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Lijst ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 16 april 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 16-3-2020 Aanbiedingsbrief concept begroting 2021 Paswerk 

(2020001057) 

A1a Ontwerp Begroting 

2021 GR Paswerk 

(2020001041) 

2 16-3-2020 Brief VHG  "3% Verharding eruit! CO2 binden met groen" 

(2020001050) 

 

3 18-3-2020 Aanbiedingsbrief noodverordening Corona (2020001110) A3a Memo 

noodverordening corona 

(2020001087) 

4 18-3-2020 Mantelzorgers helpen mantelzorgers hotline (2020001114)  

5 20-3-2020 Brief HvB inzake advertentie gymzaal Bennebroek 

(2020001127), in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2020001128) 

 

6 20-3-2020 Verzoek KHN tot medewerking door ontheffing/vermindering 

gemeentelijke belastingen (2020000054) 

 

7 20-3-2020 Brief HvB inzake voorgang Integis onderzoek (2020001131), 

in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde 

versie: (2020001132) 

 

8 24-3-2020 Jaarverslag 2019 en jaarplan 2020 Rekenkamercommissie 

Bloemendaal (2020001150) 

 

9 24-3-2020 Brief Hiswa Recron inzake verzoek tot uitstel betaling 

gemeentelijke lasten (2020001153) 

A9a Voorbeeldmotie 

(2020001154) 

10 31-3-2020 Brief SVvM inzake plantvlak WOC (2020001245) A10a Foto 1 plantvak WOC 

(2020001246) 

A10b Foto 2 plantvak WOC 

(2020001247) 

11 2-4-2020 Brief lokaal belang Barneveld inzake uitstellen RES 

(2020001287), in te zien na inlog, bevat persoonsgegegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2020001305) 

A11a Vragen over proces 

RES (2020001288) 

12 2-4-2020 Brief stichting vluchteling inzake stand van zaken actie 

ophalen 500 kinderen (2020001291) 

A12a Afschrift brief aan 

staatssecretaris 

(2020001292) 

13 1-4-2020 Memo VRK inzake nieuwe noodverordening 27 maart 2020 

(2020001300) 

A13a Noodverordening 27 

maart 2020 (2020001304) 

14 2-4-2020 Aanbiedingsbrief jaarverslag Bureau Discriminatiezaken 2019 

(2020001318) 

A14a Jaarverslag Bureau 

Discriminatiezaken 2019 

(2020001316) 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A1-Aanbiedingsbrief-concept-begroting-2021-Paswerk-2020001057.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A1a-Ontwerp-Begroting-2021-GR-Paswerk-2020001041.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A2-Brief-VHG-3-Verharding-eruit-CO2-binden-met-groen-2020001050.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A3-Aanbiedingsbrief-noodverordening-Corona-2020001110.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A3a-Memo-noodverordening-corona-2020001087.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A4-Matelzorgers-helpen-mantelzorgers-hotline-2020001114.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A5a-Brief-HvB-inzake-advertentie-gymzaal-Bennebroek-geanonimiseerd-2020001128.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/vermindering-gemeentelijke-belastingen-2020000054.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A7a-Brief-HvB-inzake-voorgang-integis-onderzoek-geanonimiseerd-2020001132.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A8-Jaarverslag-2019-en-jaarplan-2020-Rekenkamercommissie-Bloemendaal-2020001150.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A9-Brief-Hiswa-Recron-inzake-verzoek-tot-uitstel-betaling-gemeentelijke-lasten-2020001153.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A9a-Voorbeeldmotie-2020001154.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A10-Brief-SVvM-inzake-plantvlak-WOC-2020001245.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A10a-Foto-1-plantvak-WOC-2020001246.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A10b-Foto-2-plantvak-WOC-2020001247.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A11b-Brief-lokaal-belang-Barneveld-inzake-uitstellen-RES-geanonimiseerd-2020001305.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A11a-Vragen-over-proces-RES-2020001288.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A12-Brief-stichting-vluchteling-inzake-stand-van-zaken-actie-ophalen-500-kinderen-2020001291.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A12a-Afschrift-brief-aan-staatssecretaris-2020001292.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A13-Memo-VRK-inzake-nieuwe-noodverordening-27-maart-2020-2020001300.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A13a-Noodverordening-27-maart-2020-2020001304.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A14-Aanbiedingsbrief-jaarverslag-Bureau-Discriminatiezaken-2019-2020001318.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A14a-Jaarverslag-Bureau-Discriminatiezaken-2019-2020001316.pdf
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15 3-4-2020 Brief inwoner inzake rapport ruimtelijke ordening Westelijke 

Randweg 1 (2020001324), in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2020001331) 

 

16 3-4-2020 Brief inwoner inzake voornemen om flexwoningen bij de 

Zomerzorgerlaan te bouwen (2020001326), in te zien na inlog, 

bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: 

(2020001330) 

 

17 8-4-2020 Aankondiging heropening RRE (Regeling Reductie 

Energieverbruik) (2020000068) 

 

18 15-4-2020 Verkoop gymzaal Bennebroek – Emails (2020001433) 

Op verzoek van het presidium opgenomen op de Lijst met 

Ingekomen Stukken aan de raad. 

 

Voor meer reacties zie  

http://moscus.nl/reacties 

19  15-4-2020 Brief inwoner nav afdoening toezegging fietspad Park 

Brederode (2020001434) 

A19a Bijlage 1 akte van 

herstel-dwaling 10 

augustus 2017 

(2020001435) 

A19b Bijlage 2 kaart 

behorende bij akte van 

levering 9 april 2008 

(2020001436) 

A9c Bijlage 3 Relaas van 

bevindingen van het 

kadaster 24 feb 2014 

(2020001437) 

Bijlages zijn in te zien na 

inlog, bevatten 

persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versies 

volgen 

20 16-4-2020 Brief venter inzake verlagen huur (2020001443), in te zien na 

inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: 

(2020001444) 

 

  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 16-3-2020 Verzoek commissariaat vd media aan gemeenteraad tot advies 

aanvraag  lokale omroep (2020000052), in te zien na inlog, 

bevat persoonsgegevens. 

 

2 18-3-2020 Aanbiedingsbrief bezwaar SBEZK tegen kapvergunning 

(2020001111) 

B2a Afschrift Bezwaar 

kapvergunning 

Boekenroodeweg 41 te 

Aerdenhout (2020001089) 

3 20-3-2020 Brief milieudefensie inzake biomassa en de 

warmtetransitievisie (2020000053) 

 

4 20-3-2020 Brief Sharegroup inzake locatie Duinlust ter beschikking stellen 

ivm corona (2020001138) 

 

5 2-4-2020 Brief inwoner inzake rapport ruimtelijke ordening Westelijke 

Randweg 1 (2020001310), in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2020001345) 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A15a-Brief-inwoner-inzake-rapport-ruimtelijke-ordening-Westelijke-Randweg-1-geanonimiseerd-2020001331.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A16a-Brief-inwoner-inzake-voornemen-flexwoningen-Zomerzorgerlaan-bouwen-geanonimiseerd-2020001330.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A17-Aankondiging-heropening-RRE-Regeling-Reductie-Energieverbruik-2020000068.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A18-Verkoop-gymzaal-Bennebroek-Emails-2020001433.pdf
http://moscus.nl/reacties
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A19-Brief-inwoner-nav-afdoening-toezegging-fietspad-Park-Brederode-2020001434.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A20a-Brief-venter-inzake-verlagen-huur-geanonimiseerd-2020001444.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/B2-Aanbiedingsbrief-bezwaar-SBEZK-tegen-kapvergunning-2020001111.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/B2a-Afschrift-Bezwaar-kapvergunning-Boekenroodeweg-41-te-Aerdenhout-2020001089.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/B3-Brief-milieudefensie-inzake-biomassa-en-de-warmtetransitievisie-2020000053.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/B4-Brief-Sharegroup-inzake-locatie-Duinlust-ter-beschikking-stellen-ivm-corona-2020001138.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/B5a-Brief-inwoner-inzake-rapport-ruimtelijke-ordening-Westelijke-Randweg-1-geanonimiseerd-2020001345.pdf
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6 8-4-2020 Brief inwoners inzake onderzoek locaties flexwoningen 

Bloemendaal (2020001367) 

 

7 14-4-2020 Brief inwoner inzake zorgen, bezwaren en vragen bebouwing 

Blekersveld (2020001411), in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2020001413) 

 

8  14-4-2020 Verzoek handhaving - toe-eigenen gemeentegrond 

(2020001415) 

 

  C Brieven van het College aan de Raad – de 

Collegebrieven 

De brieven van het College aan de Raad zijn openbaar. 

 

 

1 13-3-2020 Beantwoording TR 113 en TCG 256 inzake Hotel Bloemendaal 

aan Zee (2020000862) 

Bijlage 1 (2020000970) 

Bijlage 2 (2020000971) 

Bijlage 3 (2020000972) 

Bijlage 4 (2020000973) 

Bijlage 5 (2020000974) 

Bijlage 6 (2020000975) 

Bijlage 7 (2020000976) 

2 16-3-2020 Afgekondigde aanvullende maatregelen van het kabinet om de 

verspreiding van het coronavirus tegen te gaan (2020001038) 

 

3 18-3-2020 Beantwoording TCG 255  iinzake fietspad Park Brederode 
(2020000847) 

 

4 18-3-2020 Aanbiedingsbrief jaarverslag Bloemendaal Samen (2020000932) C4a Jaarverslag 

Adviesraad 

BloemendaalSamen 

(2020000929) 

C4b Bijlage bij jaarverslag 

BloemendaalSamen 

(20200009300) 

5 18-3-2020 Aanbiedingsbrief voortgangsrapportage Regiorijdder mei tm 
oktober 2019 (2020000938) 

Voortgangsrapportage 

RegioRijder mei - oktober 

2019 (2020000937) 

6 20-3-2020 Voortijdige verzending boek Verzet in Bloemendaal 
(2020001130) 

Beantwoording vragen 

VDB inzake 

boekpresentatie 

(2020001062) 

7 25-3-2020 Aanbiedingsbrief zienswijze op provinciale 
omgevingsverordening (2020001164) 

C7a Concept zienswijze 

provinciale 

omgevingsverordening 

(2020001167) 

C7b Bijlage 1: suggesties 

BPL (2020001165) 

C7c Bijlage 2: intekening 

provinciale wegen 

(2020001166) 

8 26-3-2020 Dekkingsplan Brandweer Kennemerland d 2021 -2022 
(2020001060) 

C8a Brief VRK 

dekkingsplan brandweer 

2021 2022 (2020001061) 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/B6-Brief-inwoners-inzake-onderzoek-locaties-flexwoningen-Bloemendaal-2020001367.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/B7a-Brief-inwoner-inzake-zorgen-bezwaren-en-vragen-bebouwing-Blekersveld-geanonimiseerd-2020001413.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/B8-Verzoek-handhaving-toe-eigenen-gemeentegrond-2020001415.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C1-Beantwoording-TR-113-en-TCG-256-inzake-Hotel-Bloemendaal-aan-Zee-2020000862.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C1a-Stukken-Hotel-Bloemendaal-aan-Zee-1-2020000970.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C1b-Stukken-Hotel-Bloemendaal-aan-Zee-2-2020000971.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C1c-Stukken-Hotel-Bloemendaal-aan-Zee-3-2020000972.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C1d-Stukken-Hotel-Bloemendaal-aan-Zee-4-2020000973.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C1e-Stukken-Hotel-Bloemendaal-aan-Zee-5-2020000974.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C1f-Stukken-Hotel-Bloemendaal-aan-Zee-6-2020000975.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C1g-Stukken-Hotel-Bloemendaal-aan-Zee-7-2020000976.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C2-Afgekondigde-aanvullende-maatr-vh-kabinet-verspreiding-vh-coronavirus-2020001038.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C3-Beantwoording-TCG-255-iinzake-fietspad-Park-Brederode-2020000847.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C4-Aanbiedingsbrief-jaarverslag-Bloemendaal-Samen-2020000932.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C4a-Jaarverslag-Adviesraad-BloemendaalSamen-2020000929.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C4b-Bijlage-bij-jaarverslag-BloemendaalSamen-2020000930.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C5-Aanbiedingsbrief-voortgangsrapportage-Regiorijder-mei-tm-oktober-2019-2020000938.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C5a-Voortgangsrapportage-RegioRijder-mei-oktober-2019-2020000937.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C6-Voortijdige-verzending-boek-Verzet-in-Bloemendaal-2020001130.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D2-Beantwoording-vragen-VDB-inzake-boekpresentatie-2020001062.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C7-Aanbiedingsbrief-zienswijze-op-provinciale-omgevingsverordening-2020001164.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C7a-Concept-zienswijze-provinciale-omgevingsverordening-2020001167.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C7b-Bijlage-1-suggesties-BPL-2020001165.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C7c-Bijlage-2-intekening-provinciale-wegen-2020001166.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C8-Dekkingsplan-Brandweer-Kennemerland-2021-2022-2020001060.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C8a-Brief-VRK-dekkingsplan-brandweer-2021-2022-2020001061.pdf
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9 26-3-2020 Brief college aan HvB inzake uitingen op facebook 
(2020001063) 

 

    10 26-3-2020 Vaststellen van maatregelen voor ondernemers wegens corona 
(2020001155) 

 

11 26-3-2020 Gunning opdracht schrijven biodiversiteitsplan (2020001093)  

12 27-3-2020 Beantwoording TCG 258 inzake beroep park Vogelenzang 
(2020000986) 

C12a Beroep Stichting 

Bescherming Erfgoed Zuid-

Kennemerland 

(2020001158), in te zien 

na inlog. De steller van de 

brief is gevraagd de bijlage 

aan te bieden op een wijze 

waarop hij gepubliceerd 

kan worden. 

13 1-4-2020 Verlenging inhuur capaciteit beantwoording raadsvragen 
(2020001085) 

 

14 2-4-2020 Aanbiedingsbrief jaarverslag sociaal domein 2019 (2020001125) C14a Jaarverslag sociaal 

domein 2019 

(2020001126) 

15 27-3-2020 Stavaza aanpak Corona per 27 mrt (2020001232)  

16 2-4-2020 Stand van zaken aanpak Corona 2 april (2020001312)  

17 7-4-2020 Voortgang project spoedhuisvesting statushouders en andere 
woningzoekenden (2020001254) 

 

18 7-4-2020 Evaluatie Nota Landgoederen en Nota Villawijken (2020001208)  

19 7-4-2020 Faillissement HMC (2020001320)  

20 10-4-2020 Vaststelling MRA agenda 2.0 (2020000794) 
 

C20a MRA agenda 2.0. 

(2020000892) 

C20b Nota van 

beantwoording 

(2020000894) 

C20c Oplegnotitie Nota 

van Beantwoording 

(2020000893) 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C9-Brief-college-aan-HvB-inzake-uitingen-op-facebook-2020001063.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C10-Vaststellen-van-maatregelen-voor-ondernemers-wegens-corona-2020001155.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C11-Gunning-opdracht-schrijven-biodiversiteitsplan-2020001093.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C12-Beantwoording-TCG-258-inzake-beroep-park-Vogelenzang-2020000986.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C13-Verlenging-inhuur-capaciteit-beantwoording-raadsvragen-2020001085.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C14-Aanbiedingsbrief-jaarverslag-sociaal-domein-2019-2020001125.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C14a-Jaarverslag-sociaal-domein-2019-2020001126.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C15-Stavaza-aanpak-Corona-per-27-mrt-2020001232.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C16-Stand-van-zaken-aanpak-Corona-2-april-2020001312.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C17-Voortgang-project-spoedhuisvesting-statushouders-en-andere-woningzoekenden-2020001254.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C18-Evaluatie-Nota-Landgoederen-en-Nota-Villawijken-2020001208.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C19-Faillissement-HMC-2020001320.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C20-Vaststelling-MRA-agenda-2-0-2020000794.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C20a-MRA-agenda-2-0-2020000892.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C20b-Nota-van-beantwoording-2020000894.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C20c-Oplegnotitie-Nota-van-Beantwoording-2020000893.pdf
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C20d Ontwerpvoorstel 

Invest MRA (2020000891) 

C20e Globale begroting 

2021 (2020000897) 

21 16-4-2020 Nieuwbouw Brandweer Bennebroek (2020001424)  

  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 18-3-2020 Beantwoording art 36 RvO vragen LB inzake begrotingen 

(2020000756) 

 

2 19-3-2020 Beantwoording vragen VDB inzake boekpresentatie TR116 

(2020001062) 

 

3 20-3-2020 Beantwoording art 36 RvO vragen HvB  inzake Coronavirus 

(2020001051) 

 

4  26-3-2020 Beantwoording vragen Zelfstandig Bloemendaal inzake 

specificatie overzicht vragen (2020001073) 

 

5 26-3-2020 Beantwoording art 36 RvO vragen HvB inzake 

vaststellingsovereenkomst (2019005369) 

De genoemde bijlagen zijn 

(na inlog) door raadsleden 

en duocommissieleden te 

zien op het RIS 

6  26-3-2020 Beantwoording vragen rondvraag HvB raadsvergadering 12 

maart (2020001056) 

 

7 1-4-2020 Beantwoording art. 36 RvO vragen CDA inzake loden 

waterleidingen (2020001076) 

 

8 1-4-2020 Beantwoording vragen HvB inzake publicatie vergunningen en 

bijdragen aan B magazine (2020000957) 

 

9 2-4-2020 Beantwoording vragen HvB inzake VOG en correspondentie 

Integis (2020001147) 

Bijlage 2020000104 is te 

vinden op het RIS 

D9a Reactie HvB op brief 

2020001147 

(2020001317) 

10 2-4-2020 Beantwoording art. 36 RvO vraag ZB inzake lijst verkochte 

gemeentelijke objecten (2020000334) 

 

11 2-4-2020 Beantwoording art.36 RvO vragen HvB inzake wissen mailbox 

oud burgemeester (2019008415) 

Bijlage 2020000550 is te 

vinden op het RIS 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C20d-Ontwerpvoorstel-Invest-MRA-2020000891.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C20e-Globale-begroting-2021-2020000897.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C21-Nieuwbouw-Brandweer-Bennebroek-2020001424.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D1-Beantwoording-art-36-vragen-LB-inzake-begrotingen-2020000756.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D2-Beantwoording-vragen-VDB-inzake-boekpresentatie-2020001062.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D3-Beantwoording-art-36-RvO-vragen-HvB-inzake-Coronavirus-2020001051.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D4-Beantwoording-vragen-Zelfstandig-Bloemendaal-inzake-specificatie-overzicht-vragen-2020001073.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D5-Beantwoording-art-36-RvO-vragen-HvB-inzake-vaststellingsovereenkomst-2019005369.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D6-Beantwoording-vragen-rondvraag-HvB-raadsvergadering-12-maart-2020001056.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D7-Beantwoording-art-36-RvO-vragen-CDA-inzake-loden-waterleidingen-2020001076.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D8-Beantwoording-vragen-HvB-inzake-publicatie-vergunningen-en-bijdragen-aan-B-magazine-2020000957.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D9-Beantwoording-vragen-HvB-inzake-VOG-en-correspondentie-Integis-2020001147.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D9a-Reactie-HvB-op-brief-2020001147-2020001317.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D10-Beantwoording-art-36-RvO-vraag-ZB-inzake-lijst-verkochte-gemeentelijke-objecten-2020000334.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D11-Beantwoording-art-36-RvO-vragen-HvB-inzake-wissen-mailbox-oud-burgemeester-2019008415.pdf
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12 2-4-2020 Beantwoording art 36 RvO vragen LB inzake 

voorbereidingskrediet Theresiaschool (2020001023) 

D12a Kort verslag overleg 

tussen college en bestuur  

Theresiaschool 

(2020001143) 

D12b Brief college aan 

Stichting Jong leren inzake 

voorbereidingskrediet 

(2020001148) 

D12c Aanvraag 

vervangende nieuwbouw 

Theresiaschool 

(2020001149) 

Vanwege de wetgeving op 

het gebied van de privacy 

zijn de bijlagen in te zien 

na inlog. 

13 7-4-2020 Beantwoording vragen LB en ZB inzake uitgave boek Verzet in 

Bloemendaal (2020001265) 

 

14 16-4-2020 Beantwoording vervolgvragen HvB inzake ‘valse verklaringen’ 
(2020001354) 

 

  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. 

 

    

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D12-Beantwoording-art-36-RvO-vragen-LB-inzake-voorbereidingskrediet-Theresiaschool-2020001023.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D13-Beantwoording-vragen-LB-en-ZB-inzake-uitgave-boek-Verzet-in-Bloemendaal-2020001265.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D14-Beantwoording-vervolgvragen-HvB-inzake-valse-verklaringen-2020001354.pdf

