
Registratienummer: 2022001607 

 

 

1 

Lijst ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 12 juli 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 2-6-2022 Reactie inwoners op presentatie over de inrichting van 

Buitenplaats Vogelenzang (2022001596), in te zien na inlog, 

bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: 

(2022001608) 

A1b Enquête resultaten 

(2022001595) 

2 2-6-2022 Brief Stichting bewonersbelangen Bloemendaal dorp inzake 

participatietraject Hart van Bloemendaal (2022001610) 

A2a Brief Cobraspen 9 

(2022001603) 

3 3-6-2022 Aanbiedingsbrief SP Noord-Holland onderzoeksrapport 

“Recreatieoorden Noord-Holland” (2022001645) 

A3a Onderzoeksrapport 

"Recreatieoorden Noord-

Holland" (2022001626) 

4 9-6-2022 Brief initiatiefnemers 'Hand in Hand stilstaan voor Ukraine' 

(2022003509), in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2022003510) 

 

5 10-6-2022 Brief inwoner inzake onderzoek naar doeltreffendheid van 

subsidiebeleid door Rekenkamer commissie (2022001467), in 

te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde 

versie: (2022003521) 

 

6 15-6-2022 Brief aan dhr. Slewe vanuit Necker, geplaatst op verzoek van 

de dhr. Slewe d.d 11 juni 2022(2022003553) 

 

7 15-6-2022 Bericht HvB inzake initiatiefvoorstel splitsen woningen, 

geplaatst op verzoek van HvB (2022003554) 

 

8 17-6-2022 Aanbiedingsbrief rapport RKC Bloemendaal - De praktijk van 

de Wob (2022003569) 

A8a Rapport De praktijk 

van de Wob - RKC 

Bloemendaal 

(2022003570) 

A8b Eindrapportage NVRR 

DoeMee2021 Wob 

(2022003571) 

A8c Persbericht De praktijk 

van de Wob - RKC 

Bloemendaal 

(2022003572) 

9 17-6-2022 Bericht ZB inzake plannen circuit Zandvoort (2022003574),  

Geplaatst op verzoek van ZB 

 

10 17-6-2022 Ongevraagd advies toegankelijk Bloemendaal n.a.v. concept 

vergunningen APV E-scooters (2022003576) 

 

11 17-6-2022 Aanbiedingsbrief jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2021 

(2022003578) 

A11a Jaarverslag 

Interbestuurlijk Toezicht 

2021 (2022003579) 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A1a-Reactie-inwoners-op-presentatie-over-de-inrichting-van-Buitenplaats-Vogelenzang-2022001608.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A1b-Enquete-resultaten-2022001595.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A2-Brief-Stichting-bewonersbelangen-Bloemendaal-dorp-inzake-participatietraject-Hart-van-B-2022001610.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A2a-Brief-Cobraspen-2022001603.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Aanbiedingsbrief-SP-Noord-Holland-onderzoeksrapport-Recreatieoorden-Noord-Holland-2022001645.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A3a-Onderzoeksrapport-Recreatieoorden-Noord-Holland-2022001626.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A4a-Brief-inititiatiefnemers-Hand-in-Hand-stilstaan-voor-Ukraine-geanonimiseerd-2022003510.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A5a-Brief-inwoner-inzake-onderzoek-naar-doeltreffendheid-van-subsidiebeleid-door-Rekenkame-2022003521.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A5a-Brief-inwoner-inzake-onderzoek-naar-doeltreffendheid-van-subsidiebeleid-door-Rekenkame-2022003521.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A6-Brief-aan-dhr-Slewe-vanuit-Necker-geplaatst-op-verzoek-van-de-dhr-Slewe-2022003553.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A7-Bericht-HvB-inzake-initiatiefvoorstel-splitsen-woningen-2022003554.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A8-Aanbiedingbrief-rapport-RKC-Bloemendaal-De-praktijk-van-de-Wob-2022003569.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A8a-Rapport-De-praktijk-van-de-Wob-RKC-Bloemendaal-2022003570.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A8b-Eindrapportage-NVRR-DoeMee2021-Wob-2022003571.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A8c-Persbericht-De-praktijk-van-de-Wob-RKC-Bloemendaal-2022003572.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A9-Bericht-ZB-inzake-plannen-circuit-Zandvoort-2022003574.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A10-Ongevraagd-advies-toegankelijk-Bloemendaal-n-a-v-concept-vergunningen-APV-E-scooters-2022003576.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A11-Aanbiedingsbrief-jaarverslag-Interbestuurlijk-Toezicht-2021-2022003578.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A11a-Jaarverslag-Interbestuurlijk-Toezicht-2021-2022003579.pdf
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12 22-6-2022 Bericht advocate aan ZB inzake integriteitsmelding 

(2022003610), in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerd versie: (2022003611) 

Geplaatst op verzoek van ZB 

 

13 24-6-2022 Diverse brieven inwoners inzake steigers Leidsevaart 

(2022003631), (2022003632), (2022003633), (2022003634), 

(2022003635), (2022003636), (2022003637), (2022003638), 

(2022003639) 

 

14 24-6-2022 Mailbericht dhr Slewe  over screening (2022003646),  

Geplaatst op verzoek van dhr. Slewe 

 

15 24-6-2022 Mailbericht mevr Roos  Reden start procedure Wob 

(2022003647),  

Geplaatst op verzoek van mw. Roos 

 

16 1-7-2022 Brief inwoner inzake veiligheid Zeeweg (2022003697), in te 

zien na inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde 

versie: (2022003698) 

A16b Reactie inwoner op 

brief provincie Noord-

Holland inzake veiligheid 

Zeeweg (2022003673) 

A16c Brief provincie 

Noord-Holland inzake 

veiligheid Zeeweg 

(2022003674) 

A16d Besluitenlijst 

vergadering Gedeputeerde 

Staten van Noord-Holland 

14-06-2022 (2022003675) 

A16e Rapport Universiteit 

Wageningen - Maatregelen 

om aanrijdingen 

hoefdieren te voorkomen 

(2022003676) 

17 1-7-2022 Brief Dorpshuis Vogelenzang inzake noodzakelijke 

investeringen Dorpshuis (2022003699) 

A17a Programma eisen en 

wensen van Dorpshuis 

(2022003700) 

18 1-7-2022 Ingezonden brief HD inzake integer bestuur in Bloemendaal 

(2022003703) 

Geplaats op verzoek van ZB 

 

19 5-7-2022 Ingezonden brieven HD inzake brief oud wethouder 

(2022003713). 

Geplaatst op verzoek van ZB.  

 

20 6-7-2022 Brief inwoner inzake motie steigers (2022003717), in te zien 

na inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie : 

(2022003718) 

 

21 6-7-2022 Rondvraag HvB inzake Potgieterweg 9 (2022003719) 

Geplaatst op verzoek van HvB 

A21a Schademelding 

Potgieterweg 9 

(2022003720) 

22 12-7-2022 FB bericht Woodstock inzake vergunning (2022003782),  

Geplaatst op verzoek van ZB.  

 

23 12-7-2022 Brief inwoner inzake benoeming wethouder (2022003783), in 

te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde 

versie: (2022003785) 

 

24 12-7-2022 Memo VvM n.a.v. nieuwsbericht PNH “aanpak verbetering 
verkeersveiligheid Zeeweg” (2022003786) 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A22a-Bericht-advocate-aan-ZB-inzake-integriteitsmedling-geanonimiseerd-2022003611.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A13-Brief-1-steigers-2022003631.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A13a-Brief-2-steigers-2022003632.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A13b-Brief-3-steigers-2022003633.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A13c-Brief-4-steigers-2022003634.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A13d-Brief-5-steigers-2022003635.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A13e-Brief-6-steigers-2022003636.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A13f-Brief-7-steigers-2022003637.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A13g-Brief-8-steigers-2022003638.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A13h-Brief-9-steigers-2022003639.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A12-Mailbericht-dhr-Slewe-over-screening-2022003646.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A15-Mailbericht-mevr-Roos-Reden-start-procedure-Wob-2022003647.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A16a-Brief-inwoner-inzake-veiligheid-Zeeweg-geanonimiseerd-2022003698.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A16b-Reactie-inwoner-op-brief-provincie-Noord-Holland-inzake-veilighied-Zeeweg-2022003673.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A16c-Brief-provincie-Noord-Holland-inzake-veiligheid-Zeeweg-2022003674.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A16d-Belsuitenlijst-vergadering-Gedeputeerde-Staten-van-Noord-Holland-14-06-2022-2022003675.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A16e-Rapport-Universiteit-Wageningen-Maatregelen-om-aanrijdingen-hoefdieren-te-voorkomen-2022003676.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A17-Brief-Dorpshuis-Vogelenzang-inzake-noodzakelijke-investeringen-Dorpshuis-2022003699.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A17a-Programma-eisen-en-wensen-van-Dorpshuis-2022003700.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A18-Ingezonden-brief-HD-inzake-integer-bestuur-in-Bloemendaal-2022003703.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A19-Ingezonden-brieven-HD-inzake-brief-oud-wethouder-2022003713.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A20a-Brief-inwoner-inzake-motie-steigers-geanonimiseerd-2022003718.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A21-Rondvraag-HvB-inzake-Potgieterweg-9-2022003719.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A21a-Schademelding-Potgieterweg-9-2022003720.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A22-FB-bericht-Woodstock-inzake-vergunning-2022003782.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A23a-Brief-inwoner-inzake-benoeming-wethouder-2022003785.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A24-Memo-VvM-n-a-v-nieuwsbericht-PNH-aanpak-verbetering-verkeersveiligheid-Zeeweg-2022003786.pdf
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  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 9-6-2022 Brief inwoner aan wethouder nav aangenomen motie 

laadpalen (2022001657), in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2022003507) 

 

2 10-6-2022 Brief inwoner aan wethouder nav aangenomen motie 

laadpalen 2 (2022003522), in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2022003523) 

 

3 22-6-2022 Brief inwoner inzake bezwaar omgevingsvergunning 

Boekenroodeweg 5 Aerdenhout (2022001471), in te zien na 

inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: 

(2022003614) 

 

  C Brieven van het College aan de Raad – de 

Collegebrieven 

De brieven van het College aan de Raad zijn openbaar. 

 

 

1 3-6-2022 Beantwoording TCS 103 Memo overzicht taakstelling 

statushouders (2022001612) 

 

2 9-6-2022 Koplopergemeente Bloemendaal Clientondersteuning 

(2022001561) 

 

3 15-6-2022 Beantwoording TCG 309 inzake beantwoording vragen 

omgevingswet (2022003511) 

 

4 17-6-2022 Aanbiedingsbrief jaarverantwoording kinderopvang 2021 

(2022001604) 

C4a Jaarverantwoording 

Kinderopvang 2021 

(2022001601) 

5 17-6-2022 Jaarverslag van het archieftoezicht april 2021 - maart 2022 

(2022001536) 

C5a Aanbiedingsbrief 

gemeentearchivaris 

(2022001533) 

C5b Inspectie verslag 

(2022001534) 

C5c Verslag toezicht 

overgebracht archief 

(2022001535) 

6 22-6-2022 Initiatiefvoorstel opkoopbescherming (2022001562) 

 

 

7 23-6-2022 Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet 2021 

(2022003508) 

C7a Onderzoeksrapport 

Wmo (2022003524) 

C7b Onderzoeksrapport  

jeugd – jongeren 

(2022003525) 

C7c Onderzoeksrapport 

jeugd - 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/B1a-Brief-inwoner-aan-wethouder-nav-aangenomen-motie-laadpalen-geanonimiseerd-2022003507.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/B2a-Brief-inwoner-aan-wethouder-nav-aangenomen-motie-laadpalen-2-geanonimiseerd-2022003523.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/B3a-Brief-inwoner-inzake-bezwaar-omgevingsvergunning-Boekenroodeweg-5-Aerdenhout-geanonimi-2022003614.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C3-Beantwoording-TCS-103-Memo-overzicht-taakstelling-statushouders-2022001612.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C2-Koplopergemeente-Bloemendaal-Clientondersteuning-2022001561.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C3-Beantwoording-TCG-309-inzake-beantwoording-vragen-omgevingswet-2022003511.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C4-Aanbiedingsbrief-jaarverantwoording-kinderopvang-2021-2022001604.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C4a-Jaarverantwoording-Kinderopvang-2021-2022001601.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C5-Jaarverslag-van-het-archieftoezicht-april-2021-maart-2022-2022001536.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A5a-Aanbiedingsbrief-gemeentearchivaris-2022001533.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C5b-Inspectie-verslag-2022001534.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C5c-Verslag-toezicht-overgebracht-archief-2022001535.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C6-Initiatiefvoorstel-opkoopbescherming-2022001562.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C7-Clientervaringsonderzoek-Wmo-en-Jeugdwet-2021-2022003508.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C7a-Onderzoeksrapport-Wmo-2022003524.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C6b-Onderzoeksrapport-jeugd-jongeren-2022003525.pdf
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ouders/verzorgers 

(2022003526) 

8 1-7-2022 Stand van zaken doelgroepenvervoer (2022003519)  

9 1-7-2022 Aanbiedingsbrief prestatieplan 2021 CJG Bloemendaal 

(2022003548) 

C9a Prestatieplan 2021 

CJG Bloemendaal 

(2022003550) 

    10 1-7-2022 Beantwoording TCG 304 inzake bijdragen mobiliteitsfonds 

(2022003622) 

 

11 1-7-2022 Aanbiedingsbrief jaarverslag 2021 bezwaarschriftencommissie 

(2022003559) 

C11a Jaarverslag 2021 

bezwaarschriftencommissi

e (2022001452) 

12 5-7-2022 Aanbiedingsbrief diverse jaarverslagen sociaal domein 

(2022001070) 

C12a Adviesraad 

BloemendaalSamen 

Jaarverslag 2021 

(2022001071) 

A12b Jaarverslag 2021 

Werkgroep 

Toegankelijkheid 

(2022001072) 

C12c Jaarverslag 2021 

Wmo-raad (2022001073) 

13 5-7-2022 Aanbiedingsbrief Jaarverslag 2021 GBKZ (2022003590) C13a Jaarverslag 2021 

Gemeentebelastingen 

Kennemerland Zuid 

(2022003586) 

14 6-7-2022 Burgemeestersbrief Externe dynamiek nav raadsbesluit 2 juni 

2022 (2022003659) 

C14a Reactie HvB op 

burgemeestersbrief 

(2022003736), 

Geplaatst op verzoek van 

HvB. 

15 6-7-2022 Corona gezondheidsmonitor jeugd 2021 (2022001617) C15a Rapportage 

gemeente Bloemendaal 

(2022001574) 

C15b Rapportage GGD-

regio Kennemerland 

(2022001575) 

16 6-7-2022 Aanbiedingsbrief Projectplan Oldenhove juli 2022 

(2022003683) 

C16a Projectplan 

Oldenhove juli 2022 

(2022003684) 

17 6-7-2022 Stand van zaken opvang vluchtelingen uit Oekraïne en 

versnelling huisvesting statushouders (2022003681) 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/verzorgers-2022003526.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C8-Stand-van-zaken-doelgroepenvervoer-2022003519.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C9-Aanbiedingsbrief-prestatieplan-2021-CJG-Bloemendaal-2022003548.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C9a-Prestatieplan-2021-CJG-Bloemendaal-2022003550.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C10-Beantwoording-TCG-304-inzake-bijdragen-mobiliteitsfonds-2022003622.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C11-Aanbiedingsbrief-jaarverslag-2021-bezwaarschriftencommissie-2022003559.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C11a-Jaarverslag-2021-bezwaarschriftencommissie-2022001452.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C12-Aanbiedingsbrief-diverse-jaarverslagen-sociaal-domein-2022001070.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C12a-Adviesraad-BloemendaalSamen-Jaarverslag-2021-2022001071.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A12b-Jaarverslag-2021-Werkgroep-Toegankelijkheid-2022001072.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C12c-Jaarverslag-2021-Wmo-raad-2022001073.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C13-Aanbiedingsbrief-Jaarverslag-2021-GBKZ-2022003590.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C13a-Jaarverslag-2021-Gemeentebelastingen-Kennemerland-Zuid-2022003586.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Burgemeestersbrief-Externe-dynamiek-nav-raadsbesluit-2-juni-2022-2022003659.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A22-Reactie-HvB-op-burgemeestersbrief-2022003736.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C15-Corona-gezondheidsmonitor-jeugd-2021-2022001617.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C15a-Rapportage-gemeente-Bloemendaal-2022001574.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C15b-Rapportage-GGD-regio-Kennemerland-2022001575.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C16-Aanbiedingsbrief-Projectplan-Oldenhove-juli-2022-2022003683.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C16a-Projectplan-Oldenhove-juli-2022-2022003684.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C17-Stand-van-zaken-opvang-vluchtelingen-uit-Oekraine-enversnelling-huisvesting-statusho-2022003681.pdf
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18 8-7-2022 Brief van provincie over verkeersmaatregelen Zeeweg 

(2022003623) 

C18a Brief provincie 

(2022003795) 

  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 24-6-2022 Beantwoording rondvraag HvB b en M 23 juni inzake 

brandweerkazerne (2022003640) 

 

2 24-6-2022 Beantwoording TR002 inzake participatie mbt plannen Albert 

Heijn (2022003642) 

 

  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 2-6-2022 Uitnodiging VRK tot kennismaking (2022001613)  

 

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/D1-Beantwoording-rondvraag-HvB-b-en-M-23-juni-inzake-brandweerkazerne-2022003640.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D2-Beantwoording-TR002-inzake-participatie-mbt-plannen-Albert-Heijn-2022003642.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/F1-Uitnodiging-VRK-tot-kennismaking-2022001613.pdf

