
Agendapunt 22 Lijst met Ingekomen Stukken 17 december 2020 

 

Voorgesteld om te agenderen: 

 

 

di 15-12-2020 11:26 

rob slewe  

Onderwerp: A 11 en a 12 s.v.p. agenderen voor de commissie 

alvast bedankt 

 

groet 

 

Rob slewe  

ZB 

 

Zie: 

A11 Bericht burgemeester op verzoek van Zelfstandig Bloemendaal 

(2020004549), in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2020004550) 

A12 Bericht inwoner inzake rooftop energy op verzoek van 

Zelfstandig Bloemendaal (2020004551) 

 

 

 

di 15-12-2020 11:48 

rob slewe  

Onderwerp: C22 graag agenderen 

Alvast bedankt 

 

groet 

 

Rob Slewe 

ZB 

 

Zie: 

C22 Aanbiedingsbrief prestatieafspraken Pré Wonen en Brederode 

Wonen (2020004560) 

C22a Prestatieafspraken 

2021 Brederode Wonen 

Pre Wonen (2020004557) 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A11a-Bericht-burgemeester-op-verzoek-van-Zelfstandig-Bloemendaal-geanonimiseerd-2020004550.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A12-Bericht-inwoner-inzake-rooftop-energy-op-verzoek-van-Zelfstandig-Bloemendaal-2020004551.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C22-Aanbiedingsbrief-prestatieafspraken-Pre-Wonen-en-Brederode-Wonen-2020004560.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C22a-Prestatieafspraken-2021-Brederode-Wonen-Pre-Wonen-2020004557.pdf


do 17-12-2020 10:40 

Marielys Roos 

Onderwerp: verzoek agendering LIS 

Voor de agendering van stukken door Hart voor Bloemendaal: 

A11: de kap van bomen in het PWN gebied. Verwezen wordt naar de facebookpagina van de 

burgemeester waar is aangekondigd dat gekapt wordt in het gebied achter de Hoge Duin en 

Daalseweg in Bloemendaal in PWN gebied. Daaraan ligt een beheerplan ten grondslag. Graag 

bespreken in de commissie aangezien de kap van bomen in aanliggend Nataura 2000-gebied wordt 

verklaard door brandgevoeligheid en ivm veiligheid wordt gebracht. Inzicht te verkrijgen in dit plan: 

hoeveel bomen, is sprake van achterstallig onderhoud en wat is precies de brandgevoeligheid enz; 

A15 en B1: het verdwijnen van manege de Naaldenhof: hoe vaart de wethouder in overleg met 

Zandvoort, welke mogelijkheden zijn er voor behoud, is er plek in Bloemendaal, hoe verloopt 

communicatie naar inwoners? 

In samenhang A28, C14 en C19: Jeugdzorg, sociaal domein derde kwartaal uitkomst en bespreken 

inkoop zorg in jan 2021 en hoe meer grip te krijgen op uitgaven jeugdzorg 

C20 en C22: stand van zaken huisvesting statushouders in woningen van corporaties: hoe nu verder 

met de huisvesting van statushouders en verwachtingen voor 2022 ev en beleid van corporaties, 

prestatieafspraken/regelgeving algemeen, beschikbare ruimte, mogelijkheden toe te wijzen 

woningen door college, doorstroming ivm gezinshereniging enz 

D 2: kwaliteit behandeling bezwaarschriften nav vragen van LB 

 

Zie: 

A11 Bericht burgemeester op verzoek van Zelfstandig Bloemendaal 

(2020004549), in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2020004550) 

 

A15 Brief inwoner inzake optie tot herplaatsing “Stal de 
Naaldenhof” (2020004615), in te zien na inlog, bevat 
persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2020004616) 

 

B1 Brief inwoners nav vragenhalfuur raadsvergadering 12 

november 2020 (2020004288), in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie : (2020004349) 

 

A28 Resultaten onderzoek Leidse universiteit jeugdzorg 

(2020004714), in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2020004715) 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A11a-Bericht-burgemeester-op-verzoek-van-Zelfstandig-Bloemendaal-geanonimiseerd-2020004550.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A15a-Brief-inwoner-inzake-optie-tot-herplaatsing-Stal-de-Naaldenhof-geanonimiseerd-2020004616.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/B1a-Brief-inwoners-nav-vragenhalfuur-raadsvergadering-12-november-2020-geanonimiseerd-2020004349.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A28a-Resultaten-onderzoek-Leidse-universiteit-jeugdzorg-geanonimiseerd-2020004715.pdf


C14 Informatie lasten en baten sociaal domein 3e kwartaal 2020 

(2020004446) 

 

C19 Aanbiedingsbrief kwaliteitsbeheerplan Jeugdhulp en Wmo 

2021 (2020004348) 

A19a Kwaliteitsbeheerplan 

Jeugdhulp en Wmo 2021 

(2020004346) 

 

C20 Mutaties corporatiewoningen en gehuisveste statushouders 

(2020004668) Het College wenst hiermee tevens de art. 36 

RvO vragen van ZB inzake sociale woningbouw Aerdenhout af 

te doen (kenmerk 202004680). 

 

C22 Aanbiedingsbrief prestatieafspraken Pré Wonen en Brederode 

Wonen (2020004560) 

C22a Prestatieafspraken 

2021 Brederode Wonen 

Pre Wonen (2020004557) 

 

D2 Beantwoording art. 36 RvO vragen LB inzake kwaliteit 

behandeling bezwaarschriften (2020004353) 

Bijlage 1 brief van 28 

januari (2020000375) 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C14-Informatie-lasten-en-baten-sociaal-domein-3e-kwartaal-2020-2020004446.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C19-Aanbiedingsbrief-kwaliteitsbeheerplan-Jeugdhulp-en-Wmo-2021-2020004348.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A19a-Kwaliteitsbeheerplan-Jeugdhulp-en-Wmo-2021-2020004346.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C20-Mutaties-corporatiewoningen-en-gehuisveste-statushouders-2020004668.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C22-Aanbiedingsbrief-prestatieafspraken-Pre-Wonen-en-Brederode-Wonen-2020004560.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C22a-Prestatieafspraken-2021-Brederode-Wonen-Pre-Wonen-2020004557.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D2-Beantwoording-art-36-RvO-vragen-LB-inzake-kwaliteit-behandeling-bezwaarschriften-2020004353.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D21-Beantwoording-vragen-LB-inzake-invulling-artikel-170d-Gemeentewet-2020000375.pdf

