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Geachte mevrouw Roos-Andriesse,

Via de griffie ontvingen wij uw verzoek om inzage in verschillende documenten. Het betreft:
- de vastgestelde besluitenlijst van B&W 26 maart 2019 (punt 001 uit besluitenlijst B&W 2 april 2019);
- besluit tot gunning van levering van een geoutsourcete ICT dienst (punt 002 uit besluitenlijst B&W 2 
april 2019). Gaat om collegebesluit en achterliggende stukken;
- Aantekeningen B&W 10 april 2018 (Corsa nummer 2018006036).

Vastgestelde besluitenlijsten worden gepubliceerd op de gemeentewebsite
De besluitenlijst van 26 maart 2019 kunt u vinden op www.bloemendaal.nl/over-de- 
qemeente/bekendmakinaen-en-besluitenliist/besluitenliist/.

Inzage vindt plaats op het bestuurssecretariaat via een afspraak met de griffie
Het collegevoorstel betreffende de gunning van levering van een geoutsourcete ICT dienst en het 
achterliggende raadsvoorstel kunt u, na het maken van een afspraak, inzien op het 
bestuurssecretariaat. De gunningsbeslissing is echter geheim tot de ínhoud kenbaar is gemaakt aan de 
deelnemende partijen. Dit vindt naar verwachting aanstaande vrijdag plaats. Inzage vóór die tijd kan 
alleen plaatsvinden onder oplegging van geheimhouding. De voorbereiding van het opstellen van een 
besluit tot geheimhouding neemt tijd in beslag. Indien u vóór vrijdag inzage wenst horen wij daarom 
graag spoedig van u.

Over de aantekeningen van de gemeentesecretaris van de collegevergadering van 10 april 2018 
hebben wij u eerder bericht (per brief d.d. 9 april 2019, met kenmerk 2019003464). Wij verlenen u
hier geen inzage in.

Een afschrift van deze brief sturen wij naar d h van de raad.

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethļ

, burgemeester
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