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Lijst ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 16 december 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 16-11-2021 Brief Lexquis inzake landgoedeigenaren (2021003324), in te 

zien na inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde 

versie: (2021003346) 

A1b Artikel HD inzake 

splitsing landgoederen 

(2021003325) 

2 16-11-2021 Brief inwoner inzake reacties nav artikel HD over splitsen 

woningen: (2021003347), in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2021003348) 

A2a Brief inwoner inzake 

onverkoopbare woningen 

(2021003483), in te zien 

na inlog, bevat 

persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: 

(2021003484) 

A2c Brief inwoner inzake 

proces rond 

initiatiefvoorstel splitsing 

woningen (2021003654) 

3 18-11-2021 Art 36 RvO vragen HvB inzake Oldenhove (2021003386) 

Geplaatst op verzoek van HvB 

 

4 19-11-2021 Bewonersbrief inzake informatieavond omwonenden 

Oldenhove (2021003328) 

 

5 19-11-2012 Vervolgbrief inwoner inzake overlast padelbanen 

(2021003399), in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2021003400) 

 

6 23-11-2021 Reactie SOB op initiatiefvoorstel "minder mitsen voor 

woningsplitsen" (2021003415), in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie : (2021003424) 

 

7 26-11-2021 Tekst inspreekbeurt donderdag 25 november 2021 inzake 

ontwerp-omgevingsvergunning Binnenweg 27 (2021003487), 

in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde 

versie: (2021003489) 

De bijlagen zijn reeds ter informatie doorgestuurd. Er zijn nog 

meer stukken aan de griffie nagestuurd met 

achtergrondinformatie die op verzoek ook aan raadsleden 

worden doorgestuurd. 

 

8 3-12-2021 Vragen HvB inzake reserves riolering (2021003540) 

Opgenomen op verzoek van HvB 

 

9 7-12-2021 Aangenomen motie gemeenteraad Velsen inzake transitievisie 

warmte (2021003549) 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A1a-Brief-Lexquis-inzake-landgoedeigenaren-geanonimiseerd-2021003346.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A1b-Artikel-HD-inzake-splitsing-landgoederen-2021003325.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A2a-Brief-inwoner-inzake-reacties-nav-artikel-HD-over-splitsen-woningen-geanonimiseerd-2021003348.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A2b-Brief-inwoner-inzake-onverkoopbare-woningen-geanonimiseerd-2021003484.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A2c-Brief-inwoner-inzake-proces-rond-initiatiefvoorstel-splitsing-woningen-2021003654.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Art-36-RvO-vragen-HvB-inzake-Oldenhove-2021003386.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A4-Bewonersbrief-inzake-informatieavond-omwonenden-Oldenhove-2021003328.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A5a-Vervolgbrief-inwoner-inzake-overlast-padelbanen-geanonimiseerd-2021003400.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A6a-Reactie-SOB-op-initiatiefvoorstel-minder-mitsen-voor-woningsplitsen-geanonimiseerd-2021003424.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A7a-Tekst-inspreekbeurt-donderdag-25-november-2021-inzake-ontwerp-omgevingsvergunning-Binn-2021003489.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A8-Vragen-HvB-inzake-reserves-riolering-2021003540.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A9-Aangenomen-motie-gemeenteraad-Velsen-inzake-transitievisie-warmte-2021003549.pdf
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10 10-12-2021 Brief inwoner inzake bouwwerk naastgelegen perceel 

(2021002345), in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2021003620) 

 

11 10-12-2021 Oproep HvB nav gestelde vragen inzake Binnenweg 27 

(2021003621) 

Geplaatst op verzoek van HvB 

 

12 10-12-2021 Aanbiedingsbrief brief inwoner aan raad inzake Binnenweg 27 

(2021003627), in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2021003628) 

A12b Brief inwoner inzake 

bouwplan Binnenweg 27 

(2021003593), in te zien 

na inlog, bevat 

persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: 

(2021003631) 

A12d Brief aan ambtenaar 

inzake bouwplan 

Binnenweg 27 

(2021003594), in te zien 

na inlog, bevat 

persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: 

(2021003632) 

A12f Zienswijze inzake 

ontwerp-

omgevingsvergunning 

Binnenweg 27 

(2021003595), in te zien 

na inlog, bevat 

persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: 

(2021003633) 

13 16-12-2021 Vervolgbrief inwoner inzake Binnenweg 27 (2021003691), in 

te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde 

versie: (2021003692) 

 

14 16-12-2021 Juryrapport Verbetering Verkeersveiligheid Zeeweg  

Bloemendaal (2021003693), in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2021003694) 

Geplaatst op verzoek 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. 

 

    

  C Brieven van het College aan de Raad – de 

Collegebrieven 

De brieven van het College aan de Raad zijn openbaar. 

 

 

1 10-11-2021 Vormgeving brede Adviesraad sociaal domein (2021003137)  

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A10a-Brief-inwoner-inzake-bouwwerk-naastgelegen-perceel-geanonimiseerd-2021003620.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A11-Oproep-HvB-nav-gestelde-vragen-inzake-Binnenweg-27-2021003621.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A12a-Aanbiedingsbrief-brief-inwoner-aan-raad-inzake-Binnenweg-27-geanonimiseerd-2021003628.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A12c-Brief-inwoner-inzake-bouwplan-Binnenweg-27-geanonimiseerd-2021003631.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A12e-Brief-aan-ambtenaar-inzake-bouwplan-Binnenweg-27-geanonimiseerd-2021003632.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A12g-Zienswijze-inzake-ontwerp-omgevingsvergunning-Binnenweg-27-geanonimiseerd-2021003633.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A13a-Vervolgbrief-inwoner-inzake-Binnenweg-27-geanonimiseerd-2021003692.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A14a-Juryrapport-Verbetering-Verkeersveiligheid-Zeeweg-Bloemendaal-geanonimiseerd-2021003694.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C1-Vormgeving-brede-Adviesraad-sociaal-domein-2021003137.pdf
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2 11-11-2021 Uitvoering collegeprogramma 2018-2022 (2021002453) C2a Evaluatie 

collegeprogramma 

(2021003074) 

3 18-11-2021 Voortgang regionale coördinatie Corona aanpak (2021003376)  

4 18-11-2021 Vaststelling wijzigingsplan Elswoutslaan 4 (2021003112) C4a Nota beantwoording 

zienswijzen wijzigingsplan 

Elswoutslaan 4 

(2021003110) 

5 19-11-2021 Bericht vanuit College inzake Oldenhove (2021003403)  

6 24-11-2021 Informatie inzake Oldenhove (2021003388)  

7 25-11-2021 Voortgangsrapportage RegioRijder januari t/m augustus 2021 

(2021003280) 

C7a Voortgangsrapportage 

januari tm augustus 2021 

(2021003269) 

C7b Factsheet Wmo 

doelgroepenvervoer 

(2021003274) 

C7c Factsheet 

leerlingenvervoer 

(2021003275) 

8 30-11-2021 Beantwoording vragen beeldvormende avond 

huisvestingsverordening (2021003507) 

 

9 1-12-2021 Verlenging Dennenheuvel (2021003458)  

10 1-12-2021 Uitgaven sociaal domein tm Q3 2021 (2021003382)  

11 1-12-2021 P&C cyclus 2022 (2021003359) 

 

De brief wordt meegenomen naar de audictommissie en 

agendacommissie voor bespreking 

C11a Spoorboekje p&c 

2022 (2021003377) 

12 7-12-2021 Beantwoording TCG 305 stand van zaken Park Vogelenzang 

(2021003148) 

 

13 7-12-2021 Aanbiedingsbrief jaarverslag Leerplein 2020 – 2021 

(2021003354) 

C13a Leerplein Jaarverslag 

2020 – 2021 

(2021003352) 

C13b Cijfers per gemeente 

2020 - 2O21 

(2021003353) 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C2-Uitvoering-collegeprogramma-2018-2022-2021002453.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C2a-Evaluatie-collegeprogramma-2021003074.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C3-Voortgang-regionale-coordinatie-Corona-aanpak-2021003376.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C4-Vaststelling-wijzigingsplan-Elswoutslaan-4-2021003112.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C4a-Nota-beantwoording-zienswijzen-wijzigingsplan-Elswoutslaan-4-2021003110.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C5-Bericht-vanuit-College-inzake-Oldenhove-2021003403.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C6-Informatie-inzake-Oldenhove-2021003388.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C7-Voortgangsrapportage-RegioRijder-januari-tm-augustus-2021-2021003280.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C7a-Voortgangsrapportage-januari-tm-augustus-2021-2021003269.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C7b-Factsheet-Wmo-doelgroepenvervoer-2021003274.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C7c-Factsheet-leerlingenvervoer-2021003275.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C8-Beantwoording-vragen-beeldvormende-avond-huisvestingsverordening-2021003507.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C9-Verlenging-Dennenheuvel-2021003458.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C10-Uitgaven-sociaal-domein-tm-Q3-2021-2021003382.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C11-P-C-cyclus-2022-2021003359.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C11a-Spoorboekje-p-c-2022-2021003377.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C12-Beantwoording-TCG-305-stand-van-zaken-Park-Vogelenzang-2021003148.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C13-Aanbiedingsbrief-jaarverslag-Leerplein-2020-2021-2021003354.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C13a-Leerplein-Jaarverslag-2020-2021-2021003352.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C13b-Cijfers-per-gemeente-2020-2O21-2021003353.pdf
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14 10-12-2021 Verwerving Wmo per 2023 (2021003356) 

 

Zoals opgenomen in de brief wordt dit ingekomen stuk 

meegenomen naar de agendacommissie voor agendering in 

cyclus 1 2022. 

C14a 

Uitgangspuntennotitie 

begeleiding individueel en 

dagbesteding per 2023 

(2021003510) 

C14b 

Uitgangspuntennotitie 

inkoop Huishoudelijke 

Ondersteuning per 2023 

(2021003502) 

C14c Formeel advies 

Wmo-raad op verwerving 

HO en BG per 2023 

(2021003317) 

C14d Reactie op advies 

Wmo-raad inzake 

verwerving Wmo 2023 

(2021003351) 

15 10-12-2021 Aanbiedingsbrief verwervingsstrategie BW en MO 

(2021003482) 

 

Zoals opgenomen in de brief wordt dit ingekomen stuk 

meegenomen naar de agendacommissie voor agendering in 

cyclus 1 2022. 

C15b Verwervingsstrategie 

BW en MO vanaf 2023 

(2021003474) 

16 16-12-2021 Pre-advies college inzake motie Pels Rijcken (2021003644)  

  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 16-11-2021 Beantwoording rondvraag HvB cie grondgebied 12 oktober 

inzake splitsing woning (2021003309) 

 

  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 met betrekking tot de 

gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 

 

1 16-11-2021 Brief Alzheimer Zuid-Kennemerland tbv 

verkiezingsprogramma's (2021003349) 

 

2 2-12-2021 Brief Stichting Digitale Bereikbaarheid (2021003504)  

3 2-12-2021 Aanbevelingen jongRES-NH gemeenteraadsverkiezingen 2022 

(2021003529) 

 

4 7-12-2021 Brief stichting Villa Pinedo tav verkiezingen (2021003561)  

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C14-Verwerving-Wmo-per-2023-2021003356.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C14a-Uitgangspuntennotitie-begeleiding-individueel-en-dagbesteding-per-2023-2021003510.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C14b-Uitgangspuntennotitie-inkoop-Huishoudelijke-Ondersteuning-per-2023-2021003502.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C14c-Formeel-advies-Wmo-raad-op-verwerving-HO-en-BG-per-2023-2021003317.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C14d-Reactie-op-advies-Wmo-raad-inzake-verwerving-Wmo-2023-2021003351.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C15-Aanbiedingsbrief-verwervingsstrategie-BW-en-MO-2021003482.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C15b-Verwervingsstrategie-BW-en-MO-vanaf-2023-2021003474.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C16-Pre-advies-college-inzake-motie-Pels-Rijcken-2021003644.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D1-Beantwoording-rondvraag-HvB-cie-grondgebied-12-oktober-inzake-splitsing-woning-2021003309.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/F1-Brief-Alzheimer-Zuid-Kennemerland-tbv-verkiezingsprogramma-s-2021003349.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/F2-Brief-Stichting-Digitale-Bereikbaarheid-2021003504.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/F3-Aanbevelingen-jongRES-NH-gemeenteraadsverkiezingen-2022-2021003529.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/F4-Brief-stichting-Villa-Pinedo-tav-verkiezingen-2021003561.pdf

