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Lijst ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 8 juli 2021 

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 15-6-2021 Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht provincie Noord-Holland 

2020 (2021001976) 

 

2 15-6-2021 Brief inwoner nav besluitenlijst B en W 1 juni 2021 

(2021002008), in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2021002009) 

 

3 22-6-2021 Facebookbericht inzake interview met de heer Vreke 

(2021002083) 

Geplaatst op verzoek van ZB 

 

4 25-6-2021 Verzoek inwoner tot veiliger maken fietspaden Zeeweg door 

invoeren eenrichtingsverkeer (2021000055), in te zien na 

inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie volgt.  

 

5 25-6-2021 ROB-advies "Droomland of niemandsland?" (2021002112)  

6 1-7-2021 Brief Josephschool inzake bezwaar tegen afschaffing van de 

preventieve logopedie (2021002170 ) in te zien na inlog, 

bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: 

(2021002171) 

 

7 2-7-2021 Brief KHN inzake suggesties voor partijprogramma's 

(2021002175) 

 

8 6-7-2021 Brief initiatiefnemers inzake campagne te luid is uit 

(2021002196) 

 

9 6-7-2021 Brief inwoner inzake energietransitie mbt openbare ruimte in 

de gemeente (2021002197), in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie (2021002198) 

 

10 7-7-2021 Brief inwoner inzake nota landgoederen (2021002204), in te 

zien na inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde 

versie: (2021002205) 

 

  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 11-6-2021 Brief inwoner inzake ontbrekend geel straatnaambord in 

Overveen (2021001969), in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2021001970) 

 

2 6-7-2021 Brief inwoner inzake werkwijze Delta Fiber (2021002193), in 

te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde 

versie: (2021002194) 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A1-Jaarverslag-Interbestuurlijk-Toezicht-provincie-Noord-Holland-2020-2021001976.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A2a-Brief-inwoner-nav-besluitenlijst-B-en-W-1-juni-2021-geanonimiseerd-2021002009.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A3-Facebookbericht-inzake-interview-met-de-heer-Vreke-2021002083.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A5-ROB-advies-Droomland-of-niemandsland-2021002112.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A6a-Brief-Josephschool-inzake-bezwaar-tegen-afschaffing-van-de-preventieve-logopedie-geano-2021002171.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A7-Brief-KHN-inzake-suggesties-voor-partijprogramma-s-2021002175.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A8-Brief-initiatiefnemers-inzake-campagne-te-luid-is-uit-2021002196.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A9a-Brief-inwoner-inzake-energietransitie-mbt-openbare-ruimte-in-de-gemeente-geanonimiseer-2021002198.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A10a-Brief-inwoner-inzake-nota-landgoederen-geanonimiseerd-2021002205.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/B1a-Brief-inwoner-inzake-ontbrekend-geel-straatnaambord-in-Overveen-geanonimiseerd-2021001970.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/B2a-Brief-inwoner-inzake-werkwijze-Delta-Fiber-geanonimiseerd-2021002194.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 4-6-2021 Aangepaste planning verwerving Jeugdhulp Zuid- 

Kennemerland en lJmond vanaf 2022 (2021001773) 

 

2 11-6-2021 Aanbiedingsbrief RSA Zuid-Kennemerland en Provincie Noord-

Holland (2021001830) 

C2a De Regionale 

Samenwerkingsagenda 

Zuid-Kennemerland, 

Provincie Noord-Holland 

2021-2023 (2021001835) 

3 11-6-2021 ROM MRA-NHN (2021001817) C3a ROM Algemene 

introductie (2021001837) 

C3b ROM infographic 

(2021001836) 

C3c Meerjaren Strategisch 

Bedrijfsplan ROM 

(2021001838) 

4 11-6-2021 Aanbiedingsbrief jaarverantwoording kinderopvang 

Bloemendaal 2020 (2021001754) 

C4a Jaarverantwoording 

kinderopvang Bloemendaal 

2020  (2021001752) 

C4b Bijlage 

jaarverantwoording 

gemeente Bloemendaal 

GGD Kennemerland 

Toezicht kinderopvang 

2020 (2021001806) 

5 15-6-2021 Actieprogramma Geweld Hoort Nergens Thuis (2021001658)  

6 17-6-2021 Aanbiedingsbrief intentieverklaring strategisch plan 

verkeersveiligheid (2021001765) 

C6a Intentieverklaring 

verkeersveiligheid Zuid-

Kennemerland en IJmond 

(2021001618) 

7 17-6-2021 Aanbiedingsbrief arrest inzake verkeersplateau (2021001973) C7a Arrest inzake 

verkeersplateau 

(2021000051) 

8 17-6-2021 Inkoop Wmo en Jeugdwet 2022 (2021001813)  

9 17-6-2021 Aanbiedingsbrief jaarverslag2020 Gemeentebelastingen 

Kennemerland Zuid (2021001902) 

C9b Jaarverslag 2020 

Gemeentebelastingen 

Kennemerland Zuid 

(2021001900) 

    10 17-6-2021 Uitgaven sociaal domein Q1 (2021001846)  

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C1-Aangepaste-planning-verwerving-Jeugdhulp-Zuid-Kennemerland-en-lJmond-vanaf-2022-2021001773.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C2-Aanbiedingsbrief-RSA-Zuid-Kennemerland-en-Provincie-Noord-Holland-2021001830.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C2a-De-Regionale-Samenwerkingsagenda-Zuid-Kennemerland-Provincie-Noord-Holland-2021-2023-2021001835.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C3-ROM-MRA-NHN-2021001817.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C3a-ROM-Algemene-introductie-2021001837.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C3b-ROM-infographic-2021001836.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C3c-Meerjaren-Strategisch-Bedrijfsplan-ROM-2021001838.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C4-Aanbiedingsbrief-jaarverantwoording-kinderopvang-Bloemendaal-2020-2021001754.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C4a-Jaarverantwoording-kinderopvang-Bloemendaal-2020-2021001752.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C4b-Bijlage-jaarverantwoording-gemeente-Bloemendaal-GGD-Kennemerland-Toezicht-kinderopvang-2021001806.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C5-Actieprogramma-Geweld-Hoort-Nergens-Thuis-2021001658.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C6-Aanbiedingsbrief-lntentieverklaring-Strategisch-Plan-Verkeersveiligheid-2021001765.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C6a-Intentieverklaring-verkeersveiligheid-Zuid-Kennemerland-en-IJmond-2021001618.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C7-Aanbiedingsbrief-arrest-inzake-verkeersplateau-2021001973.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C7a-Arrest-inzake-verkeersplateau-2021000051.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C8-Inkoop-Wmo-en-Jeugdwet-2022-2021001813.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C9-Aanbiedingsbrief-jaarverslag2020-Gemeentebelastingen-Kennemerland-Zuid-2021001902.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C9b-Jaarverslag-2020-Gemeentebelastingen-Kennemerland-Zuid-2021001900.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C10-Uitgaven-sociaal-domein-Q1-2021001846.pdf


 

Registratienummer: 2021000195 

 

 

3 

11 21-6-2021 Aanbiedingsbrief jaarverslag 2020 commissie bezwaarschriften 

(2021001907) 

C11a Jaarverslag 2020 

commissie 

bezwaarschriften 

(2021001667) 

12 22-6-2021 Beantwoording TCS 174 inzake onderzoek naar ervaring 

jongeren GR vroegtijdig schoolverlaten (2021002005) 

 

13 23-6-2021 Aanbiedingsbrief Meicirculaire 2021 (2021001958) C13a Meicirculaire 2021 

(2021001956) 

14 23-6-2021 Bovenregionaal plan gespecialiseerde Jeugdhulp 

(2021001814) 

 

15 24-6-2021 Resultaten clientervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet 2020 

(2021001884) 

C15a Rapportage CEO 

Wmo 2020 (2021001885) 

C15b Rapportage CEO 

Jeugd Jongeren 2020 

(2021001886) 

C15c Rapportage CEO 

Jeugd Ouders 2020 

(2021001887) 

16 24-6-2021 Inlichtingenplicht en AVG in relatie tot kaderstellende en 

controlerende taak (2021002018) 

 

17 24-6-2021 Intrekkingsbesluit noodverordening strand en duingebied  

Bloemendaal (2021002089) 

 

18 25-6-2021 Stand van zaken Vitaal Vogelenzang (2021001962)  

19 25-6-2021 Beantwoording  TCS 168 inzake mutaties sociale 

huurwoningen tav statushouders (2021001267) 

 

20 1-7-2021 Opvolging moties geluid spoor Overveen (2021002064)  

21 1-7-2021 Afboeken vorderingen duurzame investeringen dorpshuis 

 Vogelenzang (2021002002) 

 

22 2-7-2021 Brief colleges aan ministerie inzake overlast van/door motoren 

(2021001941) 

 

23 2-7-2021 Voortgangsrapportage programma Omgevingswet 

(2021002081) 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C11-Aanbiedingsbrief-jaarverslag-2020-commissie-bezwaarschriften-2021001907.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C11a-Jaarverslag-2020-commissie-bezwaarschriften-2021001667.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C12-Beantwoording-TCS-174-inzake-onderzoek-naar-ervaring-jongeren-GR-vroegtijdig-schoolver-2021002005.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C13-Aanbiedingsbrief-Meicirculaire-2021-2021001958.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C13a-Meicirculaire-2021-2021001956.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C14-Bovenregionaal-plan-gespecialiseerde-Jeugdhulp-2021001814.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C15-Resultaten-clientervaringsonderzoek-Wmo-en-Jeugdwet-2020-2021001884.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C15a-Rapportage-CEO-Wmo-2020-2021001885.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C15b-Rapportage-CEO-Jeugd-Jongeren-2020-2021001886.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C15c-Rapportage-CEO-Jeugd-Ouders-2020-2021001887.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C16-Inlichtingenplicht-en-AVG-in-relatie-tot-kaderstellende-en-controlerende-taak-2021002018.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C17-Intrekkingsbesluit-noodverordening-strand-en-duingebied-Bloemendaal-2021002089.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C18-Stand-van-zaken-Vitaal-Vogelenzang-2021001962.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C19-Beantwoording-TCS-168-inzake-mutaties-sociale-huurwoningen-tav-statushouders-2021001267.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C20-Opvolging-moties-geluid-spoor-Overveen-2021002064.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C21-Afboeken-vorderingen-duurzame-investeringen-dorpshuis-Vogelenzang-2021002002.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/door-motoren-2021001941.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C23-Voortgangsrapportage-programma-Omgevingswet-2021002081.pdf
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  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 25-6-2021 Beantwoording technische vragen ZB inzake controles motoren 

(2021002106) 

 

2 25-6-2021 Beantwoording art. 36 RvO vragen ZB inzake Bijduinhof 

(2021001599) 

 

3 2-7-2021 Beantwoording vragen Grl inzake meldingen circuit Zandvoort 

bij ODIJ (2021002160) 

 

  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/D1-Beantwoording-technische-vragen-ZB-inzake-controles-motoren-2021002106.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D2-Beantwoording-art-36-RvO-vragen-ZB-inzake-Bijduinhof-2021001599.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D3-Beantwoording-vragen-Grl-inzake-meldingen-circuit-Zandvoort-bij-ODIJ-2021002160.pdf

