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Lijst ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 15 april 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 12-3-2021 Brief inwoner 'Staatsrecht, wederom gehannes met een motie' 

(2021000916), in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2021000917) 

 

2 16-3-2021 Brief Stichting Blekersveld Groen 'College weer in de fout op 

het Blekersveld' (2021000947), in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2021000948) 

A2b Oproep aan alle 

raadsleden (2021000949) 

3 16-3-2021 Brief inwoner inzake raadsenquete Bijduinhof (2021000950), 

in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde 

versie: (2021000951) 

 

4 18-3-2021 Aankondiging Raad van State beroep tegen bestemmingsplan 

Denneheuvel (2021000015) 

 

5 19-3-2021 Brief vrijgevestigden inzake verwerving jeugdhulp 

(2021000986), in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2021000987) 

 

6 19-3-2021 Brief Vereniging Eigen Huis inzake vaststellen van RES 

(2021000989), in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2021000990) 

 

7  19-3-2021 Brief transitiecommissie MRA inzake tijdsplanning voorstel 

‘Metropool van grote klasse’ (2021000991) 

 

8 25-3-2021 Artikel NOS inzake plan EC om aardgascentrales het label 

'groen' te geven (2021001084) 

Geplaatst op verzoek van de fractie van Zelfstandig 

Bloemendaal 

 

9 26-3-2021 Verzoek inwoner voor afhaalpunten plastic zakken Aerdenhout 

(2021001096), in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2021001097) 

 

10 1-4-2021 Bericht Raad van State inzake uitbreiding indieners beroep 

bestemmingsplan Denneheuvel (2021000023) 

 

11 7-4-2021 Aanbiedingsbrief jaarverslag 2020 en jaarplan 2021 RKC 

Bloemendaal (2021000963) 

A11a Jaarverslag 2020 en 

jaarplan 2021 RKC 

Bloemendaal 

(2021000964) 

12 13-4-2021 Brief inwoners inzake proef hondenlosloop Park Brederode 

(2021001240), in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2021001258) 

A12b Bijlagen bij brief 

(2021001241) 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A1a-Brief-inwoner-Staatsrecht-wederom-gehannes-met-een-motie-geanonimiseerd-2021000917.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A2a-Brief-Stichting-Blekersveld-Groen-College-weer-in-de-fout-op-het-Blekersveld-geanon-2021000948.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A2b-Oproep-aan-alle-raadsleden-2021000949.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A3a-Brief-inwoner-inzake-raadsenquete-Bijduinhof-geanonimiseerd-2021000951.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A4-Aankondiging-Raad-van-State-beroep-tegen-bestemmingsplan-Denneheuvel-2021000015.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A5a-Brief-vrijgevestigden-inzake-verwerving-jeugdhulp-geanonimiseerd-2021000987.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A6a-Brief-Vereniging-Eigen-Huis-inzake-vaststellen-van-RES-geanonimiseerd-2021000990.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A7-Brief-transitiecommissie-MRA-inzake-tijdsplanning-voorstel-Metropool-van-grote-klasse-2021000991.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A8-Artikel-NOS-inzake-plan-EC-om-aardgascentrales-het-label-groen-te-geven-2021001084.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A9a-Verzoek-inwoner-voor-afhaalpunten-plastic-zakken-Aerdenhout-geanonimiseerd-2021001097.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A10-Bericht-Raad-van-State-inzake-uitbreiding-indieners-beroep-bestemmingsplan-Denneheuvel-2021000023.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A11-Aanbiedingsbrief-jaarverslag-2020-en-jaarplan-2021-RKC-Bloemendaal-2021000963.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A11a-Jaarverslag-2020-en-jaarplan-2021-RKC-Bloemendaal-2021000964.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A12a-Brief-inwoners-inzake-proef-hondenlosloop-Park-Brederode-geanonimiseerd-2021001258.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A12b-Bijlagen-bij-brief-2021001241.pdf
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A12c Eerdere 

correspondentie 

(2021001242), in te zien 

na inlog, bevat 

persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: 

(2021001260) 

13 13-4-2021 Artikel Haarlems Weekblad inzake Raad van Advies side 

events Formule 1 (2021001269), geplaatst op verzoek van de 

fractie van Zelfstandig Bloemendaal 

 

  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 26-3-2021 Brief inwoner inzake verzoek om informatie dossier Van 

Wijkgarage/Bijduinhof (2021001094), in te zien na inlog, 

bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: 

(2021001095) 

B1b Verzoek om 

vrijstelling leges danwel 

subsidie (2021001099), in 

te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: 

(2021001100) 

2 6-4-2021 Brief inwoner inzake deels intrekken verzoek om informatie 

dossier Van Wijkgarage/Bijduinhof (2021001176), in te zien 

na inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: 

(2021001177) 

B2b Brief inwoner inzake 

intrekken rest verzoek om 

informatie dossier Van 

Wijkgarage/Bijduinhof 

(2021001307), in te zien 

na inlog, bevat 

persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: 

(2021001308) 

3 6-4-2021 Aanbiedingsbrief stichting Woongenot subsidieaanvraag 

Bloemoes (2021001179), in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2021001180) 

 

Let op: De Stichting Woongenot Bakkerslaan heeft in de 

Beeldvormende Avond van 26 november hun ‘Een Groen Plan’ 
gepresenteerd. Dat plan gaat uit van een groene invulling voor 

het Landje van Van Riessen. 

B3b Plan van Aanpak 

Buurttuin Bloemoes 

(2021001055) 

B3c Concept Begroting 

Bloemoes (2021001056) 

 

4 8-4-2021 Brief SBEZK inzake verwijderen grote populier tijdens 

broedseizoen (2021001214) 

 

  C Brieven van het College aan de Raad – de 

Collegebrieven 

De brieven van het College aan de Raad zijn openbaar. 

 

 

1 17-3-2021 Losloopbeleid Bloemendaal 2020 (2021000715) C1a Plattegronden met 

voorgestelde 

losloopgebieden 

(2021000785) 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A12d-Eerdere-correspondentie-geanonimiseerd-2021001260.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A13-Artikel-Haarlems-Weekblad-inzake-Raad-van-Advies-side-events-Formule-1-2021001269.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Bijduinhof-geanonimi-2021001095.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/B1c-Verzoek-om-vrijstelling-leges-danwel-subsidie-geanonimiseerd-2021001100.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Bijd-2021001177.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Bijdu-2021001308.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/B3a-Aanbiedingsbrief-stichting-Woongenot-subsidieaanvraag-Bloemoes-geanonimiseerd-2021001180.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/B3b-Plan-van-Aanpak-Buurttuin-Bloemoes-2021001055.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/B3c-Concept-Begroting-Bloemoes-2021001056.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/B4-Brief-SBEZK-inzake-verwijderen-grote-populier-tijdens-broedseizoen-2021001214.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C1-Losloopbeleid-Bloemendaal-2020-2021000715.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C1a-Plattegronden-met-voorgestelde-losloopgebieden-2021000785.pdf
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2 17-3-2021 Aanbiedingsbrief Plan van aanpak huisvesting statushouders 

(2021000910) 

Plan van aanpak 

huisvesting statushouders 

(2021000911) 

3 17-3-2021 Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (2021000866) C3a Beleidsregels TONK 

gemeente Bloemendaal 

(2021000823) 

C3b Toelichting 

Beleidsregels TONK 

(2021000824) 

C3c Advies cliëntenraad 

(2021000825) 

 

4 18-3-2021 Reactie college op initiatiefvoorstel 'Voorlopig niet van het gas 

af' (2021000828) 

 

5 19-3-2021 Pauze vaccinatie Astra Zeneca (2021000957)  

6 24-3-2021 Aanbiedingsbrief Jaarverslag Wmo raad 2020 (2021000885) C6a Jaarverslag Wmo raad 

2020 (2021000880) 

7 24-3-2021 Aanbiedingsbrief derde regionale corona impact monitor 

(2021000975) 

C7a Corona Monitor 3e 

editie februari 2021 

(2021000864) 

8 26-3-2021 Nieuwbouw Brandweer Bennebroek (2021000528)  

9 1-4-2021 Vernieuwing opdracht integrale crisisdienst (ICD) Jeugd 

Kennemerland (2021000967) 

 

    10 8-4-2021 Aangepaste planning verwerving Jeugdhulp Zuid-

Kennemerland en IJmond vanaf 2022 (2021001071) 

 

11 13-4-2021 C11 Regionale gezondheidsnota, aanpak suïcide (2021001251)  

12 14-4-2021 Aanbiedingsbrief Jaarverslag sociaal domein 2020 

(2021001170) 

Let op, dit stuk staat al geagendeerd voor de commissie 

samenleving van 19 mei 2021 

C12a Jaarverslag sociaal 

domein 2020 

(2021000461) 

13 15-4-2021 Beantwoording TCS 169 inzake betrekken sociale woningen 

binnen en buiten de gemeente (2021001268) 

 

14 15-4-2021 Beantwoording TCS 170 inzake verplichting tot samenwerking 

in woningwet  (2021001270) 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C2-Aanbiedingsbrief-Plan-van-aanpak-huisvesting-statushouders-2021000910.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C2a-Plan-van-aanpak-huisvesting-statushouders-2021000911.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C3-Tijdelijke-ondersteuning-noodzakelijke-kosten-2021000866.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C3a-Beleidsregels-TONK-gemeente-Bloemendaal-2021000823.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C3b-Toelichting-Beleidsregels-TONK-2021000824.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C3c-Advies-clientenraad-2021000825.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C4-Reactie-college-op-initiatiefvoorstel-Voorlopig-niet-van-het-gas-af-2021000828.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C5-Pauze-vaccinatie-Astra-Zeneca-2021000957.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C6-Aanbiedingsbrief-Jaarverslag-Wmo-raad-2020-2021000885.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C6a-Jaarverslag-Wmo-raad-2020-2021000880.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C7-Aanbiedingsbrief-derde-regionale-corona-impact-monitor-2021000975.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C7a-Corona-Monitor-3e-editie-februari-2021-2021000864.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C8-Nieuwbouw-Brandweer-Bennebroek-2021000528.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C9-Vernieuwing-opdracht-integrale-crisisdienst-ICD-Jeugd-Kennemerland-2021000967.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C10-Aangepaste-planning-verwerving-Jeugdhulp-Zuid-Kennemerland-en-IJmond-vanaf-2022-2021001071.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C11-Regionale-gezondheidsnota-aanpak-suicide-2021001251.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C12-Aanbiedingsbrief-Jaarverslag-sociaal-domein-2020-2021001170.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C12a-Jaarverslag-sociaal-domein-2020-2021000461.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C13-Beantwoording-TCS-169-inzake-betrekken-sociale-woningen-binnen-en-buiten-de-gemeente-2021001268.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C14-Beantwoording-TCS-170-inzake-verplichting-tot-samenwerking-in-woningwet-2021001270.pdf
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15 15-4-2021 C15 Beantwoording TCS 171 inzake gehanteerde cijfers binnen 

de plancapaciteit (2021001271) 

 

  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 26-3-2021 Beantwoording art 36 RvO vragen CDA inzake MRA 

(2021001019) 

 

2 6-4-2021 Beantwoording vragen rondvraag HvB inzake mailbox oud-

burgemeester (2021001021) 

 

3 15-4-2021 Beantwoording art. 36 RvO vragen CDA inzake 

ligplaatsenbeleid (2021001119) 

 

  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. 

 

    

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C15-Beantwoording-TCS-171-inzake-gehanteerde-cijfers-binnen-de-plancapaciteit-2021001271.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D1-Beantwoording-art-36-RvO-vragen-CDA-inzake-MRA-2021001019.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D2-Beantwoording-vragen-rondvraag-HvB-inzake-mailbox-oud-burgemeester-2021001021.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D3-Beantwoording-art-36-RvO-vragen-CDA-inzake-ligplaatsenbeleid-2021001119.pdf

