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Lijst ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 2 juni 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 20-4-2022 Aanbiedingsbrief jaarstukken VRK (2022001238) A1a Ontwerp Jaarverslag 

2021 VRK (2022001237) 

A1b Ontwerp 

Programmabegroting VRK 

2023-2026 (2022001236) 

2 22-4-2022 Uitnodiging webinar Woonbond (2022001316)  

3 22-4-2022 Aanbiedingsbrief ontwerp begroting 2023 Spaarne Werkt 

(2022001319) 

A3a Ontwerp begroting 

2023 GR Spaarne Werkt 

(2022001313) 

4 26-4-2022 Kaderbrief Provincie Noord-Holland financieel toezicht 2022 

(2022000294) 

 

5 28-4-2022 Nieuwsbrief energieregio Noord-Holland (2022001342)  

6 28-4-2022 Aanbiedingsbrief Woonruimteverdelings monitor 

(2022001345) 

A6a 

WoonruimteverdelingsMoni

tor IJmond / Zuid-

Kennemerland 2021 

(2022001329) 

7 3-5-2022 Brief inwoner inzake ontwikkelingen spoor Haarlem-Zandvoort 

(2022001366), in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2022001368) 

 

8 3-5-2022 Brief inwoner inzake bezwaar tegen plaatsing elektrische 

laadpaal (2022001371), in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2022001372) 

A8b Brief vanuit gemeente 

(2022001373), in te zien 

na inlog, bevat 

persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: 

(2022001374) 

A8d Reactie op brief 

inclusief handtekeningen 

(2022001375), in te zien 

na inlog, bevat 

persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: 

(2022001377) 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A1-Aanbiedingsbrief-jaarstukken-VRK-2022001238.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A1a-Ontwerp-Jaarverslag-2021-VRK-2022001237.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A1b-Ontwerp-Programmabegroting-VRK-2023-2026-2022001236.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A2-Uitnodiging-webinar-Woonbond-2022001316.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A3-Aanbiedingsbrief-ontwerp-begroting-2023-Spaarne-Werkt-2022001319.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A3a-Ontwerp-Begroting-2023-GR-Spaarne-Werkt-2022001313.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A4-Kaderbrief-Provincie-Noord-Holland-financieel-toezicht-2022-2022000294.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A5-Nieuwsbrief-energieregio-Noord-Holland-2022001342.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A6-Aanbiedingsbrief-Woonruimteverdelings-monitor-2022001345.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Zuid-Kennemerland-2021-2022001329.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A7a-Brief-inwoner-inzake-ontwikkelingen-spoor-Haarlem-Zandvoort-geanonimiseerd-2022001368.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A8a-Brief-inwoner-inzake-bezwaar-tegen-plaatsing-elektrische-laadpaal-geanonimiseerd-2022001372.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A8c-Brief-vanuit-gemeente-geanonimiseerd-2022001374.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A8e-Reactie-op-brief-inclusief-handtekeningen-2022001377.pdf


 

Registratienummer: 2022000830 

 

 

2 

9 10-5-2022 Brief stichting Blekersveld Groen inzake uitspraak 

bezwaarschriftencommissie (2022001397) 

A9a Advies commissie 

bezwaarschriften 

omgevingsvergunning 

tijdelijke woningen 

Blekersveld (2022001398), 

in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie 

(2022001399) 

10 12-5-2022 Brief Nevom inzake zorgplicht verkeersoverlast 

Vogelenzangseweg (2022001441), in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2022001442) 

A10b Beantwoorde 

schriftelijke vragen  dhr. 

Hoogervorst (SP) over 

Verkeer rond en door 

Vogelenzang 

(2022001443) 

A10c NEFOM Zorgplicht 

overheid bij aanpak 

geluidsoverlast 

(2022001446) 

A10d NEFOM Slim 

Handhaven (2022001447) 

11 18-5-2022 Brief comité bezorgde bewoners inzake Oldenhove 

(2022001465) 

 

12 18-5-2022 Brief Provincie Noord-Holland inzake financiële positie 

begroting 2022 (2022000296) 

 

13 24-5-2022 Onderzoeksaankondiging doeltreffendheid subsidiebeleid RKC 

Bloemendaal (2022001529) 

 

14 25-5-2022 Aanbiedingsbrief rapport kinderombudsman 'Alleen volwassen 

worden' (2022001559) 

A14a Rapport 

kinderombudsman 'Alleen 

volwassen worden' 

(2022001560) 

15 27-5-2022 Brief kinderrechtencollectief inzake jeugdparticipatie in 

gemeentebeleid (2022001563) 

 

16 27-5-2022 Brief Normaal over Drugs inzake toekomst beleid 

(2022001554) 

A16a De middelen van de 

koning (2022001553) 

17 27-5-2022 Brief inwoner inzake verkoop grond (2022000295), in te zien 

na inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: 

(2022001564) 

 

18 27-5-2022 Brief ministerie OCW inzake vrouwen in leidinggevende 

posities (2022000297) 

 

19 31-5-2022 Reactie  op ontwerpvariant herinrichting kruispunt Bekslaan - 

Leidsevaart (2022000298), in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2022001577) 

 

20 1-6-2022 Brief VVE Bloemveld 1 en 2 nav commissie grondgebied 17 

(2022001590), in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2022001591) 

 

  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. 

 

    

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A9-Brief-stichting-Blekersveld-Groen-inzake-uitspraak-bezwaarschriftencommissie-2022001397.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A9b-Advies-commissie-bezwaarschriften-omgevingsvergunning-Blekersveld-geanonimiseerd-2022001399.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A10a-Brief-Nevom-inzake-zorgplicht-verkeersoverlast-Vogelenzangseweg-geanonimiseerd-2022001442.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A10b-Beantwoorde-schriftelijke-vragen-dhr-Hoogervorst-SP-over-Verkeer-rond-en-door-Vog-2022001443.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A10c-NEFOM-Zorgplicht-overheid-bij-aanpak-geluidsoverlast-2022001446.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A10d-NEFOM-Slim-Handhaven-2022001447.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A11-Brief-comite-bezorgde-bewoners-inzake-Oldenhove-2022001465.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A12-Brief-Provincie-Noord-Holland-inzake-financiele-positie-begroting-2022-2022000296.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A13-Onderzoeksaankondiging-doeltreffendheid-subsidiebeleid-RKC-Bloemendaal-2022001529.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A14-Aanbiedingsbrief-rapport-kinderombudsman-Alleen-volwassen-worden-2022001559.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A14a-Rapport-kinderombudsman-Alleen-volwassen-worden-2022001560.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A15-Brief-kinderrechtencollectief-inzake-jeugdparticipatie-in-gemeentebeleid-2022001563.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A16-Brief-Normaal-over-Drugs-inzake-toekomst-beleid-2022001554.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A16a-De-middelen-van-de-koning-2022001553.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A17a-Brief-inwoner-inzake-verkoop-grond-geanonimiseerd-2022001564.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A18-Brief-ministerie-OCW-inzake-vrouwen-in-leidinggevende-posities-2022000297.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A19a-Reactie-op-ontwerpvariant-herinrichting-kruispunt-Bekslaan-Leidsevaart-geanonmisee-2022001577.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A20a-Brief-VVE-Bloemveld-1-en-2-nav-commissie-grondgebied-17-mei-2022-geanonimiseerd-2022001591.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 21-4-2022 Afschrift brief college aan provincie inzake zienswijze NNN 

(2022001037) 

 

2 28-4-2022 Maartbrief 2022 (2022001195)  

3 28-4-2022 Uitvoering motie voetpad langs Bekslaan (2022001272)  

4 11-5-2022 Beantwoording TCS 185 inzake beschermd wonen locatie 

(2022001320) 

 

5 11-5-2022 Aanbiedingsbrief jaarrekening en jaarverslag Paswerk 2022 

(2022001352) 

C5a Jaarrekening en 

jaarverslag Paswerk 2021 

(2022001350) 

6 13-5-2022 Moties project Park Vogelenzang (2022001411) C6a Memo van 

huisadvocaat 

(2022001417) 

7 17-5-2022 Stand van zaken Blekersveld, Dennenheuvel en Oldenhove 

(2022001448) 

 

8 18-5-2022 Kostendekking rioolvervanging Veen en Duin (2022001394)  

9 2-6-2022 Uitvoering motie 'Red praktijkhuis inspiration' (2022001605) C9a Brief aan praktijkhuis 

Inpspiration (2022001606) 

  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 19-5-2022 Beantwoording rondvraag raadsvergadering 21 april inzake 

maatregelen regiorijder (2022001315) 

 

  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 Brieven omtrent verkiezingen/collegevorming  

1 3-5-2022 Brief Rli inzake adviezen in beeld (2022001380)  

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C1-Afschrift-brief-college-aan-provincie-inzake-zienswijze-NNN-2022001037.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C2-Maartbrief-2022-2022001195.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C3-Uitvoering-motie-voetpad-langs-Bekslaan-2022001272.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C4-Beantwoording-TCS-185-inzake-beschermd-wonen-locatie-2022001320.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C5-Aanbiedingsbrief-jaarrekening-en-jaarverslag-Paswerk-2022-2022001352.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C5a-Jaarrekening-en-jaarverslag-Paswerk-2021-2022001350.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C6-Moties-project-Park-Vogelenzang-2022001411.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C6a-Memo-van-huisadvocaat-2022001417.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C7-Stand-van-zaken-Blekersveld-Dennenheuvel-en-Oldenhove-2022001448.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C8-Kostendekking-rioolvervanging-Veen-en-Duin-2022001394.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C9-Uitvoering-motie-Red-praktijkhuis-inspiration-2022001605.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C9a-Brief-aan-praktijkhuis-Inpspiration-2022001606.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D1-Beantwoording-rondvraag-raadsvergadering-21-april-inzake-maatregelen-regiorijder-2022001315.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/F1-Brief-Rli-inzake-adviezen-in-beeld-2022001380.pdf
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2 6-5-2022 Brief stichting deltaplan biodiversiteitsherstel inzake 

collegeprogramma (2022001384) 

 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/F2-Brief-stichting-deltaplan-biodiversiteitsherstel-inzake-collegeprogramma-2022001384.pdf

