
Lijst ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 2 juli 2020
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 28-5-2020 Kaderbrief Provincie Noord-Holland financieel toezicht 2021 
(2020001544)

2 28-5-2020 Brief Stichting Ons Bloemendaal inzake voorgestelde 
bezuinigingen (2020002046), in te zien na inlog, bevat 
persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2020002097)

3 28-5-2020 Uitnodiging Orange the World 2020 (2020002054) A3a Infosheet gemeenten, 
Internationale Campagne 
tegen Geweld tegen 
Vrouwen (2020002053)

4 28-5-2020 Brief logopedisten Bloemendaal inzake belang preventieve 
logopedie (2020002109), in te zien na inlog, bevat 
persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2020002111)

A4a Brief Les Petits 
kinderopvang inzake 
bezuinigingen logopedie 
(2020002220), in te zien 
na inlog, bevat 
persoonsgegevens. 
Geanonimiseerde versie: 
(2020002221)

5 29-5-2020 Brief inwoner inzake lawaaioverlast circuit Zandvoort 
(2020002113), in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 
Geanonimiseerde versie: (2020002114)

6 4-6-2020 Brief inwoners nav bespreking WR1 in commissie samenleving 
(2020002145), in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 
Geanonimiseerde versie: (2020002146)

7 11-6-2020 Aanbiedingsbrief jaarverslag stem in de stad (2020002218) A7a Jaarverslag 2019 Stem 
in de Stad (2020002181)

8 12-6-2020 Brief leerkrachten inzake bijdrage gemeente aan afscheid 
groep 8 (2020002228), in te zien na inlog, bevat 
persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2020002237)

9 12-6-2020 Rapport Nationale ombudsman 'Hindernisbaan zonder finish' 
(2020002255)

10 12-6-2020 Brief Provincie Noord-Holland verblijfsgerechtigden 
Bloemendaal (2020002265)

11 16-6-2020 Brief Toiletalliantie inzake openbare toiletten (2020002294) A11a Pamflet Iedere 
(fiets)toerist blij met meer 
toiletten erbij 
(2020002259)

12 16-6-2020 Brief HvB inzake mailbox oud burgemeester (2020002295)
13 17-6-2020 Brief inwoner inzake aanpassing geluidsnorm Caprera 

(2020002312)
14 18-6-2020 Brief Sportvisserij MidWest Nederland inzake Regionale 

Energie Strategie en sportvisserij (2020002328)
15 18-6-2020 Brief KBO Bennebroek inzake Gemeentelijk Serviceloket in 

Bennebroek (2020002319)
A15a Brief KBO 
Bennebroek inzake Welzijn 
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https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A1-Kaderbrief-Provincie-Noord-Holland-financieel-toezicht-2021-2020001544.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A15-Brief-KBO-Bennebroek-inzake-Gemeentelijk-Serviceloket-in-Bennebroek-2020002319.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A14-Brief-Sportvisserij-MidWest-Nederland-inzake-Regionale-Energie-Strategie-en-sportvisse-2020002328.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A13-Brief-inwoner-inzake-aanpassing-geluidsnorm-Caprera-2020002312.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A12-Brief-HvB-inzake-mailbox-oud-burgemeester-2020002295.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A11a-Pamflet-Iedere-fiets-toerist-blij-met-meer-toiletten-erbij-2020002259.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A11-Brief-Toiletalliantie-inzake-openbare-toiletten-2020002294.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A10-Brief-Provincie-Noord-Holland-verblijfsgerechtigden-Bloemendaal-2020002265.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A9-Rapport-Nationale-ombudsman-Hindernisbaan-zonder-finish-2020002255.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A8a-Brief-leerkrachten-inzake-bijdrage-gemeente-aan-afscheid-groep-8-geanonimiseerd-2020002237.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A7a-Jaarverslag-2019-Stem-in-de-Stad-2020002181.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A7-Aanbiedingsbrief-jaarverslag-stem-in-de-stad-2020002218.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A6a-Brief-inwoners-nav-bespreking-WR1-in-commissie-samenleving-geanonimiseerd-2020002146.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A5a-Brief-inwoner-inzake-lawaaioverlast-circuit-Zandvoort-geanonimiseerd-2020002114.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A4b-Brief-Les-Petits-kinderopvang-inzake-bezuinigingen-logopedie-geanonimiseerd-2020002221.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A4a-Brief-logopedisten-Bloemendaal-inzake-belang-preventieve-logopedie-geanonimiseerd-2020002111.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A3a-Infosheet-gemeenten-Internationale-Campagne-tegen-Geweld-tegen-Vrouwen-2020002053.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A3-Uitnodiging-Orange-the-World-2020-2020002054.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A2a-Brief-Stichting-Ons-Bloemendaal-inzake-voorgestelde-bezuinigingen-geanonimiseerd-2020002097.pdf


Locatie Zuid en WMO 
loketten (2020002328)

16 19-6-2020 Brief schooldirecteur inzake logopedie (2020002344)
17 19-6-2020 Brief makelaar inzake voorstel ter ondersteuning groenbudget 

gemeente Bloemendaal (2020002352)
18 23-6-2020 Brief inwoners inzake verkeersveiligheid Bloemendaalseweg 

tussen Mollaan en Hartellustlaan (2020002351), in te zien na 
inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: 
(2020002373)

19 23-6-2020 A19 Feitenrelaas de Wijde Blik rond betrokkenheid raadslid bij 
WR1 (2020002339), in te zien na inlog, bevat 
persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2020002374) 

A19a Verslag bijeenkomst 
sociaal concept 1828 
(2020002340), in te zien 
na inlog, bevat 
persoonsgegevens. 

20 25-6-2020 Adhesie betuiging aan mevrouw Roos (2020002379), in te zien 
na inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: 
(2020002393)
Geplaatst op verzoek van mevrouw Roos

21 26-6-2020 Brief Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland 
inzake Erfgoed in de gemeentelijke praktijk (2020002407)

22 26-6-2020 Oproep Natuurnetwerk gemeenten Gemeentelijke bos en 
natuurterreinen helpen maatschappelijke opgaven 
(2020002400)

23 26-6-2020 Verzoek ZB tot plaatsing IHP (2020002410) Integraal Huisvestingsplan 
Onderwijs 2018 
(2018000979)

24 26-6-2020 Brief stichting vluchteling Stand van zaken Actie ophalen 500 
kinderen van Griekse eilanden (2020002409)

25 26-6-2020 Brief ORS inzake tienpuntenplan hinderbeperking 
(2020002432)

A25a Balans 
luchtvaartnota 
(2020002414)

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.

C Brieven van het College aan de Raad – de 
Collegebrieven
De brieven van het College aan de Raad zijn openbaar.

1 28-5-2020 Wensen en bedenken n.a.v. initiatiefvoorstel d.d. 28 mei 2020 
(2020002091)

2 28-5-2020 Beantwoording vragen commissie samenleving inzake 
spoedhuisvesting statushouders (2020002083)

3 29-5-2020 Aanbiedingsbrief Actieplan geluid 2020-2023 (2020001861) C3a Actieplan Geluid 2020-
2023 (2020001847)

4 2-6-2020 Collegebrief aan ZB inzake uitlatingen over medewerkers op 
Facebook (2020001912)
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https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C4-Collegebrief-aan-ZB-inzake-uitlatingen-over-medewerkers-op-Facebook-2020001912.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C3a-Actieplan-Geluid-2020-2023-2020001847.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C3-Aanbiedingsbrief-Actieplan-geluid-2020-2023-2020001861.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C2-Beantwoording-vragen-commissie-samenleving-inzake-spoedhuisvesting-statushouders-2020002083.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C1-Wensen-en-bedenken-n-a-v-initiatiefvoorstel-d-d-28-mei-2020-2020002091.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A25a-Balans-luchtvaartnota-2020002414.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A25-Brief-ORS-inzake-tienpuntenplan-hinderbeperking-2020002432.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A24-Brief-stichting-vluchteling-Stand-van-zaken-Actie-ophalen-500-kinderen-van-Griekse-eil-2020002409.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/02-Integraal-Huisvestingsplan-Onderwijs-2018-2018000979.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A23-Verzoek-ZB-tot-plaatsing-IHP-2020002410.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A22-Oproep-Natuurnetwerk-gemeenten-Gemeentelijke-bos-en-natuurterreinen-helpen-maatschappe-2020002400.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A21-Brief-Steunpunt-Monumenten-Archeologie-Noord-Holland-inzake-Erfgoed-in-de-2020002407.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A20-Adhesie-betuiging-aan-mevrouw-Roos-geanonimiseerd-2020002393.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A19a-Feitenrelaas-de-Wijde-Blik-rond-betrokkenheid-raadslid-bij-WR1-geanonimiseerd-2020002374.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A18-Brief-inwoners-inzake-verkeersveiligheid-Bloemendaalseweg-tussen-Mollaan-geannonimisee-2020002373.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A17-Brief-makelaar-inzake-voorstel-ter-ondersteuning-groenbudget-gemeente-Bloemendaal-2020002352.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A16-Brief-schooldirecteur-inzake-logopedie-2020002344.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A15a-Brief-KBO-Bennebroek-inzake-Welzijn-Locatie-Zuid-en-WMO-loketten-2020002320.pdf


5 2-6-2020 Collegebrief aan HvB inzake uitingen op facebook over 
ambtenaar (2020001917)

6 2-6-2020 Stavaza aanpak Corona per 29 mei (2020002107)

7 5-6-2020 Aanbiedingsbrief jaarverslag en jaarrekening Paswerk 2019 
(2020001832)

C7a Jaarrekening en 
jaarverslag Paswerk 2019 
(2020001868)

8 5-6-2020 Aanbiedingsbrief klanttevredenheidsonderzoek Participatiewet 
2019 (2020001932)

C8a UItkomsten 
klanttevredenheidsonderzo
ek Participatiewet 2019 
(2020001929)

9 12-6-2020 Informatie lasten en baten sociaal domein 1e kwartaal 2020 
(2020001740)

    10 12-6-2020 Pilot functiegerichte bekostiging en tijdregistratie jeugdzorg 
(2020002110)

11 12-6-2020 Komst politiepost in Koetshuis (2020002020)

12 12-6-2020 Uitvoering omgevingstaken / bestuursrapportage 2018-2019, 
uitvoeringsprogramma 2020 (2020001866)

C12a Bestuursrapportage 
2018 – 2019 (2018015000)
C12b 
Uitvoeringsprogramma 
VTH 2020 (2020001281)
C12c Planning handhaving 
(2020002153)

13 12-6-2020 Beantwoording TCS 140 inzake jaarplanning IASZ 
(2020002204)

C13a IASZ jaarplan2020 
(2020000639)

14 16-6-2020 Beantwoording TCS 116 inzake ontwikkellocaties sociale 
woningbouw (2020002238)

15 17-6-2020 Jaarverslag 2019 Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 
(2020002086)

16 25-6-2020 Collegebrief Gemeentefonds Meicirculaire 2020 (2020002239) C16a Gemeentefonds 
Meicirculaire 2020 
(2020002291)

17 25-6-2020 Lokaal sportakkoord Bloemendaal (2020002196)

18 26-6-2020 Westelijke Randweg 1 - veiligheid transformatorstation 
(2020002406)

Registratienummer: 20200008753

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C18-Westelijke-Randweg-1-veiligheid-transformatorstation-2020002406.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C17-Lokaal-sportakkoord-Bloemendaal-2020002196.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C16a-Gemeentefonds-Meicirculaire-2020-2020002291.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C16-Collegebrief-Meicirculaire-2020-2020002239.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C15-Jaarverslag-2019-Gemeentebelastingen-Kennemerland-Zuid-2020002086.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C14-Beantwoording-TCS-116-inzake-ontwikkellocaties-sociale-woningbouw-2020002238.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C13a-IASZ-jaarplan2020-2020000639.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C13-Beantwoording-TCS-140-inzake-jaarplanning-IASZ-2020002204.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/documenten/Ingekomen-brieven-van-college-aan-raad/C12c-Planning-handhaving-2020002153.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C12b-uitvoeringsprogramma-VTH-2020-2020001281.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C12a-Bestuursrapportage-2018-2019-2018015000.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/bestuursrapportage-2018-2019-uitvoeringsprogramma-2020-2020001866.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C11-Komst-politiepost-in-Koetshuis-2020002020.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C10-Pilot-functiegerichte-bekostiging-en-tijdregistratie-jeugdzorg-2020002110.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C9-Informatie-lasten-en-baten-sociaal-domein-1e-kwartaal-2020-2020001740.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C8a-UItkomsten-klanttevredenheidsonderzoek-Participatiewet-2019-2020001929.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C8-Aanbiedingsbrief-klanttevredenheidsonderzoek-Participatiewet-2019-2020001932.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C7a-Jaarrekening-en-jaarverslag-Paswerk-2019-2020001868.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C7-Aanbiedingsbrief-jaarverslag-en-jaarrekening-Paswerk-2019-2020001832.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C6-Stavaza-aanpak-Corona-per-29-mei-2020002107.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C5-Collegebrief-aan-HvB-inzake-uitingen-op-facebook-over-ambtenaar-2020001917.pdf


19 26-6-2020 Verwerving Wmo 2021 (2020002168)

20 30-6-2020 Toelichting communicatiebudgetten (2020002442)

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 29-5-2020 Beantwoording vragen ZB inzake restauratiekosten 
pannenkoekenhuisje (2020001860)

2 29-5-2020 Beantwoording art 36 RvO vragen ZB inzake externe inhuur 
(2020001813)

3 29-5-2020 Beantwoording vragen HvB inzake boek "Verzet van 
Bloemendaal" (2020001797)

4 17-6-2020 Beantwoording art 36 RvO vragen HvB inzake garantiesteun 
(2020001358)

D4a Het getekende 
collegebesluit 
(2019007105)
D4b Het betreffende 
collegevoorstel 
(2019007015)
D4c De overeenkomst met 
de bank (2020001502), in 
te zien na inlog, stuk is 
gekenmerkt als  
vertrouwelijk. 

5 30-6-2020 Beantwoording art. 36 RvO vragen ZB inzake nieuwe 
informatie Park Brederode (2020001396)

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.

1 16-6-2020 Brief HvB inzake schenden geheimhouding (2020002296)

2 19-6-2020 Aanbiedingsbrief rapport van bevindingen naar aanleiding 
integriteitsmelding jegens raadslid (2020002322)

E2a Rapport van 
bevindingen naar 
aanleiding 
integriteitsmelding
jegens raadslid 
(2020002274)

3 30-6-2020 Aanvullende meldingen jegens raadslid (2020002436)
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https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D5-Beantwoording-art-36-RvO-vragen-ZB-inzake-nieuwe-informatie-Park-Brederode-2020001396.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D4b-Het-betreffende-collegevoorstel-2019007015.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D4a-Het-getekende-collegebesluit-2019007105.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D4-Beantwoording-art-36-RvO-vragen-HvB-inzake-garantiesteun-2020001358.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D3-Beantwoording-vragen-HvB-inzake-boek-Verzet-van-Bloemendaal-2020001797.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D2-Beantwoording-art-36-RvO-vragen-ZB-inzake-externe-inhuur-2020001813.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D1-Beantwoording-vragen-ZB-inzake-restauratiekosten-pannenkoekenhuisje-2020001860.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C20-Toelichting-communicatiebudgetten-2020002442.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C19-Verwerving-Wmo-2021-2020002168.pdf

