
1. Schriftelijke vragen, niet zijnde technische of informele vragen, aan het College worden kort en duidelijk geformuleerd en voorzien van de aanduiding 

Artikel 40 RvO. 

2. De vragen worden ingediend bij de griffier die deze vervolgens direct ter kennis brengt van de voorzitter , de overige leden van de Raad en het College. 

3. Beantwoording van de vragen geschiedt schriftelijk binnen 30 dagen in een Collegebrief, de antwoordbrief is gericht aan de vragensteller/fractie en cc aan de gehele raad 

4. Goedkeuring van de Collegebrief en ondertekening door het College is voorwaarde voor verzending via de griffie. 

 

Corsa: 2018000073 1 

Registratielijst Raadsvragen volgens Artikel 40 Reglement van Orde 2018 

 

 Corsa Nr Datum Partij Onderwerp Afgehandeld 

corsanr + datum  

1.  2017024184 

 

14-12-2017 HvB Vervolgvragen n.a.v. 

antwoorden Joods monument 

deel 2 

2017024959 

2.  2017024195 

 

15-12-2017 HvB Sociaal domein 2017024234 

3.  2018000510 

 

10-1-2018 HvB WOC 2018003134 

4.  2018001053 

 

17-1-2018 HvB Werkzaamheden voormalig 

schoolgebouw Kerklaan 

2018002505 

5.  2018001300 23-1-2018 HvB Landje van Van Riessen 2018002818 

6.  2018001978 31-1-2018 CDA/ PvdA Breedplaat betonvloeren 2018002028 

7.  2018002943 9-2-2018 PvdA Bartenweg 2018004305 

8.  2018002946 13-2-2018 HvB Elswoutshoek de te bouwen 

stallen/dierenverblijven 

2018003533 

9.  2018003088 

 

14-2-2018 HvB Duinpolderweg en uitspraken 

wethouder 

2018003200 

10.  2018003804 

 

28-2-2018 PvdA BloemendaalSamen 2018004720 

11.  2018006053 3-4-2018 HvB Chip 2018006987 

8/5/2019 

12.  2018006083 6-4-2018 HvB Haringbuys 2018006619 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Vragen-art-40-RvO-HvB-Vervolgvragen-op-antwoorden-Joods-monument-deel-2-2017024184.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C19-Antwoord-op-vervolgvragen-oorlogsmonument-2017024959.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Vragen-art-40-RvO-HvB-Sociaal-domein-2017024195.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/67-2017024234.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Art-40-RvO-HvB-WOC-2018000510.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C13-Beantwoording-art-40-RvO-vragen-tennispark-WOC-2018003134.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Vragen-art-40-RvO-Werkzaamheden-voormalig-schoolgebouw-Kerklaan-2018001053.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C16-Beantwoording-art-40-RvO-vragen-inzake-CSP-Bennebroek-2018002505.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Art-40-Vragen-HvB-Landje-van-Van-Riesen-2018001300.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C18-Beantwoording-art-40-RvO-vragen-inzake-Landje-van-Van-Riessen-2018002818.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Vragen-art-40-RvO-PvdA-CDA-Breedplaat-betonvloeren-2018001978.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Art-40-vragen-breedplaat-betonvloeren-2018002028.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Art-40-RvO-vragen-fractie-PvdA-Bartenweg-2018002943.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C1-Beantwoording-art-40-RvO-vragen-fractie-PvdA-inzake-grenscorrectie-Bartenweg-Hillegom-2018004305.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Artikel-40-RvO-vragen-inzake-stallen-dierenverblijf-Elswoutshoek-2018002946.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C24-Elswoutshoek-de-te-bouwen-stallen-dierenverblijf-2018003533.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Vragen-art-40-RvO-HvB-Duinpolderweg-en-uitspraken-wethouder-2018003088.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C22-Beantwoording-art-40-RvO-vragen-Duinpolderweg-2018003200.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Art-40-RvO-PvdA-BloemendaalSamen-2018003804.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Art-40-vragen-Bloemendaal-Samen-2018004720.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Vragen-art-40-RvO-Chip-HvB-2018006053.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C6-Beantwoording-art-40-vragen-HvB-inzake-digitale-identiteit-2018006987.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Vragen-art-40-RvO-Haringbuys-HvB-2018006083.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Beantwoording-art-40-RvO-vragen-HvB-inzake-naheffingsaanslag-OB-2014-Haringbuys-2018006619.pdf


1. Schriftelijke vragen, niet zijnde technische of informele vragen, aan het College worden kort en duidelijk geformuleerd en voorzien van de aanduiding 

Artikel 40 RvO. 

2. De vragen worden ingediend bij de griffier die deze vervolgens direct ter kennis brengt van de voorzitter , de overige leden van de Raad en het College. 

3. Beantwoording van de vragen geschiedt schriftelijk binnen 30 dagen in een Collegebrief, de antwoordbrief is gericht aan de vragensteller/fractie en cc aan de gehele raad 

4. Goedkeuring van de Collegebrief en ondertekening door het College is voorwaarde voor verzending via de griffie. 
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13.  2018007054 19-4-2018 HvB Verkeerssituatie Vogelenzang, 

Bennebroek en de positie van 

wethouder Van Rijnberk 

2018007128 

14.  2018007133 23-4-2018 HvB Uitbreiden cameratoezicht 2018008030 

15.  2018007435 25-4-2018 HvB Zendmast KPN 2018007455 

16.  2018007503 30-4-2018 HvB onderzoek Vaart en Duin, 

juridische bijstand, beleid WOB 

aanvragen 

2018008694 inzien na 

inlog in verband met 

de aanwezigheid van 

privacygevoelige 

gegevens, 

geanonimiseerde 

versie 2018009747 

Ook: 2018009201 

17.  2018007615 1-5-2018 HvB Artikel 40 RvO vraag d.d. 30 

april 2018 

2018008694 inzien na 

inlog in verband met 

de aanwezigheid van 

privacygevoelige 

gegevens, 

geanonimiseerde 

versie 2018009747 

Ook: 2018009201 

18.  2018007796 

Bijlage 

(2018007792) 

3-5-2018 HvB Wijziging Bestemmingsplan 

Elswout 

2018008694 inzien na 

inlog in verband met 

de aanwezigheid van 

privacygevoelige 

gegevens, 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Art-40-RvO-vragen-HvB-inzake-verkeerssituatie-Vogelenzang-Bennebroek-en-positie-weth-Van-R-2018007054.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C2-Art-40-RvO-vragen-werkzaamheden-Vogelenzangseweg-c-a-2018007128.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Art-40-RvO-vragen-HvB-cameratoezicht-uitgebreid-en-pinnen-verplicht-tijdens-feesten-2018007133.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/2018008030.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Vragen-art-40-RvO-HvB-Zendmast-KPN-2018007435.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C29-Beantwoording-artikel-40-RvO-vragen-Zendmast-KPN-2018007455.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Art-40-RvO-vragen-HvB-inzage-Vaart-en-Duin-juridische-bijstand-beleid-WOB-aanvragen-2018007503.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Geanonimiseerde-versie-van-2018008694-2018009747.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C2-Beantwoording-art-40-RvO-vragen-inzake-Vaststellingsovereenkomst-2018009201.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/20180501-Artikel-40-RvO-vraag-fractie-HvB-inzake-artikel-40-RvO-vraag-2018007615.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Geanonimiseerde-versie-van-2018008694-2018009747.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C2-Beantwoording-art-40-RvO-vragen-inzake-Vaststellingsovereenkomst-2018009201.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Artikel-40-RvO-fractie-HvB-inzake-BP-wijzigingen-Elswout-2018007796.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Fractie-HVB-Besluitenlijst-bij-art-40-RvO-vragen-bijlage-bij-artikel-40-RvO-vragen-2018007792.pdf


1. Schriftelijke vragen, niet zijnde technische of informele vragen, aan het College worden kort en duidelijk geformuleerd en voorzien van de aanduiding 

Artikel 40 RvO. 

2. De vragen worden ingediend bij de griffier die deze vervolgens direct ter kennis brengt van de voorzitter , de overige leden van de Raad en het College. 
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4. Goedkeuring van de Collegebrief en ondertekening door het College is voorwaarde voor verzending via de griffie. 
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geanonimiseerde 

versie 2018009747 

Ook: 2018009201 

19.  2018008022 7-5-2018 HvB Gemeentelijke advertenties in 

Weekblad 

2018008299 

20.  2018008079 8-5-2018 HvB Ondersteuning vrijwillige 

reddingsbrigade Bloemendaal 

bij strandfeesten 

2018008990 en 

bijlage 

2004010529 

21.  2018008232 

 

9-5-2018 HvB Auto’s scannen Zeeweg 2018009157 

22.  2018008854 inzien 

na inlog in verband 

met de 

aanwezigheid van 

privacygevoelige 

gegevens, 

geanonimiseerde 

versie 2018009296 

15-5-2018 HvB Onderzoek Elswoutshoek, deel 

1 t/m 11 

2018009687 

23.  2018008873 18-5-2018 HvB Verkoop gymzaal 2018009030 

24.  2018009021 18-5-2018 HvB Kafka 2018009677 

25.  2018010412 (niet 

als vragen art 40 

aangemeld, wel zo 

behandeld door 

College. Op verzoek 

18-5-2018 HvB Wob-verzoek 2018008764 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Geanonimiseerde-versie-van-2018008694-2018009747.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C2-Beantwoording-art-40-RvO-vragen-inzake-Vaststellingsovereenkomst-2018009201.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Artikel-40-RvO-vragen-Hart-voor-Bloemendaal-advertenties-Weekblad-2018008022.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C12-Artikel-40-vragen-bezorging-Nieuwsblad-Bloemendaal-2018008299.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Art-40-RvO-vraag-HvB-ondersteuning-vrijwillige-reddingsbrigade-Bldaal-bij-strandfeesten-2018008079.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Ondersteuning-vrijwillige-reddingsbrigade-Bloemendaal-bij-strandfeesten-2018008990.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/bw-vrijwillige-reddingsbrigade-bloemendaal-2004010529.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Vragen-art-40-RvO-HvB-Auto-s-scannen-Zeeweg-2018008232.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/auto-s-scannen-Zeeweg-2018009157.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Vragen-art-40-RvO-Onderzoek-Elswoutshoek-geanonimiseerd-2018009296.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C4-Antwoorden-art-40-RvO-HvB-Onderzoek-Elswoutshoek-2018009687.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Vragen-art-40-RvO-HvB-Verkoop-Gymzaal-2018008873.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/art-40-vragen-verkoop-gymzaal-Bennebroek-2018009030.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Vragen-art-40-RvO-HvB-Kafka-2018009021.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Vragen-art-40-RvO-HvB-Kafka-2018009677.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C21-vragen-mevr-Roos-Wob-verzoek-2018010412.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Vragen-mevrouw-Roos-mbt-Wob-verzoek-2018008764.pdf


1. Schriftelijke vragen, niet zijnde technische of informele vragen, aan het College worden kort en duidelijk geformuleerd en voorzien van de aanduiding 

Artikel 40 RvO. 

2. De vragen worden ingediend bij de griffier die deze vervolgens direct ter kennis brengt van de voorzitter , de overige leden van de Raad en het College. 
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4. Goedkeuring van de Collegebrief en ondertekening door het College is voorwaarde voor verzending via de griffie. 
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van mevr. Roos op 

de lijst) 

26.  2018009120 25-5-2018 HvB Voorgenomen verkoop 

voormalige gymzaal St. 

Franciscusschool 

2018009130 

27.  2018009454 

 

30-5-2018 HvB Broedende gans 2018009700 

28.  2018009587 inzien 

na inlog in verband 

met de 

aanwezigheid van 

privacygevoelige 

gegevens, 

geanonimiseerde 

versie 2018009883 

30-5 2018 HvB Aanvullende vragen verplicht 

pinnen 

2018010640 

29.  2018009588 30-5-2018 HvB Aanvullende vragen auto´s 

scannen Zeeweg 

2018010640 

30.  2018009416 31-5-2018 HvB Brief burgemeester 2018009697 

31.  2018009583 inzien 

na inlog in verband 

met de 

aanwezigheid van 

privacygevoelige 

gegevens, 

geanonimiseerde 

versie 2018009730 

5-6-2018 HvB Dossier koepel Haarlem 2018009932 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Artikel-40-RvO-vragen-HvB-inzake-gymzaal-st-Franciscus-te-Bennebroek-2018009120.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/art-40-vragen-Verkoop-gymzaal-Bennebroek-2018009130.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Vragen-art-40-RvO-HvB-Broedende-gans-2018009454.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Vragen-art-40-RvO-HvB-Broedende-gans-2018009700.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Vragen-art-40-RvO-HvB-verplicht-pinnen-geanonimiseerde-versie-2018009883.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C12-Beantwoording-aanvullende-art-40-RvO-vragen-fractie-HvB-inzake-strandpaviljoens-ed-2018010640.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Aanvullende-vragen-autos-scannen-aan-de-Zeeweg-2018009588.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C12-Beantwoording-aanvullende-art-40-RvO-vragen-fractie-HvB-inzake-strandpaviljoens-ed-2018010640.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Vragen-art-40-RvO-HvB-Brief-burgemeester-2018009416.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C10-Antwoorden-vragen-art-40-RvO-HvB-Brief-burgemeester-2018009697.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Dossier-Koepel-Haarlem-art-40-RvO-HvB-geanonimiseerde-versie-2018009730.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Beantwoording-art-40-RvO-HvB-inzake-besluit-gebouw-de-Koepel-te-Haarlem-2018009932.pdf
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32.  2018009808 inzien 

na inlog in verband 

met de 

aanwezigheid van 

privacygevoelige 

gegevens, 

geanonimiseerde 

versie 2018009809 

7-6-2018 HvB Onderzoek back-up 2018013700 

33.  2018009882 12-6-2018 HvB Poortgebouw Duin en Vaart 2019004460 

34.  2018009923 13-6-2018 HvB Hockeyvereniging 2018009929 

35.  2018009957 14-6-2018 HvB Handhaving geluidsnorm 2018013537 

36.  2018011798 24-7-2018 HvB RO medewerker 2018014296 

37.  2018012601 inzien 

na inlog in verband 

met de 

aanwezigheid van 

privacygevoelige 

gegevens,  

geanonimiseerde 

versie 2018012602 

8-8-2018 HvB Mailwisselingen 2018014298 

38.  2018012489 inzien 

na inlog in verband 

met de 

aanwezigheid van 

privacy gevoelige 

09-08-2018 HvB Hoffman recherche rapporten 2018014300 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Vragen-art-40-RvO-HvB-Onderzoek-back-up-geanonimiseerde-versie-2018009809.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C36-Beantwoording-art-40-RvO-HvB-Integriteitsmeldingen-2018013700.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Artikel-40-RvO-vragen-fractie-HvB-inzake-Vaststellingsov-Vaart-en-Duin-Elswout-2018009882.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C18-Beantwoording-art-40-vragen-HvB-mbt-collegebrief-van-5-juni-2018-aan-raadslid-Slewe-2019004460.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Vragen-art-40-RvO-HvB-Hockeyvereniging-2018009923.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C27-Antwoorden-vragen-art-40-RvO-Steun-hockeyverenigingen-HvB-2018009929.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Artikel-40-RvO-vragen-fractie-HvB-inzake-handhaving-geluidsnormen-2018009957.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C30-ARt-40-RvO-HvB-Handhaving-geluidsnorm-2018013537.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Art-40-RvO-fractie-HvB-nevenactiviteiten-RO-medewe-2018011798.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C27-Brief-art-40-RvO-HvB-Nevenactiviteiten-ambtenaar-2018014296.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Vragen-art-40-RvO-HvB-Mailwisselingen-geanonimiseerd-2018012602.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/art-40-RvO-vragen-HvBldl-Mailwisselingen-2018014298.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C5-Beantwoording-art-40-RvO-vragen-HvB-inzake-Hoffmann-recherche-rapporten-2018014300.pdf
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gegevens,   

geanonimiseerde 

versie 2018012490 

39.  2018012505 09-08-2018 HvB Website Gemeente 

Bloemendaal 

2018012864 

 

40.  2018012954 24-8-2018 PvdA ontwikkelingen aan de 

Zandlaan in Bennebroek 

2018013321 

41.  2018013097 31-08-2018 

(ingediend 

20-8-2018) 

HvB Aangifte raadsleden 2018014288 

42.  2018013707 10-09-2018 HvB Website gemeente, vervolg Er is een antwoord 

gekomen 

2018014112, dhr. 

Slewe heeft gevraagd 

om rectificatie. 

Nieuwe brief 

2018015042 

43.  2018013697 inzien 

na inlog in verband 

met de 

aanwezigheid van 

privacygevoelige 

gegevens,  

geanonimiseerde 

versie 2018013698 

31-08-2018 HvB Reactie college aan HD 2018014119 

44.  2018013928 14-09-2018 HvB Verslagen driehoek 2018013950 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/20180809-Geanonim-versieArt-40RvO-HvB-Hoffman-recherche-rap-2018012490.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/20180809-Artikel-40-RvO-HvB-inzake-Website-Gemeente-Bloemendaal-2018012505.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C16-Beantwoording-artikel-40-RvO-vragen-inzake-de-website-van-de-gemeente-Bloemendaal-2018012864.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Ontwikkelingen-aan-de-Zandlaan-in-Bennebroek-fractie-PvdA-2018012954.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/2018013321.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Artikel-40-RvO-vragen-fractie-HvB-inzake-aangifte-tegen-raadsleden-2018013097.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C16-Beantwoording-art-40-RvO-vragen-aangifte-tegen-raadsleden-2018014288.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Art-40-RvO-HvB-website-gemeente-vervolg-2018013707.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C1-Beantwoording-aanvulling-artikel-40-RvO-fractie-HvB-inzake-website-gemeente-Bloemendaal-2018014112.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/verzoek-rectificatie-reactie-college-art-40-RvO-website-2018015042.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Vragen-art-40-RvO-HvB-Reactie-college-aan-HD-geanonimiseerde-versie-2018013698.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C58-Neantwoording-art-40-RvO-HvB-Reactie-College-Haarlems-Dagblad-2018014119.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Vraag-art-40-RvO-HvB-Verslagen-driehoek-2018013928.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C59-Beantwoording-art-40-RvO-HvB-Verslagen-driehoek-2018013950.pdf


1. Schriftelijke vragen, niet zijnde technische of informele vragen, aan het College worden kort en duidelijk geformuleerd en voorzien van de aanduiding 

Artikel 40 RvO. 

2. De vragen worden ingediend bij de griffier die deze vervolgens direct ter kennis brengt van de voorzitter , de overige leden van de Raad en het College. 

3. Beantwoording van de vragen geschiedt schriftelijk binnen 30 dagen in een Collegebrief, de antwoordbrief is gericht aan de vragensteller/fractie en cc aan de gehele raad 

4. Goedkeuring van de Collegebrief en ondertekening door het College is voorwaarde voor verzending via de griffie. 

 

Corsa: 2018000073 7 

45.  2018014278 25-09-2018 HvB Rapport Rekenkamercommissie 2018015181 

46.  2018014836 5-10-2018 HvB Mailwisselingen, deel 2 2018014896 

2018016889 

47.  2018014845 5-10-2018 HvB Corsanummers op besluitenlijst 

college 

2018015425 

48.  2018015528 inzien 

na inlog in verband 

met de 

aanwezigheid van 

privacygevoelige en 

vertrouwelijke 

gegevens. 

Openbare versie 

2018015529  

24-10-2018 HvB Onderzoek juni/juli 2014 2018016407 inzien na 

inlog in verband met 

de aanwezigheid van 

vertrouwelijke 

gegevens. Openbare 

versie 2019004803. 

49.  2018015551 inzien 

na inlog in verband 

met de 

aanwezigheid van 

privacygevoelige en 

vertrouwelijke 

gegevens. 

Openbare versie 

2018015552 

25-10-2018 HvB Interne mails 2018016676 

50.  2018015553 inzien 

na inlog in verband 

met de 

aanwezigheid van 

25-10-2018 HvB Petitie 2018016158 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Vragen-art-40-RvO-HvB-Rapport-Rekenkamercommissie-2018014278.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C29-Vragen-art-40-RvO-HvB-Rapport-Rekenkamercommissie-2018015181.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/20181005-Artikel-40-RvO-vragen-fractie-HvB-inzake-mailwisselingen-2018014836.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C32-art-40-RvO-HvB-Mailwisselingen-deel-2-2018014896.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C27-Beantwoording-reactie-op-beantw-art-40-fractie-HvB-inzake-compleet-dossier-Hoffmann-2018016889.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Vragen-art-40-RvO-HvB-Corsanummers-op-besluitenlijst-college-2018014845.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C1-Beantwoording-art-40-RvO-vragen-besluitenlijst-besluiten-en-corsanummers-2018015425.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Vraag-art-40-RvO-HvB-Onderzoek-juni-juli-2014-geanonimiseerde-versie-2018015529.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/juli-2014-openbaar-2019004803.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Vragen-art-40-RvO-HvB-Interne-mails-geanonimiseeerde-versie-2018015552.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C-beantwoording-art-40-RvO-vragen-mbt-interne-mails-2018016676.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Antwoord-vraag-art-40-RvO-Petitie-2018016158.pdf


1. Schriftelijke vragen, niet zijnde technische of informele vragen, aan het College worden kort en duidelijk geformuleerd en voorzien van de aanduiding 

Artikel 40 RvO. 

2. De vragen worden ingediend bij de griffier die deze vervolgens direct ter kennis brengt van de voorzitter , de overige leden van de Raad en het College. 

3. Beantwoording van de vragen geschiedt schriftelijk binnen 30 dagen in een Collegebrief, de antwoordbrief is gericht aan de vragensteller/fractie en cc aan de gehele raad 

4. Goedkeuring van de Collegebrief en ondertekening door het College is voorwaarde voor verzending via de griffie. 
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privacygevoelige en 

vertrouwelijke 

gegevens. 

Openbare versie 

2018015554  

51.  2018017643 12-12-2018 GrL Monumentenbeleid 2018017873 

52.   17-12-2019 LB Blekersveldgroen 2018018030 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Vragen-art-40-RvO-HvB-Petitie-geanonimiseerde-versie-2018015554.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Vragen-art-40-RvO-GL-monumenten-en-villa-s-met-karakteristieke-architectuu-2018017643.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Art-40-RvO-GL-Cultureel-erfgoed-2018017873.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Art-40-RvO-Blekersveld-LB-2018018030.pdf

