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Brief van 17 november 2017 met kenmerk 2017016258

Geachte heer Heukels,

Via de griffie is uw e-mail van 28 maart 2019 in goede orde ontvangen. Naar aanleiding van de brief 
van 26 maart 2019 met kenmerk 2019002940 hebt u twee vragen. Kortheidshalve verzoekt u:

1. De brief met kenmerk 2017016258 van 17 november 2017 zoals geplaatst op de lijst van 
ingekomen stukken van 17 november 2017.
2. Als er een door een collegelid zelf getekende brief is, wilt u het origineel graag op het 
bestuurssecretariaat komen inzien.
In deze brief leest u de antwoorden.

1. U merkt terecht op dat de brief met kenmerk 2017016258 van 17 november 2017 niet op 17 
november 2017 op het griffiebericht te vinden was. Deze brief is op 17 november 2017 naar de griffie 
gezonden met het verzoek deze te plaatsen op het griffiebericht. De griffie heeft deze brief, zoals ook 
kenbaar uit de bijlage, op 29 november 2017 bij het griffiebericht gevoegd ten behoeve van de 
raadsvergadering van 21 december 2017.
Per 29 november 2017 is deze brief op betreffend griffiebericht te vinden onder C9.

2. Zoals u in de brief van 26 maart 2019 met kenmerk 2019002940 hebt kunnen lezen is geen sprake 
van een collegebesluit maar een toezegging door de wethouder, de heer N. Heijink. De raad is 
geïnformeerd met de brief op het griffiebericht ten behoeve van de raadsvergadering op 21 december 
2017 (zie onder 1). Waar zorgen omtrent de ondertekening bestaan kan aangegeven worden dat ook 
uit de ondertekening van de brief van 26 maart 2019 met kenmerk 2019002940 de instemming van 
het college met de ínhoud van de brief van 29 november met kenmerk 2017016258 blijkt.
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Een afschrift van deze brief wordt gezonden aan de leden van de raad. 

Met vriendelijke groet,

íurgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester


