collegebrief Aanvullende 

maatregelen kabinet inzake 

coronavirus  

Corsanr. 2020001051 

20/3/2020 

10.  2020001382 (na inlog 

in te zien) 202001398  

9-4-2020 ZB Nieuwe informatie Park 

Brederode, Smittic 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Art-36-RvO-vragen-CDA-inzake-loden-waterleidingen-2020000954.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D7-Beantwoording-art-36-RvO-vragen-CDA-inzake-loden-waterleidingen-2020001076.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/20200316-Vragen-HvB-art-36-RvO-inzake-Coronavirus-2020001049.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D3-Beantwoording-art-36-RvO-vragen-HvB-inzake-Coronavirus-2020001051.pdf

