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Lijst ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 21 april 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 11-3-2022 Brief inwoner nav aangenomen motie verkeersveiligheid 

Zeeweg (2022000865), in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2022000866) 

A1b Voorstel 

oversteekplaats kop 

Zeeweg (2022000867) 

A1c Voorstel ophogen 

bermen Zeeweg 

(2022000868) 

2 16-3-2022 Brief werkgroep bereikbaarheid nav bijeenkomst 13 oktober 

2021 (2022000905) 

A2a Reactie op brief aan 

raadsleden gemeente 

Hillegom (2022000906) 

A2b Concept overzicht 

knelpunten opgehaald 

tijdens de bijeenkomst van 

13 oktober 2021. 

(2022000907) 

3 23-3-2022 Position Paper ministerie Infrastructuur en Waterstaat VTH, 

milieu (2022000952) 

 

4 31-3-2022 Uitnodiging Dutch grand prix aan nieuwe gemeenteraad 

(2022000993) 

 

5 1-4-2022 Brief VVE Bloemveld 1 en Bloemveld 2 inzake planontwikkeling 

Park Vogelenzang (2022000292) 

 

6 6-4-2022 Brief kerken en religieuze en levensbeschouwelijke 

organisaties inzake kerkenvisie (2022001053) 

A6a Rapport Kerk & Visie 

(2022001054) 

7 6-4-2022 Aanbiedingsbrief jaarstukken GR  Bereikbaarheid 

(2022001067) 

A7a Ontwerp-Jaarverslag 

2021 GR Bereikbaarheid 

(2022001066) 

A7b Ontwerp-Jaarplan 

2023 GR Bereikbaarheid 

(2022001065) 

8 6-4-2022 Brief Rekenkamercommissie inzake resultaten vooronderzoek 

GBKZ (2022001105) 

 

9 6-4-2022 Felicitatiebrief VRK (2022001109)  

10 7-4-2022 Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting MRA (2022001114) A10a Notitie Concept 

Meerjarenbegroting 2021-

2024 MRA (2022001115) 

A10b Concept 

Meerjarenbegroting MRA 

2021-2024 (2022001116) 

De MRA agenda, zie HIER 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A1a-Brief-inwoner-nav-aangenomen-motie-verkeersveiligheid-Zeeweg-2022000866.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A1b-Voorstel-oversteekplaats-kop-Zeeweg-2022000867.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A1c-Voorstel-ophogen-bermen-Zeeweg-2022000868.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A2-Brief-werkgroep-bereikbaarheid-nav-bijeenkomst-13-oktober-2021-2022000905.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A2a-Reactie-op-brief-aan-raadsleden-gemeente-Hillegom-2022000906.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A2b-Concept-overzicht-knelpunten-opgehaald-tijdens-de-bijeenkomst-van-13-oktober-2021-2022000907.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A3-Position-Paper-ministerie-Infrastructuur-en-Waterstaat-VTH-milieu-2022000952.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A4-Uitnodiging-dutch-grand-prix-aan-nieuwe-gemeenteraad-2022000993.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A5-Brief-VVE-Bloemveld-1-en-Bloemveld-2-inzake-plantontwikkeling-Park-Vogelenzang-2022000292.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A6-Brief-kerken-en-religieuze-en-levensbeschouwelijke-organisaties-inzake-kerkenvisie-2022001053.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A6a-Rapport-Kerk-Visie-2022001054.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A7-Aanbiedingsbrief-jaarstukken-GR-Bereikbaarheid-2022001067.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A7a-Ontwerp-Jaarverslag-2021-GR-Bereikbaarheid-2022001066.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A7b-Ontwerp-Jaarplan-2023-GR-Bereikbaarheid-2022001065.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A8-Brief-Rekenkamercommissie-inzake-resultaten-vooronderzoek-GBKZ-2022001105.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A9-Felicitatiebrief-VRK-2022001109.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A10-Aanbiedingsbrief-meerjarenbegroting-MRA-2022001114.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A10a-Notitie-Concept-Meerjarenbegroting-2021-2024-MRA-2022001115.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A10b-Concept-Meerjarenbegroting-MRA-2021-2024-2022001116.pdf
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/agenda/
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Samenwerkingsafspraken 

zie HIER 

11 8-4-2022 Brief HvB inzake extra raadsvergadering ivm ontwikkelingen 

Oldenhove (2022001135) 

Geplaatst op verzoek van HvB 

 

12 8-4-2022 Vragen HvB inzake vertrek gemeentesecretaris (2022001136) 

Geplaatst op verzoek van HvB 

 

13 13-4-2022 Brief AEB inzake toekomstige samenwerking (2022001171)  

14 15-4-2022 Brief jeugdzorg Nederland inzake nieuwe website 

(2022001218) 

 

15 15-4-2022 Brief vanuit de omwonenden inzake de plannen terrein 

Bos/Plantage (2022001209), in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2022001219) 

 

16 20-4-2022 Aanbiedingsbrief Jaarrekening GR Paswerk (2022001269) A16a Jaarrekening GR 

Paswerk (2022001249) 

A16b Begeleidende brief 

accountant bij 

controleverklaring 

(2022001251) 

A16c Controleverklaring 

accountant (2022001250) 

17 20-4-2022 Aanbiedingsbrief KNVB: voetbal, meer dan een sport 

(2022001271) 

A17a Brief KNVB: Voetbal 

meer dan een sport 

(2022001253) 

A17b Advertentie KNVB 

(2022001254) 

A17c Persbericht KNVB 

(2022001255) 

  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 24-3-2022 Brief dorpsraad Bennebroek inzake presentatie fietsknelpunt 

Bekslaan (2022000979), in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2022000980) 

 

2 14-4-2022 Aanbiedingsbrief Kunsten 92 inzake oproep aan gemeenten 

(2022001210) 

B2a Brief Kunsten 92 

inzake oproep aan 

gemeenten (2022001176) 

B2b Gemeenten overzicht 

verdeling 120 mln in 2020 

gemeenten culturele 

infrastructuur 

(2022001177) 

B2c Gemeenten overzicht 

verdeling 150 mln in 2021 

ter ondersteuning van de 

lokale culturele 

infrastructuur per 

gemeente (2022001178) 

https://www.metropoolregioamsterdam.nl/wp-content/uploads/2021/12/Definitieve-Samenwerkingsafspraken-MRA-2021.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A11-Brief-HvB-inzake-extra-raadsvergadering-ivm-ontwikkelingen-Oldenhove-2022001135.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A12-Vragen-HvB-inzake-vertrek-gemeentesecretaris-2022001136.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A13-Brief-AEB-inzake-toekomstige-samenwerking-2022001171.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A14-Brief-jeugzorg-Nederland-inzake-nieuwe-website-2022001218.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Plantage-geanonimiseerd-2022001219.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A16-Aanbiedingsbrief-Jaarrekening-GR-Paswerk-2022001269.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A16a-Jaarrekening-GR-Paswerk-2022001249.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A16b-Begeleidende-brief-accountant-bij-controleverklaring-2022001251.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A16c-Controleverklaring-accountant-2022001250.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A17-Aanbiedingsbrief-KNVB-voetbal-meer-dan-een-sport-2022001271.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A17a-Brief-KNVB-Voetbal-meer-dan-een-sport-2022001253.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A17b-Advertentie-KNVB-2022001254.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A17c-Persbericht-KNVB-2022001255.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/B1a-Brief-dorpsraad-Bennebroek-inzake-presentatie-fietsknelpunt-Bekslaan-2022000980.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/B2-Aanbiedingsbrief-Kunsten-92-inzake-oproep-aan-gemeenten-2022001210.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/B2a-Brief-Kunsten-92-inzake-oproep-aan-gemeenten-2022001176.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/B2b-Gemeenten-overzicht-verdeling-120-mln-in-2020-gemeenten-culturele-infrastructuur-2022001177.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/B2c-Gemeenten-overzicht-verdeling-150-mln-in-2021-ter-ondersteuning-van-de-lokale-culturel-2022001178.pdf
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3 19-4-2022 Verzoek inwoner verlengen ligplaats (2022000044), in te zien 

na inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: 

(2022001231) 

B3b Reactie inzake 

verzoek aanhouden 

ligplaats overgangsrecht 

(2022001232), in te zien 

na inlog, bevat 

persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: 

(2022001233) 

  C Brieven van het College aan de Raad – de 

Collegebrieven 

De brieven van het College aan de Raad zijn openbaar. 

 

 

1 10-3-2022 Retourneren gegevensdragers (2022000709)  

2 10-3-2022 Aanbiedingsbrief beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering 

Wet 

kinderopvang Bloemendaal 2022 (2022000639) 

C2a Beleidsregels 

gemeentelijke taken 

uitvoering 

Wet kinderopvang 

Bloemendaal 2022 

(2022000636) 

 

3 11-3-2022 Overzicht raadsvragen, inlichtingenverzoeken, Wob-verzoeken 

ed (2022000710) 

 

4 16-3-2022 Onderzoek naar Wederopbouw monumenten in Bloemendaal 

(2022000586) 

 

5 18-3-2022 Aanbiedingsbrief kwaliteitsbeheerplan jeugdhulp en Wmo- 

versie 2022 (2022000757) 

C5a Kwaliteitsbeheerplan 

Jeugdhulp en Wmo 2022 

(2022000926) 

C5b Was - wordt tabel 

kwaliteitsbeheerplan Wmo 

en Jeugd maart 2022 

(2022000685) 

6 18-3-2022 Energietoeslag (2022000902)  

7 18-3-2022 Beantwoording TCS 187 inzake uitkomst overleg sportcoaches 

met verenigingen (2022000781) 

 

8 18-3-2022 Vluchtelingen uit Oekraïne (2022000889)  

9 24-3-2022 Nieuwbouw brandweer Bennebroek (2022000970)  

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/B3a-Verzoek-inwoner-verlengen-ligplaats-geanonimiseerd-2022001231.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/B3c-Reactie-inzake-verzoek-aanhouden-ligplaats-overgangsrecht-geanonimiseerd-2022001233.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C1-Retourneren-gegevensdragers-2022000709.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C2-Beleidsregels-gemeentelijke-taken-uitvoering-Wetkinderopvang-Bloemendaal-2022-2022000639.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C2a-Beleidsregels-gemeentelijke-taken-uitvoeringWet-kinderopvang-Bloemendaal-2022-2022000636.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C3-Overzicht-raadsvragen-inlichtingenvezoeken-Wob-verzoeken-ed-2022000710.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C4-Onderzoek-naar-Wederopbouw-monumenten-in-Bloemendaal-2022000586.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C5-Aanbiedingsbrief-kwaliteitsbeheerplan-jeugdhulp-en-Wmo-versie-2022-2022000757.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C5a-Kwaliteitsbeheerplan-Jeugdhulp-en-WMO-2022-2022000926.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C5b-Was-wordt-tabel-kwaliteitsbeheerplan-Wmo-en-Jeugd-maart-2022-2022000685.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C6-Energietoeslag-2022000902.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C7-Beantwoording-TCS-187-inzake-uitkomst-overleg-sportcoaches-met-verenigingen-2022000781.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C8-Vluchtelingen-uit-Oekraine-2022000889.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C9-Nieuwbouw-brandweer-Bennebroek-2022000970.pdf
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    10 1-4-2022 Aanbiedingsbrief beleid Economisch daklozen (2022000935) C10a Beleid economisch 

daklozen 2022 

(2022000934) 

11 1-4-2022 Overzicht reacties gemeenteraden verwervingsstrategie 

 beschermd wonen (2022000936) 

 

12 1-4-2022 Aanbiedingsbrief Corona impact monitor, versie 5 (maart 

2022) (2022000958) 

C12a Corona impact 

monitor 5 (maart 2022) 

(2022000957) 

13 6-4-2022 Informatiebrief F1 Zandvoort - Evaluatie 2021 en stand van 

zaken (2022000711) 

 

14 20-4-2022 Beantwoording TR 131 inzake energietoeslag (2022001147)  

  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 13-4-2022 Beantwoording art. 36 vragen Groenlinks, PvdA inzake 

prestatieafspraken (2022001057) 

 

  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 tav gemeenteraadsverkiezingen en 

collegevorming 

 

1 18-3-2022 Brief sportinnovator inzake collegeprogramma (2022000928)  

2 22-3-2022 Brief bouwend Nederland inzake coalitieonderhandelingen 

(2022000948) 

 

3 23-3-2022 Brief CNV inzake speerpunten in nieuwe periode 

(2022000954) 

 

4 23-3-2022 Aanbiedingsbrief ondernemersmanifest ONL (2022000960) F4a Ondernemersmanifest 

ONL (2022000961) 

5 23-3-2022 Brief Stedin inzake aandachtspunten energie-infrastructuur 

(2022000962) 

 

6 24-3-2022 Brief Holland Solar inzake zonne-energieprojecten 

(2022000981) 

 

7 24-3-2022 Brief Jantje beton inzake aandacht voor het spelende kind 

(2022000290) 

 

8 25-3-2022 Brief Samen werken voor werk (2022000291)  

9 25-3-2022 Handreiking Kunsten ’92 inzake Cultuur in de college-

akkoorden (2022000974) 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C10-Aanbiedingsbrief-beleid-Economisch-daklozen-2022000935.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C10a-Beleid-economisch-daklozen-2022-2022000934.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C11-Overzicht-reacties-gemeenteraden-verwervingsstrategie-beschermd-wonen-2022000936.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C12-Aanbiedingsbrief-Corona-impact-monitor-versie-5-maart-2022-2022000958.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C12a-Corona-impact-monitor-5-maart-2022-2022000957.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C13-Informatiebrief-F1-Zandvoort-Evaluatie-2021-en-stand-van-zaken-2022000711.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C14-Beantwoording-TR-131-inzake-energietoeslag-2022001147.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D1-Beantwoording-art-36-vragen-Groenlinks-PvdA-inzake-prestatieafspraken-2022001057.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/F1-Brief-sportinnovator-inzake-collegeprogramma-2022000928.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/F2-Brief-bouwend-Nederland-inzake-coalititeonderhandelingen-2022000948.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/F3-Brief-CNV-inzake-speerpunten-in-nieuwe-periode-2022000954.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/F4-Aanbiedingsbrief-ondernemersmanifest-ONL-2022000960.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/F4a-Ondernemersmanifest-ONL-2022000961.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/F5-Brief-Stedin-inzake-aandachtspunten-energie-infrastructuur-2022000962.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/F6-Brief-Holland-Solar-inzake-zonne-energieprojecten-2022000981.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/F7-Brief-Jantje-beton-inzake-aandacht-voor-het-spelende-kind-2022000290.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/F8-Brief-Samen-werken-voor-werk-2022000291.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/F9-Handreiking-Kunsten-92-inzake-Cultuur-in-de-college-akkoorden-2022000974.pdf


 

Registratienummer: 2022000830 

 

 

5 

10 25-3-2022 Aanbiedingsbrief erfgoedpamflet (2022000986) F10a Erfgoedpamflet 

(2022000976) 

11 25-3-2022 Brief NLPO inzake sterke lokale publieke media instellingen 

(2022000987) 

 

12 25-3-2022 Brief Liander tbv nieuwe raadsperiode (2022000988)  

13 31-3-2022 Brief Word Fairtrade Gemeente zet Eerlijke Handel in het 

coalitieakkoord (2022001039) 

 

14 31-3-2022 Brief stichting lezen en schrijven inzake laaggeletterdheid 

(2022001041) 

 

15 31-3-2022 Brief NAL inzake belang laadinfrastructuur tav komende 

gemeentelijke bestuursperiode (2022001042) 

 

16 31-3-2022 Brief JOGG inzake preventie (2022001044)  

17 31-3-2022 Brief raad voor het openbaar bestuur (2022001018)  

18 1-4-2022 Brief Elaadnl inzake laadinfrastructuur (2022001020)  

19 1-4-2022 Brief hoogheemraadschap Rijnland inzake waterbeheer 

(2022001047) 

 

20 1-4-2022 Aanbevelingen JongRES coalitievorming gemeenteraad 22-26 

(2022001051) 

 

21 1-4-2022 Factsheet Amsterdam Economic Board (2022001056)  

22 1-4-2022 Brief ruimte voor collectief wonen (2022001058) F22a Manifest Passend 

beleid voor collectieve en 

andere woonvormen 

(2022001059) 

23 6-4-2022 Brief ALS Patients Connected inzake ALS protocol ter 

verbetering uitvoering Wmo (2022000293) 

 

24 6-4-2022 Brief Fietsersbond inzake vergroten fietsveiligheid 

(2022001106) 

 

25 6-4-2022 Brief Kinderombudsman inzake kinderrechttoets 

(2022001081) 

 

26 7-4-2022 Brief maag, lever en darmstichting inzake openbare toiletten 

(2022001112) 

 

27 12-4-2022 Brief ONL inzake nadeelcompensatie (2022001146)  

28 14-4-2022 Brief stichting circulair west inzake circulaire kansen 

(2022001173) 

F28a Blauwdruk duurzame 

woonwijk (2022001174) 

29 15-4-2022 Brief VOO inzake openbaar onderwijs (2022001212)  

30 20-4-2022 Oproep Vereniging Eigen Huis aan de gemeenteraden in 

Nederland (2022001260) 

 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/F10-Aanbiedingsbrief-erfgoedpamflet-2022000986.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/F10a-Erfgoedpamflet-2022000976.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/F11-Brief-NLPO-inzake-sterke-lokale-publieke-media-instellingen-2022000987.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/F12-Brief-Liander-tbv-nieuwe-raadsperiode-2022000988.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/F13-Brief-Word-Fairtrade-Gemeente-zet-Eerlijke-Handel-in-het-coalitieakkoord-2022001039.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/F14-Brief-stichting-lezen-en-schrijven-inzake-laaggeletterdheid-2022001041.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/F15-Brief-NAL-inzake-belang-laadinfrastructuur-tav-komende-gemeentelijke-bestuursperiode-2022001042.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/F16-Brief-JOGG-inzake-preventie-2022001044.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/F17-Brief-raad-voor-het-openbaar-bestuur-2022001018.pdf
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