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Lijst ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 17 september 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 3-7-2020 Brief inwoner nav handhavingsverzoek (2020002577), in te 

zien na inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde 

versie: (2020002578) 

 

2 3-7-2020 Brief inwoner inzake gebrekkige informatievoorziening aan 

ingezetenen (2020002579), in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2020002580) 

 

3 3-7-2020 Brief stichting Vrienden van Hertenkamp inzake bezuinigingen 

(2020002479) 

 

4 3-7-2020 Afschrift brief inwoner aan NS (2020002581), in te zien na 

inlog, bevat persoons gegevens. Geanonimiseerde versie: 

(2020002582) 

 

5 8-7-2020 Brief inwoner inzake biomassacentrale in Rijsenhout 

(2020002613), in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2020002623) 

 

6 8-7-2020 Verslag VRK eerste fase aanpak COVID-19 (2020001557)  

7 10-7-2020 Onderzoeksaankondiging Uitvoering Participatiewet RKC 

Bloemendaal (2020002659) 

 

8 10-7-2020 Onderzoeksaankondiging Implementatie Omgevingswet RKC 

Bloemendaal (2020002660) 

 

9 14-7-2020 Brief inwoner inzake renovatiewerkzaamheden Veen en Duin 

(2020002615), in te zien na inlog, bevat persoongegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2020002699) 

 

10 15-7-2020 Aanbieding jaarstukken Gr Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland 

(2020002701) 

A10a Jaarverslag 2019 

(2020002702) 

A10b Jaarplan 2021 

(2020002703) 

A10c Concept 

Bereikbaarheidsvisie Zuid-

Kennemerland 2020 

(2020002704) 

11 15-7-2020 Correspondentie aangaande jaarrekening (2020002707) 

Geplaatst op verzoek van HvB 

 

12 17-7-2020 Oproep NVVK om middelen vrij te maken voor financiële 

hulpverlening (2020002779) 

 

13 27-72020 C. Faas gemeenteraad tijdens behandeling Kadernota 2 juli 

2020 (2020002862) na inlog in te zien, geanonimiseerde 

versie: (2020003221) 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A1a-Brief-inwoner-nav-handhavingsverzoek-geanonimiseerd-2020002578.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A2a-Brief-inwoner-inzake-gebrekkige-informatievoorziening-aan-ingezetenen-geanonimiseerd-2020002580.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A3-Brief-stichting-Vrienden-van-Hertenkamp-inzake-bezuinigingen-2020002479.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A4a-Afschrift-brief-inwoner-aan-NS-2020002582.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A5a-Brief-inwoner-inzake-biomassacentrale-in-Rijsenhout-geanonimiseerd-2020002623.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A6-Verslag-VRK-eerste-fase-aanpak-COVID-19-2020001557.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A7-Onderzoeksaankondiging-Uitvoering-Participatiewet-RKC-Bloemendaal-2020002659.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A8-Onderzoeksaankondiging-Implementatie-Omgevingswet-RKC-Bloemendaal-2020002660.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A9a-Brief-inwoner-inzake-renovatiewerkzaamheden-Veen-en-Duin-geanonimiseerd-2020002699.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A10-Aanbieding-jaarstukken-Gr-Bereikbaarhied-Zuid-Kennemerland-2020002701.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A10a-Jaarverslag-2019-2020002702.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A10b-Jaarplan-2021-2020002703.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A10c-Concept-Bereikbaarheidsvisie-Zuid-Kennemerland-2020-2020002704.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A11-Correspondentie-aangaande-jaarrekening-2020002707.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A12-Oproep-NVVK-om-middelen-vrij-te-maken-voor-financiele-hulpverlening-2020002779.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C13a-Reactie-Auditcie-aan-College-geanonimiseerd-2020003221.pdf
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14 30-7-2020 Motie Gemeente Almelo Herverdeling gemeentefonds Jackpot 

of lid op de neus (2020002948) 

A15a Motie gemeente 

Almelo (2020002949) 

15 29-7-2020 Motie Gemeente Loon op Zand Financiën van uit het Rijk 

(2020002939) 

Motie Gemeente Loon op 

Zand (2020002940) 

16 27-7-2020 Stichting Vluchteling: update voor de zomer - opvang en 

bescherming alleenstaande vluchtelingenkinderen 

(2020002887) 

 

17 21-7-2020 Directeur Caprera met verzoek uitbreiding geluidsontheffingen 

en voorstel halvering aantal popconcerten (2020002989) 

 

18 7-8-2020 Brief voorzitter VRK en verslag aanpak eerste fase corona 

(2020003049) 

 

19 14-8-20200 Afschrift bericht ondernemers aan HD inzake plaatsing 

oplaadpalen elektrische voertuig (2020003074). In te zien na 

inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: 

(2020003075) 

 

20 18-8-2020 Uitnodiging bewonersavond Bleekersveld (2020002847)  

21 18-8-2020 Vragen over stopzetting biomassacentrale 

Meerlanden/Rijsenhout (2020003095), in te zien na inlog, 

bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: 

(2020003097) 

A21b Persbericht 

biomassa van de baan 

door verzet Rijsenhouters 

(2020003096) 

22 18-8-2020 Brief makelaar inzake voorstel ter ondersteuning groenbudget 

gemeente Bloemendaal (2020002352) 

 

23 20-8-2020 Reactie inwoner op  uitnodiging bijeenkomst door De Wijde 

Blik (2020003114), in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2020003142) 

 

24 26-8-2020 Vaststelling begroting 2021 Omgevingsdienst IJmond 

(2020002993) 

 

25 26-8-2020 Afschrift brief Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Holland 

aan minister inzake financiële weerbaarheid gemeenten 

(2020001549) 

 

26 26-8-2020 Brief Stichting Blekersveld Groen inzake verzoek stopzetten 

procedure woningbouw Blekersveld (2020003198) 

 

27 27-8-2020 Brief Nationale Ombudsman inzake vergoeding 2020 

(2020003227) 

A27a Vergoedingenbesluit 

stb-2020-40 

(2020003228) 

28 27-8-2020 Uitnodiging aan omwonenden voor 9 september 2020 over 

Dennenheuvel (2020003229) 

 

29 27-8-2020 Aanbiedingsbrief toezending jaarstukken VRK (2020002994) A29a 1e 

Bestuursrapportage 2020 

VRK (2020002995) 

A29b Programmabegroting 

2021 - 2024 VRK 

(2020002996) 

A29c Jaarverslag 2019 

VRK (2020002997) 

30 27-8-2020 Verzoek Utrechtse Heuevelrug adhesie betuiging VNG motie 

Nationale Parken (2020003232) 

A30a VNG Motie - 

Nationale Parken 

(2020003207) 

31 4-9-2020 Brief Wibaut in reactie op schrijven inwoners (2020003254). 

In te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde 

versie: (2020003346) 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A15-Motie-Gemeente-Almelo-Herverdeling-gemeentefonds-Jackpot-of-lid-op-de-neus-2020002948.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A15a-Motie-Gemeente-Almelo-2020002949.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A16-Motie-Gemeente-Loon-op-Zand-Financiein-van-uit-het-Rijk-2020002939.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A16a-Motie-Gemeente-Loon-op-Zand-2020002940.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A16-Stichting-Vluchteling-update-voor-de-zomer-opvang-vluchtelingen-2020002887.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A17-Verzoek-uitbreiding-geluidsontheffingen-en-halvering-aantal-popconcerten-2020002989.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A18-Brief-voorzitter-VRK-en-verslag-aanpak-eerste-fase-corona-2020003049.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A19a-Afschrift-bericht-ondernemers-aan-HD-inzake-plaatsing-oplaadpalen-electrische-voertui-2020003075.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A20-Uitnodiging-bewonersavond-Bleekersveld-2020002847.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A21a-Vragen-over-stopzetting-biomassacentrale-Meerlanden-Rijsenhout-geanonimiseerd-2020003097.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A21b-PERSBERICHT-BIOMASSA-VAN-DE-BAAN-DOOR-VERZET-RIJSENHOUTERS-2020003096.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A17-Brief-makelaar-inzake-voorstel-ter-ondersteuning-groenbudget-gemeente-Bloemendaal-2020002352.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A23a-Reactie-inwoner-op-uitnodiging-bijeenkomst-door-De-Wijde-Blik-geanonimiseerd-2020003142.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A24-Vaststelling-begroting-2021-Omgevingsdienst-IJmond-2020002993.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A25-Afschrift-brief-Provincie-Noord-Holland-aan-minister-inzake-financiele-weerbaarheid-ge-2020001549.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A26-Brief-Stichting-Blekersveld-Groen-inzake-verzoek-stopzetten-procedure-woningbouw-Bleke-2020003198.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A27-Brief-Nationale-Ombudsman-inzake-vergoeding-2020-2020003227.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A27a-Vergoedingenbesluit-stb-2020-40-2020003228.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A28-Uitnodiging-aan-omwonenden-voor-9-september-2020-over-Denenenheuvel-2020003229.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A29-Aanbiedingsbrief-toezending-jaarstukken-VRK-2020002994.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A29a-1e-Bestuursrapportage-2020-VRK-2020002995.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A29b-Programmabegroting-2021-2024-VRK-2020002996.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A29c-Jaarverslag-2019-VRK-2020002997.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A30-Verzoek-Utrechtse-Heuevelrug-adhesie-betuiging-VNG-motie-Nationale-Parken-2020003232.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A30a-VNG-Motie-Nationale-Parken-2020003207.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A31a-Brief-Wibaut-in-reactie-op-schrijven-inwoners-geanonimiseerd-2020003346.pdf
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32 4-9-2020 Brief Rensing advocatuur namens Blekerveld Groen en 

omwonenden Bleekersveld (2020003256). In te zien na inlog, 

bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: 

(2020003345) 

 

33 8-9-2020 Kennisgeving aftreden voorzitter bezwaarschriftencommissie 

(2020003185) 

A33a Brief voorzitter 

bezwaarschriftencommissi

e (2020003183) 

34 9-9-2020 Voorstel HvB werkwijze integriteitsprotocol (2020003360)  

35 9-9-2020 Brief tuinders inzake participatie Westelijk Randweg 1 

(2020003371), in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2020003372) 

 

36 9-9-2020 Brief inwoners inzake participatie Westelijke Randweg 1 

(2020003373), in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2020003374) 

 

37 9-9-2020 Brief inwoner 'Blekersveld en het falende college' 

(2020003375), in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2020003376) 

 

38 15-9-2020 Brief inwoner 'waar kan ik trots op zijn' (2020003428), in te 

zien na inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde 

versie: (2020003429) 

 

39 15-9-2020 Brief inwoner inzake woningbouw Blekersveld (2020003430), 

in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde 

versie: (2020003431) 

 

40 15-9-2020 Brief inwoner inzake gang van zaken komst statushouders 

(2020003433), in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2020003434) 

 

41 15-9-2020 Brief HvB aan auditcommissie (2020003440)  

42 16-9-2020 Opmerkingen inwoner inzake voortgang huisvesting 

Statushouders (2020003457) 

 

43 17-9-2020 Bezwaar inwoner tegen woningen statushouders en urgent 

woningzoekende / Blekersveld (2020003443), in te zien na 

inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: 

(2020003491) 

 

44 17-9-2020 Aanbiedingsbrief SVV pleidooi voor half kunstgrasveld 

(2020003446) 

A44a Pleidooi SVV voor 

half kunstgrasveld 

(2020003492) 

45 17-9-2020 Brief inwoner inzake tijdelijke woningbouw Blekersveld - 

toezending voorbeeld motie (2020003493), in te zien na inlog, 

bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: 

(2020003494) 

A45b Voorbeeld motie 

(2020003459) 

46 17-9-2020 Bezwaar inwoners woningen statushouders en urgent 

woningzoekenden Blekersveld (2020003461), in te zien na 

inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: 

(2020003497) 

 

47 17-9-2020 Brief inwoner inzake opvang statushouders gemeente 

Bloemendaal (2020003500). In te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2020003501) 

 

48 17-9-2020 Brief inwoners Huisvesting statushouders Blekersveld en 

weigeren Stichting Blekersveld Groen bij inspraakavond 

(2020003502), in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2020003503) 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A32a-Brief-Rensing-advocatuur-namens-Blekerveld-Groen-en-omwonenden-Bleekersveld-geanonimi-2020003345.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A33-Kennisgeving-aftreden-voorzitter-bezwaarschriftencommissie-2020003185.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A33a-Brief-voorzitter-bezwaarschriftencommissie-2020003183.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A34-Voorstel-HvB-werkwijze-integriteitsprotocol-2020003360.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A35a-Brief-tuinders-inzake-participatie-Westelijk-Randweg-1-geanonimiseerd-2020003372.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A36a-Brief-inwoners-inzake-participatie-Westelijke-Randweg-1-geanonimiseerd-2020003374.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A37a-Brief-inwoner-Blekersveld-en-het-falende-college-geanonimiseerd-2020003376.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A38a-Brief-inwoner-waar-kan-ik-trots-op-zijn-geanonimiseerd-2020003429.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A39a-Brief-inwoner-inzake-woningbouw-Blekersveld-geanonimiseerd-2020003431.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A40a-Brief-inwoner-inzake-gang-van-zaken-komst-statushouders-geanonimiseerd-2020003434.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A41-Brief-HvB-aan-auditcommissie-2020003440.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A42-Opmerkingen-inwoner-inzake-voortgang-huisvesting-Statushouders-2020003457.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Blekersveld-g-2020003491.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A44-Aanbiedingsbrief-SVV-pleidooi-voor-half-kunstgrasveld-2020003446.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A44a-Pleidooi-SVV-voor-half-kunstgrasveld-2020003492.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A45a-Brief-inwoner-inzake-tijdelijke-woningbouw-Blekersveld-toezending-voorbeeld-motie-g-2020003494.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A45b-Voorbeeld-motie-2020003459.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A46a-Bezwaar-inwoners-woningen-statushouders-en-urgent-woningzoekenden-Blekersveld-geanoni-2020003497.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A47a-Brief-inwoner-inzake-opvang-statushouders-gemeente-Bloemendaal-geanonimiseerd-2020003501.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A48a-Brief-inwoners-Huisvesting-statushouders-Blekersveld-geanonimiseerd-2020003503.pdf
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  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 29-7-2020 Stichting Blekersveld Groen over woningbouw op locatie 

Blekersveld (2020001555) 

 

2 1-8-2020 Stichting Bleekersveld Groen bezwaar tegen raadsbesluit 

(2020001552) 

 

3 1-9-2020 Brief inwoner inzake bruiloft Grapperhaus (2020003243), in te 

zien na inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde 

versie: (2020003244) 

 

4 15-9-2020 Brief dorpsraad Bennebroek inzake Servicepunt Bennebroek 

(2020003415), in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie (2020003449) 

 

5 14-7-2020 Brief inwoner inzake renovatiewerkzaamheden Veen en Duin 

(2020002615), in te zien na inlog, bevat persoongegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2020002699) 

 

6 18-8-2020 Brief makelaar inzake voorstel ter ondersteuning groenbudget 

gemeente Bloemendaal (2020002352) 

 

7 17-9-2020 Brief inwoner inzake nieuwe zomerdienstregeling op het spoor 

Haarlem-Zandvoort (2020003498), in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2020003499) 

 

  C Brieven van het College aan de Raad – de 

Collegebrieven 

De brieven van het College aan de Raad zijn openbaar. 

 

 

1 2-7-2020 Vervanging loden waterleiding Bornwaterschool (2020002173)  

2 3-7-2020 Beantwoording TR111 inzake akte van dwaling en overdracht 

grond Villa Meerzicht (2020002152) 

 

3 3-7-2020 Vaststellen bodemkwaliteitskaart aangevuld met PFAS 

(2020002243) 

 

4 3-7-2020 Woonakkoord regio Zuid-Kennemerland/IJmond (2020002522)  

5 3-7-2020 Beantwoording TCG 264 inzake parkeerplaatsen elektrische 

auto's (2020002434) 

 

6 8-7-2020 Consequenties wijziging heffingsgrondslag riolering 

(2020002364) 

 

7  9-7-2020 Collegebrief Jaarrekening 2019 versus raadsbesluit 7 

november 2019 (2020002617) 

C7a Geanonimiseerde 

emailbericht Accountant 

(2020002637) 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/B1-Stichting-Blekersveld-Groen-over-woningbouw-op-locatie-Blekersveld-2020001555.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/B2-Stichting-Bleekersveld-Groen-bezwaar-tegen-raadsbesluit-2020001552.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/B3a-Brief-inwoner-inzake-bruiloft-Grapperhaus-geanonimiseerd-2020003244.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/B4a-Brief-dorpsraad-Bennebroek-inzake-Servicepunt-Bennebroek-geanonimiseerd-2020003449.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A9a-Brief-inwoner-inzake-renovatiewerkzaamheden-Veen-en-Duin-geanonimiseerd-2020002699.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A17-Brief-makelaar-inzake-voorstel-ter-ondersteuning-groenbudget-gemeente-Bloemendaal-2020002352.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/B7a-Brief-inwoner-inzake-nieuwe-zomerdienstregeling-op-het-spoor-Haarlem-Zandvoort-geanoni-2020003499.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C1-Vervanging-loden-waterleiding-Bornwaterschool-2020002173.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C2-Beantwoording-TR111-inzake-akte-van-dwaling-en-overdracht-grond-Villa-Meerzicht-2020002152.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C3-Vaststellen-bodemkwaliteitskaart-aangevuld-met-PFAS-2020002243.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/IJmond-2020002522.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C5-Beantwoording-TCG-264-inzake-parkeerplaatsen-electrische-auto-s-2020002434.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C6-Consequenties-wijziging-heffingsgrondslag-riolering-2020002364.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C7-Collegebrief-Jaarrekening-2019-v-raadsbesluit-7-november-2019-2020002617.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C7a-Geanonimiseerde-versie-Emailbericht-Accountantsverslag-2020002637.pdf


 

Registratienummer: 2020000876 

 

 

5 

8 10-7-2020 Stavaza aanpak Corona per 3 juli (2020002619)  

9 14-7-2020 Kwartaalbrief Omgevingswet (2020002673)  

    10 15-7-2020 Stand van zaken Kenter Jeugdhulp (2020002643)  

11 6-8-2020 Reflectie CAOP proces afhandeling integriteitsmeldingen 

(2020002902) 

C11a Bericht m.b.t. 

openbaarmaking 

(2020002986) 

12 6-8-2020 Maatschappelijk jaarverslag Veilig Thuis Kennemerland 2019 

(2020002904) 

Let op, hier treft u een 

werkende link aan: 

http://veiligthuis-ken.nl/ 

 

13 4-8-2020 Nieuwe leverancier Wmo hulpmiddelen: Kersten 

Hulpmiddelenspecialist (2020002411) 

 

14 13-8-2020 Aanbiedingsbrief jaarverantwoording kinderopvang 2019 

(2020002773) 

C14a Jaarverantwoording 

kinderopvang 2019 

(2020002771) 

15 13-8-2020 Beantwoording TCS 151 inzake beantwoording vragen HvB 

nav jaarverslag Sociaal Domein (2020002954) 

 

16 18-8-2020 Voortgang huisvesting statushouders (2020002812)  

17 18-8-2020 Schenking kunstwerk en plaatsing op rotonde (2020002963)  

18 18-8-2020 Beantwoording TCS 152 inzake evaluatie CJG (2020002966) C18a CJG Jaarverslag 

2019 (2020002976) 

19 18-8-2020 Resultaten cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet 2019 

(2020002576) 

C19a Rapportage CEO 

Wmo 2019 (2020002557) 

C19b Rapportage CEO 

Jeugdwet 2019 jongeren 

(2020002558) 

C19c Rapportage CEO 

Jeugdhulp 2019 ouders 

(2020002559) 

C19d Bijlagerapport CEO 

Wmo en Jeugdwet 2019 

(2020002575) 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C8-Stavaza-aanpak-Corona-per-3-juli-2020002619.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C9-Kwartaalbrief-Omgevingswet-2020002673.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C10-Stand-van-zaken-Kenter-Jeugdhulp-2020002643.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C11-Reflectie-CAOP-op-proces-afhandeling-integriteitsmeldingen-2020002902.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C11a-Bericht-over-openbaarmaking-advies-CAOP-14-juli-bijlage-bij-2020002902-2020002986.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C12-Brief-Maatschappelijk-jaarverslag-Veilig-Thuis-Kennemerland-2019-2020002904.pdf
http://veiligthuis-ken.nl/
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C13-Nieuwe-leverancier-Wmo-hulpmiddelen-Kersten-Hulpmiddelenspecialist-2020002411.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C14-Aanbiedingsbrief-jaarverantwoording-kinderopvang-2019-2020002773.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C14a-Jaarverantwoording-kinderopvang-2019-2020002771.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C15-Beantwoording-TCS-151-inzake-beantwoording-vragen-HvB-nav-jaarverslag-Sociaal-Domein-2020002954.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C16-Voortgang-huisvesting-statushouders-2020002812.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C17-Schenking-kunstwerk-en-plaatsing-op-rotonde-2020002963.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C18-Beantwoording-TCS-152-inzake-evaluatie-CJG-2020002966.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C18a-CJG-Jaarverslag-2019-2020002976.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C19-Resultaten-clientervaringsonderzoek-Wmo-en-Jeugdwet-2019-2020002576.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C19a-Rapportage-CEO-Wmo-2019-2020002557.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C19b-Rapportage-CEO-Jeugdwet-2019-jongeren-2020002558.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C19c-Rapportage-CEO-Jeugdhulp-2019-ouders-2020002559.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C19d-Bijlagerapport-CEO-Wmo-en-Jeugdwet-2019-2020002575.pdf
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20 20-8-2020 Beantwoording TCS 138 inzake aantal woningzoekenden in 

Bloemendaal (2020002190) 

 

21 26-8-2020 Zorgplicht bij gebruik van kunstgrasvelden, verontreiniging 

door rubberkorrels (2020002979) 

 

22 26-8-2020 Jaarverslag van het archieftoezicht juli 2019 - april 2020 

(2020002824) 

C22a Aanbiedingsbrief 

gemeentearchivaris 

(2020002820) 

23 28-8-2020 Beantwoording TCS 142 inzake gemaakte kosten externe 

inhuur tav opvang statushouders (2020003233) 

 

24 2-9-2020 Beantwoording TCS 145, 146, 150 diverse vragen nav cie 

samenleving (2020003184) 

 

25 2-9-2020 Aanbiedingsbrief Halfjaarrapportage Sociaal Domein 2020 

(2020003150) 

C25a Halfjaarrapportage 

sociaal domein 2020 

(2020002325) 

26 2-9-2020 Ontwerpbestemmingsplan Dennenheuvel 2020 (2020003201)  

27 2-9-2020 Aanbiedingsbrief jaarverslag bezwaarschriftencommissie 2019 

(2020002308) 

C27a Jaarverslag 

bezwaarschriftencommissi

e 2019 (2020002305) 

28 2-9-2020 Beantwoording TCS 141 inzake Huisvesting statushouders, 

Wibaut, Westelijke Randweg 1 (2020003157) 

 

29 2-9-2020 Pre advies motie kostenverhaal bovenwijkse voorzieningen 

(2020002978) 

 

30 10-9-2020 Aanbiedingsbrief regionale corona impact monitor 

(2020003257) 

C30a Regionale corona 

impact monitor 

(2020003242) 

31 15-9-2020 Beantwoording financiële vragen Vitaal Vogelenzang 

(2020003408) 

C31a Memo financieel 

overzicht raadsvoorstel 

(2020003410) 

C31b Memo doorstroming 

Vitaal Vogelenzang 

(2020003411) 

C31c Memo scenario half 

kunstgrasveld SVV 

(2020003412) 

  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. 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C20-Beantwoording-TCS-138-inzake-aantal-woningzoekenden-in-Bloemendaal-2020002190.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C21-Zorgplicht-bij-gebruik-van-kunstgrasvelden-verontreiniging-door-rubberkorrels-2020002979.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C22-Jaarverslag-van-het-archieftoezicht-juli-2019-april-2020-2020002824.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C22a-Aanbiedingsbrief-gemeentearchivaris-2020002820.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C23-Beantwoording-TCS-142-inzake-gemaakte-kosten-externe-inhuur-tav-opvang-statushouders-2020003233.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C24-Beantwoording-TCS-145-146-150-diverse-vragen-nav-cie-samenleving-2020003184.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C25-Aanbiedingsbrief-Halfjaarrapportage-Sociaal-Domein-2020-2020003150.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C25a-Halfjaarrapportage-sociaal-domein-2020-2020002325.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C26-Ontwerpbestemmingsplan-Dennenheuvel-2020-2020003201.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C27-Aanbiedingsbrief-jaarverslag-bezwaarschriften-2019-2020002308.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C27a-Jaarverslag-bezwaarschriftencommissie-2019-2020002305.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C28-Beantwoording-TCS-141-inzake-Huisvesting-statushouders-Wibaut-Westelijke-Randweg-1-2020003157.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C29-Pre-advies-motie-kostenverhaal-bovenwijkse-voorzieningen-2020002978.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C30-Aanbiedingsbrief-regionale-corona-impact-monitor-2020003257.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C30a-Regionale-corona-impact-monitor-2020003242.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C31-Beantwoording-financiele-vragen-Vitaal-Vogelenzang-2020003408.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C31a-Memo-financieel-overzicht-raadsvoorstel-2020003410.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C31b-Memo-doorstroming-Vitaal-Vogelenzang-2020003411.pdf
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1 3-7-2020 Beantwoording artikel 36 RvO vraag ZB inzake 

vertrekregelingen (2020002106) 

 

2 10-7-2020 Beantwoordring artikel 36 RvO vragen LB inzake aannemen 

 Giften (2020002144) 

 

3 5-8-2020 Beantwoording artikel 36 RvO vragen ZB Casussen Veilig Thuis 

(2020002819) 

 

4 4-8-2020 Reactie op inzageverzoek dossier Elswoutshoek (2020002844) Brief waarnaar verwezen 

wordt, afkomstig van 

eerdere LIS (2019007230) 

5 17-7-2020 Beantwoording artikel 36 RvO vragen ZB Voortzetting inhuur 

(2020002621) 

 

6 26-8-2020 Beantwoording art.36 RvO vragen LB inzake afdeling 

communicatie (2020003152) 

Bijlage 1 Communicatie 

beleidsplan 2020 -2022 

(2019007513) 

Bijlage 2 Amendement 

communicatiebeleidsplan 

(2020000464) 

7 10-9-2020 Beantwoording vragen ZB inzake verzoek stukken WOB-

verzoek (2020003195) 

 

  E Brieven 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 28-8-2020 Aanbiedingsbrief klacht inwoners (2020003234) Klacht inwoners 

(2020003235) 

2 2-9-2020 Integriteitsmelding verkoop gymzaal (2020003116) E2a Reactie HvB nav brief 

2020003116 

(2020003283) 

3 9-9-2020 Klacht inwoner inzake Hoge Duin en Daalseweg (2020003357)  

 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D1-Beantwoording-artikel-36-RvO-vraag-ZB-inzake-vertrekregelingen-2020002106.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D2-Beantwoordring-artikel-36-RvO-vragen-LB-inzake-aannemen-giften-2020002144.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D3-Beantwoording-artikel-36-RvO-vragen-ZB-Casussen-Veilig-Thuis-2020002819.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D4-Reactie-op-inzageverzoek-dossier-Elswoutshoek-2020002844.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C24-De-belemmering-van-de-geheimhouding-tav-onderzoek-Integis-2019007230.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D5-Beantwoording-artikel-36-RvO-vragen-ZB-Voortzetting-inhuur-2020002621.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D6-Beantwoording-art-36-RvO-vragen-LB-inzake-afdeling-communicatie-2020003152.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/01-Raadsvoorstel-communicatiebeleidsplan-2019007513.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Aangenomen-Amendement-L-D66-CDA-Communicatiebudget-2020000464.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D7-Beantwoording-vragen-ZB-inzake-verzoek-stukken-WOB-verzoek-2020003195.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/E2a-Reactie-HvB-nav-brief-2020003116-2020003283.pdf

