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Lijst ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 12 maart 2020 

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 3-2-2020 Brief mevr. Faas nav brief 2020000347 (2020000499)  

2 4-2-2020 Brief inwoner inzake onbehoorlijk bestuur tav 

toeristenbelasting (2020000502), in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2020000503) 

 

3 4-2-2020 Brief bewoonster inzake zorg om flexibele tijdelijke woningen 

Zomerzorglaan (2020000504) 

 

4 5-2-2020 Vereniging Stadswerk Nederland - brief ondersteuning 

praktijknetwerk gemeenten (2020000532) 

 

5 7-2-2020 Aanbiedingsbrief 'landingsplaats voor de omgevingswet' 

(2020000579) 

A5a De landingsplaats 

voor de omgevingswet 

(2020000580) 

6 7-2-2020 Aanbieding stukken bijeenkomst  Regiegroep Metropoolregio 

Amsterdam 3 april 2020 (2020000582) 

A6a Agenda Regiegroep 

MRA 3 April 2020 

(2020000583) 

A6b Notitie MRA 

Verantwoording 

Begroting 

2019 (2020000584) 

A6c Notitie globale 

begroting 2021 

(2020000585) 

7 7-7-2020 Brief Cricket club Bloemendaal inzake flexwoningen 

(2020000586) 

 

8 9-2-2020 Brief inwoner inzake voornemen tot plaatsen van tijdelijke 

woonunits Westelijke Randweg (2020000589), in te zien na 

inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: 

(2020000590) 

 

9 11-2-2020 Brief Regionale samenwerking Zuid-Kennemerland inzake visie 

bereikbaarheid (2020000619) 

 

10 12-2-2020 Brief inwoner inzake ondertunneling Randweg (2020000624), 

in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde 

versie: (2020000628) 

 

11 15-2-2020 Brief inwoner inzake tijdelijke woningen voetbalveldje 

Zomerzorgerlaan (2020000666), in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2020000667) 

 

12 13-2-2020 Brief inwoner inzake opvang asielzoekers in Bloemendaal 

(2020000669), in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2020000670) 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A1-Brief-mevr-Faas-nav-brief-2020000347-2020000499.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A2a-Brief-inwoner-inzake-onbehoorlijk-bestuur-tav-toeristenbelasting-geanonimiseerd-2020000503.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A3-Brief-bewoonster-inzake-zorg-om-flexibele-tijdelijke-woningen-Zomerzorglaan-2020000504.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A4-Vereniging-Stadswerk-Nederland-brief-ondersteuning-praktijknetwerk-gemeenten-2020000532.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A5-Aanbiedingsbrief-landingsplaats-voor-de-omgevingswet-2020000579.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A5a-De-landingsplaats-voor-de-omgevingswet-2020000580.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A6-Aanbieding-stukken-bijeenkomst-Regiegroep-Metropoolregio-Amsterdam-3-april-2020-2020000582.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A6a-Agenda-Regiegroep-MRA-3-april-2020-2020000583.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A6b-Notitie-MRA-VerantwoordingBegroting2019-2020000584.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A6c-2020000585.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A7-Brief-Cricket-club-Bloemendaal-inzake-flexwoningen-2020000586.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A8a-Brief-inwoner-inzake-voornemen-tot-plaatsen-van-tijdelijke-woonunits-Westelijke-Randwe-2020000590.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A9-Brief-Regionale-samenwerking-Zuid-Kennemerland-inzake-visie-bereikbaarheid-2020000619.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A10a-Brief-inwoner-inzake-ondertunneling-Randweg-geanonimiseerd-2020000628.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A11a-Brief-inwoner-inzake-tijdelijke-woningen-voetbalveldje-Zomerzorgerlaan-geanonimiseerd-2020000667.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A12a-Brief-inwoner-inzake-opvang-asielzoekers-in-Bloemendaal-geanonimiseerd-2020000670.pdf
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13 18-2-2020 Brief inwoners Westelijke Randweg 1, van 18-28 naar 

Flexwoningen (2020000673), in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2020000674) 

 

14 20-2-2020 Brief inwoners inzake punten van zorg m.b.t. vestiging 

statushouders en andere woningzoekenden (2020000717), in 

te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde 

versie: (2020000718) 

 

15 21-2-2020 Brief SVWN inzake visitatierapport Brederode Wonen 

(2020000730) 

 

16 24-2-2020 Brief inwoner inzake bezwaar bouw flexwoningen 

zomerzorgerlaan (2020000768), in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2020000770) 

 

17 25-2-2020 Reactie WMO raad op brief college inzake Nieuw Boekenrode 

(2020000774) 

A17a Brief college aan 

WMO raad inzake Nieuw 

Boekenrode 

(2020000775) 

18 26-2-2020 Brief RLG Nederland inzake locaties Real Life Gaming 

(2020000786) 

 

19 27-2-2020 Inbreng college portefeuillehouders overleg  

Regionale Samenwerking Volkshuisvesting (2020000752) 

Op verzoek van de organisatie ter informatie naar de raad 

 

20 2-3-2020 Brief SOB inzake statushouders Zomerzorgerlaan 

(2020000859) 

 

21 2-3-2020 Document Welzijn Bloemendaal 'Voorkomen is beter!' 

(2020000860) 

 

22 2-3-2020 Kadernota 2021 omgevingsdienst IJmond (2020000857)  

23 3-3-2020 Brief woningcorporaties  mbt huisvesting statushouders 2020 

(2020000868) 

 

24 5-3-2020 Reactie inwoner op plan van aanpak tijdelijke woningbouw 

(2020000904) 

 

25 5-3-2020 Motie Zandvoort  "Geen windturbines en zonnepanelen in de 

duinen” (2020000916) 

 

26 10-3-2020 5g krant 1e editie (2020000953)  

27 10-3-2020 Geen inzage ivm anonimiosering en APV (2020000956) 

Op verzoek van Zelfstandig Bloemendaal geplaatst. 

In te zien na inlog, bevatpersoonsgegevens en interne 

correspondentie. 

 

28 11-3-2020 Brief inwoners 'prorail cs aan banden gelegd' (2020000978) A28a Brief  aan ProRail cs 

09 03 2020 

(2020000959), in te zien 

na inlog, bevat 

persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde verie: 

(2020000980) 

A28c Brief ProRail cs 18 

februari 2020 

(2020000960), in te zien 

na inlog, bevat 

persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: 

(2020000981) 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A13a-Brief-inwoners-Westelijke-Randweg-1-van-18-28-naar-Flexwoningen-geanonimiseerd-2020000674.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A14a-Brief-inwoners-inzake-punten-van-zorg-m-b-t-vestiging-statushouders-en-andere-woning-2020000718.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A15-Brief-SVWN-inzake-visitatierapport-Brederode-Wonen-2020000730.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A16a-Brief-inwoner-inzake-bezwaar-bouw-flexwoningen-zomerzorgerlaan-geanonimiseerd-2020000770.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A17-Reactie-WMO-raad-op-brief-college-inzake-Nieuw-Boekenrode-2020000774.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A17a-Brief-college-aan-WMO-raad-inzake-Nieuw-Boekenrode-2020000776.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A18-Brief-RLG-inzake-locaties-Real-Life-Gaming-2020000786.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A19-Inbreng-college-portefeuillehouders-overleg-Regionale-Samenwerking-Volkshuisvesting-2020000752.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A20-Brief-SOB-inzake-statushouders-Zomerzorgerlaan-2020000859.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A21-Document-Welzijn-Bloemendaal-Voorkomen-is-beter-2020000860.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A22-Kadernota-2021-omgevingsdienst-IJmond-2020000857.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A23-Brief-woningcorporaties-mbt-huisvesting-statushouders-2020-2020000868.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A24-Reactie-inwoner-op-plan-van-aanpak-tijdelijke-woningbouw-2020000904.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A25-Motie-Zandvoort-Geen-windturbines-en-zonnepanelen-in-de-duinen-2020000916.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A26-5g-krant-1e-editie-2020000953.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A28-Brief-inwoners-prorail-cs-aan-banden-gelegd-2020000978.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A28b-Brief-aan-ProRail-cs-09-03-2020-geanonimiseerd-2020000980.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A28d-Brief-ProRail-cs-18-februari-2020-geanonimiseerd-2020000981.pdf
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A28e Piekdagen het is 

van 2-en 1  

(2020000961), in te zien 

na inlog, bevat 

persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: 

(2020000982) 

29 11-3-2020 Brief stichting Schapenduinen inzake Elswout (2020000983) A29a Krantenartikel over 

aanvraag 

bestemmingswijziging 

Elswout (2020000967) 

30 11-3-2020 Aanbiedingsbrief Per Saldo diverse stukken inzake PGB 

(2020001002) 

A30a Informatiebrief 

gemeenten pgb 

(2020000992) 

A30b Levenslange en 

levensbrede zorgen 

ondersteuningsvragen 

van jeugdigen en 

jongvolwassen 

(2020000993) 

A30c Rapport aanjager 

respijtzorg clemence ross 

(2020000994) 

  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 5-2-2020 Boomfeestdag-Groenfactor van de basisscholen in Gemeente 

Bloemendaal (2020000531) 

 

2 7-2-2020 Brief inwoner inzake verkoop gymzaal Bennebroek 

(2020000577), in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2020000578) 

 

3 9-2-2020 Brief inwoner inzake onderzoek plaatsing tijdelijke woningen 

(2020000587), in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2020000588) 

 

4 20-2-2020 Brief inwoners inzake inloopspreekuur flexwoningen 

(2020000715), in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2020000716) 

 

5 25-2-2020 Brief inwoners inzake voorgenomen plaatsing 

containerwoningen zomerzorgerlaan (2020000772), in te zien 

na inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: 

(2020000773) 

 

6 25-2-2020 Brief inwoner 'Op naar een goed functionerende gemeente' 

(2020000779), in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2020000780) 

 

  C Brieven van het College aan de Raad – de 

Collegebrieven 

De brieven van het College aan de Raad zijn openbaar. 

 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A28f-Piekdagen-het-is-van-2-en-1-geanonimiseerd-2020000982.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A29-Brief-stichting-Schapenduinen-inzake-Elswout-2020000983.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A29a-Krantenartikel-over-aanvraag-bestemmings-wijziging-Elswout-2020000967.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A30-Aanbiedingsbrief-Per-Saldo-diverse-stukken-inzake-PGB-2020001002.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A30a-Informatiebrief-gemeenten-pgb-2020000992.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A30b-levenslange-en-levensbrede-zorgen-ondersteuningsvragen-van-jeugdigen-en-jongvolwassen-2020000993.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A30c-Rapport-aanjager-respijtzorg-clemence-ross-2020000994.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/B1-Boomfeestdag-Groenfactor-van-de-basisscholen-in-Gemeente-Bloemendaal-2020000531.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/B2a-Brief-inwoner-inzake-verkoop-gymzaal-Bennebroek-geanonimiseerd-2020000578.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/B3a-Brief-inwoner-inzake-onderzoek-plaatsing-tijdelijke-woningen-geanonimiseerd-2020000588.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/B4a-Brief-inwoners-inzake-inloopspreekuur-flexwoningen-geanonimiseerd-2020000716.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/B5a-Brief-inwoners-inzake-voorgenomen-plaatsing-containerwoningen-zomerzorgerlaan-geanonim-2020000773.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/B6a-Brief-inwoner-Op-naar-een-goed-functionerende-gemeente-geanonimiseerd-2020000780.pdf
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1 31-1-2020 Aanbiedingsbrief plan van aanpak spoedhuisvesting 

statushouders TCS136 (2020000021) 

C1a Plan van Aanpak 

spoedhuisvesting 

statushouders TR109 

(2020000190) 

2 31-1-2020 Verlenging tijdelijke huisvesting Dennenheuvel tot zomer 2021 

(2020000317) 

 

3 31-1-2020 Aanbiedingsbrief eindverantwoording project tijdelijke 

huisvesting statushouders Landgoed Dennenheuvel 

(2020000341) 

C3a Eindverantwoording 

project Tijdelijke 

huisvesting Landgoed 

Dennenheuvel 

(2020000342) 

4 4-2-2020 Oordeel Interbestuurlijk Toezicht, Informatiebeheer 2019 

(2019008578) 

C4a Brief Provincie 

(2019008577) 

5 6-2-2020 Beantwoording TCS 114 Aanbiedingsbrief begroting 2020 en 

meerjarenbegroting STOPOZ (2020000380) 

C5a Brief aan STOPOZ 

(2020000377) 

C5b (meerjaren) 

Begroting 2020-2024 

(2020000390) 

6 6-2-2020 Aanbiedingsbrief decembercirculaire 2019 (2019008536) C6a Decembercirculaire 

Gemeentefonds 2019 

(2020000546) 

7 6-2-2020 Beantwoording TCG 241 t/m 245, diverse toezeggingen uit cie 

GG 26 november 2019 (2020000279) 

 

8 6-2-2020 Brief BZK inzake  reikwijdte van artikel 68 grondwet 

(2019008408) 

 

9 9-2-2020 Overzicht inlichtingenverzoeken, raadsvragen en 

integriteitsmeldingen (2020000392) 

C50 Overzicht 

inlichtingenverzoeken en 

raadsvragen 

(2019003400) 

10 10-2-2020 Beantwoording TR104 evaluatie cultuurnota (2020000481)  

11 13-2-2020 Beantwoording TCM188 Evaluatie Vuurwerkmaatregelen 

(2020000492) 

C11a Evaluatie 

vuurwerkmaatregelen 

(2020000298) 

12 14-2-2020 Aanbiedingsbrief Uitvoeringsprogramma 2020 

Omgevingsdienst IJmond (2020000331) 

C12a 

Uitvoeringsprogramma 

2020 Omgevingsdienst 

IJmond (2020000332) 

13 18-2-2020 Voortgang uitvoering Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 

(IHP) (2020000320) 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C1-Aanbiedingsbrief-plan-van-aanpak-spoedhuisvesting-statushouders-2020000021.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C1a-Plan-van-Aanpak-spoedhuisvesting-statushouders-2020000190.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C2-Verlenging-tijdelijke-huisvesting-Dennenheuvel-tot-zomer-2021-2020000317.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C3-Aanbiedingsbrief-Eindverantwoording-project-Tijdelijke-huisvesting-statushouders-2020000341.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C3a-Eindverantwoording-project-Tijdelijke-huisvesting-Landgoed-Dennenheuvel-2020000342.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C4-Oordeel-Interbestuurlijk-Toezicht-Informatiebeheer-2019-2019008578.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C4a-Brief-Provincie-2019008577.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C5-Aanbiedingsbrief-begroting-2020-en-meerjarenbegroting-STOPOZ-2020000380.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C5a-Brief-aan-STOPOZ-2020000377.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C5b-meerjaren-Begroting-2020-2024-2020000390.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C6-Aanbiedingsbrief-decembercirculaire-2019-2019008536.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C6a-Decembercirculaire-Gemeentefonds-2019-2020000546.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/m-245-diverse-toezeggingen-uit-cie-GG-26-november-2019-2020000279.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C8-Brief-BZK-inzake-reikwijdte-van-artikel-68-grondwet-2019008408.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C9-Overzicht-inlichtingenverzoeken-raadsvragen-en-integriteitsmeldingen-2020000392.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C50-Overzicht-inlichtichtingenverzoeken-en-raadsvragen-2019003400.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C10-Beantwoording-TR104-evaluatie-cultuurnota-2020000481.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C11-Beantwoording-TCM188-Evaluatie-Vuurwerkmaatregelen-2020000492.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C11a-Evaluatie-vuurwerkmaatregelen-2020000298.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C12-Aanbiedingsbrief-Uitvoeringsprogramma-2020-Omgevingsdienst-IJmond-2020000331.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C12a-Uitvoeringsprogramma-2020-Omgevingsdienst-IJmond-2020000332.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C13-Voortgang-uitvoering-Integraal-Huisvestingsplan-Onderwijs-IHP-2020000320.pdf
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14 19-2-2020 Kostenoverzicht onderzoek gebeurtenissen Elswoutshoek 

(2020000537) 

C14a Declaraties 

onderzoeksbureau Integis 

(2020000593), in te zien 

na inlog, bevat 

vertrouwelijke gegevens.  

15 21-2-2020 Informatie rondom Zomerzorgerlaan (2020000672) C15a Brief Lexence 

(2020000521) 

Geanonimiseerde versie: 

(2021002684) 

C15b Reactie op de brief 

van Lexence 

(2020000631) 

Geanonimiseerde versie 

(2021002685) 

C15c Brief uit 2014 over 

de tijdelijke 

noodbebouwing Bos en 

Duinschool (2014055445) 

Geanonimiseerde versie: 

(2021002686) 

16 25-2-2020 Informatiebrief Wvggz (2020000260)  

17 26-2-2020 Aanbiedingsbrief 213a onderzoek milieutaken (2020000497) Onderzoek milieutaken 

en duurzaamheid ODIJ 

(2020000356) 

18 28-2-2020 Beantwoording toezegging TCG 223 inzake huisnummering 

(2020000827) 

Deze brief is per abuis niet eerder aan de griffie toegezonden.  

 

19 3-3-2020 Aanbiedingsbrief overzicht geregistreerde misdrijven en 

incidenten 2019 t.o.v. 2018 (2020000690) 

C19a Overzicht 

geregistreerde misdrijven 

en incidenten 2019 t.o.v. 

2018 (2020000691) 

20 3-3-2020 Beantwoording TCM 190 inzake werkgeversvereniging GR's 

(2020000811) 

 

21 4-3-2020 Aanbiedingsbrief memo GGD Kennemerland aanpak 

coronavirus (2020000869) 

21a Memo GGD 

Kennemerland aanpak 

coronavirus 

(2020000880) 

22 10-3-2020 Beantwoording vragen flexwoningen statushouders commissie 

5 maart 2020 (2020000933) 

Reactie noodlokalen Bos 

en Duinschool 

(2014055445) 

Plan 

tijdelijke huisvesting 

Dennenheuvel 

(2016005464) 

Shortlist locatiestudie 

sociale woningbouw 

(2O16039299) 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C14-Kostenoverzicht-onderzoek-gebeurtenissen-Elswoutshoek-2020000537.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C15-Informatie-rondom-Zomerzorgerlaan-2020000672.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C15d-Brief-Lexence-geanonimiseerd-2021002684.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C15e-Reactie-op-de-brief-geanonimiseerd-2021002685.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C15f-Brief-uit-2014-over-de-tijdelijke-noodbebouwing-Bos-en-Duinschool-geanonimiseerd-2021002686.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C16-Informatiebrief-Wvggz-2020000260.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C17-Aanbiedingsbrief-213a-onderzoek-milieutaken-2020000497.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C17a-Onderzoek-milieutaken-en-duurzaamheid-ODIJ-2020000356.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C18-Beantwoording-toezegging-TCG-223-inzake-huisnummering-2020000827.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C19-Aanbiedingsbrief-overzicht-Geregistreerde-misdrijven-en-incidenten-2019-t-o-v-2018-2020000690.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C19a-Overzicht-geregistreerde-misdrijven-en-incidenten-2019-t-o-v-2018-2020000691.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C20-Beantwoording-TCM-190-inzake-werkgeversvereniging-GR-s-2020000811.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C21-Aanbiedingsbrief-memo-GGD-Kennemerland-aanpak-coronavirus-2020000869.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C21a-Memo-GGD-Kennemerland-aanpak-coronavirus-2020000880.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C22-Beantwoording-vragen-flexwoningen-statushouders-commissie-5-maart-2020-2020000933.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C15c-Brief-uit-2014-over-de-tijdelijke-noodbebouwing-Bos-en-Duinschool-2014055445.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C5b-Plan-Tijdelijke-huisvesting-statushouders-landgoed-Dennenheuvel-2016005464.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C22c-Shortlist-locatiestudie-sociale-woningbouw-2016039299.pdf
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  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 6-2-2020 Beantwoording vragen HvB inzake niet in behandeling nemen 

aangifte OM (2020000220) 

D1a Reactie, 

vervolgvragen HvB nav 

brief 2020000220 

(2020000542) 

2 6-2-2020 Tussenbericht beantwoording art 40 vraag inzake lijst 

verkochte gemeentelijke objecten (2020000197) 

 

3  6-2-2020 Beantwoording vragen LB inzake het verlenen van evenement 

vergunning (2020000290) 

 

4 7-2-2020 Beantwoording art 40 RvO vragen HvB inzake aanpassing 

melding (2020000204) 

 

5 12-2-2020 Beantwoording Art 40 vragen HvB inzake taxatierapporten 

gemeentehuis Bennebroek (2020000289) 

D5a Raadsvoorstel 

voorgenomen besluit 

verkoop voormalig 

gemeentehuis te 

Bennebroek 

(2014017869) 

6 12-2-2020 Beantwoording vragen HvB inzake aantallen 

integriteitsmeldingen (2020000354) 

 

7 12-2-2020 Reactie op verzoek tot aangifte van dhr. Slewe (2020000376)  

8 13-2-2020 Beantwoording vragen dhr Slewe inzake correspondentie over 

bijeenkomst bezorgde burgers TR 108 (2019008447) 

D8a Geanonimiseerde 

aanbiedingsmail 

(2020000636) 

9 14-2-2020 Beantwoording art. 40 vragen HvB inzake inventarisatielijst 

onderzoek Integis (2020000161) 

 

    10 14-2-2020 Beantwoording vragen HvB inzake inhoud USB stick 

(2020000515) 

 

11 17-2-2020 Beantwoording art 40 Rvo vragen LB inzake kosten 

kerntakendiscussie (2020000543) 

 

12 19-2-2020 Beantwoording vragen HvB inzake verwijderen mailbox 

Nederveen (2020000550) 

 

13 20-2-2020 Beantwoording art 37  RvO vragen HvB inzake 

vertrouwelijkheid (2019008510) 

C10 Beantwoording 

artikel 40 RvO vragen 

fractie Hart voor 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D1-Beantwoording-vragen-HvB-inzake-niet-in-behandeling-nemen-aangifte-OM-2020000220.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D1a-Reactie-vervolgvragen-HvB-nav-brief-2020000220-2020000542.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D2-Tussenbericht-beantwoording-art-40-vraag-inzake-lijst-verkochte-gemeentelijke-objecten-2020000197.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D3-Beantwoording-vragen-LB-inzake-het-verlenen-van-evenementsvergunning-2020000290.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D4-Beantwoording-art-40-RvO-vragen-HvB-inzake-aanpassing-melding-2020000204.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D5-Beantwoording-Art-40-vragen-HvB-inzake-taxatierapporten-gemeentehuis-Bennebroek-2020000289.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/01-Raadsvoorstel-voorgenomen-besluit-verkoop-voormalig-gemeentehuis-te-Bennebroek-2014017869.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D6-Beantwoording-vragen-HvB-inzake-aantallen-integriteitsmeldingen-2020000354.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D7-Reactie-op-verzoek-tot-aangifte-van-dhr-Slewe-2020000376.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D8-Beantwoording-vragen-dhr-Slewe-inzake-correspondentie-over-bijeenkomst-bezorgde-burger-2019008447.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D8a-Geanonimiseerde-aanbiedingsmail-2020000636.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D9-Beantwoording-art-40-vragen-HvB-inzake-inventarisatielijst-onderzoek-Integis-2020000161.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D10-Beantwoording-vragen-HvB-inzake-inhoud-USB-stick-2020000515.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D11-Beantwoording-art-40-Rvo-vragen-LB-inzake-kosten-kerntakendiscussie-2020000543.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D12-Beantwoording-vragen-HvB-inzake-verwijderen-mailbox-Nederveen-2020000550.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D13-Beantwoording-art-37-RvO-vragen-HvB-inzake-vertrouwelijkheid-2019008510.pdf
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Bloemendaal inzake HBS 

(2016044391) 

Beantwoording Art 40 

RvO vragen HvB  inzake 

geheimhoudingsprotocol 

(2017017144) 

14 20-2-2020 Beantwoording vragen HvB het tekenen van collegebesluiten 

uit 2014 (2019008574) 

D14a Bijlage 1 brief van 

10 oktober 2018 

(2018014851) 

D14b Bijlage 2 brief van 

5 februari 2019 

(2019000771) 

D14c Bijlage 3 brief van 

19 maart 2019 

(2019002655) 

15 20-2-2020 Beantwoording vraag HvB naar aanleiding van brief 

2019008220 (2020000274) 

 

16 20-2-2020 Beantwoording vragen inzake voorbeelden bejegening 

ambtenaren TR112 (2020000562) 

 

17 26-2-2020 Beantwoording art. 36 RvO vragen VVD inzake overzicht 

sociale huurwoningen (2020000675) 

 

18 26-2-2020 Beantwoording vragen LB inzake huisvesting statushouders 

(2020000733) 

 

19 26-2-2020 Reactie op melding Zelfstandig Bloemendaal over ambtenaar 

(2020000755) 

 

20 26-2-2020 Beantwoording technische vragen HvB nav collegebrief 

2020000204 (2020000617) 

 

21 28-2-2020 Beantwoording art 36 RvO vragen HvB inzake ongeoorloofde 

staatssteun (2019008369) 

 

22 28-2-2020 Beantwoording vragen HvB inzake besluitenlijst 7 maart 2019 

(2019008573) 

Brief 2 april 2019 

(2019003030) 

Brief 26 maart 2019 

(2019003074) 

Brief 29 augustus 2019 

(2019006302) 

Brief 

18 februari 2020 

(2019008574) 

23 28-2-2020 Beantwoording vragen HvB inzake wijzigingsbesluit 

(2020000771) 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C10-Beantwoording-artikel-40-RvO-vragen-fractie-Hart-voor-Bloemendaal-inzake-HBS-2016044391.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C8-Beantwoording-Art-40-RvO-vragen-Hv-B-inzake-geheimhoudingsprotocol-2017017144.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D14-Beantwoording-vragen-HvB-het-tekenen-van-collegebesluiten-uit-2014-2019008574.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C14-Collegebrief-Reactie-op-verzoek-agenderen-rol-gemeentesecretaris-2018014851.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/C10-beantwoording-aanvullende-artikel-40-RvO-vragen-LB-m-b-t-getekende-stukken-2019002655.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/D15-Beantwoording-vraag-HvB-naar-aanleiding-van-brief-2019008220-2020000274.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D16-Beantwoording-vragen-inzake-voorbeelden-bejegening-ambtenaren-2020000562.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D17-Beantwoording-art-36-RvO-vragen-VVD-inzake-overzicht-sociale-huurwoningen-2020000675.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D18-Beantwoording-vragen-LB-inzake-huisvesting-statushouders-2020000733.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D19-Reactie-op-melding-Zelfstandig-Bloemendaal-over-ambtenaar-2020000755.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D20-Beantwoording-technische-vragen-HvB-nav-collegebrief-2020000204-2020000617.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D21-Beantwoording-art-36-RvO-vragen-HvB-inzake-ongeoorloofde-staatssteun-2019008369.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D22-Beantwoording-vragen-HvB-inzake-besluitenlijst-7-maart-2019-2019008573.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C41-Beantwoording-Art-40-RvO-vragen-HvB-inzake-ondertekening-toegezonden-raadsbrieven-2019003030.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C17-Beantwoording-artikel-40-vragen-HvB-inzake-uitnodigingsbrieven-Integis-2019003074.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C41-Reactie-mevr-Roos-mbt-TR-93-2019006302.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D14-Beantwoording-vragen-HvB-het-tekenen-van-collegebesluiten-uit-2014-2019008574.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D23-Beantwoording-vragen-HvB-inzake-wijzigingsbesluit-2020000771.pdf
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24 28-2-2020 Beantwoording vragen Hvb inzake collegevoorstel en besluit 

wijziging voorzitterschap cie B en M (2019008412) 

D24a Collegevoorstel 26 

september 2019 

(2019006966) 

D24b Besluitenlijst 26 

september 2019 

(2020000415) 

25 28-2-2020 Beantwoording vragen HvB inzake doorsturen mail naar oud 

wethouder TR108 (2020000763) 

 

Ter informatie: Er zijn door de griffie geen mails, brieven of 

verslagen doorgestuurd/verstuurd aan dhr. Kokkke 

 

26 5-3-2020 Beantwoording art 36 RvO vragen Zelfstandig Bloemendaal 

inzake seniorenconvent (2020000622) 

 

  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. 

 

1 14-2-2020 Beantwoording vragen Zelfstandig Bloemendaal inzake 

geheimhoudingsbesluit (2020000187), in te zien na inlog, 

bevat vertrouwelijke gegevens.  

 

2 28-2-2020 E2 Toezending reactiebrieven op integriteitsmeldingen 

(2020000346), in te zien na inlog, bevat vertrouwelijke 

gegevens.  

E2a Brief 202000103 

(202000103) 

E2b Brief 2020000126 

(2020000126) 

E2c Brief 2020000143 

(2020000143) 

E2d Brief 2020000148 

(2020000148) 

Allen in te zien na inlog, 

bevatten vertrouwelijke 

gegevens. 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D24-Beantwoording-vragen-Hvb-inzake-collegevoorstel-en-besluit-wijziging-voorzitterschap-2019008412.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D24a-Collegevoorstel-26-september-2019-2019006966.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D24b-Besluitenlijst-26-september-2019-2020000415.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D25-Beantwoording-vragen-HvB-inzake-doorsturen-mail-naar-oud-wethouder-2020000763.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D26-Beantwoording-art-36-RvO-vragen-Zelfstandig-Bloemendaal-inzake-seniorenconvent-2020000622.pdf

