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Lijst ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 10 maart 2022 

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 11-2-2022 Brief advocatenkantoor inzake VVGB Binnenweg 27 

(2022000566), in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2022000568) 

 

2 14-2-2022 Aanbiedingsbrief Notitie SVvM inzake verkeersveiligheid 

Zeeweg (2022000584) 

A2a Notitie SVvM 

Verbetering Zeeweg 

(2022000585) 

3 16-2-2022 Brief Crow inzake deelmobiliteit en de rol van de 

gemeenteraad (2022000594) 

 

4 18-2-2022 Suggesties inwoner voor lijstrekkersdebatten (2022000624), 

in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde 

versie: (2022000625) 

A4b Advies inwoner 

initiatiefvoorstel 

“Duurzaam wonen in 
Bloemendaal" 

(2022000620) 

5 18-2-2022 Brief SVvM nav commissie grondgebied 15 februari 

(2022000621) 

A5a Verbetering Zeeweg 

(2022000622) 

6 23-2-2022 Jaarverslag 2021 en jaarplan 2022 RKC Bloemendaal 

(2022000670) 

 

7 25-2-2022 Brief ministerie OC en W inzake coronasteun 2e helft 2021 

(2022000288) 

 

8 8-3-2022 Brief VvE Bloemveld inzake Park Vogelenzang en de 

Watertoren (2022000289), in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2022000797) 

 

  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 24-2-2022 Brief gemeente Bunschoten inzake nieuwe model 

marktverordening VNG (2022000287) 

 

2 25-2-2022 Brief inwoner inzake Bennebroek verkeer (2022000696), in te 

zien na inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde 

versie: (2022000697) 

 

3 8-3-2022 Brief Labre advocaten inzake toelichting op bouwplan 

Binnenweg 27 (2022000779), in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2022000794) 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A1a-Brief-advocatenkantoor-inzake-VVGB-Binnenweg-27-geanonimiseerd-2022000568.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A2-Aanbiedingsbrief-Notitie-SVvM-inzake-verkeersveiligheid-Zeeweg-2022000584.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A2a-Notitie-SVvM-Verbetering-Zeeweg-2022000585.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A3-Brief-Crow-inzake-deelmobiliteit-en-de-rol-van-de-gemeenteraad-2022000594.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A4a-Suggesties-inwoner-voor-lijstrekkersdebatten-geanonimiseerd-2022000625.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A4-Advies-inwoner-initiatiefvoorstel-Duurzaam-wonen-in-Bloemendaal-2022000620.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A5-Brief-SVvM-nav-commissie-grondgebied-15-februari-2022000621.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A5a-Verbetering-Zeeweg-2022000622.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A6-Jaarverslag-2021-en-jaarplan-2022-RKC-Bloemendaal-2022000670.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A7-Brief-ministerie-OC-en-W-inzake-coronasteun-2e-helft-2021-2022000288.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A8a-Brief-VvE-Bloemveld-inzake-Park-Vogelenzang-en-de-Watertoren-geanonimiseerd-2022000797.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/B1-Brief-gemeente-Bunschoten-inzake-nieuwe-model-marktverordening-VNG-2022000287.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/B2a-Brief-inwoner-inzake-Bennebroek-verkeer-geanonimiseerd-2022000697.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/B3a-Brief-Labre-advocaten-inzake-toelichting-op-bouwplan-Binnenweg-27-geanonimiseerd-2022000794.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 3-2-2022 Aanbiedingsbrief rapportage haalbaarheidsonderzoek 

duurzame 

verzelfstandiging muziekschool (2021003668) 

C20a 

Haalbaarheidsonderzoek 

duurzame 

verzelfstandiging 

gemeentelijke 

muziekschool 

(2021003690)  

2 4-2-2022 Informatie over vastgestelde beleidsregels honden 

losloopgebieden (2022000223) 

 

3 9-2-2022 Gunning Vitaal Vogelenzang (2022000496)  

4 9-2-2022 Beantwoording TCM 127 inzake  oorzaken onderuitputting 

investeringswerken (2021003659) 

 

5 9-2-2022 Evaluatie jaarwisseling 2021-2022 (2022000407)  

6 10-2-2022 Aanbiedingsbrief Uitvoeringsprogramma Omgevingsdienst 

IJmond 2022 (2022000318) 

C6a 

Uitvoeringsprogramma 

2022 Omgevingsdienst 

IJmond (2022000338) 

7 11-2-2022 Regionaal Risicoprofiel Kennemerland 2023-2026 – Enquête 

(2022000546) 

C7a Regionaal Risicoprofiel 

2023-2026 PowerPoint 

Toelichting (2022000550) 

Bijlage 2 (2019004572) 

8 11-2-2022 Beantwoording TCG 306 inzake waterbalans vanuit de Leidse 

Vaart de polder in (2022000510) 

 

9 16-2-2022 Beantwoording TCS 185 inzake Wmo raad (2022000484)  

    10 24-2-2022 Kerkenvisie Bloemendaal (2022000404) C10a Rapport kerk en visie 

(2022000406) 

11 24-2-2022 Adviesrecht en participatie (2022000640)  

12 25-2-2022 Stand van zaken verkenning samenwerking GBKZ GBB 

(2021003526) 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C20-Aanbiedingsbrief-rapportage-haalbaarheidsonderzoek-duurzame-verzelfstandiging-muziek-2021003668.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C20a-Haablbaarheidsonderzoek-duurzame-verzelfstandiging-gemeentelijke-muziekschool-2021003690.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C2-Informatie-over-vastgestelde-beleidsregels-honden-losloopgebieden-2022000223.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C3-Gunning-Vitaal-Vogelenzang-2022000496.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C4-Beantwoording-TCM-127-inzake-oorzaken-onderuitputting-investeringswerken-2021003659.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C5-Evaluatie-jaarwisseling-2021-2022-2022000407.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C6-Aanbiedingsbrief-Uitvoeringsprogramma-Omgevingsdienst-IJmond-2022-2022000318.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C6a-Uitvoeringsprogramma-2022-Omgevingsdienst-IJmond-2022000338.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C7-Regionaal-Risicoprofiel-Kennemerland-2023-2026-Enquete-2022000546.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C7a-Regionaal-Risicoprofiel-2023-2026-PowerPoint-Toelichting-2022000550.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C15-Regionaal-risicoprofiel-Kennemerland-2018-en-Beleidsplan-risico-en-crisisbeheersing-2019004572.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C8-Beantwoording-TCG-306-inzake-waterbalans-vanuit-de-Leidse-Vaart-de-polder-in-2022000510.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C10a-Rapport-kerk-en-visie-2022000406.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C10-Kerkenvisie-Bloemendaal-2022000404.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C10a-Rapport-kerk-en-visie-2022000406.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C11-Adviesrecht-en-participatie-2022000640.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C12-Stand-van-zaken-verkenning-samenwerking-GBKZ-GBB-2021003526.pdf
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13 25-2-2022 Inzicht grondexploitatie Vitaal Vogelenzang (2022000673)  

14 9-3-2022 Beantwoording TCM 219 inzake aansprakelijkheidsstellingen 

VRK (2022000816) 

 

15 10-3-2022 Beantwoording TCS 186 inzake initiatiefvoorstel 

opkoopbescherming (2022000654) 

C15a Bijlage 1 

kadastertabellen 

(2022000702) 

C15b Bijlage 2 informatie 

aantallen woningen WOZ 

waarden (2022000831) 

C15c Bijlage 3 

Raadsvoorstel 

(2022000703) 

C15d Bijlage 4 Motie 

Opkoopbescherming 

(2022000704) 

16 10-3-2022 Aanbiedingsbrief procesplan en business case Oldenhove 

(2022000826) 

C16a Procesplan 

Oldenhove (2022000828) 

C16b Business case 

Oldenhove (2022000827) 

  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. 

 

    

  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. 

 

    

  F Ingekomen stukken ivm gemeenteraadsverkiezingen 

2022 

 

1 1-3-2022 Brief VNO-NCW inzake verkiezingen (2022000715) F1a VNO-NCW Pamflet 

gemeenteraadsverkiezinge

n (2022000716) 

2 1-3-2022 Brief Kennisnetwerk Uitdaagrecht inzake Nieuwe 

gemeenteraad en Uitdaagrecht (2022000714) 

 

3 9-3-2022 Brief Het Vergeten Kind (2022000817) F3a Wereld van Aandacht 

deel 1 (2022000818) 

F3b Wereld van Aandacht 

deel 2 (2022000819) 

4 9-3-2022 Brief MRA inzake handreikingen voor na de verkiezingen 

(2022000820) 

F4a Memo Teksten 

coalitie- en 

raadsakkoorden 

(2022000821) 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C13-Inzicht-grondexploitatie-Vitaal-Vogelenzang-2022000673.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C14-Beantwoording-TCM-219-inzake-aansprakelijkheidsstellingen-VRK-2022000816.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C15-Beantwoording-TCS-186-inzake-initiatiefvoorstel-opkoopbescherming-2022000654.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C15a-Bijlage-1-kadastertabellen-2022000702.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C15b-Bijlage-2-informatie-aantallen-woningen-WOZ-waarden-2022000831.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C15c-Bijlage-3-Raadsvoorstel-2022000703.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C15d-Bijlage-4-Motie-Opkoopbescherming-2022000704.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C16-Aanbiedingsbrief-procesplan-en-business-case-Oldenhoven-2022000826.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C16a-Procesplan-Oldenhove-2022000828.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C16b-Business-case-Oldenhove-2022000827.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/F1-Brief-VNO-NCW-inzake-verkiezingen-2022000715.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/F1a-VNO-NCW-Pamflet-gemeenteraadsverkiezingen-2022000716.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/F2-Brief-Kennisnetwerk-Uitdaagrecht-inzake-Nieuwe-gemeenteraad-en-Uitdaagrecht-2022000714.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/F3-Brief-Het-Vergeten-Kind-2022000817.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/F3a-Wereld-van-Aandacht-deel-1-2022000818.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/F3b-Wereld-van-Aandacht-deel-2-2022000819.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/F4-Brief-MRA-inzake-handreikingen-voor-na-de-verkiezingen-2022000820.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/F4a-Memo-Teksten-coalitie-en-raadsakkoorden-2022000821.pdf
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