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Lijst ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 28 januari 2021 

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 18-12-2020 Brief inwoner inzake stedenbouwkundigplan Westelijkrandweg 

1 (2020004857), in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2020004860) 

 

2 18-12-2020 Brief Stichting Randbelang inzake Nadere notitie WR1 

(2020004854), in te zien na inlog bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2020004855) 

 

3 22-12-2020 Afschrift brief aan fractie PvdD provincie N-H inzake 

biodiversiteit (2020004772), in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2021000189) 

 

4 22-12-2020 Ontslagbrief lid Rekenkamercommissie Bloemendaal 

(2020004890) 

 

5 22-12-2020 Brief Provincie Noord-Holland inzake financieel toezichtregime 

2021 (2020003017) 

 

6 7-1-2021 Opmerkingen HvB nav de raadsvergadering van 17 december 

2020 (2021000109) 

 

7 8-1-2021 Notitie Haarlem 105 inzake aanvraag tot zendmachtiging 

(2021000107) 

 

8 12-1-2021 Brief stichting Blekersveld Groen inzake proces financiering 

sanering Blekersveld (2021000145), in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2021000147) 

 

9 12-1-2021 Brief Water Natuurlijk inzake onkruidbestrijding (2021000143)  

10 15-1-2021 Brief inwoner inzake verwijderen agendapunt 8 van commissie 

bestuur en middelen (2021000210), in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2021000213) 

 

11 19-1-2021 Artikel Parool inzake ‘Rutte-doctrine’, geplaatst op verzoek van 
ZB (2021000238) 

A11a Artikel Binnenlands 

Bestuur inzake 'Rutte-

doctrine' (2021000254) 

12 21-1-2021 Afschrift brief burgemeester aan Stichting Randbelang inzake 

online vergaderorde (2021000179), in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2021000253) 

 

13 21-1-2021 Brief inwoner inzake afvalkalender (2021000009), in te zien 

na inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie 

volgt.  

 

14 21-1-2021 Afschrift brief college aan Provincie inzake huisvesting 

statushouders (2021000228) 

 

15 21-1-2021 Afschrift bewonersbrief inzake herinrichting Bennebroekerlaan 

(2021000180) 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A1a-Brief-inwoner-inzake-stedenbouwkundigplan-Westelijkrandweg-1-geanonimseerd-2020004860.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A2a-Brief-Stichting-Randbelang-inzake-Nadere-notitie-WR1-geanonimiseerd-2020004855.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A3-Afschrift-brief-aan-fractie-PvdD-provincie-N-H-inzake-biodiversiteit-geanonimiseerd-2021000189.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A4-Ontslagbrief-lid-Rekenkamercommissie-Bloemendaal-2020004890.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A5-Brief-Provincie-Noord-Holland-inzake-financieel-toezicht-2021-2020003017.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A6-Opmerkingen-HvB-nav-de-raadsvergadering-van-17-december-2020-2021000109.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Beeldvormende-Avond/2021/07-januari/20:00/20-30-Themasessie-lokale-media/Notitie-Haarlem-105-tbv-beelvormende-avond-2021000107.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A8a-Brief-stichting-Blekersveld-Groen-inzake-proces-financiering-sanering-Blekersveld-gean-2021000147.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A9-Brief-Water-Natuurlijk-inzake-onkruidbestrijding-2021000143.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A10a-Brief-inwoner-inzake-verwijderen-agendapunt-8-van-commissie-bestuur-en-middelen-geano-2021000213.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A11-Artikel-Parool-inzake-Rutte-doctrine-2021000238.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A11a-Artikel-binnenlands-Bestuur-inzake-Rutte-doctrine-2021000254.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A12a-Afschrift-brief-burgemeester-aan-Stichting-Randbelang-inzake-online-vergaderorde-gean-2021000253.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A14-Afschrift-brief-college-aan-Provincie-inzake-huisvesting-statushouders-2021000228.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A15-Afschrift-bewonersbrief-inzake-herinrichting-Bennebroekerlaan-2021000180.pdf
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16 21-1-2021 Brief SBEZK inzake culturrhistorische waarde 'Hoge Duin' 

(2021000281) 

 

17 21-1-2021 Brief MRA inzake versterking MRA samenwerking 

(2021000272) 

 

18 22-1-2021 Berichten inwoner inzake preadviezen moties (2021000285)  

19 26-1-2021 Bericht inzake opsplitsing landgoederen, monumenten. 

Geplaatst op verzoek van ZB (2021000314) 

 

20 26-1-2021 Brief inwoners inzake botenhuis (2021000304), in te zien na 

inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: 

(2021000329) 

 

21 28-1-2021 Brief Stichting Blekersveld Groen inzake 2 vragen aan de 

gemeenteraad (2021000355) 

 

  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 22-12-2020 Brief inwoner inzake botenhuis (2020003016), in te zien na 

inlog bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: 

(2021000190) 

 

2 15-1-2021 Verklaring directeur Theresiaschool n.a.v. commissie 

grondgebied 12 januari 2021 (2021000175) 

 

  C Brieven van het College aan de Raad – de 

Collegebrieven 

De brieven van het College aan de Raad zijn openbaar. 

 

 

1 18-12-2020 Beantwoording TCG 262/263 – Percelen met maatschappelijke 

bestemming (2020004019) 

De in de brief genoemde 

link vindt u HIER 

2 22-12-2020 Aanbiedingsbrief bedrijfsplan 2021 Gemeentebelastingen 

Kennemerland Zuid (2020004660) 

C2a Bedrijfsplan 2021 

Gemeentebelastingen 

Kennemerland Zuid 

(2020004621) 

3 22-12-2020 Aanbiedingsbrief spoorboekje p&c 2021 (2020004486) C3a Spoorboekje p&c 2021 

(2020003880) 

4 23-12-2020 Opvolging onderzoeksvragen Kadernota 2021 (2020004725)  

5 8-1-2021 Beantwoording TCR 123 inzake Kweekduin (2021000120)  

6 8-1-2021 Vaccinatiebeleid in Kennemerland (2021000122)  

7 12-1-2021 Aanbiedingsbrief tweede corona monitor (2020004683) C7a Tweede corona 

monitor (2020004678) 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A16-Brief-SBEZK-inzake-culturrhistorische-waarde-Hoge-Duin-2021000281.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A17-Brief-MRA-inzake-versterking-MRA-samenwerking-2021000272.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A18-Berichten-inwoner-inzake-preadviezen-moties-2021000285.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A19-Bericht-inzake-opsplitsing-landgoederen-monumenten-2021000314.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A20a-Brief-inwoners-inzake-botenhuis-geanonimiseerd-2021000329.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A21-Brief-Stichting-Bllekersveld-Groen-inzake-2-vragen-aan-de-gemeenteraad-2021000355.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/B1a-Brief-inwoner-inzake-botenhuis-geanonimiseerd-2021000190.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/B2-Verklaring-directeur-Theresiaschool-n-a-v-commissie-grondgebied-12-januari-2021-2021000175.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/263-Percelen-met-maatschappelijke-bestemming-2020004019.pdf
https://arcg.is/0Ty1Lb0
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C2-Aanbiedingsbrief-bedrijfsplan-2021-Gemeentebelastingen-Kennemerland-Zuid-2020004660.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C2a-Bedrijfsplan-2021-Gemeentebelastingen-Kennemerland-Zuid-2020004621.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C3-Aanbiedingsbrief-spoorboekje-p-c-2021-2020004486.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C3a-Spoorboekje-p-c-2021-2020003880.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C4-Opvolging-onderzoeksvragen-Kadernota-2021-2020004725.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C5-Beantwoording-TCR-123-inzake-Kweekduin-2021000120.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C6-Vaccinatiebeleid-in-Kennemerland-2021000122.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C7-Aanbiedingsbrief-tweede-corona-monitor-2020004683.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C7a-Tweede-corona-monitor-2020004678.pdf
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8 12-1-2021 Beantwoording technische vragen Verordening kinderopvang 

op sociaal-medische indicatie (2020004905) 

 

9 13-1-2021 Aanbiedingsbrief Decembercirculaire 2020 (2020004906) C9a Decembercirculaire 

2020 (2020004914) 

    10 14-1-2021 Organisatie 2e Kamer verkiezingen onder Covid-19 

(2021000086) 

 

11 14-1-2021 Regiovisie en verwerving jeugdhulp (2021000095)  

12 21-1-2021 Aanbiedingsbrief projectplan Vitaal Vogelenzang 

(2021000199) 

C12a Collegevoorstel 

projectplan Vitaal 

Vogelenzang 

(2021000155) 

C12b Projectplan Vitaal 

Vogelenzang 

(2021000176) 

13 21-1-2021 Stand van zaken duurzaamheid/energietransitie (2021000156) C13a Kamerbrief over 

stand van zaken 

klimaatakkoord gebouwde 

omgeving (2021000219) 

C13b Brief van BZK dd 12 

januari 2O2L 

gericht aan gemeentes 

(2021000229) 

 

14  21-1-2021 Beantwoording TCM 205/206 vragen Commissie Bestuur en 

Middelen inzake overhevelen budgetten (2021000230) 

 

15 25-1-2021 Beantwoording TCG289 inzake Dennenheuvel (2021000268)  

16 26-1-2021 Nieuwe landelijke maatregelen in de Corona aanpak 

(2021000277) 

 

17 26-1-2021 Beantwoording vragen rondvraag commissie bestuur en 

middelen 14 januari 2021 (2021000216) 

 

18 26-1-2021 Beantwoording TCM 208 vraag commissie bestuur en middelen 

inzake rioolmodel (2021000231) 

 

19 26-1-2021 Aanbiedingsbrief 2e bestuursrapportage 2020 Veiligheidsregio 

Kennemerland (2021000101) 

C19a 2e 

bestuursrapportage 2020 

Veiligheidsregio 

Kennemerland 

(2021000102) 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C8-Beantwoording-technische-vragen-Verordening-kinderopvang-op-sociaal-medische-indicatie-2020004905.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C9-Aanbiedingsbrief-Decembercirculaire-2020-2020004906.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C9a-Decembercirculaire-2020-2020004914.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C10-Organisatie-2e-Kamer-verkiezingen-onder-Covid-19-2021000086.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C11-Regiovisie-en-verwerving-jeugdhulp-2021000095.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C12-Aanbiedingsbrief-projectplan-Vitaal-Vogelenzang-2021000199.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C12a-Collegevoorstel-projectplan-Vitaal-Vogelenzang-2021000155.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C12b-Projectplan-Vitaal-Vogelenzang-2021000176.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/energietransitie-2021000156.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C13a-Kamerbrief-over-stand-van-zaken-klimaatakkoord-gebouwde-omgeving-2021000219.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C14-Beantwoording-vragen-Commissie-Bestuur-en-Middelen-inzake-overhevelen-budgetten-2021000230.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C15-Beantwoording-TCG289-inzake-Dennenheuvel-2021000268.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C16-Nieuwe-landelijke-maatregelen-in-de-Corona-aanpak-2021000277.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C17-Beantwoording-vragen-rondvraag-commissie-bestuur-en-middelen-14-januari-2021-2021000216.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C18-Beantwoording-vraag-commissie-bestuur-en-middelen-inzake-rioolmodel-2021000231.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C19-Aanbiedingsbrief-2e-bestuursrapportage-2020-Veiligheidsregio-Kennemerland-2021000101.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C19a-2e-bestuursrapportage-2020-Veiligheidsregio-Kennemerland-2021000102.pdf
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20 26-1-2021 Aanbiedingsbrief Regionale aanpak arbeidsmarkt Zuid-

Kennemerland en IJmond 2020-2022 (2021000226) 

C20a Regionale aanpak 

arbeidsmarkt Zuid-

Kennemerland en IJmond 

2020-2022 (2021000146) 

21 26-1-2020 Aanbiedingsbrief uitvoeringsprogramma 2021 

Omgevingsdienst IJmond (2021000089) 

C21a 

Uitvoeringsprogramma 

2021 Omgevingsdienst 

IJmond (2021000099) 

C21b Supplement 

Uitvoeringsprogramma 

2021 - gemeente 

Bloemendaal 

(2021000098) 

  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 15-1-2021 Beantwoording artikel 36 RvO vraag ZB inzake Wmo loket 

(2020004912) 

 

2 21-1-2021 Beantwoording art. 36 RvO vragen CDA inzake uitvoering 

participatiewet (2021000106) 

 

  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 22-12-2020 Brief college inzake verzoek inwoner tot integriteitsonderzoek 

(2020004464) 

E1a Collegebrief van 15 

december 2020 

(2020003771) 

E1b Brief inwoner van 17 

september 2020 

(2020003587) 

E1c Brief burgemeester 

van 29 april 2019 

(2019003253) 

E1d Brief CAOP d.d. 28 

februari 2019 

(2019002119) 

E1e Brief inwoner van 21 

januari 2019 

(2019002922) 

2 22-1-2021 Brief inwoners in reactie op brief 2020004464 (2021000263) E2a Bijlage 1 

(2021000349) 

E2b Bijlage 2 

(2021000350) 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C20-Aanbiedingsbrief-Regionale-aanpak-arbeidsmarkt-Zuid-Kennemerland-en-IJmond-2020-2022-2021000226.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C20a-Regionale-aanpak-arbeidsmarkt-Zuid-Kennemerland-en-IJmond-2020-2022-2021000146.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C21-Aanbiedingsbrief-uitvoeringsprogramma-2021-Omgevingsdienst-IJmond-2021000089.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C21A-Uitvoeringsprogramma-2021-Omgevingsdienst-IJmond-2021000099.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C21b-Supplement-Uitvoeringsprogramma-2021-gemeente-Bloemendaal-2021000098.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D1-Beantwoording-artikel-36-RvO-vraag-ZB-inzake-Wmo-loket-2020004912.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D2-Beantwoording-art-36-RvO-vragen-CDA-inzake-uitvoering-participatiewet-2021000106.pdf

