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Lijst ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 17 november 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 30-9-2022 Brief van Bureau Objectief inzake landelijk onderzoek naar de 

naleving van de leeftijdsgrens bij alcohol- en tabaksverkoop 

2022 (2022004257) 

A1a landelijk onderzoek 

2022 (2022004258) 

2 30-9-2022 Brief MRA inzake meerjarenbegroting 2021-2024 

(2022004374) 

A2a MRA definitieve 

meerjarenbegroting 2021-

2024 (2022004375) 

A2b MRA nota van 

beantwoording 

meerjarenbegroting 2021-

2024 (2022004376) 

3 30-9-2022 Brief inwoners inzake terrein Bos antwoord op vragen 

(2022004356) in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2022004377) 

A3b herinneringsbrief 

inzake terrein Bos 

(2022004357) in te zien 

na inlog, bevat 

persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: 

(2022004378) 

4 5-10-2022 Brief van HvB inzake functioneringsgesprek burgemeester 

(2022004407) 

 

5 6-10-2022 Brief van St. Blekersveld Groen inzake voorgenomen 

besluitvorming bestemmingsplan Blekersveld (2022004421) in 

te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde 

versie: (2022004447) 

 

6 6-10-2022 Brief van HvB inzake geheimhouding en Potgieterweg 

(2022004449) 

 

7 11-10-2022 Brief VO-besturen ZKL inzake digitale aanmelding brugklas 

(2022004473) 

 

8 12-10-2022 Brief inwoners inzake inbrengen twee onderwerpen in de raad 

(2022004833) in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2022004497) 

 

9 13-10-2022 Uitspraak Rechtbank filmfestival Elswout aug 2022 geplaatst 

op verzoek van HvB (2022004509) in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2022004510) 

 

10 13-10-2022 Inspreekktekst inwoner inzake Landgoed Elswout geplaatst op 

verzoek van HvB (2022004511) 

 

11 18-10-2022 Brief van Mevr. Roos (HvB) inzake vertrouwen, geplaatst op 

verzoek van Mevr. Roos (HvB) (2022004554)    

 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A1-Brief-van-Bureau-Objectief-inzake-landelijk-onderzoek-naleving-alcohol-en-tabak-2022004257.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A1a-landelijk-onderzoek-naleving-alcohol-en-tabak-2022004258.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A2-brief-MRA-inzake-meerjarenbegroting-2021-2024-2022004374.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A2a-MRA-definitieve-meerjarenbegroting-2021-2024-2022004375.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A2b-MRA-nota-van-beantwoording-meerjarenbegroting-2021-2024-2022004376.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A3a-brief-inwoners-inzake-terrein-Bos-antwoord-op-vragen-geanonimiseerd-2022004377.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A3c-herinneringsbrief-inzake-terrein-Bos-geanonimiseerd-2022004378.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A4-brief-HvB-inzake-functioneringsgesprek-burgemeester-2022004407.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A5-Brief-van-St-Blekersveld-Groen-inzake-besluitv-bestemming-Blekersveld-geanonimiseerd-2022004447.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A6-Brief-van-HvB-inzake-geheimhouding-en-Potgieterweg-2022004449.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A7-Brief-VO-besturen-ZKL-inzake-digitale-aanmelding-brugklas-2022004473.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A8a-Brief-inwoner-inzake-inbrengen-twee-onderwerpen-in-de-raad-geanonimiseerd-2022004497.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A9a-Uitspraak-Rechtbank-filmfestival-Elswout-aug-2022-2022004510.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A10-Inspraaktekst-inwoner-inzake-Landgoed-Elswout-2022004511.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A11-Brief-van-Mevr-Roos-HvB-inzake-vertrouwen-2022004554.pdf
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12 21-10-2022 Brief van Mevr. Roos (HvB) inzake uitspraken rechtbank 

gemeentelijke belastingen, geplaatst op verzoek van Mevr. 

Roos (HvB) (2022004592) 

A12a Financiële effecten 

uitspraken RB Noord 

Holland 10 oktober 2022 

gem. belastingen 

(2022004593) 

13 26-10-2022 Brief van inwoner inzake verzoek informatieverstrekking 

gevolgen van houtrook voor gezondheid (2022004637) in te 

zien na inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde 

versie: (2022004640) 

 

14 28-10-2022 Brief inwoner inzake voorstel opheffen parkeerplekken 

Rijkstraatweg (2022004616) in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2022004652) 

 

15 2-11-2022 Brief van Erven inwoner inzake plannen Elswout (2022004674) 

in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde 

versie: (2022004683) 

 

16 4-11-2022 Brief van de Adviesraad WMO-Sociaal Domein inzake een 

compliment voor de wijze waarop de opvang in Bennebroek, 

Park Vogelenzang en Overveen, Oldenhove is geregeld. 

(2022004723) in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2022004739) 

A16b Brief (2022004724) 

17 9-11-2022 Brief Hiswa Recron inzake Bezwaar verhoging 

toeristenbelasting (2022004775) in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2022004777) 

 

18 11-11-2022 Brief inzake bezwaar verhoging toeristenbelasting 

(2022001478) in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2022004806) 

 

19 15-11-2022 Technische vraag van Mevr. Roos (HvB) inzake verkoop 

woning Sterrenboslaan, geplaatst op verzoek van Mevr. Roos 

(HvB) (2022004821) 

A19a antwoord college op 

vraag HvB over verkoop 

sociale huurwoning 

Rondvraag commissie 

(2022004823) 

20 15-11-2022 Technische vragen HvB Verkoop snippergroen en openbare 

bos- en duinparken in Bloemendaal, geplaatst op verzoek van 

Mevr. Roos (2022004826) 

 

21 15-11-2022 Brief van inwoner Lisse inzake Kap bos en bouw villa's nabij 

Bekslaan - Vogelenzangseweg te Vogelenzang (2022001479) 

in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde 

versie: (2022004827) 

 

22 17-11-2022 Antwoord op technische vraag HvB inzake vertrokken 

ambtenaren, geplaatst op verzoek van Mevr. Roos (HvB) 

(2022004850) 

 

    

  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. 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A12-Brief-HvB-inzake-uitspraken-rechtbank-gemeentelijke-belastingen-2022004592.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A12a-Financiele-effecten-uitspraken-RB-Noord-Holland-10-oktober-2022-gem-belastingen-2022004593.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A13a-Brief-van-inwoner-inzake-verzoek-informatieverstrekking-gevolgen-van-houtrook-voor-ge-2022004640.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A14a-Brief-inwoner-inzake-voorstel-opheffen-parkeerplekken-Rijkstraatweg-2022004652.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A15a-Brief-van-Erven-inwoner-inzake-plannen-Elswout-geanonimiseerd-2022004683.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A16a-Brief-van-de-Adviesraad-WMO-Sociaal-Domein-inzake-een-compliment-voor-de-wijze-waarop-2022004739.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A16b-Waardering-voor-de-projecten-Park-Vogelenzang-en-Oldenhove-2022004724.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A17a-Brief-Hiswa-Recron-inzake-Bezwaar-verhoging-toeristenbelasting-geanonimiseerd-2022004777.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A18a-Brief-inzake-bezwaar-verhoging-toeristenbelasting-geanonimiseerd-2022004806.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A19-Vraag-aan-college-over-verkoop-woning-Sterrenboslaan-2022004821.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A19a-Antwoord-college-op-vraag-HvB-over-verkoop-sociale-huurwoning-Rondvraag-commissie-2022004823.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A20-Technische-vragen-HvB-Verkoop-snippergroen-en-openbare-bos-en-duinparken-in-Bloemenda-2022004826.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A21a-Brief-van-inwoner-Lisse-inzake-Kap-bos-en-bouw-villa-s-nabij-Bekslaan-geanonimiseerd-2022004827.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A22-Antwoord-op-technische-vraag-HvB-inzake-vertrokken-ambtenaren-2022004850.pdf
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1 28-9-2022 Beantwoording TCS 107 en TCS 111 inzake Oldenhove 

(2022004213) 

 

2 30-9-2022 Principeverzoek Elswout (2022000939)  

3 30-9-2022 Opvang vluchtelingen – huisvesting statushouders 

(2022004160) 

 

4 13-10-2022 Raadsbrief aanpak Energiearmoede (2022004386)  Bijlage 1: Toezegging 

beantwoording vragen 

energiearmoede 

(2022003775) 

5 13-10-2022 Beg. Brief septembercirculaire 2022 BKZ (2022004353) C5a septembercirculaire 

2022 BZK (2022004351) 

6 20-10-2022 Tussenstand energietoeslag 2022 (2022004462)  

7 20-10-2022 Brief inzake Actualisatie projectplan van aanpak (2022004482) C7a Actualisatie 

projectplan van aanpak 

Omgevingsvisie 

(2022004481) 

8 20-10-2022 Beantwoording TCS 101 inzake aantal gerealiseerde sociale 

huurwoningen (2022004098) 

 

9 25-10-2022 Beantwoording TCG 303 inzake toelichting kosten saldering 

stikstof (2022004603) 

 

10 28-10-2022 Collegebrief Vitaal Vogelenzang - verbouwing IKC 

(2022001284) 

 

11 28-10-2022 Raadsbrief RES monitor NHZ oktober 2022 (2022004579) Monitor RES NHZ (noord-

Holland-Zuid) oktober 

2022 (2022004550) 

12 4-11-2022 Collegebrief Stand van Zaken Omgevingswet (2022004664)  

13 9-11-2022 Beantwoording toezegging TCS 112 (2022004715) C13a Kadaster informatie 

opkoopbescherming 

(2022004713) 

14 9-11-2022 Beantwoording toezegging TCG 315 Overzicht uitgaven Sociaal 

Domein (2022004751) 

C14a Overzicht 

kerntakendiscussie 2020 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C1-Beantwoording-TCS-107-en-TCS-111-inzake-Oldenhove-2022004213.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C2-Principeverzoek-Elswout-2022000939.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C3-Opvang-vluchtelingen-huisvesting-statushouders-2022004160.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C4-Raadsbrief-aanpak-Energiearmoede-2022004386.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C5-Toezegging-beantwoording-vragen-GL-energiearmoede-2022003775.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C5-beg-brief-septembercirculaire-2022-BKZ-2022004353.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C5a-septembercirculaire-2022-BZK-2022004351.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C6-Tussenstand-energietoeslag-2022-2022004462.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C7-Actualisatie-projectplan-van-aanpak-2022004482.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C7a-Actualisatie-projectplan-van-aanpak-Omgevingsvisie-2022004481.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C8-Beantwoording-TCS-101-inzake-aantal-gerealiseerde-sociale-huurwoningen-2022004098.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C9-beantwoording-TCG-303-toelichting-kosten-saldering-stikstof-2022004603.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C10-Collegebrief-Vitaal-Vogelenzang-verbouwing-IKC-2022001284.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C11-Raadsbrief-RES-monitor-NHZ-oktober-2022-2022004579.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C11a-Monitor-RES-NHZ-noord-Holland-Zuid-oktober-2022-2022004550.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C12-Stand-van-zaken-Omgevingswet-2022004664.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C13-Toezegging-TCS-112-2022004715.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C13a-Kadaster-informatie-opkoopbescherming-2022004713.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C14-Beantwoording-toezegging-TCG-315-2022004751.pdf
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Sociaal Domein 

(2022004752) 

15 11-11-2022 Brief aan de raad over aanwijzingsbesluit wederopbouw 

monumenten (2022004688) 

 

16 11-11-2022 Beantwoording toezegging TCS 110 aanpassing beleid 

economisch daklozen (2022004413) 

C16a Beleid Economisch 

Daklozen gemeente 

Bloemendaal - eerste 

wijziging (2022004415) 

  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. 

 

    

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C14a-Overzicht-kerntakendiscussie-2020-Sociaal-Domein-2022004752.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C15-Brief-aan-de-raad-over-aanwijzingsbesluit-wederopbouw-monumenten-2022004688.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C16-Beantwoording-toezegging-TCS-110-aanpassing-beleid-economisch-daklozen-2022004413.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C16a-Beleid-Economisch-Daklozen-gemeente-Bloemendaal-eerste-wijziging-2022004415.pdf

