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Lijst ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 22 december 2022 

De Lijst ingekomen stukken bevat brieven en mails die gericht zijn aan de gemeenteraad.  

A-Stukken zijn externe stukken aan de Raad met het advies ze voor kennisgeving aan te nemen,  

B-Stukken zijn externe stukken aan de Raad met het advies ze in handen te stellen van het College voor 

afhandeling.  

C-Stukken zijn stukken vanuit het College aan de raad, de zogenaamde Collegebrieven. 

D-Stukken zijn brieven vanuit het College ter behandeling van een specifieke vraag/ vragen vanuit de raad.  

E-Stukken zijn stukken vanuit het College aan de raad met een vertrouwelijk karakter. 

 

 Datum Onderwerp Bijlage 

  A Externe stukken aan de Raad - voor kennisgeving 

aannemen  

Deze externe stukken worden zonodig geanonimiseerd en 

openbaar geplaatst. 

 

1 22-11-2022 brief inwoner inzake weer minder extra treinen in zomer 2023 

(2022004841) in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2022004984) 

A1c aanvullende brief van 

inwoner over de aantallen 

treinen (2022005011) in 

te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: 

(2022005019) 

2 23-11-2022 Brief HvB inzake laadpaal kaart, geplaatst op verzoek van 

Mevr. Roos van HvB (2022004988) 

 

3 23-11-2022 Brief van inwoner inzake verzoek indienen zienswijze tegen 

voornemen bouwen woningen aan de Zandlaan (2022004986) 

in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde 

versie: (2022004990) 

A3b kopie bericht van 

Overheid.nl - berichten 

over uw buurt, ontwerp 

wijzigingsbesluit 

omgevingsplan Zandlaan 

(2022004991) 

4 24-11-2022 Brief inzake CO2-reductie en methaan (2022004997) in te zien 

na inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: 

(2022005002) 

A4b artikel CO2-reductie 

heeft geen effect meer, 

maar er is nog een 

gevaarlijke boosdoener = 

methaan (2022004998) 

5 24-11-2022 Brief van provincie Noord-Holland inzake Woonvisie 

(2022001480) in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2022005004) 

 

6 25-11-2022 Jaarverslag 2021 Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit 

Bloemendaal (zie HIER) 

 

7 28-11-2022 Brief van inwoner inzake wetgeving rechten arbeidsmigranten 

(2022005008) in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2022005020) 

A7b afschrift inclusie 

verklaring voor 

overheid/gemeente 

(2022005009) 

A7c Brief aan de 

gemeenteraad inzake 

wetgeving (2022005010) 

in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: 

(2022005021) 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A1a-brief-inwoner-inzake-weer-minder-extra-treinen-in-zomer-2023-geanonimiseerd-2022004984.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A1d-aanvullende-brief-van-inwoner-over-aantallen-treinen-geanonimiseerd-2022005019.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A2-Brief-HvB-inzake-laadpaal-kaart-2022004988.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A3a-Brief-van-inwoner-inzake-verzoek-tegen-voornemen-bouwen-geanonimiseerd-2022004990.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A3b-kopie-bericht-van-Overheid-nl-berichten-over-uw-buurt-ontwerp-wijzigingsbesluit-omg-2022004991.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A4a-brief-inzake-CO2-reductie-en-methaan-geanonimiseer-2022005002.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A4b-CO2-reductie-heeft-geen-effect-meer-maar-er-is-nog-een-gevaarlijke-boosdoener-methaan-2022004998.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A5a-Brief-van-provincie-Noord-Holland-inzake-Woonvisie-geanonimiseerd-2022005004.pdf
https://mnh.nh-websites.nl/jaarverslagen/Bloemendaal-2021/
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A7a-Brief-van-inwoner-inzake-wetgeving-rechten-arbeidsmigranten-geanonimiseerd-2022005020.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/gemeente-2022005009.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A7d-Brief-aan-de-gemeenteraad-inzake-wetgeving-geanonimiseer-2022005021.pdf
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8 30-11-2022 Brief inzake Raadsadres breedgedragen energietransitie 

(2022005017) in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2022005027) 

A8b Raadsadres 

breedgedragen 

energietransitie 

(2022005018) in te zien 

na inlog, bevat 

persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: 

(2022005028) 

 

9 2-12-2022 Brief van Min. van Binnenlandse Zaken inzake 

Inwerkingtreding wet versterking decentrale rekenkamers 

(2022001482) 

 

10 7-12-2022 Brief inwoner inzake hergebruik te kappen bomen Zeeweg 

(2022005051) in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2022005065) 

 

11 8-12-2022 Brief inwoner inzake verwijderen schommel in Bennebroek 

(2022005057) in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2022005067) 

 

12 8-12-2022 Brief Haarlemse Bomenridders inzake kappen van bomen op 

de zeeweg (2022005058) in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2022005069) 

A12b Bericht aan 

gemeenteraad over 

kappen bomen Zeeweg 

(2022005059) in te zien 

na inlog, bevat 

persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: 

(2022005070) 

13 8-12-2022 Brief van Hart voor Bloemendaal inzake zienswijze 

omgevingsplan Zandlaan 38, geplaatst op verzoek van Mevr. 

Roos van HvB (2022005061) in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2022005071) 

 

14 8-12-2022 Beg. Brief van inwoner inzake geluidsoverlast bebouwde kom 

Overveen (2022005062) in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2022005072) 

A14b Brief inwoner inzake 

geluidsoverlast bebouwde 

kom Overveen 

(2022005063) in te zien 

na inlog, bevat 

persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: 

(2022005073) 

15 9-12-2022 Brief van Hart voor Bloemendaal inzake vragen aan 

auditcommissie, geplaatst op verzoek van Mevr. Roos van HvB 

(2022005074) 

 

16 9-12-2022 Brief van Zelfstandig Bloemendaal inzake F1 Zandvoort nog 

zeker tot en met 2025, geplaatst op verzoek van dhr. Slewe 

(2022005081) 

 

17 9-12-2022 Brief van Hart voor Bloemendaal inzake kosten ambtenaar bij 

vergadering, geplaatst op verzoek van Mevr. Roos van HvB 

(2022005082) 

 

18 9-12-2022 Brief van Hart voor Bloemendaal inzake beschikbaarheid 

sociale huurwoningen/prestatieafspraken/statushouders, 

geplaatst op verzoek van Mevr. Roos van HvB (2022005083) 

 

19 9-12-2022 Vragen mevrouw Roos over Eindejaarsvoorstel (2022005085) 

Geplaatst op verzoek van Mevr. Roos van HvB 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A8a-Brief-inzake-Raadsadres-breedgedragen-energietransitie-geanonimiseerd-2022005027.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A8c-Raadsadres-breedgedragen-energietransitie-geanonimiseerd-2022005028.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A9-brief-van-Min-van-Binnenlandse-Zaken-inzake-Inwerkingtreding-wet-versterking-decentral-2022001482.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A10a-Brief-inwoner-inzake-hergebruik-te-kappen-bomen-Zeeweg-geanonimiseerd-2022005065.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A11a-Brief-inwoner-inzake-verwijderen-schommel-in-Bennebroek-geanonimiseerd-2022005067.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A12a-Brief-Haarlemse-bomenridders-inzake-kappen-van-bomen-op-de-Zeeweg-geanonimiseerd-2022005069.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A12c-Bericht-aan-gemeenteraad-over-kappen-bomen-Zeeweg-geanonimiseerd-2022005070.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A13a-Brief-van-Hart-voor-Bloemendaal-inzake-zienswijze-omgevingsplan-Zandlaan-38-geanonimi-2022005071.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A14a-brief-van-inwoner-inzake-geluidsoverlast-bebouwde-kom-Overveen-2022005072.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A14c-Brief-van-inwoner-inzake-geluidsoverlast-bebouwde-kom-Overveen-geanonimiseerd-2022005073.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A15-Brief-van-Hart-voor-Bloemendaal-inzake-vragen-aan-auditcommissie-2022005074.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A16-Brief-van-Zelfstandig-Bloemendaal-inzake-F1-Zandvoort-nog-zeker-tot-en-met-2025-2022005081.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A17-Brief-van-Hart-voor-Bloemendaal-inzake-kosten-ambtenaar-bij-vergadering-2022005082.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/prestatiea-2022005083.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A19-Vragen-mevrouw-Roos-over-Eindejaarsvoorstel-2022005085.pdf
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20 16-12-2022 Brief Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Holland inzake 

sterke gemeenten, sterke regio’s (2022001483) in te zien na 

inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: 

(2022005122) 

 

21 16-12-2022 Brief van inwoner inzake aanvraag kapvergunning Willinklaan 

Bennebroek (2022005098) in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2022005123) 

 

22 16-12-2022 Brief van inwoner inzake aanvraag bouw- en kapvergunning 

Willinklaan Bennebroek (2022005101) in te zien na inlog, 

bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: 

(2022005124) 

 

23 16-12-2022 Beg. brief van inwoner inzake aanvraag bouw- en 

kapvergunning Willinklaan Bennebroek (2022005125) in te 

zien na inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde 

versie: (2022005126)  

A23b Brief van inwoner 

inzake aanvraag bouw- en 

kapvergunning Willinklaan 

Bennebroek (2022005121) 

in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: 

(2022005127) 

24 16-12-2022 Beg. brief van inwoner inzake aanvraag bouw- en 

kapvergunning Willinklaan Bennebroek (2022005117) in te 

zien na inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde 

versie: (2022005128) 

A24b Brief van inwoner 

inzake aanvraag bouw- en 

kapvergunning Willinklaan 

Bennebroek (2022005119) 

in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: 

(2022005118) 

25 16-12-2022 Beg. brief van inwoner inzake aanvraag bouw- en 

kapvergunning Willinklaan Bennebroek (2022005115) in te 

zien na inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde 

versie: (2022005129) 

A25b Brief van inwoner 

inzake aanvraag bouw- en 

kapvergunning Willinklaan 

Bennebroek (2022005116) 

in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: 

(2022005130) 

26 16-12-2022 Beg. brief van inwoner inzake aanvraag bouw- en 

kapvergunning Willinklaan Bennebroek (2022005113) in te 

zien na inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde 

versie: (2022005131) 

A26b Brief van inwoner 

inzake aanvraag bouw- en 

kapvergunning Willinklaan 

Bennebroek (2022005114) 

in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: 

(2022005132) 

27 16-12-2022 Beg. brief van inwoner inzake aanvraag bouw- en 

kapvergunning Willinklaan Bennebroek (2022005109) in te 

zien na inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde 

versie: (2022005133) 

A27b Brief van inwoner 

inzake aanvraag bouw- en 

kapvergunning Willinklaan 

Bennebroek (2022005110) 

in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: 

(2022005134) 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A20a-Brief-Gedeputeerde-Staten-Provincie-NH-inzake-sterke-gemeenten-geanonimiseerd-2022005122.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A21a-Brief-van-inwoner-inzake-aanvraag-kapvergunning-Willinklaan-Bennebroek-geanonimiseerd-2022005123.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A22a-Brief-van-inwoner-inzake-aanvraag-bouw-en-kapvergunning-Willinklaan-Bennebroek-geano-2022005124.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A23a-Brief-van-inwoner-inzake-aanvraag-bouw-en-kapvergunning-Willinklaan-Bennebroek-geano-2022005126.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A23c-Brief-van-inwoner-inzake-aanvraag-bouw-en-kapvergunning-Willinklaan-Bennebroek-geano-2022005127.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A24a-Brief-van-inwoner-inzake-aanvraag-bouw-en-kapvergunning-Willinklaan-Bennebroek-geano-2022005128.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A24c-Brief-van-inwoner-inzake-aanvraag-bouw-en-kapvergunning-Willinklaan-Bennebroek-gean-2022005118.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A25a-Beg-brief-van-inwoner-inzake-aanvraag-bouw-en-kapvergunning-Willinklaan-Bennebroek-2022005129.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A25c-Brief-van-inwoner-inzake-aanvraag-bouw-en-kapvergunning-Willinklaan-Bennebroek-geano-2022005130.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A26a-Beg-brief-van-inwoner-inzake-aanvraag-bouw-en-kapvergunning-Willinklaan-Bennebroek-2022005131.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A26c-Brief-van-inwoner-inzake-aanvraag-bouw-en-kapvergunning-Willinklaan-Bennebroek-geano-2022005132.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A27a-Beg-brief-van-inwoner-inzake-aanvraag-bouw-en-kapvergunning-Willinklaan-Bennebroek-2022005133.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A27c-Brief-van-inwoner-inzake-aanvraag-bouw-en-kapvergunning-Willinklaan-Bennebroek-geano-2022005134.pdf
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28 16-12-2022 Beg. brief van inwoner inzake aanvraag bouw- en 

kapvergunning Willinklaan Bennebroek (2022005111) in te 

zien na inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde 

versie: (2022005135) 

A28b Brief van inwoner 

inzake aanvraag bouw- en 

kapvergunning Willinklaan 

Bennebroek (2022005112) 

in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: 

(2022005136) 

29 16-12-2022 Beg. brief van inwoner inzake aanvraag bouw- en 

kapvergunning Willinklaan Bennebroek (2022005107) in te 

zien na inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde 

versie: (2022005137) 

A29b Brief van inwoner 

inzake aanvraag bouw- en 

kapvergunning Willinklaan 

Bennebroek (2022005108) 

in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: 

(2022005138) 

30 21-12-2022 Brief HiswaRecron inzake verhoging toeristenbelasting 

(2022005179) in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2022005180) 

 

31 21-12-2022 Brief inwoner inzake Herinrichting Verkeerspunt Bekslaan & 

Leidsevaart (2022005139) in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2022005181) 

A31b Werkboek 

Leidsevaart-Bekslaan 

(2022005140) in te zien 

na inlog, bevat 

persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: 

(2022005182) 

A31d 

Schetsverkeersstroomlijnin

g Leidsevaart-Noord en 

Bekslaan 

spoorwegovergang 

(2022005141) 

A31e bestand met filmpje 

volgt nog. 

32 21-12-2022 Brief inwoner inzake het spoor Haarlem-Zandvoort 

(2022005175) in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2022005183) 

 

33 21-12-2022 Brief inwoner inzake De Zeeweg en hekwerk (2022005184) in 

te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde 

versie: (2022005185) 

 

34 22-12-2022 Tussenbeslissing van de rechtbank inzake WOO verzoek, 

geplaatst op verzoek van de heer Heukels (LB), (2022005199) 

in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde 

versie: (2022005200) 

 

35 22-12-2022 Brief ondernemer inzake verhoging toeristenbelasting 

(2022005204) in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2022005205) 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A28a-Beg-brief-van-inwoner-inzake-aanvraag-bouw-en-kapvergunning-Willinklaan-Bennebroek-2022005135.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A28c-Brief-van-inwoner-inzake-aanvraag-bouw-en-kapvergunning-Willinklaan-Bennebroek-geano-2022005136.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A29c-Brief-van-inwoner-inzake-aanvraag-bouw-en-kapvergunning-Willinklaan-Bennebroek-geano-2022005138.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A30a-Brief-HiswaRecron-inzake-verhoging-toeristenbelasting-geanonimiseer-2022005180.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A31a-Brief-inwoner-inzake-Herinrichting-Verkeerspunt-Bekslaan-Leidsevaart-geanonimiseerd-2022005181.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A31c-Werkboek-Leidsevaart-Bekslaan-geanonimiseerd-2022005182.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A31d-Schetsverkeersstroomlijning-Leidsevaart-Noord-en-Bekslaan-spoorwegovergang-2022005141.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A32a-Brief-inwoner-inzake-het-spoor-Haarlem-Zandvoort-geanonimiseerd-2022005183.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A33a-Brief-inwoner-inzake-De-Zeeweg-en-hekwerk-geanonimiseerd-2022005185.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A34a-Tussenbeslissing-van-de-rechtbank-inzake-WOO-verzoek-geanonimiseerd-2022005200.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A35a-Brief-ondernemer-inzake-verhoging-toeristenbelasting-geanonimiseerd-2022005205.pdf
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36 22-12-2022 Brief inwoner inzake bomenkap brederodelaan Bloemendaal 

(2022005186) in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2022005206) 

A36b vragen over 

kapvergunning 

Brederodelaan 

(2022005187) in te zien 

na inlog, bevat 

persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: 

(2022005207) 

37 22-12-2022 Brief inwoner inzake bezwaren tegen onderdelen reconstructie 

Bekslaan (2022005188) in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2022005208) 

A37b bezwaren tegen 

onderdelen reconstructie 

Bekslaan (2022005189) in 

te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: 

(2022005209) 

    

  B Externe stukken aan de Raad - in handen stellen van 

het College voor afhandeling 

Deze externe stukken worden zonodig geanonimiseerd en 

openbaar geplaatst. Als er een reactie nodig is vanuit het 

College, worden brieven hier geplaatst. 

 

1 1-12-2022 Brief van college over Rapport Nationale Ombudsman 

(2022004886) 

B1a Aanbiedingsbrief 

rapport (2022005034) in 

te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: 

(2022005038)  

B1c Rapport Nationale 

Ombudsman 

(2022005035) 

    

  C Brieven van het College aan de Raad – de 

Collegebrieven 

De brieven van het College aan de Raad zijn openbaar. 

 

 

1 22-11-2022 Beantwoording vervolg Toezegging TCS 112, Wethouder Gamri 

zegt op een vraag van de heer Devilee toe om de analyse van 

het kadaster i.h.k.v. de opkoopbescherming naar de raad te 

sturen. (2022004880)        

C13 Toezegging TCS 112 

(2022004715) 

C1b Geüpdatet data 

Kadaster (2022004881)  

2 23-11-2022 Collegebrief inzake uitstel perceel 2 inkoop jeugdhulp 

(2022004764) 

 

3 23-11-2022 Collegebrief inzake Spoorboekje Planning & Control cyclus 

2023 (2022004829) 

C3a Spoorboekje Planning 

& Control cyclus 2023 

(2022004820) 

C3b Evaluatie Planning & 

Control cyclus 2022 

(2022004801) 

4 23-11-2022 Informerende brief van het college inzake projectplanning 

biodiversiteitsplan (2022003665) 

C4a Projectplanning 

biodiversiteitsplan 2022 

(2022003661) 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A36a-Brief-inwoner-inzake-bomenkap-brederodelaan-Bloemendaal-geanonimiseerd-2022005206.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A36c-vragen-over-kapvergunning-Brederodelaan-geanonimiseerd-2022005207.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A37a-Brief-inwoner-inzake-bezwaren-tegen-onderdelen-reconstructie-Bekslaan-geanonimiseerd-2022005208.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A37c-bezwaren-tegen-onderdelen-reconstructie-Bekslaan-geanonimiseerd-2022005209.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/B1-Brief-van-college-over-Rapport-Nationale-Ombudsman-2022004886.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/B1b-Aanbiedingsbrief-rapport-Nationale-ombudsman-geanonimiseerd-2022005038.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/B1c-Rapport-Nationale-Ombudsman-2022005035.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C1-vervolg-toezegging-TCS-112-kadaster-ihkv-opkoopbescherming-2022004880.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C13-Toezegging-TCS-112-2022004715.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C1b-Kadaster-Opkoopbescherming-update-2022004881.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C2-Collegebrief-uitstel-perceel-2-inkoop-jeugdhulp-2022004764.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C3-collegebrief-inzake-Spoorboekje-Planning-Control-cyclus-2023-2022004829.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C3a-Spoorboekje-Planning-Control-cyclus-2023-2022004820.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C3b-Evaluatie-Planning-Control-cyclus-2022-2022004801.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C4-Informerende-brief-van-het-college-inzake-projectplanning-biodiversiteitsplan-2022003665.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C4a-Projectplanning-biodiversiteitsplan-2022-2022003661.pdf
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5 23-11-2022 Collegebrief Ontwerp Nota Bodembeheer, deelnemende 

gemeenten Omgevingsdienst IJmond (2022004189) 

C5a Nota bodembeheer 

(Anteagroup) 

Deelnemende gemeenten 

Omgevingsdienst IJmond 

(2022004187) 

C5b Beleidswijzigingen 

nota bodembeheer per 

regio (2022004188)  

6 23-11-2022 Raadsinformatiebrief resultaten van de Kindermonitor 2022 én 

de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 (2022004839) 

C6a Kindermonitor 2022 

Bloemendaal 

(2022004846) 

C6b Corona 

Gezondheidsmonitor Jeugd 

2021 Bloemendaal 

(2022004847) 

7 1-12-2022 Collegebrief inzake Stand van zaken en klanttevredenheid 

Wmo- en leerlingenvervoer (2022004858) 

C7a factsheet 

klanttevredenheidsonderzo

ek 2022 Wmo-vervoer 

door Regiorijder 

(2022004859) 

C7b factsheet 

klanttevredenheidsonderzo

ek leerlingenvervoer 2022 

(2022004860) 

8 2-12-2022 Collegebrief nav reactie ministerie op petitie geluidshinder 

motorvoertuigen (2022005041) 

C8a Brief aan vaste 

kamercommissie inzake 

geluidsoverlast 

motorvoertuigen 

(2022005042) 

C8b Brief Ministerie van 

Infrastructuur en 

Waterstaat van 21 

november 2022 

(2022005043) 

9 7-12-2022 Beantwoording TCG 312 en TCG 313 inzake de verlichting en 

de padelbanen (2022005055) 

 

10 7-12-2022 Collegebrief Indexering normbedragen onderwijshuisvesting 

2023 (2022004904) 

 

11 7-12-2022 Collegebrief onderzoeksrapport spoorgeluid Overveen 

(2022004906) 

C11a Geluidsmetingen 

spoorlijn Haarlem- 

Zandvoort te Overveen 

(2022004885) 

C11b Onderzoek hinder 

railverkeer bij woning 

Tetterodeweg 17A te 

Overveen (2022004902) 

C11c Geluidsmetingen 

spoorlijn Haarlem - 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C5-Collegebrief-Ontwerp-Nota-Bodembeheer-deelnemende-gemeenten-Omgevingsdienst-IJmond-2022004189.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C5a-Nota-bodembeheer-Anteagroup-Deelnemende-gemeenten-Omgevingsdienst-IJmond-2022004187.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C5b-Beleidswijzigingen-nota-bodembeheer-per-regio-2022004188.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C6-Raadsinformatiebrief-resultaten-van-de-Kindermonitor-2022-en-de-Corona-Gezondheidsmonit-2022004839.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C6a-Kindermonitor-2022-Bloemendaal-2022004846.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C6b-Corona-Gezondheidsmonitor-Jeugd-2021-Bloemendaal-2022004847.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C7-Collegebrief-inzake-Stand-van-zaken-en-klanttevredenheid-Wmo-en-leerlingenvervoer-2022004858.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C7a-factsheet-klanttevredenheidsonderzoek-2022-Wmo-vervoer-door-Regiorijder-2022004859.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C7b-factsheet-klanttevredenheidsonderzoek-leerlingenvervoer-2022-2022004860.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C8-Collegebrief-nav-reactie-ministerie-op-petitie-geluidshinder-motorvoertuigen-2022005041.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C8a-Brief-aan-vaste-kamercommissie-inzake-geluidsoverlast-motorvoertuigen-2022005042.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C8b-Brief-Ministerie-van-Infrastructuur-en-Waterstaat-van-21-november-2022-2022005043.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C9-Beantwoording-TCG-312-en-TCG-313-2022005055.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C10-Indexering-normbedragen-onderwijshuisvesting-2023-2022004904.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C11-Collegebrief-onderzoeksrapport-spoorgeluid-Overveen-2022004906.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C11a-Geluidsmetingen-spoorlijn-Haarlem-Zandvoort-te-Overveen-2022004885.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C11b-Onderzoek-hinder-railverkeer-bij-woning-Tetterodeweg-17A-te-Overveen-2022004902.pdf


 

 

7 

Zandvoort te Overveen 

(2022005170) 

12 9-12-2022 Beantwoording TCG 136 inzake vragen over Vitaal 

Vogelenzang nav commissie bestuur en middelen 6 december 

2022 (2022005056) 

 

13 16-12-2022 Beantwoording TCG 314 inzake lijst met potentiële flitslocaties 

nav commissie Grondgebied 25 oktober 2022 (2022004908) 

C13a Overzicht afdoening 

toezegging (TCG 314) 

commissie grond 25-10-

2022 (2022004887) 

C13b Beleidskader 

flitspalen 2021 

(2022004889) 

14 20-12-2022 Beantwoording vragen cie GG inzake fietsknelpunt 

Leidsevaart-Bekslaan (2022005147) 

 

15 21-12-2022 Brief van wethouder aan fractie VVD inzake bovenwettelijke 

regelingen (2022005169) 

 

  D Brieven van het college ter beantwoording van vragen 

uit de Raad 

Het betreft hier Collegebrieven die ingaan op een specifieke 

vraag/ vragen vanuit de raad. 

 

1 16-12-2022 Reactie op inzageverzoek Fractie ZB, R. Slewe - over 

Whatsapp gesprekken ambtenaren (2022004897) 

 

  E Brieven College met een vertrouwelijk karakter 

Als er vertrouwelijke informatie in een Collegebrief is 

opgenomen, wordt een brief als dusdanig door het College 

gekenmerkt en wordt de brief hier geplaatst. Deze brieven zijn 

na inlog in te zien door raadsleden. 

 

    

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C11c-Geluidsmetingen-spoorlijn-Haarlem-Zandvoort-te-Overveen-2022005170.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C12-Beantwoording-TCG-136-inzake-vragen-over-Vitaal-Vogelenzang-nav-commissie-bestuur-en-m-2022005056.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C13-Beantwoording-TCG-314-inzake-lijst-met-potentiele-flitslocaties-nav-commissie-Grondgeb-2022004908.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C13a-Afdoening-toezegging-TCG-314-commissie-grond-25-10-2022-2022004887.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C13b-Beleidskader-flitspalen-2021-2022004889.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C14-Beantwoording-vragen-cie-GG-inzake-fietsknelpunt-Leidsevaart-Bekslaan-2022005147.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C15-Brief-van-wethouder-aan-fractie-VVD-inzake-bovenwettelijke-regelingen-2022005169.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D1-Reactie-op-inzageverzoek-Fractie-ZB-R-Slewe-over-Whatsapp-gesprekken-ambtenaren-2022004897.pdf

