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Fractie Stuk Onderwerp Motivering 

HvB A5  

(zie HIER) 

Brief VVE Bloemveld 1 en 

Bloemveld 2 inzake 

plantontwikkeling Park 

Vogelenzang 

De bewoners beroepen zich op de anterieure 

overeenkomst en stellen dat er geen 

schadeclaim kan worden ingediend door de 

projectontwikkelaars. Wij willen hierover het 

debat aangaan in de commissie en met de 

wethouder(s) om de lucht hierover te klaren 

tbv de bewoners van Bloemveld. Ook willen wij 

de rol van de ontwikkelaar bespreken in het 

kader van de anterieure overeenkomst. 

HvB A6 en A6a  

(zie HIER 

en HIER) 

Brief kerken en religieuze 

en levensbeschouwelijke 

organisaties inzake 

kerkenvisie 

Belangrijk voor behoud van ons cultureel 

erfgoed om dit te bespreken in de commissie. 

Welk beleid wordt hiervoor ontwikkeld, wat wil 

het college, hoe gaan we verder? Zie ook het 

stappenplan in de kerkenvisie. 

HvB B1  

(zie HIER) 

Brief dorpsraad 

Bennebroek inzake 

presentatie fietsknelpunt 

Bekslaan 

In de brief wordt door de dorpsraad geklaagd 

over de werkwijze van het ingehuurde 

verkeerskundig bureau en het ontwerpbureau. 

Wij willen graag weten wat er met de input van 

omwonenden is gedaan, hoe de vlag erbij 

hangt en de inhoud van de brief bespreken in 

een debat in de commissievergadering. Dit is 

een gevaarlijk kruispunt dat vraagt om een 

oplossing maar ook om betrokkenheid van 

inwoners. 

HvB C5 en C5a 

(zie HIER 

en HIER) 

Kwaliteitsbeheerplan 

Jeugdhulp en Wmo 2022 

Reden is dat in de aanbiedingsbrief het 

volgende staat: 

 

Opgemerkt moet worden dat met name w.b. 

de uitgaven jeugd de gemeente niet alle 

mogelijkheden tot het vergroten van grip op de 

uitgaven heeft. Dit komt omdat de toegang tot 

jeugdhulp voor het grootste deel niet via de 

gemeente (CJG) loopt, maar via externe 

verwijzers als bijvoorbeeld de huisarts. In 2022 

zal onderzocht worden of (en zo ja, op welke 

manier) ook meer grip op deze route verkregen 

kan worden. Eventueel zal het 

kwaliteitsbeheerplan in 2023 hierop worden 

aangepast. 

 

De raad dient niet te wachten met grip tot in 

2023. Gezien het grote (financiële maar ook 

maatschappelijke) belang is het belangrijk dat 

we hierover al in 2022 worden geïnformeerd 

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/B1a-Brief-dorpsraad-Bennebroek-inzake-presentatie-fietsknelpunt-Bekslaan-2022000980.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
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om te zien of en hoe het kwaliteitsbeheerplan 

kan worden aangepast. 

 


