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Lijst ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 2 februari 2023 

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 9-1-2023 Brief van Provincie Noord-Holland inzake financiële 

weerbaarheid van gemeenten (2022001484) 

 

2 9-1-2023 Beg. Brief hoteleigenaar inzake bezwaar voornemen verhogen 

toeristenbelasting (2022005239) in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2023000012) 

A2b Brief hoteleigenaar 

inzake bezwaar 

voornemen verhogen 

toeristenbelasting 

(2022005240) in te zien 

na inlog, bevat 

persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: 

(2023000011) 

3 9-1-2023 Brief veiligheidsregio Kennemerland inzake regionaal 

risicoprofiel en beleidsplan 2023-2026 (2022005237) in te zien 

na inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: 

(2023000013)  

A3b Regionaal risicoprofiel 

en regionaal beleidsplan 

crisisbeheersing 

Kennemerland 2023-2026 

(2022005238) in te zien 

na inlog, bevat 

persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: 

(2023000014) 

4 9-1-2023 Beg. brief inwoners inzake overlast verlichting sportvelden 

Bennebroek (2022005234) in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2023000016) 

A21 kopie brief 21 

september 2022 

(2022004228) in te zien 

na inlog, bevat 

persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: 

(2022004240) 

A4b Foto's verlichting bij 

sportvelden (2022005236) 

5 10-1-2023 Brief strandondernemer inzake afsluiting Zeeweg tijdens F1 

(2022005248) in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2023000024) 

 

6 10-1-2023 Brief campingeigenaar inzake bezwaar verhogen 

toeristenbelasting (2022005247) in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2023000025) 

 

7 10-1-2023 Brief inwoner inzake verkeerveiligheid Binnenweg Bennebroek 

(2022001485) in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2023000026) 

 

 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A1-Brief-van-Provincie-Noord-Holland-inzake-financiele-weerbaarheid-van-gemeenten-2022001484.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A2a-Beg-Brief-hoteleigenaar-inzake-bezwaar-voornemen-verhogen-toeristenbelasting-geanonim-2023000012.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A2c-Brief-hoteleigenaar-inzake-bezwaar-voornemen-verhogen-toeristenbelasting-geanonimiseer-2023000011.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A3a-Brief-veiligheidsregio-Kennemerland-inzake-regionaal-risicoprofiel-en-beleidsplan-gean-2023000013.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A3c-Regionaal-risicoprofiel-en-regionaal-beleidsplan-crisisbeheersing-Kennemerland-geanoni-2023000014.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A4a-Beg-brief-inwoners-inzake-overlast-verlichting-sportvelden-Bennebroek-geanonimiseerd-2023000016.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A21a-brief-inwoner-inzake-overlast-verlichting-sportvelden-Bennebroek-geanonimiseerd-2022004240.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A4b-Foto-s-verlichting-bij-sportvelden-2022005236.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A5a-Brief-strandondernemer-inzake-afsluiting-Zeeweg-tijdens-F1-geanonimiseerd-2023000024.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A6a-Brief-campingeigenaar-inzake-bezwaar-verhogen-toeristenbelasting-geanonimiseerd-2023000025.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A7a-Brief-inwoner-inzake-verkeerveiligheid-Binnenweg-Bennebroek-geanonimiseerd-2023000026.pdf
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8 10-1-2023 Brief Provincie inzake financieel toezichtregime 2023 

(2022001486)  

 

9 11-1-2023 Brief inwoner inzake aanvullingen op zienswijze over aanvraag 

vergunning Willinklaan 2 (2023000021) in te zien na inlog, 

bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: 

(2023000029) 

 

10 13-1-2023 Brief van HvB inzake vragen Willinklaan 2, Bennebroek, 

geplaatst op verzoek van Mevr. Roos (HvB) (2023000145) 

 

11 19-1-2023 Beg. Brief inzake artikel Impasse in het project 

energietransitie (2023000240) ) in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2023000258) 

A11b artikel Impasse in 

het project energietransitie 

92023000241) ) in te zien 

na inlog, bevat 

persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: 

(2023000259) 

12 20-1-2023 Brief van inwoner inzake Golfclub Marienweide (2023000266) 

in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde 

versie: (2023000267) 

A12b Gemeenteblad 12 

januari 2023 

(2023000268) 

13 20-1-2023 Beg. Brief inwoner inzake Willinklaan 2, verzoek nav inspreken 

bij cie GG (2023000269) in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2023000270) 

A13b Brief inwoner inzake 

Willinklaan 2, verzoek nav 

inspreken bij cie GG 

(2023000271) in te zien 

na inlog, bevat 

persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: 

(2023000272) 

14 20-1-2023 Handtekeningenlijst: Wij zijn van mening dat eventuele 

nieuwbouw op de Willinklaan 2 Bennebroek, zich dient te 

houden aan het vigerende bestemmingsplan “Bennebroek 
2016, geconsolideerd” en “Welstandsnota Gemeente 
Bloemendaal 2013”. Voor de handtekeningen kunt u inloggen 

op het RIS (2023000276) 

 

15 20-1-2023 Brief van HvB inzake wijziging RvO met betrekking tot 

agenderingsverzoeken, geplaatst op verzoek van mevr. Roos 

(HvB) (2023000280)  

A15a 

agenderingsverzoeken HvB 

(2023000281) 

16 23-1-2023 Mail van de heer Slewe (Zb) over Boekenrodeweg, geplaatst 

op verzoek van de heer Slewe (2023000283)  

 

17 23-1-2023 Mail van de heer Slewe (ZB) over bejegening, geplaatst op 

verzoek van de heer Slewe (2023000284) 

 

18 24-1-2023 Brief van gemeenteraad Zwijndrecht inzake brief aan de 

Eerste Kamer Verzoek tot agenderen Initiatiefvoorstel Van den 

Bosch en van der Molen Vervallen verplicht voorzitterschap 

commissies door raadsleden, statenleden en eilandsraadsleden 

(2023000287) in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2023000288) 

 

19 24-1-2023 Brief van inwoner inzake oproep 3x stemmen op poll HD, 

geplaatst op verzoek van de heer Slewe (ZB) (2023000289) ) 

in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde 

versie: (2023000262) 

 

20 31-1-2023 Brief van Clairfort inzake reactie op plan herontwikkeling en 

woningbouw nabij Tetterodeweg (2023000308) in te zien na 

inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: 

(2023000314) 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A8-Brief-Provincie-inzake-financieel-toezichtregime-2023-2022001486.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A9a-Brief-inwoner-inzake-aanvullingen-op-zienswijze-over-aanvraag-vergunning-Willinklaan-2-2023000029.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A10-Brief-van-HvB-inzake-vragen-Willinklaan-2-Bennebroek-2023000145.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A11a-Beg-brief-inzake-artikel-Impasse-in-het-project-energietransitie-geanonimiseerd-2023000258.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A11c-artikel-Impasse-in-het-project-energietransitie-geanonimiseerd-2023000259.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A12a-Brief-van-inwoner-inzake-Golfclub-Marienweide-geanonimiseerd-2023000267.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A12b-Gemeenteblad-12-januari-2023-2023000268.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A13a-Beg-Brief-inwoner-inzake-Willinklaan-2-verzoek-nav-inspreken-bij-cie-GG-geanonimise-2023000270.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A13c-Brief-inwoner-inzake-Willinklaan-2-verzoek-nav-inspreken-bij-cie-GG-geanonimiseerd-2023000272.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A15-Brief-van-HvB-inzake-wijziging-RvO-met-betrekking-tot-agenderingsverzoeken-2023000280.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A15a-Agenderingsverzoeken-HvB-2023000281.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A16-Mail-van-de-heer-Slewe-over-Boekenrodeweg-2023000283.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A17-Mail-van-de-heer-Slewe-over-bejegening-2023000284.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A18a-Brief-van-gemeenteraad-Zwijndrecht-inzake-brief-aan-de-Eerste-Kamer-Verzoek-geanonimi-2023000288.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A19a-Brief-van-inwoner-inzake-oproep-3x-stemmen-op-poll-geanonimiseerd-2023000262.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A20a-brief-van-Clairfort-inzake-Reactie-op-plan-herontwikkeling-en-woningbouw-geanonimisee-2023000314.pdf
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21 31-1-2023 Beg.brief van Actiz inzake Kompas Actiz Jeugd (2023000309) 

in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde 

versie: (2023000315) 

A21b Informatiebrief ten 

behoeve van de 

raadsleden inzake Kompas 

ActiZ Jeugd (2023000310) 

A21c Informatiebrief ten 

behoeve van de 

raadsleden inzake Kompas 

ActiZ Jeugd (2023000311) 

in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: 

(2023000316) 

    

  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. 

 

    

  C Brieven van het College aan de Raad – de 

Collegebrieven 

De brieven van het College aan de Raad zijn openbaar. 

 

 

1 22-12-2022 Besluit wijziging Beleidsregels minimabeleid Bloemendaal 2020 

(2022004914) 

C1a Besluit wijziging 

Beleidsregels minimabeleid 

Bloemendaal 2020 

(2022004916) 

C1b Beleidsregels 

minimabeleid Bloemendaal 

2020 (2022004918) 

2 22-12-2022 Principebesluit Hoge Duin en Daalseweg 2 (2022004909) C2a Toets Nota Ruimtelijke 

Beoordeling 2017 - 

Ruimtelijk advies 

(2022004910) 

3 22-12-2022 Definitieve gunning perceel 1 aanbesteding Jeugdhulp 

(2022004905) 

C3a Factsheet: Naar een 

betere Jeugdhulp 

(2022004907) 

4 4-1-2022 Energielabel C plicht voor kantoren (2022005146)  

5 11-1-2023 Brief inzake rapport Landelijk onderzoek naar naleving van 

leeftijdsgrens bij alcohol- en tabaksverkoop 2022 

(2022004920) 

C5a Rapport Landelijk 

onderzoek naar naleving 

van leeftijdsgrens bij 

alcohol- en tabaksverkoop 

2022 (2022004899) 

6 11-1-2023 Schriftelijke beantwoording rondvraag commissie Grondgebied 

06 december 2022 (2022004922) 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A21b-Informatiebrief-ten-behoeve-van-de-raadsleden-inzake-Kompas-ActiZ-Jeugd-2023000310.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A21b-Informatiebrief-ten-behoeve-van-de-raadsleden-inzake-Kompas-ActiZ-Jeugd-2023000310.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A21d-Informatiebrief-ten-behoeve-van-de-raadsleden-inzake-Kompas-ActiZ-Jeugd-2023000316.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C1-Besluit-wijziging-Beleidsregels-minimabeleid-Bloemendaal-2020-2022004914.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C1a-Besluit-wijziging-Beleidsregels-minimabeleid-Bloemendaal-2020-2022004916.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C1b-Beleidsregels-minimabeleid-Bloemendaal-2020-2022004918.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C2-Principebesluit-Hoge-Duin-en-Daalseweg-2-2022004909.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C2a-Toets-Nota-Ruimtelijke-Beoordeling-2017-Ruimtelijk-advies-2022004910.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C3-Definitieve-gunning-perceel-1-aanbesteding-Jeugdhulp-2022004905.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C3a-Factsheet-Naar-een-betere-Jeugdhulp-2022004907.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C4-Energielabel-C-plicht-voor-kantoren-2022005146.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C5-Rapport-Landelijk-onderzoek-naar-naleving-van-leeftijdsgrens-bij-alcohol-en-tabaksverk-2022004920.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C5a-Rapport-Landelijk-onderzoek-naar-naleving-van-leeftijdsgrens-bij-alcohol-en-tabaksver-2022004899.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C6-Schriftelijke-beantwoording-rondvraag-commissie-Grondgebied-06-december-2022-2022004922.pdf


Registratienummer: 2022005201 

 

 

4 

7 13-1-2023 Beg. brief Bedrijfsplan 2023 GBKZ (2022004924) C7a Bedrijfsplan 2023 

GBKZ (2022004926) 

8 13-1-2023 Evaluatie jaarwisseling 2022-2023 (2022004928)  

9 18-1-2023 Brief met antwoorden op vragen commissie 

Samenleving inzake muziekschool (2023000152) 

C9a Antwoorden op vragen 

commissie Samenleving 

inzake muziekschool 

(2023000153) 

10 18-1-2023 Transitieplan Asiel Kennemerland januari 2023 

(2023000043) 

 

11 20-1-2023 Ontwerpbestemmingsplan Blekersveld (2023000234)  

12 20-1-2023 Ontwikkelvisie Vogelenzangseweg 49 te Vogelenzang 

(2023000235) 

 

13 26-1-2023 Beantwoording art. 36 vragen van CDA omtrent woning 

op de Schoollaan 69. (2023000008) 

C13a Aanvullende 

informatie Schoollaan 69 

(2023000009) 

C13b Aanvullende 

informatie Schoollaan Pre 

Wonen (2023000010) 

14 27-1-2023 Decembercirculaire 2022 gemeentefonds (2023000144) C14a Decembercirculaire 

2022 gemeentefonds 

(20220005241) 

15 27-1-2023 Beschermd dorpsgezicht Het Duin (2023000069)  

16 27-1-2023 Bekostiging onderwijshuisvesting basisscholen 

(2023000061) 

C16a Afschrift brief aan 

Minister voor Primair en 

Voortgezet Onderwijs 

(2023000062) 

17 1-2-2023 Beantwoording rondvraag/technische vragen HVB, M. 

Roos – Hartenlustschool (2023000072) 

 

18 1-2-2023 Raadsbrief inzake toezegging commissie Bestuur en 

Middelen, Termijnagenda MRA 2023 (2023000073) 

 

19 2-2-2023 Stand van zaken proef deelscooters in parkeervakken 

(2023000302) 

 

  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. 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C7-Bedrijfsplan-2023-GBKZ-2022004924.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C7a-Bedrijfsplan-2023-GBKZ-2022004926.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C8-Evaluatie-jaarwisseling-2022-2023-2022004928.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C9-Brief-met-antwoorden-op-vragen-commissie-Samenleving-inzake-muziekschool-2023000152.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C9a-Antwoorden-op-vragen-commissie-Samenleving-inzake-muziekschool-2023000153.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C10-Transitieplan-Asiel-Kennemerland-januari-2023-2023000043.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C11-Ontwerpbestemmingsplan-Blekersveld-2023000234.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C12-Ontwikkelvisie-Vogelenzangseweg-49-te-Vogelenzang-2023000235.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C13-Beantwoording-art-36-vragen-van-CDA-omtrent-woning-op-de-Schoollaan-69-2023000008.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C13a-Aanvullende-informatie-Schoollaan-69-2023000009.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C13b-Aanvullende-informatie-Schoollaan-Pre-Wonen-2023000010.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C14-Decembercirculaire-2022-gemeentefonds-2023000144.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C14a-Decembercirculaire-2022-gemeentefonds-2022005241.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C15-Beschermd-dorpsgezicht-Het-Duin-2023000069.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C16-Bekostiging-onderwijshuisvesting-basisscholen-2023000061.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C16a-Afschrift-brief-aan-Minister-voor-Primair-en-Voortgezet-Onderwijs-2023000062.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/technische-vragen-HVB-M-Roos-Hartenlustschool-2023000072.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C18-Raadsbrief-inzake-toezegging-commissie-Bestuur-en-Middelen-Termijnagenda-MRA-2023-2023000073.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C19-Stand-van-zaken-proef-deelscooters-in-parkeervakken-2023000302.pdf
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  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. 

 

    

 


