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Lijst ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 12 november 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 18-9-2020 Afschrift brief ministerie aan provincies inzake brandveiligheid 

gevels (2020003001) 

 

2 23-9-2020 Oproep inwoner tot plaatsing vlonder strandopgang Parnassia 

(2020003593), in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2020003594) 

 

3 23-9-2020 Brief Willinkschool inzake bezuinigingen logopedie en 

bewegingsonderwijs (2020003595) 

 

4 23-9-2020 Vervolgbrief inwoner inzake nieuwe zomerdienstregeling op 

het spoor Haarlem-Zandvoort (2020003596), in te zien na 

inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie 

(2020003597) 

 

5 25-9-2020 Aankondiging RKC Haarlemmermeer lerend onderzoek 

Veiligheidsregio Kennemerland (2020003634) 

 

6 1-10-2020 Brief MRA inzake afspraken met werkgevers, spreiden 

werktijden en vervoersmiddelen (2020003719), in te zien na 

inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie 

(2020003744) 

 

7 1-10-2020 Brief Bouwend Nederland inzake impact op sector door 

bezuinigingen op infrastructuur (2020003721), in te zien na 

inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: 

(2020003745) 

 

8 1-10-2020 Brief inwoner inzake ligplaatsenbeleid (2020003741), in te 

zien na inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde 

versie: (2020003742) 

 

9 1-10-2020 Afschrift brief college aan makelaar inzake voorstel 

ondersteuning groenbudget (2020003510), in te zien na inlog, 

bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: 

(2020003746) 

 

10 2-10-2020 Brief Brederode Wonen inzake overdracht sleutels Witte Hond 

(2020003767) 

 

11 9-10-2020 Brief inwoner inzake vergunningsvrije werkzaamheden Elswout 

(2020003850), in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2020003851) 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A1-Afschrift-brief-ministerie-aan-provincies-inzake-brandveiligheid-gevels-2020003001.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A2a-Oproep-inwoner-tot-plaatsing-vlonder-strandopgang-Parnassia-geanonimiseerd-2020003594.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A3-Brief-Willinkschool-inzake-Bezuinigingen-logopedie-en-bewegingsonderwijs-2020003595.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A4a-Vervolgbrief-inwoner-inzake-nieuwe-zomerdienstregeling-op-het-spoor-Haarlem-Zandvoort-2020003597.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A5-Aankondiging-RKC-Haarlemmermeer-lerend-onderzoek-Veiligheidsregio-Kennemerland-2020003634.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A6a-Brief-MRA-inzake-afspraken-met-werkgevers-spreiden-werktijden-geanonimiseerd-2020003744.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A7a-Brief-Bouwend-Nederland-inzake-impact-op-sector-door-bezuinigingen-op-infrastructuur-g-2020003745.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A8a-Brief-inwoner-inzake-ligplaatsenbeleid-geanonimiseerd-2020003742.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A9a-Afschrift-brief-college-aan-makelaar-inzake-voorstel-ondersteuning-groenbudget-geanoni-2020003746.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A10-Brief-Brederode-Wonen-inzake-overdracht-sleutels-Witte-Hond-2020003767.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A11a-Brief-inwoner-inzake-vergunningsvrije-werkzaamheden-Elswout-geanonimiseerd-2020003851.pdf
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12 13-10-2020 Inwoner inzake hondenspeeltuin in het Wethouder Van 

Gelukpark (niet geanonimiseerd 2020003861) (2020003872) 

A12a Bijlage Voorstel 

Hondenspeeltuin (niet 

geanonimiseerd 

2020003862) 

geanonimiseerde versie: 

(2020003943) 

13 20-10-2020 Brief inwoner inzake verlagen snelheid Korte Kleverlaan 

(2020003941), in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2020003942) 

 

14 20-10-2020 Brief inwoner 'participatie circus' (2020003944), in te zien na 

inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: 

(2020003945) 

 

15 20-10-2020 Brief inwoner inzake Participatie plan Statushouders en Urgent 

Woningzoekende / Blekersveld (2020003946), in te zien na 

inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie 

(2020003947) 

Brief 10-9-2020 

(2020003491) 

16 20-10-2020 Brief buurtcomité Terrein Bos/Plantage inzake 

expansieplannen De Plantage  (2020003948), in te zien na 

inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie 

(2020003950) 

 

17 20-10-2020 Brief inwoner inzake woningbouw Blekersveld (2020003951), 

in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde 

versie: (2020003952) 

 

18 20-10-2020 Brief KHN inzake bespiegelingen gesprekken college 

(2020003918) 

A18a Afschrift brief 20 

maart 2020 

(2020003919) 

A18b Afschrift brief van 

15 mei 2020 

(2020003920) 

19 23-10-2020 Brief Eventcare inzake teststraten corona (2020003995) A19a Informatie brochure 

(2020003992) 

20  27-10-2020 Brief Blekersveldgroen inzake concentratie potentiele 

probleemgevallen (2020004015), in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2020004016) 

 

21 28-10-2020 Brief inwoner inzake vergunning keerwanden rond Bijduinhof 

(2020004031), in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2020004033) 

 

22 30-10-2020 Technische vraag HvB naar aanleiding van protocol integriteit 

(2020004057) 

 

23 30-10-2020 Brief inwoner inzake commentaar projectvoorstellen 

biodiversiteitsplan (2020004061) 

 

24 3-11-2020 Terugkoppeling statenlid bijeenkomst provinciale 

omgevingsverordening (2020004094) 

 

25 3-11-2020 Bericht raadslid Heemskerk inzake onderzoek naar lightrail 

(2020004099) 

A25a Motie Lightrail 

(2020004100) 

26 5-11-2020 Afschrift bezwaarschrift inwoner inzake 

ontwerpbestemmingsplan Bentveld, gemeente Zandvoort 

(2020003007), in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde verise: (2020004173) 

 

27 5-11-2020 Brief Stichting Blekersveld Groen inzake heroverweging 

tijdelijke woningbouw Blekersveld (2020004172) 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A12-Geanonimiseerde-versie-Idee-Hondenbeleid-2020003872.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A12b-Voorstel-hondenspeeltuin-geanonimiseerd-2020003943.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A13a-Brief-inwoner-inzake-verlagen-snelheid-Korte-Kleverlaan-geanonimiseerd-2020003942.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A14a-Brief-inwoner-participatie-circus-geanonimiseerd-2020003945.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A15a-Brief-inwoner-inzake-Participatie-plan-Blekersveld-geanonimiseerd-2020003947.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Blekersveld-g-2020003491.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Plantage-inzake-expansieplannen-De-Plantage-geanonimis-2020003950.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A17a-Brief-inwoner-inzake-woningbouw-Blekersveld-geanonimiseerd-2020003952.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A18-Brief-KHN-inzake-bespiegelingen-gesprekken-college-2020003918.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A18a-Afschrift-brief-20-maart-2020-2020003919.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A18b-Afschrift-brief-van-15-mei-2020-2020003920.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A19-Brief-Eventcare-inzake-teststraten-corona-2020003995.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A19a-Informatie-brochure-2020003992.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A20a-Brief-Blekersveldgroen-inzake-concentratie-potentiele-probleemgevallen-geanonimiseerd-2020004016.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A21a-Brief-inwoner-inzake-vergunning-keerwanden-rond-Bijduinhof-geanonimiseerd-2020004033.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A22-Technische-vraag-HvB-naar-aanleiding-van-protocol-integriteit-2020004057.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A23-Brief-inwoner-inzake-commentaar-projectvoorstellen-biodiversiteitsplan-2020004061.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A24-Terugkoppeling-statenlid-bijeenkomst-provinciale-omgevingsverordening-2020004094.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A25-Bericht-raadslid-Heemskerk-inzake-onderzoek-naar-lightrail-Noord-Holland-2020004099.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A25a-Motie-Lightrail-2020004100.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A27-Brief-Stichting-Blekersveld-Groen-inzake-heroverweging-tijdelijke-woningbouw-Blekersve-2020004172.pdf
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28 5-11-2020 Brief Blekersveld Groen inzake afgifte kapvergunning 

(2020004174) 

A28a Mailwisseling rond 

kapvergunning 

(2020004175) 

29 5-11-2020 Brief inwoner inzake kap rond Blekersveld (2020004176), in te 

zien na inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde 

versie: (2020004177)  

 

30 5-11-2020 Brief Milieudefensie inzake transitievisie warmte en survey 

(2020004160) 

 

31 10-11-2020 Advies Raad voor het Openbaar Bestuur: 'Goede 

ondersteuning, sterke democratie' (2020004207) 

A31a Goede 

ondersteuning sterke 

democratie Advies 2020 

(2020004167) 

32 10-11-2020 Verzoek VRK om zienswijze deelname werkgeversvereniging 

(2020003009) 

 

33 10-11-2020 Brief VRK inzake tijdelijke wet maatregelen Covid-19 en 

regionaal bestuurlijk beleidskader (2020004192) 

 

34 10-11-2020 Brief inwoner inzake Bijduinhof (2020004208), in te zien na 

inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: 

(2020004209) 

A34b Afschrift brief 

Pieters Bouwtechniek - 

Controle stabiliteit 

Keerwanden 

(2020004190) 

A34c Tekening 

grondkering aanzichten 

(2020004191) 

35 11-11-2020 Pleidooi SBEZK voor herbestemming Duinlust en herzien 

Landgoederennota (2020004205) 

 

36 11-11-2020 Reflectie Bleekersveld Groen op verslag van de raadplegingen 

van 28 oktober 2020 (2020004213) 

 

37 12-11-2020 Brief inwoner inzake participatie traject Bleekersveld 

(2020004237), in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2020004238) 

 

38 12-11-2020 Brief inwoners steun aan omwonenden inzake wijziging regels 

integriteitsprotocol (2020004240), in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2020004241) 

 

  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 9-10-2020 Brief inwoner inzake Bijduinhof (2020003544), in te zien na 

inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: 

(2020003843) 

 

2 28-10-2020 Ongevraagd advies WMO-raad bij jaarverslag CJG 

Kennemerland 2019 (2020004024) 

 

  C Brieven van het College aan de Raad – de 

Collegebrieven 

De brieven van het College aan de Raad zijn openbaar. 

 

 

1 18-9-2020 Aanbiedingsbrief Voor- en Vroegschoolse Educatie 2020 -2023 

(2020003274) 

C1a Voor- en 

Vroegschoolse Educatie 

2020 – 2023 

(2020002618) 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A28-Brief-Blekersveld-Groen-inzake-afgifte-kapvergunning-2020004174.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A28a-Mailwisseling-rond-kapvergunning-2020004175.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A29a-Brief-inwoner-inzake-kap-rond-Blekersveld-geanonimiseerd-2020004177.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A30-Brief-Milieudefensie-inzake-transitievisie-warmte-en-survey-2020004160.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A31a-Goede-ondersteuning-sterke-democratie-Advies-2020-2020004167.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A32-Verzoek-VRK-om-zienswijze-deelname-werkgeversvereniging-2020003009.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A33-Brief-VRK-inzake-ijdelijke-wet-maatregelen-Covid-19-en-regionaal-bestuurlijk-beleidska-2020004192.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A34a-Brief-inwoner-inzake-Bijduinhof-geanonimiseerd-2020004209.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A34b-Afschrift-brief-Pieters-Bouwtechniek-Controle-stabiliteit-Keerwanden-2020004190.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A34c-Tekening-grondkering-aanzichten-2020004191.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A35-Pleidooi-SBEZK-voor-herbestemming-Duinlust-en-herzien-Landgoederennota-2020004205.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A36-Reflectie-Bleekersveld-Groen-op-verslag-van-de-raadplegingen-van-28-oktober-2020-2020004213.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A37a-Brief-inwoner-inzake-participatie-traject-Bleekersveld-geanonimiseerd-2020004238.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A38a-Brief-inwoners-steun-aan-omwonenden-inzake-wijziging-regels-integriteitsprotocol-gean-2020004241.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/B1a-Brief-inwoner-inzake-integriteitsonderzoek-Bijduinhof-geanonimiseerd-2020003843.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/B2-Ongevraagd-advies-WMO-raad-bij-jaarverslag-CJG-Kennemerland-2019-2020004024.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C1-Aanbiedingsbrief-Voor-en-Vroegschoolse-Educatie-2020-2023-2020003274.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C1a-Voor-en-Vroegschoolse-Educatie-2020-2023-2020002618.pdf
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2 18-9-2020 Aanbiedingsbrief bestuursverslag STOPOZ 2019 (2020003143) C2a Bestuursverslag 

STOPOZ 2019 

(2020003140) 

C2b Begroting 2020 en 

meerjarenbegroting 

2020-2024 Stopoz 

(2020003237) 

3 23-9-2020 213a onderzoeksprogramma 2020 (2020003321)  

4 23-9-2020 Aanbiedingsbrief 1e bestuursrapportage 2020 VRK 

(2020003348) 

Bijlage 1 1e 

Bestuursrapportage 2020 

VRK (2020002995) 

Bijlage 2 

Programmabegroting 

2021 - 2024 VRK 

(2020002996) 

Bijlage 3 Jaarverslag 

2019 VRK (2020002997) 

5 29-9-2020 Aanbiedingsbrief voortgangsrapportage RegioRijder nov-2019 

tm jul-2020 (2020003466)  

C5a 

Voortgangsrapportage 

RegioRijder november 

2019 t/m juli 2020 

(2020003463) 

C5b Factsheet 

RegioRijder november 

2019 t/m juli 2020 

(2020003462) 

C5c 

Klanttevredenheidsonderz

oek RegioRijder 

doelgroepenvervoer 2020 

(2020003464) 

C5d 

Klanttevredenheidsonderz

oek RegioRijder 

Leerlingenvervoer 2020 

(2020003465) 

6 6-10-2020 Data-lek Kenter Jeugdhulp (2020003769) C6a Bericht Kenter 

Jeugdhulp (2020003770) 

7 7-10-2020 Pact voor uitstroom in 12 actiepunten (2020003631)  

8 7-10-2020 Aanbiedingsbrief concept Biodiversiteitsplan (2020003725) C8a Concept 

biodiversiteitsplan 

(2020003729) 

C8b Bijlagen concept 

biodiversiteitsplan 

(2020003728) 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C2-Aanbiedingsbrief-bestuursverslag-STOPOZ-2019-2020003143.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C2a-Bestuursverslag-STOPOZ-2019-2020003140.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C2b-Begroting-2020-en-meerjarenbegroting-2020-2024-Stopoz-2020003237.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C3-213a-onderzoeksprogramma-2020-2020003321.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C4-Aanbiedingsbrief-1e-bestuursrapportage-2020-VRK-2020003348.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A29a-1e-Bestuursrapportage-2020-VRK-2020002995.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A29b-Programmabegroting-2021-2024-VRK-2020002996.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A29c-Jaarverslag-2019-VRK-2020002997.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C5-Aanbiedingsbrief-voortgangsrapportage-RegioRijder-nov-19-tm-jul-20-2020003466.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/m-juli-2020-2020003463.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/m-juli-2020-2020003462.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C5c-Klanttevredenheidsonderzoek-RegioRijder-doelgroepenvervoer-2020-2020003464.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C5d-Klanttevredenheidsonderzoek-RegioRijder-Leerlingenvervoer-2020-2020003465.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C6-Data-lek-Kenter-Jeugdhulp-2020003769.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C6a-Bericht-Kenter-Jeugdhulp-2020003770.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C7-Pact-voor-uitstroom-in-12-actiepunten-2020003631.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C8-Aanbiedingsbrief-concept-Biodiversiteitsplan-2020003725.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C8a-Concept-biodiversiteitsplan-2020003729.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C8b-Bijlagen-concept-biodiversiteitsplan-2020003728.pdf
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9 7-10-2020 Collegebesluit tijdelijk restaurant Boerderij Elswout 

(2020003743) 

 

    10 8-10-2020 Beantwoording TCS 158 Participatieplan huisvesting 

statushouders (2020003658) 

C10a Participatieplan 

(2020003740) 

11 8-10-2020 Beantwoording TCS 116 inzake locaties sociale woningbouw 

(2020003799) 

 

12 9-10-2020 Vaststellen aanvullende maatregelen wegens coronacrisis 

(202000378) 

 

13 15-10-2020 Resultaten Gezondheidsmonitor jeugd 2019 (2020003783) C13a Jeugd regio 

Kennemerland 

(2020003785) 

C13b Jeugd Bloemendaal 

(2020003786) 

14 14-10-2020 Rapportage 'Incidentie en prevalentie kanker in de regio 

Kennemerland 2004-2018' (2020003216) 

C14a Rapportage 

(2020003064) 

15 14-10-2020 Convenant Aanpak drugslocaties NH 2020-2025 (2020003608)  

16 20-10-2020 Beantwoording TCG 267 inzake de Witte Hond (2020003906)  

17 21-10-2020 Vastgestelde beleidsregels verkoop 

gemeentelijk snippergroen en restkavels 2020 (2020003269) 

Beleidsregels verkoop 

gemeentelijk 

snippergroen en 

restkavels Bloemendaal 

2020 (2020002669) 

18 21-10-2020 Beantwoording TCS 157 en TCS 158 inzake parkeerterrein en 

participatieplan Blekerseld (2020003661) 

 

19 22-10-2020 Aanbiedingsbrief septembercirculaire 2020 (2020003605) C19a Septembercirculaire 

2020 (2020003603) 

20 29-10-2020 Aanbiedingsbrief  jaarverslag Leerplein 2019-2020 

(2020003886) 

C20a Leerplein 

jaarverslag 2019-2020 

(2020003887) 

C20b Cijfers per 

gemeente 2019-2020 

(2020003888) 

21 29-10-2020 Doelstellingen Wet inburgering 2021 (2020003896) C21a Nota snel en 

volwaardig meedoen 

(2020003876) 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C9-Collegebesluit-tijdelijk-restaurant-Boerderij-Elswout-2020003743.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C10-Participatieplan-huisvesting-statushouders-2020003658.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C10a-Participatieplan-2020003740.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C11-Beantwoording-TCS-116-inzake-locaties-sociale-woningbouw-2020003799.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C12-Vaststellen-aanvullende-maatregelen-wegens-coronacrisis-2020003784.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C13-Resultaten-Gezondheidsmonitor-Jeugd-2019-2020003783.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C13a-Gezondheidsmonitor-jeugd-regio-Kennemerland-2020003785.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C13b-Gezondheidsmonitot-jeugd-Bloemendaal-2020003786.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C14-Rapportage-incidentie-en-prevalentie-van-kanker-in-de-regio-Kennemerland-2004-2018-2020003216.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C14a-Rapportage-Incidentie-en-prevalentie-van-kanker-in-de-regio-Kennemerland-2004-2018-2020003064.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C15-Convenant-Aanpak-drugslocaties-NH-2020-2025-2020003608.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C16-Beantwoording-TCG-267-inzake-de-Witte-Hond-2020003906.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C17-Vastgestelde-beleidsregels-verkoop-gemeentelijk-snippergroen-en-restkavels-2020-2020003269.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C17a-Beleidsregels-verkoop-gemeentelijk-snippergroen-en-restkavels-Bloemendaal-2020-2020002669.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C18-Beantwoording-TCS-157-en-TCS-158-inzake-parkeerterrein-en-participatieplan-Blekerseld-2020003661.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C19-Aanbiedingsbrief-septembercirculaire-2020-2020003605.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C19-Aanbiedingsbrief-septembercirculaire-2020-2020003605.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C20-Aanbiedingsbrief-jaarverslag-Leerplein-2019-2020-2020003886.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C20a-Leerplein-jaarverslag-2019-2020-2020003887.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C20b-Cijfers-per-gemeente-2019-2020-2020003888.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C21-Doelstellingen-Wet-inburgering-2021-2020003896.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C21a-Nota-snel-en-volwaardig-meedoen-2020003876.pdf
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22 29-10-2020 Verlenging tijdelijke huisvesting landgoed Dennenheuvel voor  

economisch daklozen (2020003901) 

 

23 29-10-2020 Beantwoording TCG 279 inzake bewoners inspraak 

herinrichting Bennebroekerlaan (2020003999) 

C23a Bewonersbrief 1 

(2020003975) 

C23b Bewonersbrief 2 

(2020003976) 

C23c Tekening 

(2020003986) 

24 30-10-2020 Beantwoording TCG 277 inzake meerkosten Veen en Duin 

(2020004012) 

C24a Uitvoeringsontwerp 

Veen en Duin 

(2020002060) 

25 30-10-2020 Investering begroting 2021 project Kop Zeeweg (2020004014)  

26 5-11-2020 Ontwikkeling Flexwonen Blekersveld (2020004123)  

27 11-11-2020 Vacature gemeentesecretaris/algemeen directeur 

(2020004104) 

Memo interim GS 

Bloemendaal 

(2020004106) 

28 12-11-2020 Huisvesting statushouders (2020004224) C28a Bijlages bij brief 

huisvesting 

statushouders 

(2020004234) 

 

29 12-11-2020 Aanbiedingsbrief brief burgemeester aan inwoner inzake 

bezwaar tegen waarschuwing (2020004235) 

C29a Brief burgemeester 

aan inwoner inzake 

bezwaar tegen 

waarschuwing 

(2020003650), in te zien 

na inlog, bevat 

persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: 

(2020004236) 

  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 24-9-2020 Beantwoording verzoek HvB om opdrachtverstrekking aan 

INTEGIS (2020003402) 

D1a Bericht van 28 

augustus 2020 "Wraking 

Accountantskamer op 

 zitting ingetrokken " 

(2020003473) 

D1b Reactie HvB op biref 

2020003402 

(2020003626) 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C22-Verlenging-tijdelijke-huisvesting-landgoed-Dennenheuvel-voor-economisch-daklozen-2020003901.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C23-Beantwoording-TCG-279-inzake-bewoners-inspraak-herinrichting-Bennebroekerlaan-2020003999.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C23a-Bewonersbrief-1-2020003975.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C23b-bewonersbrief-2-2020003976.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C23c-Tekening-2020003986.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C24-Beantwoording-TCG-277-inzake-meerkosten-Veen-en-Duin-2020004012.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C24a-Uitvoeringsontwerp-Veen-en-Duin-2020002060.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C25-Investering-begroting-2021-project-Kop-Zeeweg-2020004014.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C26-Ontwikkeling-Flexwonen-Blekersveld-2020004123.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/algemeen-directeur-2020004104.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C27a-Memo-interim-GS-Bloemendaal-2020004106.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C28-Huisvesting-statushouders-2020004224-1.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C28a-Bijlages-bij-brief-huisvesting-statushouders-2020004234.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C29-Aanbiedingsbrief-brief-burgemeester-aan-inwoner-inzake-bezwaar-tegen-waarschuwing-2020004235.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C29b-Brief-burgemeester-aan-inwoner-inzake-bezwaar-tegen-waarschuwing-geanonimiseerd-2020004236.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D1-Beantwoording-verzoek-HvB-om-opdrachtverstrekking-aan-INTEGIS-2020003402.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D1a-Bericht-van-28-augustus-2020-Wraking-Accountantskamer-op-zitting-ingetrokken-2020003473.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D1b-Reactie-HvB-op-biref-2020003402-2020003626.pdf
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2 25-9-2020 Beantwoording vragen ZB inzake inhuur medewerker 

communicatie (2020003286) 

Bijlage 1 Brief college 

d.d. 19 mei 2020 

(2020001813) 

Bijlage 2 Brief college 

d.d. 21 augustus 2020 

(2020003152) 

3 2-10-2020 Beantwoording vragen HvB inzake mailbox oud-burgemeester 

Nederveen (2020003577) 

 

4 2-10-2020 Beantwoording vragen HvB inzake opdrachtverlening Integis 

(2020003589) 

De bijlage is opgenomen 

op het RIS 

5 21-10-2020 Beantwoording vragen LB inzake schenden regels 

(2020001822) 

 

6 22-10-2020 Beantwoording art 36 RvO vragen LB inzake STOPOZ 

(2020003629) 

 

7 23-10-2020 Beantwoording technische vragen LB inzake STOPOZ 

(2020003921) 

 

8 6-11-2020 Beantwoording art 36 RvO vragen LB inzake ventilatie 

schoolgebouwen (2020003954) 

 

  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 7-10-2020 Beantwoording vraag inzake LB integriteit raadslid ivm art 170 

gemeentewet (2020003797) 

 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D2-Beantwoording-vragen-ZB-inzake-inhuur-medewerker-communicatie-2020003286.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D2-Beantwoording-art-36-RvO-vragen-ZB-inzake-externe-inhuur-2020001813.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D6-Beantwoording-art-36-RvO-vragen-LB-inzake-afdeling-communicatie-2020003152.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D3-Beantwoording-vragen-HvB-inzake-mailbox-oud-burgemeester-Nederveen-2020003577.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D4-Beantwoording-vragen-HvB-inzake-opdrachtverlening-Integis-2020003589.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D5-Beantwoording-vragen-LB-inzake-schenden-regels-2020001822.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D6-Beantwoording-art-36-RvO-vragen-LB-inzake-STOPOZ-2020003629.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D7-Beantwoording-technische-vragen-LB-inzake-STOPOZ-2020003921.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D8-Beantwoording-art-36-RvO-vragen-LB-inzake-ventilatie-schoolgebouwen-2020003954.pdf

