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Lijst ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 3 februari 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 17-12-2021 Brief Rijkswaterstaat inzake omgevingswet en rol RWS bij 

onteigeningen (2021002352) 

 

2 17-12-2021 Persbericht GGD inzake Word Up (2021003718)  

3 24-12-2021 Brief inwoner inzake overlast herten (2021006066), in te zien 

na inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: 

(2021006067) 

A3b Afschrift 

krantenbericht 

(2021003736) 

A3c Afschrift besluitenlijst 

15-12-2020 (2021003737) 

4 24-12-2021 Brief inwoner inzake veiligheidsmaatregelen Zeeweg 

(2021006068), in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2021006069) 

A4b Ideeënprijsvraag 

Verkeersveiligheid Zeeweg 

Voorstellen (2021003766) 

A4c Ideeënprijsvraag 

Verkeersveiligheid Zeeweg 

Bijlage 1 (2021003767) 

A4d Verkeersmaatregelen 

Zeeweg overzicht 

(2021003768) 

A4e Verkeersmaatregelen 

Zeeweg overzicht  Bijlage 

1 (2021003769) 

5 24-12-2021 Vragen HvB inzake doodgebeten ree (2021006073) 

Geplaatst op verzoek van HvB. 

 

6 29-12-2021 Brief provincie Noord-Holland inzake financieel toezichtregime 

2022 (2021002353) 

 

7 31-12-2021 Brief inwoner inzake museum in Bloemendaal (2021006104), 

in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde 

versie: (2021006105) 

A7b Artikel inzake Karste 

Tinholt (2021006093) 

8 4-1-2022 Verzoek tot handhaving (2022000036) 

Geplaats op verzoek van Zelfstandig Bloemendaal 

 

9 7-1-2022 Samenvatting van Coöperatieve beoordeling Transitievisies 

Warmte van gemeenten in NH  ESNH (2022000035) 

A9a Coöperatieve 

beoordeling Transitievisies 

Warmte van gemeenten in 

NH  ESNH 2022 

(2022000033) 

A9b Persbericht 

Transitievisies Warmte en 

bewoners  ESNH 

(2022000034) 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A1-Brief-Rijkswaterstaat-inzake-omgevingswet-en-rol-RWS-bij-onteigeningen-2021002352.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A2-Persbericht-GGD-inzake-Word-Up-2021003718.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A3a-Brief-inwoner-inzake-overlast-herten-geanonimiseerd-2021006067.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A3b-Afschrift-krantenbericht-2021003736.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A3c-Afschrift-besluitenlijst-15-12-2020-2021003737.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A4a-Brief-inwoner-inzake-veiligheidsmaatregelen-Zeeweg-geanonimiseerd-2021006069.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A4b-Ideeenprijsvraag-Verkeersveiligheid-Zeeweg-Voorstellen-2021003766.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A4c-Ideeenprijsvraag-Verkeersveiligheid-Zeeweg-Bijlage-1-2021003767.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A4d-Verkeersmaatregelen-Zeeweg-overzicht-2021003768.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A4e-Verkeersmaatregelen-Zeeweg-overzicht-Bijlage-1-2021003769.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Art-36-Rvo-vraag-HvB-inzake-doodgebeten-ree-2021006073.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A6-Brief-provincie-Noord-Holland-inzake-financieel-toezichtregime-2022-2021002353.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A7a-Brief-inwoner-inzake-museum-in-Bloemendaal-geanonimiseerd-2021006105.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A7b-Artikel-inzake-Karste-Tinholt-2021006093.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A8-Verzoek-tot-handhaving-2022000036.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A9-Samenvatting-van-Cooeperatieve-beoordeling-Transitievisies-Warmte-van-gemeenten-in-NH-E-2022000035.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A9a-Cooeperatieve-beoordeling-Transitievisies-Warmte-van-gemeenten-in-NH-ESNH-2022-2022000033.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A9b-Persbericht-Transitievisies-Warmte-en-bewoners-ESNH-2022000034.pdf
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10 25-1-2022 Brief inwoner inzake suggesties mbt huisvesting statushouders 

(2022000221), in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2022000222) 

 

11 25-1-2022 Brief inwoner inzake mogelijke geluidsoverlast Oldenhove 

(2022000226), in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2022000235) 

 

12 25-1-2022 Brief bewoners Dompvloedslaan inzake huisvesting 

statushouders Oldenhove (2022000207), in te zien na inlog, 

bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: 

(2022000238) 

 

13 25-1-2022 Brief Comité Bezorgde Overveners inzake opvang 

statushouders in Oldenhove (2022000205), in te zien na inlog, 

bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie : 

(2022000239) 

 

14 25-1-2022 Brief inwoner inzake plannen Oldenhove (2022000229), in te 

zien na inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde 

versie: (2022000240) 

 

15 27-1-2022 Commentaar inwoner op plan Oldenhove (2022000306), in te 

zien na inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde 

versie: (2022000316) 

 

16 27-1-2022 Brief ministerie BZ inzake vooraankondiging Monitor Integriteit 

& Veiligheid 2022 (2022000011) 

 

17 27-1-2022 Brief Nefom inzake geluidsoverlast motoren (2022000324),  

Geplaatst op verzoek van ZB.  

 

18 1-2-2022 Aanbiedingsbrief inwoner inzake stukken Zeeweg 

(2022000391), in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2022000392) 

A18b Vervolginformatie 

(2022000349) 

A18c Bijlage 1 brief vanuit 

gemeente (2022000345) 

A18d Bijlage 2 brief vanuit 

Staatsbosbeheer 

(2022000393) 

A18e Bijlage 3 diverse 

foto's (2022000348) 

19 1-2-2022 Brief bewoners korte kleverlaan inzake verkeersveiligheid 

(2022000359) 

 

20 1-2-2022 Aanbiedingsbrief reactie bezorgde Overveners op uitnodiging 

voor informatiebijeenkomst (2022000401) 

A20a Afschrift brief 

gemeente aan bewoners 

d.d. 27-01-2022 

(2022000386) 

A20b Afschrift brief aan 

wethouder De Roy van 

Zuidewijn (2022000387) 

A20c Afschrift mail aan 

gemeenteraad d.d. 23-01-

2022 (2022000388) 

21 3-2-2022 Brief inwoner inzake park Vogelenzang en de Watertoren 

(2022000449) 

Alle ondertekende exemplaren (+- 60) zijn na inlog in te zien 

onder corsanummer 2022000440 

 

  B Externe stukken aan de Raad - in handen stellen van 

het College voor afhandeling 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A10a-Brief-inwoner-inzake-suggesties-mbt-huisvesting-statushouders-geanonimiseerd-2022000222.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A11a-Brief-inwoner-inzake-mogelijke-geluidsoverlast-Oldenhove-geanonimiseerd-2022000235.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A12a-Brief-bewoners-Dompvloedslaan-inzake-huisvesting-statushouders-Oldenhove-geanonimisee-2022000238.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A13a-Brief-Comite-Bezorgde-Overveners-inzake-opvang-statushouders-in-Oldenhove-geanonimise-2022000239.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A14a-Brief-inwoner-inzake-plannen-Oldenhove-geanonimiseerd-2022000240.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A15a-Commentaar-inwoner-op-plan-Oldenhove-geanonimiseerd-2022000316.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A16-Brief-ministerie-BZ-inzake-vooraankondiging-Monitor-Integriteit-Veiligheid-2022-2022000011.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A17-Brief-Nefom-inzake-geluidsoverlast-motoren-2022000324.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A18a-Aanbiedingsbrief-inwoner-inzake-stukken-Zeeweg-geanonimiseerd-2022000392.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A18b-Vervolginformatie-2022000349.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A18c-Bijlage-1-brief-vanuit-gemeente-2022000345.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A18d-Bijlage-2-brief-vanuit-staatsbosbeheer-2022000393.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A18e-Bijlage-3-diverse-foto-s-2022000348.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A19-Brief-bewoners-korte-kleverlaan-inzake-verkeersveiligheid-2022000359.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A20-Aanbiedingsbrief-reactie-bezorgde-Overveners-op-uitnodiging-voor-informatiebijeenkomst-2022000401.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A20a-Afschrift-brief-gemeente-aan-bewoners-d-d-27-01-2022-2022000386.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A20b-Afschrift-brief-aan-wethouder-De-Roy-van-Zuidewijn-2022000387.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A20c-Afschrift-mail-aan-gemeenteraad-d-d-23-01-2022-2022000388.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A21-Brief-inwoner-inzake-park-vogelenzang-en-de-Watertoren-2022000449.pdf
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Deze externe stukken worden zonodig geanonimiseerd en 

openbaar geplaatst. Als er een reactie nodig is vanuit het 

College, worden brieven hier geplaatst. 

1 7-1-2022 Brief inwoner inzake verkeerssituaties Bennebroek 

(2022000076), in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2022000077) 

 

2 11-1-2022 Verzoek stichting Randbelang plaatsen planten/groen rond 

verdeelstation (2022000080), in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2022000081) 

 

3 1-2-2022 Brief inwoner inzake uitvoering motie Binnenweg 27 

(2022000402), in te zien na inlog , bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2022000403) 

 

  C Brieven van het College aan de Raad – de 

Collegebrieven 

De brieven van het College aan de Raad zijn openbaar. 

 

 

1 22-12-2021 Oordeel Interbestuurlijk Toezicht, Informatiebeheer 2021 

(2021003721) 

C1a Brief Provincie Noord-

Holland d.d. 13-12-2021 

(2021003720) 

2 22-12-2021 Aanpassing normbedragen onderwijshuisvesting per 2022 

(2021003551) 

 

3 29-12-2021 Beantwoording TCS 180 inzake samenstelling wachtlijst 

woningzoekenden (2021003267) 

 

4 29-12-2021 Informatiebrief verwerking huishoudelijk restafval 

(2021003429) 

 

5 12-1-2022 Werkzaamheden op Blekersveld kunnen van start 

(2022000097) 

 

6 12-1-2022 Bijramen krediet rioolvervanging Duinwijckweg (2021006085) 

 

 

7 12-1-2022 Aanbiedingsbrief bedrijfsplan 2022 Gemeenbelastingen 

Kennemerland Zuid (2022000028) 

  

C7a Bedrijfsplan 2022 

gemeentebelastingen 

Kennemerland Zuid 

(2022000031) 

8 18-1-2022 Beantwoording TCS 182 inzake extra gelden vanuit Rijk voor 

bibliotheek (2021003722) 

 

9 19-1-2022 Personeelstekorten huishoudelijke ondersteuning (Wmo) 

(2022000048) 

 

    10 20-1-2022 Beantwoording TCG 307 inzake watertoren Park Vogelenzang 

(2022000129) 

C10a Onderzoek 

woningbehoefte Park 

Vogelenzang 

(2022000147) 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/B1a-Brief-inwoner-inzake-verkeerssituaties-Bennebroek-geanonimiseerde-versie-2022000077.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/B2a-Verzoek-stichting-Randbelang-planten-groen-rond-verdeelstation-geanonimiseerd-2022000081.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/B3a-Brief-inwoner-inzake-uitvoering-motie-Binnenweg-27-geanonimiseerd-2022000403.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C1-Oordeel-Interbestuurlijk-Toezicht-Informatiebeheer-2021-2021003721.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C1a-Brief-Provincie-Noord-Holland-d-d-13-12-2021-2021003720.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C2-Aanpassing-normbedragen-onderwijshuisvesting-per-2022-2021003551.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C3-Beantwoording-TCS-180-inzake-samenstelling-wachtlijst-woningzoekenden-2021003267.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C4-Informatiebrief-verwerking-huishoudelijk-restafval-2021003429.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C5-Werkzaamheden-op-Blekersveld-kunnen-van-start-2022000097.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C6-Bijramen-krediet-rioolvervanging-Duinwijckweg-2021006085.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C7-Aanbiedingsbrief-bedrijfsplan-2022-Gemeenbelastingen-Kennemerland-Zuid-2022000028.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C7a-Bedrijfsplan-2022-gemeentebelastingen-Kennemerland-Zuid-2022000031.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C8-Beantwoording-TCS-182-inzake-extra-gelden-vanuit-Rijk-voor-bibliotheek-2021003722.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C9-Personeelstekorten-huishoudelijke-ondersteuning-Wmo-2022000048.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C10-Beantwoording-TCG-307-inzake-watertoren-Park-Vogelenzang-2022000129.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C10a-Onderzoek-woningbehoefte-Park-Vogelenzang-2022000147.pdf
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11 20-1-2022 Regionale en landelijk Corona aanpak in relatie tot onze 

ondernemers (2022000173) 

 

12 21-1-2022 Beleidsregel vaststelling subsidies 2021 (2021003746)  

13 21-1-2022 Beantwoording TR 128 inzake implementatie wet open 

overheid (2021006086) 

 

14 25-1-2022 Beantwoording TCS 177 en 179 inzake overzicht sociale 

huurwoningen, Deken Zondaglaan (2021003266) 

 

15 26-1-2022 Beantwoording vragen nav beeldvormende avond Oldenhove 

(2022000180) 

Bijlage 1 

Eindverantwoording 

Project Dennenheuvel 

(2020000342) 

16 26-1-2022 Economisch daklozen in Dennenheuvel (2022000162)  

17 26-1-2022 Aanbiedingsbrief decembercirculaire 2021 (2021006096) C17a Decembercirculaire 

2021 (2021006097) 

18 26-1-2022 Verwerving RegioRijder per 2024 (2022000142)  

19 28-1-2022 Uitspraak accountantskamer 21 januari 2022 (2022000309)  

20 3-2-2022 Aanbiedingsbrief rapportage haalbaarheidsonderzoek 

duurzame 

verzelfstandiging muziekschool (2021003668) 

C20a 

Haalbaarheidsonderzoek 

duurzame 

verzelfstandiging 

gemeentelijke 

muziekschool 

(2021003690)  

  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 12-1-2022 Beantwoording art. 36 vraag HvB inzake uitvoering motie 

Binnenweg 27 (2022000088) 

 

2 19-1-2022 Beantwoording art. 36 vragen HvB inzake Oldenhove 

(2022000099) 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C11-Regionale-en-landelijk-Corona-aanpak-in-relatie-tot-onze-ondernemers-2022000173.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C12-Beleidsregel-vaststelling-subsidies-2021-2021003746.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C13-Beantwoording-TR-128-inzake-implementatie-wet-open-overheid-2021006086.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C14-Beantwoording-TCS-177-en-179-inzake-overzicht-sociale-huurwoningen-Deken-Zondaglaan-2021003266.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C15-Beantwoording-vragen-nav-beeldvormende-avond-Oldenhove-2022000180.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C3a-Eindverantwoording-project-Tijdelijke-huisvesting-Landgoed-Dennenheuvel-2020000342.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C16-Economisch-daklozen-in-Dennenheuvel-2022000162.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C17-Aanbiedingsbrief-decembercirculaire-2021-2021006096.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C17a-Decembercirculaire-2021-2021006097.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C18-Verwerving-RegioRijder-per-2024-2022000142.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C19-Uitspraak-accountantskamer-21-januari-2022-2022000309.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C20-Aanbiedingsbrief-rapportage-haalbaarheidsonderzoek-duurzame-verzelfstandiging-muziek-2021003668.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C20a-Haablbaarheidsonderzoek-duurzame-verzelfstandiging-gemeentelijke-muziekschool-2021003690.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D1-Beantwoording-art-36-vraag-HvB-inzake-uitvoering-motie-Binnenweg-27-2022000088.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D2-Beantwoording-art-36-vragen-HvB-inzake-Oldenhove-2022000099.pdf
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3 26-1-2022 Beantwoording art. 36 RvO vragen ZB inzake Oldenhove 

(2022000185) 

 

4 2-2-2022 Beantwoording art. 36 vragen VVD inzake Oldenhove 

(2022000227) 

 

  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 24-12-2021 Aanbiedingsbrief manifest betere bereikbaarheid Bollenstreek 

(2021006070) 

F1a Manifest betere 

bereikbaarheid 

Bollenstreek 

(2021006071) 

2 7-1-2022 Brief organisaties inzake toegankelijke en begrijpelijke 

gemeenteraadsverkiezingen 2022 (2022000062) 

 

3 12-1-2022 Focuspunten Alzheimer Nederland (2022000002)  

 

 

 

 

 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D3-Beantwoording-art-36-RvO-vragen-ZB-inzake-Oldenhove-2022000185.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D4-Beantwoording-art-36-vragen-VVD-inzake-Oldenhove-2022000227.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/F1-Aanbiedingsbrief-manifest-betere-bereikbaarheid-Bollenstreek-2021006070.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/F1a-Manifest-betere-bereikbaarheid-Bollenstreek-2021006071.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/F2-Brief-organisaties-inzake-toegankelijke-en-begrijpelijke-gemeenteraadsverkiezingen-2022-2022000062.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/F3-Focuspunten-Alzheimer-Nederland-2022000002.pdf

