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Lijst ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 17 december 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 13-11-2020 Brief omwonenden Westelijke Randweg 1 betreffende 

veiligheid (2020004282) 

 

2 18-11-2020 Brief Raad van Staten informatie zitting Hoger beroep 

bestemmingsplan Park Vogelenzang (2020003012) 

A2a Toezending stukken 

(2020003013), in te zien 

na inlog, bevat 

persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie 

volgt.  

3 20-11-2020 Aanbieding boek Meerland in beeld 2020 (2020004385)  

4 24-11-2020 Raden in verzet voortgangsnotitie november 2020 

(2020004432) 

 

5 26-11-2020 Brief inwoner inzake verkeersveiligheid Hoge Duin en Daalse 

weg (2020004476), in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2020004477) 

A5b Brief 7 september 

(2020004458), in te zien 

na inlog, bevat 

persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: 

(2020004478) 

6 26-11-2020 Brief tuinders inzake besluitvorming westelijke randweg 1 

(2020004479), in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2020004480) 

 

7 26-11-2020 Brief Stichting RandBelang inzake stedenbouwkundig plan 

Westelijke Randweg 1 (2020004436), in te zien na inlog, 

bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: 

(2020004435) 

 

8 27-11-2020 Vragen HvB aan auditcommissie (2020004494)  

9 27-11-2020 Notitie Stichting RandBelang 'Waarom het ontwerp (WR1) van 

Wibaut niet past' (2020004493) 

 

10 1-12-2020 Afschrift zienswijze SBEZEK bestemmingsplan Bentveld - 

gemeente Zandvoort (2020004497) 

 

11 2-12-2020 Bericht burgemeester op verzoek van Zelfstandig Bloemendaal 

(2020004549), in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2020004550) 

 

12 2-12-2020 Bericht inwoner inzake rooftop energy op verzoek van 

Zelfstandig Bloemendaal (2020004551) 

 

13 2-12-2020 Verzoek promovendus tot deelname onderzoek sociaal domein 

(2020004552), in te zien na inlog.  

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A1-Brief-omwonenden-Westelijke-Randweg-1-betreffende-veiligheid-2020004282.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A2-Brief-Raad-van-Staten-informatie-zitting-Hoger-beroep-bestemmingsplan-Park-Vogelenzang-2020003012.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A3-Aanbieding-Meerland-in-beeld-2020-2020004385.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A4-Raden-in-verzet-voortgangsnotitie-november-2020-2020004432.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A5a-Brief-inwoner-inzake-verkeesrveiligheid-Hoge-Duin-en-Daalse-weg-geanonimiseerd-2020004477.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A5c-Brief-7-september-geanonimiseerd-2020004478.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A6a-Brief-tuinders-inzake-besluitvorming-westelijke-randweg-1-geanonimiseerd-2020004480.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A7-Brief-Stichting-RandBelang-inzake-stedenbouwkundig-plan-Westelijke-Randweg-1-geanonimis-2020004435.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A8-Vragen-HvB-aan-auditcommissie-2020004494.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A9-Notitie-Stichting-RandBelang-Waarom-het-ontwerp-WR1-van-Wibaut-niet-past-2020004493.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A10-Afschrift-zienswijze-SBEZEK-bestemmingsplan-Bentveld-gemeente-Zandvoort-2020004497.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A11a-Bericht-burgemeester-op-verzoek-van-Zelfstandig-Bloemendaal-geanonimiseerd-2020004550.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A12-Bericht-inwoner-inzake-rooftop-energy-op-verzoek-van-Zelfstandig-Bloemendaal-2020004551.pdf


 

Registratienummer: 2020000878 

 

 

2 

14 3-12-2020 Brief GR bereikbaarheid Zuid-Kennemerland inzake voortgang 

proces bereikbaarheidsvisie (2020004587) 

 

15 4-12-2020 Brief inwoner inzake optie tot herplaatsing “Stal de 
Naaldenhof” (2020004615), in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2020004616) 

 

16 7-12-2020 Notitie Rekenkamer aan de Raad inzake Groslijst RKC 

Raadplegen fracties Bloemendaal (2020004625) 

 

17 8-12-2020 Platform Gemeenten Draadloze Connectiviteit 

(2020004604) 

 

18 8-12-2020 Brief museum vereniging inzake corona noodsteun voor 

musea in uw gemeente (2020004641) 

 

19 9-12-2020 Brief VVD Heemskerk inzake technische vragen huiselijk 

geweld (2020004671) 

A19a Schriftelijke vragen 

VVD Heemskerk  inzake 

huiselijk geweld en 

mishandeling 

(2020004664) 

20 9-12-2020 Brief Wibaut met nadere toelichting aspecten Westelijke 

Randweg 1 (2020004662), in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: 

(2020004672) 

 

21 9-12-2020 Brief college aan rijk inzake overlast motoren, 

uitvoering motie 5 van 17 september (2020004624) 

 

22 10-12-2020 Brief wibaut inzake  WRW1 tbv commissie grondgebied 

(2020004694), in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: 

(2020004695) 

 

23 10-12-2020 Inspraakreactie inwoner inzake ontwikkelingen 

Westelijke Randweg 1 (2020004696) 

 

24 10-12-2020 Brandbrief HvB aan de gemeenteraad (2020004697)  

25 11-12-2020 Brief tuinders in reactie op brief Wibaut (2020004700), 

in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2020004701) 

 

26 11-12-2020 Brief Stichting RandBelang inzake Onveiligheid 

Westelijke Randweg 1 (2020004709), in te zien na 

inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie 

(2020004710) 

 

27 15-12-2020 Brief inwoner inzake zomerdienstregeling 2021 NS 

Overveen (2020004762), in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: 

(2020004763) 

A27b Reactie inwoner op 

brief 2020004762 

(2020004764), in te zien 

na inlog, bevat 

persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: 

(2020004765) 

A27d MOTIE geen 

nagenoeg lege treinen 

door Overveen in de zomer 

(2020004749) 

28 11-12-2020 Resultaten onderzoek Leidse universiteit jeugdzorg 

(2020004714), in te zien na inlog, bevat 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A14-Brief-GR-bereikbaarheid-Zuid-Kennemerland-inzake-voortgang-proces-bereikbaarheidsvisie-2020004587.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A15a-Brief-inwoner-inzake-optie-tot-herplaatsing-Stal-de-Naaldenhof-geanonimiseerd-2020004616.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/20201117-Groslijst-RKC-Raadplegen-fracties-Bloemendaal-2020004625.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A17-Platform-Gemeenten-Draadloze-Connectiviteit-2020004604.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A18-Brief-museum-vereniging-inzake-corona-noodsteun-voor-musea-in-uw-gemeente-2020004641.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A19-Brief-VVD-Heemskerk-inzake-technische-vragen-huiselijk-geweld-2020004671.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A19a-Schriftelijke-vragen-VVD-Heemskerk-inzake-huiselijk-geweld-en-mishandeling-2020004664.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A20a-Brief-Wibaut-met-nadere-toelichting-aspecten-Westelijke-Randweg-1-geanonimiseerd-2020004672.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A21-Brief-college-aan-rijk-inzake-overlast-motoren-uitvoering-motie-5-van-17-september-2020004624.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A22a-Brief-wibaut-inzake-WRW1-tbv-commissie-grondgebied-geanonimiseerd-2020004695.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A23-Inspraakreactie-inwoner-inzake-ontwikkelingen-Westelijke-Randweg-1-2020004696.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A24-Brandbrief-HvB-aan-de-gemeenteraad-2020004697.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A25a-Brief-tuinders-in-reactie-op-brief-Wibaut-geanonimiseerd-2020004701.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A26a-Brief-Stichting-RandBelang-inzake-onveiligheid-Westelijke-Randweg-1-geanonimiseerd-2020004710.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A27a-Brief-inwoner-inzake-zomerdienstregeling-2021-NS-Overveen-geanonimiseerd-2020004763.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A27c-Reactie-inwoner-op-brief-2020004762-geanonimiseerd-2020004765.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A27d-MOTIE-geen-nagenoeg-lege-treinen-door-Overveen-in-de-zomer-2-2020004749.pdf
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persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: 

(2020004715) 

29 15-12-2020 Brief ministerie OCW inzake extra rijksmiddelen voor de 

lokale cultuur (2020003015) 

 

30 16-12-2020 Brief Bleekersveld Groen inzake Verstrekken van 

onvolledige informatie raadsleden (2020004794) 

A30a Bijlage 1 Afschrift 

brief 6 maart 2008 

(2020004775) 

A30b Bijlage 2 Afschrift 

brief 29 oktober 1998 

(2020004776) 

A30c Bijlage 3 Afschrift 

brief 22 mei 2007 

(2020004777) 

A30d Bijlage 4 Afschrift 

brief 14 oktober 2003 

(2020004778) 

A30e Bijlage 5 Afschrift 

brief 11 augustus 2006 

(2020004779) 

A30f Bijlage 6 Afschrift 

brief 27 januari 2006 

(2020004780) 

A30g Bijlage 7 Afschrift 

brief 19 augustus 2008 

(2020004781) 

A30 H Bijlage 8 Afschrift 

brief 9 november 2007 

(2020004782) 

De Bijlages zijn vanwege 

persoonsgegevens in te 

zien na inlog.  

31 16-12-2020 Brief stichting Randbelang inzake contra-expertise 

veiligheid Westelijke Randweg 1 (2020004787), in te 

zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2020004788) 

A31b Reactie Wibaut op 

contra-expertise 

(2020004807), in te zien 

na inlog, bevat 

persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie 

volgt.  

32 16-12-2020 Brief stichting Randbelang aan burgemeester inzake 

verzoek schorsen vergadering bij te technische 

mankementen (2020004790), in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie volgt. 

 

  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 18-11-2020 Brief inwoners nav vragenhalfuur raadsvergadering 12 

november 2020 (2020004288), in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie : (2020004349) 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A28a-Resultaten-onderzoek-Leidse-universiteit-jeugdzorg-geanonimiseerd-2020004715.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A29-Brief-ministerie-OCW-inzake-extra-rijksmiddelen-voor-de-lokale-cultuur-2020003015.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A30-Brief-Bleekersveld-Groen-inzake-Verstrekken-van-onvolledige-informatie-raadsleden-2020004794.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A31a-Brief-stichting-Randbelang-inzake-contra-expertise-veiligheid-Westelijke-Randweg-1-ge-2020004788.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/B1a-Brief-inwoners-nav-vragenhalfuur-raadsvergadering-12-november-2020-geanonimiseerd-2020004349.pdf
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  C Brieven van het College aan de Raad – de 

Collegebrieven 

De brieven van het College aan de Raad zijn openbaar. 

 

 

1 18-11-2020 Preadvies college op amendementen en beantwoording 

technische vragen (2020004179) 

 

2 18-11-2020 Aanbiedingsbrief herzien bijlage 1 bij brief huisvesting 

statushouders (2020004239) 

Herziene bijlage 1 bij brief 

huisvesting statushouders 

(2020004230) 

3 19-11-2020 Onderzoeksresultaten abonnementstarief Wmo 2020 

(2020004115) 

C3a Monitor 

abonnementstarief Wmo 

2020 (2020004161) 

4 19-11-2020 Digitale afvalkalender (2020004072)  

5 25-11-2020 Beantwoording TCG 260 inzake vergelijking vergoeding 

zonnesystemen (2020004413) 

 

6 26-11-2020 Financiële gevolgen Coronacrisis gemeente Bloemendaal 

(2020004250) 

 

7 26-11-2020 Tussentijdse resultaten Paswerk en planning besluitvorming 

Participatiebedrijf (2020004270) 

 

8 26-11-2020 Overeenkomst Wandelnetwerk (2020004324)  

9 26-11-2020 Geluidmetingen bij het spoor (2020004465)  

    10 26-11-2020 Beantwoording TCS 159 inzake publieke tekorten en private 

winsten (2020004444) 

 

11 26-11-2020 Beantwoording TCS 160 inzake transparantie subsidieregeling 

(2020004443) 

 

12 27-11-2020 Aanbiedingsbrief veiligheidsnotitie westelijke randweg 1 

(2020004490) 

C12a Veiligheidsnotitie 

westelijke randweg1 

(2020004491) 

13 1-12-2020 Organisatiestructuur Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 

(2020004511) 

 

14 2-12-2020 Informatie lasten en baten sociaal domein 3e kwartaal 2020 

(2020004446) 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C1-Preadvies-college-op-amendementen-en-beantwoording-technische-vragen-2020004179.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C2-Aanbiedingsbrief-herzien-bijlage-1-bij-brief-huisvesting-statushouders-2020004239.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C2a-Herziene-bijlage-1-bij-brief-huisvesting-statushouders-2020004230.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C3-Onderzoeksresultaten-abonnementstarief-Wmo-2020-2020004115.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C3a-Monitor-abonnementstarief-Wmo-2020-2020004161.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C4-Digitale-afvalkalender-2020004072.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C5-Vergelijking-vergoeding-zonnesystemen-2020004413.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C6-Fianciele-gevolgen-Coronacrisis-gemeente-Bloemendaal-2020004250.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C7-Tussentijdse-resultaten-Paswerk-en-planning-besluitvorming-Participatiebedrijf-2020004270.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C8-Overeenkomst-Wandelnetwerk-2020004324.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C9-Geluidmetingen-bij-het-spoor-2020004465.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C10-Beantwoording-TCS-159-inzake-publieke-tekorten-en-private-winsten-2020004444.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C11-Beantwoording-TCS-160-inzake-transparantie-subsidieregeling-2020004443.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C12-Aanbiedingsbrief-veiligheidsnotitie-westelijke-randweg-1-2020004490.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C12a-Veiligheidsnotitie-westelijke-randweg1-2020004491.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C13-Organisatiestructuur-Tijdelijke-wet-maatregelen-Covid-19-2020004511.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C14-Informatie-lasten-en-baten-sociaal-domein-3e-kwartaal-2020-2020004446.pdf
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15 4-12-2020 Westelijke Randweg I – veiligheidsnotitie (2020004597) C15a Bijlage 1 bevestiging 

Liander (2020004595) 

C12b Bijlage 2 bevestiging 

Brandweer Kennemerland 

(2020004593) 

C12c Bijlage 3 bevestiging 

GGD (2020004594) 

C12d Bijlage 4 bevestiging 

OD IJmond (2020004596) 

16 4-12-2020 Nieuwbouw Brandweer Bennebroek (2020004599) C16a Schetsontwerp 

Brandweer Bennebroek 

(2020004600) 

17 4-12-2020 Nadere financiële gegevens Blekersveld (2020004605)  

18 10-12-2020 Beantwoording vragen kinderopvang op sociaal-medische 

indicatie (2020004676) 

 

19 10-12-2020 Aanbiedingsbrief kwaliteitsbeheerplan Jeugdhulp en Wmo 

2021 (2020004348) 

A19a Kwaliteitsbeheerplan 

Jeugdhulp en Wmo 2021 

(2020004346) 

20 11-12-2020 Mutaties corporatiewoningen en gehuisveste statushouders 

(2020004668) Het College wenst hiermee tevens de art. 36 

RvO vragen van ZB inzake sociale woningbouw Aerdenhout af 

te doen (kenmerk 202004680). 

 

21 11-12-2020 Subsidie kerkenvisie (2020004665)  

22 11-12-2020 Aanbiedingsbrief prestatieafspraken Pré Wonen en Brederode 

Wonen (2020004560) 

C22a Prestatieafspraken 

2021 Brederode Wonen 

Pre Wonen (2020004557) 

23 11-12-2020 Beantwoording technische vragen Westelijke randweg 1 

(2020004722) 

C23a Bijlage 1: Afwijzing 

Ymere (2020004716) 

C23b Bijlage 2: Afwijzing 

Pré en Brederode wonen 

(2020004721) 

C23c Bijlage 3: Elan 

Wonen (2020004720) 

C23d Bijlage 4:Woonzorg 

NL (2020004717) 

De Bijlages zijn vanwege 

aanwezige 

persoonsgegevens in te 

zien na inlog. 

Geanonimiseerde versies 

volgen.  

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C15-Westelijke-Randweg-I-veiligheidsnotitie-2020004597.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C15a-Bijlage-1-bevestiging-Liander-2020004595.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C12b-Bevestiging-Brandweer-Kennemerland-2020004593.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C12c-Bijlage-3-bevestiging-GGD-2020004594.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C12d-Bijlage-4-bevestiging-OD-IJmond-2020004596.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C16-Nieuwbouw-Brandweer-Bennebroek-2020004599.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C16a-Schetsontwerp-Brandweer-Bennebroek-2020004600.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C17-Nadere-financiele-gegevens-Blekersveld-2020004605.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C18-Beantwoording-vragen-kinderopvang-op-sociaal-medische-indicatie-2020004676.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C19-Aanbiedingsbrief-kwaliteitsbeheerplan-Jeugdhulp-en-Wmo-2021-2020004348.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A19a-Kwaliteitsbeheerplan-Jeugdhulp-en-Wmo-2021-2020004346.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C20-Mutaties-corporatiewoningen-en-gehuisveste-statushouders-2020004668.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C21-Subsidie-kerkenvisie-2020004665.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C22-Aanbiedingsbrief-prestatieafspraken-Pre-Wonen-en-Brederode-Wonen-2020004560.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C22a-Prestatieafspraken-2021-Brederode-Wonen-Pre-Wonen-2020004557.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C23-Beantwoording-technische-vragen-Westelijke-randweg-1-2020004722.pdf
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24 16-12-2020 Verlengen erfpacht Middenduin gemeente – Staatsbosbeheer 

(2020004686) 

 

  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 13-11-2020 Beantwoording vragen LB inzake accountant (2020003609)  

2 3-12-2020 Beantwoording art. 36 RvO vragen LB inzake kwaliteit 

behandeling bezwaarschriften (2020004353) 

Bijlage 1 brief van 28 

januari (2020000375) 

3 4-12-2020 Beantwoording art. 36 RvO vragen LB inzake 

geloofwaardigheid wethouder (2020004036) 

 

  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. 
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