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Lijst ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 29 september 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 8-7-2022 Brief FNV inzake kostendelersnorm onder de 27 jaar 

(2022003751) 

 

2 15-7-2022 Brief burgemeester Dordrecht inzake Manifest Jongerentop 

(2022003805) 

A2a JongerenManifest 

(2022003806) 

3 15-7-2022 Aanbiedingsbrief jaarstukken GR Bereikbaarheid 

(2022003804) 

A3a Jaarverslag GR 

Bereikbaarheid 

(2022003803) 

A3b Jaarplan GR 

Bereikbaarheid 

(2022003802) 

4 12-8-2022 Brief Ons Bloemendaal inzake nieuwbouw voormalig Bosterrein 

(2022003847) 

 

5 12-8-2022 Notitie bioloog inzake filmfestival problematiek van 

buitenplaats Elswout (2022003917), in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2022003918) 

 

6 12-8-2022 Brief Jeugdautoriteit inzake mogelijkheden voor gemeentes 

(2022003919) in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2022003920) 

A6b Gemeente en de 

continuïteit van jeugdhulp 

(2022003858) 

7 12-8-2022 Brief inwoner inzake te hard rijden Bloemendaalseweg 

(2022003921) in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2022003922) 

 

8 16-8-2022 Technische vragen HvB inzake nieuwbouw boven/onder AH 

Bloemendaal (2022003933) in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2022003934) 

 

9 17-8-2022 Technische vragen HvB inzake bomenplan en park 

Vogelenzang (2022003940)  

A9a Bestemmingsplan 

Vogelenzang 

(2022003941) 

A9b Beantwoording 

technische vragen HvB 

inzake Park Vogelenzang 

(2022004355) 

10 23-8-2022 brief van St. Code verantwoordelijk marktgedrag inzake 

impuls aan de verbetering van uitbestedings- en 

inleningsbeleid (2022003999) in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie:(2022004000) 

 

11 1-9-2022 Brief inzake Openbare weg Zomerzorgerlaan. (2022003714) 

Op verzoek van HvB op LIS geplaatst. 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A1-Brief-FNV-inzake-kostendelersnorm-onder-de-27-jaar-2022003751.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A2-Brief-burgemeester-Dordrecht-inzake-Manifest-Jongerentop-2022003805.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A2a-JongerenManifest-2022003806.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A3-Aanbiedingsbrief-jaarstukken-GR-Bereikbaarheid-2022003804.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A3a-Jaarverslag-GR-Bereikbaarheid-2022003803.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A3b-Jaarplan-GR-Bereikbaarheid-2022003802.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A4-Brief-Ons-Bloemendaal-inzake-nieuwbouw-voormalig-Bosterrein-2022003847.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A5a-Notitie-bioloog-inzake-filmfestival-problematiek-van-buitenplaats-Elswout-geanonimisee-2022003918.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A6a-Brief-Jeugdautoriteit-inzake-mogelijkheden-voor-gemeentes-geanonimiseerd-2022003920.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A6b-Gemeente-en-de-continuiteit-van-jeugdhulp-2022003858.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A7a-Brief-inwoner-inzake-te-hard-rijden-Bloemendaalseweg-geanonimiseerd-2022003922.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/onder-AH-Bloemendaal-geanonimiseerd-2022003934.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A9-Technische-vragen-HvB-inzake-bomenplan-en-park-Vogelenzang-2022003940.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A9a-Bestemmingsplan-Vogelenzang-2022003941.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A9b-Beantwoording-technische-vragen-HvB-inzake-Park-Vogelenzang-2022004355.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A10a-brief-van-St-Code-verantwoordelijk-marktgedrag-inzake-impuls-Geanonimiseerd-2022004000.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A11-brief-inzake-openbare-weg-Zomerzorgerlaan-2022003714.pdf
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12 1-9-2022 Brief Ned. Ver. Tot bevordering van de zondagsrust inzake 

verzoek eerbiedigen zondagsrust. (2022001475) in te zien na 

inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie:( 

2022004072) 

 

13 2-9-2022 Brief MRA inzake informatiebijeenkomsten 

Verstedelijkingsstrategie (2022004084) 

 

14 9-9-2022 Uitnodiging: Vriend worden van de Landelijke Stichting Tegen 

Zinloos Geweld (2022004111) 

 

15 20-9-2022 Brief van inwoner inzake Potgieterweg. Uiting van ongenoegen 

over gang van zaken verlenen compensatie aan KBM 

(2022004185) in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2022004198) 

 

16 20-9-2022 Brief van inwoner inzake Potgieterweg mediation KBM 

(2022004173) in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2022004209) 

A16b foto 1 (2022004174) 

A16c foto 2 (2022004175) 

A16d foto 3 (2022004176) 

A16e foto 4 (2022004177) 

A16f foto 5 (2022004178) 

A16g foto 6 (2022004179) 

17 20-9-2022 Brief van inwoner inzake Potgieterweg. Uiting ongenoegen 

uitkering schade KBM (2022004195) ) in te zien na inlog, 

bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: 

(2022004208) 

 

18 22-9-2022 Brief van inwoner inzake mediation Gemeente Bloemendaal en 

Katwijkse Bouw Maatschappij (2022004220) in te zien na 

inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: 

(2022004237) 

 

19 22-9-2022 Brief van inwoner inzake bezwaar Potgieterweg 9, 

Bloemendaal, schadevergoeding aan KBM (2022004221) in te 

zien na inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde 

versie: (2022004238) 

 

20 22-9-2022 Brief van inwoner inzake bezwaar Potgieterweg mediation KBM 

versus gemeente Bloemendaal (2022004224) in te zien na 

inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: 

(2022004239) 

 

21 22-9-2022 Brief van inwoner inzake overlast verlichting sportvelden 

Bennebroek (2022004228) in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2022004240) 

 

22 23-9-2022 Brief van inwoner inzake verkeersveiligheid Binnenweg 

Bennebroek (2022004261) in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2022004267) 

 

23 23-9-2022 Brief van inwoner inzake verzoek behandelen eerdere brief en 

geschetste problemen (2022004262) in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2022004268) 

 

24 23-9-2022 Brief van inwoner inzake kwestie KBM (2022004266) ) in te 

zien na inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde 

versie: (2022004269) 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A12a-brief-Ned-Ver-tot-bevordering-van-de-zondagsrust-inzake-verzoek-eerbiedigen-zondags-2022004072.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A13-Brief-MRA-inzake-informatiebijeenkomsten-Verstedelijkingsstrategie-2022004084.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A14-Uitnodiging-Vriend-worden-van-de-Landelijke-Stichting-Tegen-Zinloos-Geweld-2022004111.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A15a-brief-bewoner-inzake-Potgieterweg-Uiting-ongenoegen-compensatie-KBM-geanonimiseerd-2022004198.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A16a-Brief-van-bewoner-inzake-Potgieterweg-mediation-KBM-geanonimiseerd-2022004209.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A16b-bijlage-foto-1-2022004174.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A16c-bijlage-foto-2-2022004175.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A16d-bijlage-foto-3-2022004176.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A16e-bijlage-foto-4-2022004177.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A16f-bijlage-foto-5-2022004178.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A16g-bijlage-foto-6-2022004179.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A17a-Brief-bewoner-inzake-Potgieterweg-ongenoegen-uitkering-schade-KBM-geanonimiseerd-2022004208.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A18a-brief-bewoner-inzake-mediation-Gemeente-Bloemendaal-en-KBM-geanonimiseerd-2022004237.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A19a-Brief-inwoner-inzake-bezwaar-Potgieterweg-9-schadevergoeding-aan-KBM-geanonimiseerd-2022004238.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A20a-brief-inwoner-inzake-bezwaar-mediation-KBM-versus-gemeente-Bloemendaal-geanonimiseerd-2022004239.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A21a-brief-inwoner-inzake-overlast-verlichting-sportvelden-Bennebroek-geanonimiseerd-2022004240.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A22a-brief-van-inwoner-inzake-verkeersveiligheid-Binnenweg-Bennebroek-geanonimiseerd-2022004267.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A23a-brief-van-inwoner-inzake-verzoek-behandelen-eerdere-brief-en-geschetste-problemen-gea-2022004268.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A24a-Brief-van-inwoner-inzake-kwestie-KBM-geanonimiseerd-2022004269.pdf
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25 28-9-2022 Brief advocaat inzake weigering VVGB Binnenweg 27 

Bennebroek (2022004333) in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2022004342) 

A25b Eerdere 

correspondentie 

(2022004343) bevat 

persoonsgegevens, ivm 

korte tijdsbestek geen 

gelegenheid voor AVG 

check, alleen in te zien na 

inlog. 

A25c bijlage B, ruimtelijke 

onderbouwing 

(2022004344) 

26 28-9-2022 Brief inwoners inzake afblazen mediation voorstel 

Potgieterweg 9 (2022004335) in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2022004345) 

A26b Oplegnotitie 

(2022004346) 

27 28-9-2022 Begeleidende mail inwoner inzake brief weigering VVGB 

Binnenweg 27 (2022004347) in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2022004348) 

A27b brief (2022004349) 

in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde 

versie:(2022004350) 

    

  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 8-7-2022 Beantwoording TCS 106 inzake advies WMO raad bij 

kwaliteitsbeheerplan jeugdzorg (2022003721) 

 

2 8-7-2022 Beantwoording TR003 inzake bestemmingsplan Blekersveld 

(2022003613) 

 

3 8-7-2022 Brief van provincie over verkeersmaatregelen Zeeweg 

(2022003623) 

C3a Brief Provincie Noord-

Holland (2022003795) 

4 12-7-2022 Beantwoording TCS 102 inzake advies huisadvocaat op 

huurovereenkomst Oldenhove (2022003704) 

 

5 13-7-2022 Energiearmoede (2022003775)  

6 14-7-2022 Aanbiedingsbrief meicirculaire 2022 (2022003538) C6a Meicirculaire 2022 

(2022003496) 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A25a-brief-advocaat-inzake-Weigering-VVGB-Binnenweg-27-Bennebroek-geanonimiseerd-2022004342.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A25c-Bijlage-B-ruimtelijke-onderbouwing-2022004344.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A26a-Brief-inwoners-inzake-afblazen-mediation-voorstel-Potgieterweg-9-geanonimiseerd-2022004345.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A26b-oplegnotitie-dossier-Potgieterweg-9-2022004346.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A27a-beg-mail-inzake-brief-weigering-VVGB-Binnenweg-27-geanonimiseerd-2022004348.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A27c-brief-inwoner-inzake-weigering-VVGB-Binnenweg-27-geanonimiseerd-2022004350.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C1-Beantwoording-TCS-106-inzake-advies-WMO-raad-bij-kwaliteitsbeheerplan-jeugdzorg-2022003721.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C2-Beantwoording-TR003-inzake-bestemmingsplan-Blekersveld-2022003613.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C3-Brief-van-provincie-over-verkeersmaatregelen-Zeeweg-2022003623.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C18a-Brief-provincie-2022003795.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C4-Beantwoording-TCS-102-inzake-advies-huisadvocaat-op-huurovereenkomst-Oldenhove-2022003704.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C5-Energiearmoede-2022003775.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C6-Aanbiedingsbrief-meicirculaire-2022-2022003538.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C6a-Meicirculaire-2022-2022003496.pdf
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7 14-7-2022 Constituerend beraad college van B&W (2022001570) C7a Portefeuilleverdeling 

college 2022 2026 

(2022001509) 

C7b Nevenfuncties college 

van B&W juli 2022 

(2022003715) 

8 15-7-2022 Overeenkomsten Vitaal Vogelenzang (2022003730)  

9 17-8-2022 Beleidscyclus omgevingstaken (2022003876) C9a Bestuursrapportage 

(2022003545) 

C9b Omgevingsrecht 

programma (2022003774) 

C9c VTH beleidscyclus 

programma 2022 

(2022004273) 

C9d VTH beleidscyclus 

bestuursrapportage 2021 

(2022004274) 

10 2-9-2022 Bestuursverslag Stopoz 2021 (2022003912) C10a Bestuursverslag 

Stopoz 2021 

(2022003909) 

C10b Begroting Stopoz 

2022 meerjarenbegroting 

2023-2026 (2022003910) 

C10c Stopoz Strategisch 

beleidsplan 2021-2025 

(2021002625) 

11 2-9-2022 Beantwoording TCS 104 inzake overzicht aantallen mensen die 

IASZ doorverwijst naar Spaarne werkt en de andere 

organisaties. (2022003816) 

 

12 9-9-2022 Beantwoording TCS 105 inzake memo over de voortgang van 

het inkooptraject jeugdzorg (2022004077) 

 

13 14-9-2022 Beantwoording TCM 201 inzake vragen over de opbouw van de 

uitbreiding van het budget voor wonen. (2022004091) 

 

14 22-9-2022 Brief programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2023 

(2022004127) 

C14a brief aan Stopoz 

(2022003963) 

C14b brief aan St. Jong 

Leren (2022003964) 

C14c brief aan St. 

Dunamare Onderwijsgroep 

(2022003965) 

C14d brief aan 

Schoolvereniging 

Aerdenhout-Bentveld 

(2022003966) 

C14e brief aan 

Bloemendaalse 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C7-Constituerend-beraad-college-2022001570.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C7a-Portefeuilleverdeling-college-2022-2026-2022001509.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C7b-Nevenfuncties-college-van-B-W-juli-2022-2022003715.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C8-Overeenkomsten-Vitaal-Vogelenzang-2022003730.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D1-Beleidscyclus-omgevingstaken-2022003876.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C9a-bestuursrapportage-2022003545.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C9b-Omgevingsrecht-programma-2022003774.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C9c-VTH-beleidscyclus-programma-2022-2022004273.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C9d-VTH-beleidscyclus-bestuursrapportage-2021-2022004274.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C10-Bestuursverslag-Stopoz-2021-2022003912.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C10a-Bestuursverslag-Stopoz-2021-2022003909.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C10b-Begroting-Stopoz-2022-meerjarenbegroting-2023-2026-2022003910.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C3c-Strategisch-beleidsplan-2021-2025-Stopoz-2021002625.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C11-Toezegging-TCS104-2022003816.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C12-Toezegging-TCS-105-Voortgang-inkooptraject-Jeugdhulp-2022004077.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C13-Toezegging-TCM-201-woononderzoek-2022004091.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C14-Brieven-programma-voorzieningen-huisvestiging-onderwijs-2023-2022004127.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C14a-brief-aan-Stopoz-programma-huisvestiging-onderwijs-2023-2022003963.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C14b-St-Jong-Leren-programma-huisvesting-onderwijs-2023-2022003964.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C14c-St-Dunamare-Onderwijs-Groep-Programma-huisvesting-onderwijs-2023-2022003965.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C14d-Schoolvereniging-Aerdenhout-Bentveld-programma-huisvesting-onderwijs-2023-2022003966.pdf
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Schoolvereniging 

(2022003967) 

C14f brief aan 

Antoniusschool 

basisonderwijs 

(2022003968) 

C14g brief aan De 

Josephschool 

(2022003969) 

C14h brief aan 

Onderwijsstichting Twijs 

(2022003970) 

C14i brief aan St. 

Scholengemeenschap 

Kennemer Lyceum 

(2022003971) 

C14j Programma 

Onderwijshuisvesting 2023 

(2022003995) 

 

15 22-9-2022 Uitvoering gemeentelijk deel Nationaal Programma Onderwijs 

(2022004152) 

 

16 23-9-2022 Beeldvormende avond beleidsplan Sociaal Domein 2024-2028 

(2022004101) 

C16a Beleidsplan Sociaal 

Domein 2019-2022 

(2018016704) 

17 29-9-2022 Uitgaven sociaal domein 1e halfjaar 2022 (2022004159)  

  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 17-8-2022 Beantwoording art 36 RvO vragen HvB inzake Elswout 

(2022003845) 

 

  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/C14e-Bloemendaalse-Schoolvereniging-programma-huisvesting-onderwijs-2023-2022003967.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C14f-Antoniusschool-voor-basisonderwijs-programma-huisvesting-onderwijs-2023-2022003968.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C14g-De-Josephschool-programma-huisvesting-onderwijs-2023-2022003969.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C14h-Onderwijsstichting-Twijs-programma-huisvesting-onderwijs-2023-2022003970.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C14i-Stichting-Scholengemeenschap-Kennemer-Lyceum-programma-huisvesting-onderwijs-2023-2022003971.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C14j-Concept-programma-Onderwijshuisvesting-2023-2022003995.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C15-Uitvoering-gemeentelijk-deel-Nationaal-Programma-Onderwijs-NPO-2022004152.pdf
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