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Lijst ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 16 september 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 9-7-2021 Rekenkamer onderzoek Heemskerk ´Grip op 

kostenontwikkeling jeugdhulp' (2021002247) 

 

2 13-7-2021 Brief inwoner inzake de treinenloop Amsterdam-Haarlem-

Zandvoort (2021002270), in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2021002271) 

 

3 13-7-2021 Aanbiedingsbrief MRA stukken tbv verkiezingen (2021002276) A3a Concept brief 

verkiezingsprogrammacom

missie (2021002277) 

A3b Memo verkiezings 

college en introductie 

program 2022 

(2021002278) 

A3c Verzamelde factsheets 

in een document 

(2021002279) 

4 13-7-2021 Aanbiedingsbrief concept samenwerkingsafspraken MRA 

(2021002280) 

A4a Oplegger 

Samenwerkingsafspraken 

(2021002268) 

A4b Concept 

Samenwerkingsafspraken 

MRA (2021002269) 

5 17-8-2021 Brief inzake jaarrekening 2020 Bloemendaal (2021002473), in 

te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde 

versie: (2021002474) 

 

6 17-8-2021 Brief werkgroep toegankelijkheid inzake dag van de 

toegankelijkheid (2021002379) 

 

7 17-8-2021 Uitnodiging stichting speelruimte voor sessie 'Nieuwbouw en 

bewegen' (2021000029) 

 

8 17-8-2021 Art 36 RvO vragen HvB inzake maaibeleid ivm 

biodiversiteitsplan (2021002478) 

Op verzoek van HvB opgenomen op de LIS 

 

9 19-8-2021 Brief CvdM inzake aanwijzing Haarlem 105 als lokale omroep 

(2021002493) 

A9a Afschrift aanwijzing 

lokale publieke media-

instelling (2021002494) 

10 20-8-2021 Uitnodiging werkgroep bereikbaarheid Bollenstreek, 

Haarlemmermeer, Zuid-Kennemerland (2021002520) 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A1-Rekenkamer-onderzoek-Heemskerk-Grip-op-kostenontwikkeling-jeugdhulp-2021002247.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A2a-Brief-inwoner-inzake-de-treinenloop-Amsterdam-Haarlem-Zandvoort-geanonimiseerd-2021002271.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A3-Aanbiedngsbrief-MRA-stukken-tbv-verkiezingen-2021002276.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A3a-Concept-brief-verkiezingsprogrammacommissie-2021002277.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A3b-Memo-verkiezings-college-en-introductie-program-2022-2021002278.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A3c-Verzamelde-factsheets-in-een-document-2021002279.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A4-Aanbiedingsbrief-concept-samenwerkingsafspraken-MRA-2021002280.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A4a-Oplegger-Samenwerkingsafspraken-2021002268.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A4b-Concept-Samenwerkingsafspraken-MRA-2021002269.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A5a-Brief-inzake-jaarrekening-2020-Bloemendaal-geanonimiseerd-2021002474.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A6-Brief-werkgroep-toegankelijkheid-inzake-dag-van-de-toegangelijkheid-2021002379.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A7-Uitnodiging-stichting-speelruimte-voor-sessie-Nieuwbouw-en-bewegen-2021000029.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A8-Art-36-RvO-vragen-HvB-inzake-maaibeleid-ivm-biodiversiteitsplan-2021002478.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A9-Brief-CvdM-inzake-aanwijzing-Haarlem-105-als-lokale-omroep-2021002493.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A9a-Afschrift-aanwijzing-lokale-publieke-media-instelling-2021002494.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A10-Uitnodiging-werkgroep-bereikbaarheid-Bollenstreek-Haarlemmermeer-Zuid-Kennemerland-2021002520.pdf
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11 24-8-2021 Brief inwoner inzake verkeerssituatie Zuidlaan Ardenhout 

(2021002519), in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2021002558) 

 

12 24-8-2021 Aanbiedingsbrief afschrift brief aan college ivm nieuwe 

standplaats Dierenambulance (2021002559), in te zien na 

inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: 

(2021002561) 

A12b Afschrift brief aan 

college ivm nieuwe 

standplaats 

Dierenambulance 

(2021002562) 

13 27-8-2021 Brief HvB inzake vragen integriteitsmeldingen aan accountant 

(2021002592) 

Geplaatst op verzoek van HvB 

Bijlage 1 Brief d.d. 15 april 

(2021000766) 

C13a Beantwoording 

vragen door 

auditcommissie 

(2021002596) 

14 27-8-2021 Aanbiedingsbrief VRK vastgestelde jaarstukken (2021002343) A14a Programmabegroting 

2022 - 2025 VRK 

(2021002332) 

A14b 1e 

Bestuursrapportage 2021 

VRK (2021002333) 

A14c Jaarverslag 2020 

VRK (2021002344) 

15 27-8-2021 Aanbiedingsbrief extern onderzoeksrapport naar rapport 

'Incidentie en prevalentie van kanker in de regio 

Kennemerland 2004-2018’ (2021002603) 

A15a Eindrapport extern 

onderzoek naar rapport 

Incidentie en prevalentie 

van kanker in regio 

Kennemerland 2004-2018 

(2021002600) 

16 27-8-2021 Brief HvB inzake zorgen rondom vaststellingsovereenkomst 

(2021002604) 

Geplaatst op verzoek van HvB 

 

17 31-8-2021 Artikel Binnenlands bestuur inzake ongerustheid over 

‘verdwenen’ integriteitsmeldingen (2021002621) 

Geplaatst op verzoek van Hart voor Bloemendaal 

 

18 1-9-2021 Aanbiedingsbrief rapport RKC Bloemendaal Implementatie 

Omgevingswet (2021002634) 

Raadsrapport RKC 

Implementatie 

Omgevingswet 

(2021002635) 

19 2-9-2021 Brief inwoner inzake deelname gemeente aan NVRR-DoeMee-

onderzoek (2021002339), in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2021002643) 

 

20 2-9-2021 Brief inwoner inzake Riekerhaven nu (2021002644), in te zien 

na inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: 

(2021002645) 

 

21 2-9-2021 Vraag HvB inzake openstaande integriteitsmeldingen 

(2021002648) 

Geplaatst op verzoek van HvB 

 

22 3-9-2021 Aanbiedingsbrief Kleine Maatjes knelpunten aanbesteding 

jeugdhulp (2021002655) 

A22a Brief Kleine Maatjes 

gespecialiseerde kindzorg 

inzake zorgen 

aanbestedingstraject 

(2021002656) 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A11a-Brief-inwoner-inzake-verkeerssituatie-Zuidlaan-Ardenhout-geanonimiseerd-2021002558.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A12a-Aanbiedingsbrief-afschrift-brief-aan-college-ivm-nieuwe-standplaatst-Dierenambulance-2021002561.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A12b-Afschrift-brief-aan-college-ivm-nieuwe-standplaats-Dierenambulance-2021002562.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A13-Brief-HvB-inzake-vragen-integriteitsmeldingen-aan-accountant-2021002592.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C2-Aantal-raadsvragen-inlichtingenverzoeken-integriteitsmeldingen-en-Wob-verzoeken-2020-2021000766.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C13a-Beantwoording-vragen-door-auditcommissie-2021002596.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A14-Aanbiedingsbrief-VRK-jaarstukken-2021002343.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A14a-Programmabegroting-2022-2025-VRK-2021002332.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A14b-1e-Bestuursrapportage-2021-VRK-2021002333.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A14c-Jaarverslag-2020-VRK-2021002344.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A15-Aanbiedingsbrief-onderzoeksrapport-Incidentie-en-prevalentie-van-kanker-in-de-regio-2021002603.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A15a-eindrapport-extern-onderzoek-naar-rapport-Incidentie-en-prevalentie-van-kanker-in-reg-2021002600.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A16-Brief-HvB-inzake-zorgen-rondom-vaststellingsovereenkomst-2021002604.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A17-Artikel-Binnenlands-bestuur-inzake-ongerustheid-over-verdwenen-integriteitsmeldingen-2021002621.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A18-Aanbiedingsbrief-rapport-RKC-Bloemendaal-Implementatie-Omgevingswet-2021002634.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A18a-Raadsrapport-RKC-Implementatie-Omgevingswet-2021002635.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A19a-Brief-inwoner-inzake-deelname-gemeente-aan-NVRR-DoeMee-onderzoek-geanonimiseerd-2021002643.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A20a-Brief-inwoner-inzake-Riekerhaven-nu-geanonimiseerd-2021002645.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A21-Vraag-HvB-inzake-openstaande-integriteitsmeldingen-2021002648.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A22-Aanbiedingsbrief-Kleine-Maatjes-knelpunten-aanbesteding-jeugdhulp-2021002655.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A22a-Brief-Kleine-Maatjes-gespecialiseerde-kindzorg-inzake-zorgen-aanbestedingstraject-2021002656.pdf
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23 3-9-2021 Verzoek ZB om stukken mbt de stand van zaken m.b.t. de 

NNN- en stikstofopgave (2021002659) 

Geplaatst op verzoek van ZB 

 

24 3-9-2021 Artikel HD inzake agrarische gebieden binnenduinrand 

(2021002662) 

Geplaatst op verzoek van ZB 

 

25 9-9-2021 Facebook bericht Zelfstandig Bloemendaal inzake 

onteigeningsplannen Provincie (2021002702) 

Geplaatst op verzoek van ZB 

 

26 9-9-2021 Brief inwoner inzake evaluatie F1 (2021002706), in te zien na 

inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: 

(2021002707) 

 

27 9-9-2021 Laatste noodkreet schooldirecteuren m.b.t. het afschaffen van 

preventieve logopedie op scholen (2021002711) 

 

28 14-9-2021 Aanbiedingsbrief petitiebetoog indiener petitie 

hondenlosloopbeleid (2021002744), in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2021002745) 

A28b Petitiebetoog voor 

loslopen honden in 

Wethouder van Gelukpark 

(2021002722), in te zien 

na inlog, bevat 

persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: 

(2021002746) 

  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 22-7-2021 Aanbiedingsbrief voorstel aanpassing GR bereikbaarheid 

(2021002310) 

B1a Brief GR met voorstel 

voor aanpassing van de 

Bereikbaarheidsvisie Zuid- 

Kennemerland 

(2021002306) 

2 17-8-2021 Brief SBEZK inzake verzoek informatie over 2 grenspalen bij 

ingang landhuis Caprera (2021002372) 

 

  C Brieven van het College aan de Raad – de 

Collegebrieven 

De brieven van het College aan de Raad zijn openbaar. 

 

 

1 8-7-2021 Verduurzaming maatschappelijk vastgoed (2021002152)  

2 8-7-2021 Jaarverslag van het archieftoezicht mei 2O2O - maart 2021 

(2021001994) 

C2a Aanbiedingsbrief 

gemeentearchivaris 

(2021001989) 

C2b Inspectie 

Verslag (2021001990) 

C2c Verslag toezicht 

overgebracht archief 

(2021001991) 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A23-Verzoek-ZB-om-stukken-mbt-de-stand-van-zaken-m-b-t-de-NNN-en-stikstofopgave-2021002659.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A24-Artikel-HD-inzake-agrarische-gebieden-binnenduinrand-2021002662.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A25-Facebook-bericht-Zelfstandig-Bloemendaal-inzake-onteigeningsplannen-Provincie-2021002702.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A26a-Brief-inwoner-inzake-evaluatie-F1-geanonimiseerd-2021002707.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A27-Laatste-noodkreet-schooldirecteuren-m-b-t-het-afschaffen-van-preventieve-logopedie-op-2021002711.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A28a-Aanbiedingsbrief-petitiebetoog-indiener-petitie-hondenlosloopbeleid-geanonimiseerd-2021002745.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A28c-Petitiebetoog-voor-loslopen-honden-in-Wethouder-van-Gelukpark-geanonimiseerd-2021002746.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/B1-Aanbiedingsbrief-voorstel-aanpassing-GR-bereikbaarheid-2021002310.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/B1a-Brief-GR-met-voorstel-voor-aanpassing-van-de-Bereikbaarheidsvisie-Zuid-Kennemerland-2021002306.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/B2-Brief-SBEZK-inzake-verzoek-informatie-over-2-grenspalen-bij-ingang-landhuis-Caprera-2021002372.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C1-Verduurzaming-maatschappelijk-vastgoed-2021002152.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C2-Jaarverslag-van-het-archieftoezicht-mei-2O2O-maart-2021-2021001994.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C2a-Aanbiedingsbrief-gemeentearchivaris-2021001989.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C2b-Inspectieverslag-2021001990.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C2-Jaarverslag-van-het-archieftoezicht-mei-2O2O-maart-2021-2021001994.pdf
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3 8-7-2021 Beleid speelruimte (2021002121) C3a Speelruimteplan 

Bloemendaal 

(2021002019) 

4 8-7-2021 Sanering Blekersveld (2021002145)  

5 15-7-2021 Stand van zaken regionale aanbesteding Wet Inburgering 

(2021002179) 

 

6 15-7-2021 Aanbiedingsbrief regiorapport vervolgtoezicht kwetsbare 

kinderen onvoldoende 

beschermd (2021002220) 

C6a Regiorapport 

vervolgtoezicht kwetsbare 

kinderen onvoldoende 

beschermd (2021002218) 

C6b Gezamenlijke reactie 

Noord-Holland 

(2021002219) 

7 16-7-2021 Beleidscyclus omgevingstaken (2021002224) C7a Evaluatie WH-taken 

2020 (2021000762) 

C7b Programma VTH 2021 

(2021002141) 

8 21-7-2021 Beantwoording TCS 176 inzake vragen verslag sociaal domein 

(2021002133) 

 

9 21-7-2021 Verkenning samenwerking GBKZ Belastingen Bollenstreek 

(2021002201) 

 

    10 21-7-2021 Update maatregelen covid-19 (2021002299)  

    11 23-7-2021 Informatie over vaststelling Beleidsregels voor vaartuigen en 

ligplaatsen 2021 (2021002107) 

Bijlage 1 Beleidsregels 

voor vaartuigen en 

ligplaatsen Bloemendaal 

2021 en zonekaarten vindt 

u HIER 

    12 17-8-2021 Nieuw maaibeleid gemeente Bloemendaal (2021001601)  

    13 17-8-2021 Nieuwe achtervangovereenkomst gemeente en WSW 

(2021002393) 

 

    14 20-8-2021 Gunning natuurwaardenkaart (2021002425)  

    15 20-8-2021 Lidmaatschap Stichting Steenbreek (2021002427)  

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C3-Beleid-speelruimte-2021002121.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C3a-Speelruimteplan-Bloemendaal-2021002019.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C4-Sanering-Blekersveld-2021002145.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C5-Stand-van-zaken-regionale-aanbesteding-Wet-Inburgering-2021002179.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C6-Aanbiedingsbrief-regiorapport-vervolgtoezicht-kwetsbare-kinderen-onvoldoendebeschermd-2021002220.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C6a-Regiorapport-vervolgtoezicht-kwetsbare-kinderen-onvoldoende-beschermd-2021002218.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C6b-Gezamenlijke-reactie-Noord-Holland-2021002219.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C7-Beleidscyclus-omgevingstaken-2021002224.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C7a-Evaluatie-WH-taken-2020-2021000762.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C7b-Programma-VTH-2021-2021002141.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C8-Beantwoording-TCS-176-inzake-vragen-verslag-sociaal-domein-2021002133.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C9-Verkenning-samenwerking-GBKZ-Belastingen-Bollenstreek-2021002201.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C10-Update-maatregelen-covid-19-2021002299.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C11-Informatie-over-vaststelling-Beleidsregels-voor-vaartuigen-en-ligplaatsen-2021-2021002107.pdf
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR660648/1#d665124812e317
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C12-Nieuw-maaibeleid-gemeente-Bloemendaal-2021001601.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C13-Nieuwe-achtervangovereenkomst-gemeente-en-WSW-2021002393.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C14-Gunning-natuurwaardenkaart-2021002425.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C15-Lidmaatschap-Stichting-Steenbreek-2021002427.pdf
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16 26-8-2021 Overlast van/door motoren (2021002575) C16a Afschrift brief 

minister (2021002576) 

17 27-8-2021 Aanbiedingsbrief Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie 

Bloemendaal 2021 (2021002298) 

C17a Convenant  Voor- en 

Vroegschoolse Educatie 

Bloemendaal 2021 

(2021002262) 

18 27-8-2021 Tussentijdse evaluatie beleidsplan openbare verlichting 2016-

2026 (2021002468) 

 

19 27-8-2021 Aanbiedingsbrief wijzigingsplan Elswoutslaan 4 te Overveen 

(2021002458) 

C19a Bijlage 1 Verbeelding 

(2021002716) 

C19b Bijlage 2 Regels 

(2021002717) 

C19c Bijlage 3 Toelichting 

(2021002718) 

20 2-9-2021 Aanvulling op raadsvoorstel beslissing op wobverzoeken 

(2021002630) 

 

21 3-9-2021 Beantwoording vragen Vitaal Vogelenzang nav commissie 

grondgebied (2021002649) 

 

22 9-9-2021 Beantwoording TCS 175 inzake  behaalde rendement van de 

re-integratiepartners (2021002594) 

 

23 14-9-2021 Informatie over vastgestelde beleidsregels gedogen illegaal 

gebouwde steigers Leidsevaart 2021 (2021002013) 

C23a Beleidsregels 

gedogen illegaal gebouwde 

steigers Leidsevaart 2021 

(2021002511) 

24 16-9-2021 Rondvraag meldpunt en overlast motoren (2021002767) Bijlage 1 (2021002106) 

Bijlage 2 (2021002128) 

Bijlage 3 (2021002575) 

25 16-9-2021 Stand van zaken integriteitsmeldingen 2018 – heden 

(2021002674) 

 

  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 8-7-2021 Beantwoording vragen zomernota (2021002109)  

2 9-7-2021 Beantwoording rondvraag raad 15 april (2021002030)  

3 16-7-2021 Beantwoording art. 36 RvO vragen CDA inzake geluidsoverlast 

motoren (2021002128) 

Bijlage 1 (2020004624) 

Bijlage 2 (2021002106) 

Bijlage 3 (2021001941) 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/door-motoren-2021002575.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C16a-Afschrift-brief-minister-2021002576.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C17-Aanbiedingsbrief-Convenant-Voor-en-Vroegschoolse-Educatie-Bloemendaal-2021-2021002298.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C17a-Convenant-Voor-en-Vroegschoolse-Educatie-Bloemendaal-2021-2021002262.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C18-Tussentijdse-evaluatie-beleidsplan-openbare-verlichting-2016-2026-2021002468.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C19-Aanbiedingsbrief-wijzigingsplan-Elswoutslaan-4-te-Overveen-2021002458.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C19a-Bijlage-1-Verbeelding-2021002716.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C19b-Bijlage-2-Regels-2021002717.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C19c-Bijlage-3-Toelichting-2021002718.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C20-Aanvulling-op-raadsvoorstel-beslissing-op-wobverzoeken-2021002630.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C21-Beantwoording-vragen-Vitaal-Vogelenzang-nav-commissie-grondgebied-2021002649.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C22-Beantwoording-TCS-175-inzake-behaalde-rendement-van-de-re-integratiepartners-2021002594.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C23-Informatie-over-vastgestelde-beleidsregels-gedogen-illegaal-gebouwde-steigers-Leidseva-2021002013.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C23a-Beleidsregels-gedogen-illegaal-gebouwde-steigers-Leidsevaart-2021-2021002511.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C24-Rondvraag-meldpunt-en-overlast-motoren-2021002767.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D1-Beantwoording-technische-vragen-ZB-inzake-controles-motoren-2021002106.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D3-Beantwoording-art-36-RvO-vragen-CDA-inzake-geluidsoverlast-motoren-2021002128.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/door-motoren-2021002575.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C25-Stand-van-zaken-integriteitsmeldingen-2018-heden-2021002674.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D1-Beantwoording-vragen-zomernota-2021002109.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D2-Beantwoording-rondvraag-raad-15-april-2021002030.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D3-Beantwoording-art-36-RvO-vragen-CDA-inzake-geluidsoverlast-motoren-2021002128.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A21-Brief-college-aan-rijk-inzake-overlast-motoren-uitvoering-motie-5-van-17-september-2020004624.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D1-Beantwoording-technische-vragen-ZB-inzake-controles-motoren-2021002106.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/door-motoren-2021001941.pdf
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4 16-7-2021 Beantwoording art. 36 RvO vragen Grl inzake Bijduinhof 

(vervolgvragen) (2021001924) 

 

5 20-8-2021 Beantwoording art. 36 RvO vragen ZB inzake vervolgvragen 

Bijduinhof (2021002200) 

 

6 2-9-2021 Beantwoording technische vragen VVD inzake  uitvoering 

staand ruimtelijk beleid (2021002329) 

 

7 7-9-2021 Beantwoording vragen HvB inzake  

facturen huisadvocaat en brief over aansprakelijkheid 

(2021002472) 

 

  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/D4-Beantwoording-art-36-RvO-vragen-Grl-inzake-Bijduinhof-vervolgvragen-2021001924.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D5-Beantwoording-art-36-RvO-vragen-ZB-inzake-vervolgvragen-Bijduinhof-2021002200.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D6-Beantwoording-technische-vragen-VVD-inzake-uitvoering-staand-ruimtelijk-beleid-2021002329.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D7-Beantwoording-vragen-HvB-inzake-facturen-huisadvocaat-en-brief-over-aansprakelijkheid-2021002472.pdf

