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Lijst ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 28 mei 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 16-4-2020 Aanbiedingsbrief jaarverslag en programmabegroting VRK 

(2020000071) 

A1a VRK Jaarverslag 2019 

(2020000073) 

A1c Ontwerpbegroting 

2021-2024 VRK 

(2020000072) 

2 17-4-2020 Aanbiedingsbrief jaarrekening en sociaal jaarverslag Paswerk 

(2020001473) 

A2a Jaarverslag en 

Jaarrekening 2019 

Paswerk (2020001471) 

A2b Sociaal jaarverslag 

2019 Paswerk 

(2020001472) 

3 20-4-2020 Corona update nr 5 VNG (2020001476)  

4 20-4-2020 Brief Provincie inzake financiële positie begroting 2020 

(2020000074) 

 

5 21-4-2020 Update nationale boomfeestdag (2020001518)  

6 21-4-2020 Brief HvB inzake 2 grote kostenposten (2020001519)  

7 21-4-2020 Brief HvB inzake terugblik en vooruitblik op digitale 

raadsvergadering nav brief burgemeester (2020001520) 

A7a Noodwet 18 april 2020 

(2020001521) 

A7b Vervolgbericht HvB 

inzake digitale 

raadsvergadering 

(2020001663) 

8 22-4-2020 Persbericht VRK voorkom suïcides (2020001525)  

9 23-4-2020 Brief HvB inzake gluiperige actie (2020001527)  

10 23-4-2020 Oproep, laat de jeugd weer buiten kunst maken (2020001529)  

11 25-4-2020 Brief ZB inzake kerntakendiscussie (2020001661)  

12 1-5-2020 Aanbiedingsbrief resultaten en jaarverslag interbestuurlijk 

toezicht Provincie Noord-Holland (2020001684) 

A12a Jaarverslag ibt 2019 

(2020001678) 

13 1-5-2020 Brief SBEZK inzake niet ontvankelijk verklaren beroep 

(2020001686) 

A13a Afschrift brief van 

Raad van State d.d. 24-

04-2020 (2020001681) 

A13b Afschrift brief van 

Raad van State aan 

gemeenteraad d.d. 24-04-

2020 (2020001682) 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A1-Aanbiedingsbrief-jaarverslag-en-programmabegroting-VRK-2020000071.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A1a-VRK-Jaarverslag-2019-2020000073.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A1c-Ontwerpbegroting-2021-2024-VRK-2020000072.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A2-Aanbiedingsbrief-jaarrekening-en-sociaal-jaarverslag-Paswerk-2020001473.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A2a-Jaarverslag-en-Jaarrekening-2019-Paswerk-2020001471.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A2b-Sociaal-jaarverslag-2019-Paswerk-2020001472.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A3-Corona-update-nr-5-VNG-2020001476.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A4-Brief-Provincie-inzake-financiele-positie-begroting-2020-2020000074.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A5-Update-nationale-boomfeestdag-2020001518.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A6-Brief-HvB-inzake-2-grote-kostenposten-2020001519.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A7-Brief-HvB-inzake-terugblik-en-vooruitblik-op-digitale-vergadering-nav-brief-burgemeeste-2020001520.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A7a-Noodwet-18-april-2020-2020001521.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A7b-Vervolgbericht-HvB-inzake-digitale-raadsvergadering-2020001663.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A8-Persbericht-VRK-voorkom-suicides-2020001525.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A9-Brief-HvB-inzake-gluiperige-actie-2020001527.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A10-Oproep-laat-de-jeugd-weer-buiten-kunst-maken-2020001529.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A11-Brief-ZB-inzake-kerntakendiscussuie-2020001661.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A12-Aanbiedingsbrief-resultaten-en-jaarverslag-interbestuurlijk-toezicht-Provincie-Noord-H-2020001684.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A12a-Jaarverslag-ibt-2019-2020001678.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A13-Brief-SBEZK-inzake-niet-ontvankelijk-te-verklaren-beroep-2020001686.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A13a-Afschrift-brief-van-Raad-van-State-d-d-24-04-2020-2020001681.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A13b-Afschrift-brief-van-Raad-van-State-aan-gemeenteraad-d-d-24-04-2020-2020001682.pdf
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14 1-5-2020 Brief inwoner inzake verzoek tot integriteitsonderzoek 

Bijduinhof (2020001692), in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2020001693) 

A14b Afschrift brief aan 

burgemeester inzake 

integriteit (2020001685), 

in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: 

(2020001694) 

15 6-5-2020 Brief inwoonster inzake zorgen Zomerzorgerlaan 

(2020001729), in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2020001730) 

 

16 8-5-2020 Brief tuinders inzake bouw Westelijke Randweg 1 

(2020001761), in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2020001762) 

A16b Voorlopig Ontwerp 

WR1 - april 2020 

(2020001763) 

17 8-5-2020 Brief inwoner inzake raadsvoorstel spoedhuisvesting 

statushouders (2020001764), in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2020001766) 

 

18 8-5-2020 Brief Alles Voor Mekaar inzake eenzame ouderen 

(2020001771) 

 

19 8-5-2020 WOC uitbreiding, reactie inwoners op het proces 

(2020001784), in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2020001785) 

 

20 12-5-2020 Artikel parool inzake lawaai motoren zie HIER, 

Op verzoek van ZB geplaatst.  

 

21 12-5-2020 Maatschappelijk jaarverslag VTK 2019 (2020001835)  

22 19-5-2020 Reactie inspreker op vergadering commissie samenleving 

(2020001920), in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2020001921) 

A22b Inspreektekst 

commissie samenleving 

(2020001905), in te zien 

na inlog bevat 

persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: 

(2020001923) 

23 19-5-2020 Brief SVvM inzake verzoek herstel groene zoom bij WOC 

(2020001926) 

A23a Bijlage verzoek 

herstel groene zoom 

(2020001907) 

A23b Toelichting bij 

verzoek herstel Groene 

Zoom WOC (2020001943) 

24 20-5-2020 Brief dierenbescherming inzake chippen katten (2020001959) A24a Afschrift brief aan 

Tweede Kamer 

(2020001955) 

25 26-5-2020 Vragen HvB inzake Wibaut WR1 (2020002023)  

26 26-5-2020 Brief inwoner inzake brandweerkazerne Bennebroek en 

verkoop Willinklaan 8 (2020002024), in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2020002025) 

 

27 26-5-2020 Brief WMO-raad inzake bespreking Nieuw Boekenrode in 

commissies (2020002027) 

A27a Notulen Wmo-verg. 

12 mei 2020 

(2020002028) 

28 26-5-2020 Brief dorpsraad Bennebroek inzake verkoop grond onder en 

naast Willinklaan 8 Bennebroek (2020002039) 

 

  B Externe stukken aan de Raad - in handen stellen van 

het College voor afhandeling 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A14a-Brief-inwoner-inzake-verzoek-tot-integriteitsonderzoek-Bijduinhof-geanonimiseerd-2020001693.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A14c-Afschrift-brief-aan-burgemeerster-inzake-integriteit-geanonimiseerd-2020001694.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A15a-Brief-inwoonster-inzake-zorgen-Zomerzorgerlaan-geanonimiseerd-2020001730.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A16a-Brief-tuinders-inzake-bouw-Westelijke-Randweg-1-geanonimiseerd-2020001762.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A16b-Voorlopig-Ontwerp-WR1-april-2020-2020001763.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A17a-Brief-inwoner-inzake-raadsvoorstel-spoedhuisvesting-statushouders-geanonimiseerd-2020001766.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A18-Brief-Alles-Voor-Mekaar-inzake-eenzame-ouderen-2020001771.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A19a-WOC-uitbreiding-reactie-inwoners-op-het-proces-geanonimiseerd-2020001785.pdf
https://www.parool.nl/es-b23a706d
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A21-Maatschappelijk-jaarverslag-VTK-2019-2020001835.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A22a-Reactie-inspreker-op-vergadering-commissie-samenleving-geanonimiseerd-2020001921.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A22c-Inspreektekst-commissie-samenleving-geanonimiseerd-2020001923.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A23-Brief-SVvM-inzake-verzoek-herstel-groene-zoom-bij-WOC-2020001926.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A23a-Bijlage-verzoek-herstel-groene-zoom-2020001907.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A23b-Toelichting-bij-verzoek-herstel-Groene-Zoom-WOC-2020001943.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A24-Brief-dierenbescherming-inzake-chippen-katten-2020001959.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A24a-Afschrift-brief-aan-Tweede-Kamer-2020001955.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/documenten/Ingekomen-brieven/Vragen-HvB-inzaken-Wibaut-WR1-S-2020002023-1.PDF
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/documenten/Ingekomen-brieven/A26a-Brief-inwoner-inzake-brandweerkazerne-Bennebroek-en-verkoop-Willinklaan-8-geanonimiseerd-S-2020002025-1.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/documenten/Ingekomen-brieven/A27-Brief-WMO-raad-inzake-bespreking-Nieuw-Boekenrode-in-commissies-S-2020002027-1.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/documenten/Ingekomen-brieven/A27a-Notulen-Wmo-verg-12-mei-2020-S-2020002028-1.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A28-Brief-dorpsraad-Bennebroek-inzake-verkoop-grond-onder-en-naast-Willinklaan-8-Bennebroe-2020002039.pdf
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Deze externe stukken worden zonodig geanonimiseerd en 

openbaar geplaatst. Als er een reactie nodig is vanuit het 

College, worden brieven hier geplaatst. 

1 20-4-2020 Start uitvoering MRA Agenda 2.0 (2020001484)  

2 8-5-2020 Bezwaar tegen voorgenomen besluitvorming inzake de RES 

(2020001772), in te zien na inlog bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2020001773) 

 

3 12-5-2020 Bezwaar tegen besluit inzake de RES (2020001827), in te zien 

na inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: 

(2020001828) 

 

4 12-5-2020 Brief inwoner inzake flexwoningen parkeerplaats gemeentehuis 

(2020001829), in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2020001830) 

 

5 12-5-2020 Bezwaar inwoner tegen besluitvorming inzake RES 

(2020001811), in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2020001848) 

 

6 13-5-2020 Brief inwoner inzake bezwaren tegen woningen Westelijke 

Randweg (2020001862), in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2020001863) 

 

7 13-5-2020 Brief stichting Blekersveldgroen inzake flexwoningen 

Bleekersveld (2020001864) 

B7a Afschrift brief d.d. 06-

05-2020 aan college B&W 

(2020001857) 

  C Brieven van het College aan de Raad – de 

Collegebrieven 

De brieven van het College aan de Raad zijn openbaar. 

 

 

1 17-4-2020 Aanbiedingsbrief pre-advies gymzaal (2020001457) C1a Pre advies rapport 

'Gymzaal' (2020001458) 

C1b Rapportage 

 Huisadvocaat 

(2020001469) 

Bijlage 3 Beantwoording 

TCM189 inzake verkoop 

voormalige gymzaal 

Bennebroek (2019007358) 

 

2 22-4-2020 Aanbiedingsbrief  Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2020 

(2020001335) 

C2a 

Uitvoeringsprogramma 

duurzaamheid 2020 

(2020001341) 

3 22-4-2020 Achtervangovereenkomst Brederode Wonen (2020001284)  

4 22-4-2020 Kwartaalbrief Omgevingswet nummer 7 april 2020 

(2020001488) 

 

5 29-4-2020 Afwijzing verzoek voordracht spontane vernietiging 

(2020001487) 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/B1-Start-uitvoering-MRA-Agenda-2-0-2020001484.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/B2a-Bezwaar-tegen-voorgenomen-besluitvorming-inzake-de-RES-geanonimiseerd-2020001773.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/B3a-Bezwaar-tegen-besluit-inzake-de-RES-geanonimiseerd-2020001828.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/B4a-Brief-inwoner-inzake-flexwoningen-parkeerplaats-gemeentehuis-geanonimiseerd-2020001830.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/B5a-Bezwaar-inwoner-tegen-besluitvorming-inzake-RES-geanonimiseerd-2020001848.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/B6a-Brief-inwoner-inzake-bezwaren-tegen-woningen-Westelijke-Randweg-geanonimiseerd-2020001863.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/B7-Brief-stichting-Blekersveldgroen-inzake-flexwoningen-Bleekersveld-2020001864.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/B7a-Afschrift-brief-d-d-06-05-2020-aan-college-B-W-2020001857.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C1-Aanbiedingsbrief-pre-advies-gymzaal-2020001457.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C1a-Pre-advies-rapport-Gymzaal-2020001458.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C1b-Rapportage-huisadvocaat-2020001469.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C28-Beantwoording-TCM189-inzake-verkoop-voormalige-gymzaal-Bennebroek-2019007358.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C2-Aanbiedingsbrief-Uitvoeringsprogramma-Duurzaamheid-2020-2020001335.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C2a-Uitvoeringsprogramma-duurzaamheid-2020-2020001341.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C3-Achtervangovereenkomst-Brederode-Wonen-2020001284.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C4-Kwartaalbrief-omgevingswet-nummer-7-april-2020-2020001488.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C5-Collegebrief-Afwijzing-verzoek-voordracht-spontane-vernietiging-2020001487.pdf
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6 24-4-2020 Stand van zaken aanpak corona per 24 april 2020 

(2020001536) 

 

7 24-4-2020 Raadsbrief de opstandelingen (2020001607), in te zien na 

inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: 

(2020001660) 

C7b Brief HvB inzake 

Opstandelingen 

(2020001768), in te zien 

na inlog, bevat 

persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: 

(2020001769) 

8 1-5-2020 Reactie op integriteitsmelding inwoner (2020001533) C8a Reactie op 

integriteitsmelding en 

klacht (2020001479), in te 

zien na inlog. Stuk is 

gekenmerkt als 

vertrouwelijk 

9 8-5-2020 Stand van zaken Wet inburgering 2021 (2020001530) C9a Regionale 

informatiememo 

inburgering (2020001456) 

C9b Wettelijk kader Wet 

inburgering 2021 

(2020001455) 

    10 8-5-2020 Stavaza aanpak Corona per 8 mei (2020001770)  

11 8-5-2020 Beantwoording TR114 inzake publiceren agenda 

welstandscommissie (2020001755) 

 

12 12-5-2020 Aanbiedingsbrief  jaarverslag 2019 Wmo-adviesraad Sociaal 

Domein (2020001658) 

C12a Jaarverslag Wmo-

adviesraad Sociaal Domein 

2019 (2020001513) 

13 13-5-2020 Voortgang kosten Vitaal Vogelenzang (2020001747)  

14 20-5-2020 Stand van zaken Kenter Jeugdhulp (2020001916)  

15 20-5-2020 Hotel Bloemendaal aan Zee (2020001814) C15a 

Ontwerpwijzigingsplan 

Hotel Bloemendaal aan 

Zee (2020001815) 

16  27-5-2020 Verwerving jeugdhulp vanaf 2022 (2020001727)  

17 27-5-2020 Verantwoording Halt 2019 (2020001746)  

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C6-Stand-van-zaken-aanpak-corona-per-24-april-2020-2020001536.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C7a-Raadsbrief-de-opstandelingen-geanonimiseerd-2020001660.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C7c-Brief-HvB-inzake-Opstandelingen-geanonimiseerd-2020001769.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C8-Reactie-op-integriteitsmelding-inwoner-2020001533.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C9-Stand-van-zaken-Wet-inburgering-2021-2020001530.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C9a-Regionale-informatiememo-inburgering-2020001456.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C9b-Wettelijk-kader-Wet-inburgering-2021-2020001455.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C10-Stavaza-aanpak-Corona-per-8-mei-2020001770.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C11-Beantwoording-TR114-inzake-publiceren-agenda-welstandscommissie-2020001755.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C12-Aanbiedingsbrief-jaarverslag-2019-Wmo-adviesraad-Sociaal-Domein-2020001658.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C12a-Jaarverslag-Wmo-adviesraad-Sociaal-Domein-2019-2020001513.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C13-Voortgang-kosten-Vitaal-Vogelenzang-2020001747.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C14-Stand-van-zaken-Kenter-Jeugdhulp-2020001916.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C15-Hotel-Bloemendaal-aan-Zee-2020001814.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C15a-Ontwerpwijzigingsplan-Hotel-Bloemendaal-aan-Zee-2020001815.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/documenten/Ingekomen-brieven/C16-Verwerving-jeugdhulp-vanaf-2022-2020001727.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C17-Verantwoording-Halt-2019-2020001746.pdf
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  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 17-4-2020 Beantwoording vervolgvragen HvB inzake stempel 

vertrouwelijk (2020001342) 

 

2 21-4-2020 Beantwoording vragen ZB inzake zonnepark Zeeweg 

(2020001340) 

 

3 21-4-2020 Beantwoording art 36 RvO vragen ZB inzake verkoop 

pannenkoekenhuisje (2020001448) 

 

4 21-4-2020 Beantwoording vragen ZB inzake  identiteitsfraude 

(2020001380) 

 

5 21-4-2020 Beantwoording art. 36 RvO vragen ZB inzake rol oud 

wethouder bij verkoop Park Brederode (2020001241) 

 

6 21-4-2020 Beantwoording vragen ZB inzake repliek van de heer X 

richting de heer Z (2020001386) 

 

7 21-4-2020 Beantwoording vragen ZB inzake afhandeling melding 

schending integriteit en verzoek tot inzage (2020001369) 

 

8 6-5-2020 Beantwoording vragen ZB inzake opvragen stukken dossier 

Nieuw Boekenroode (2020001397) 

D8a Gevraagde stukken 

genoemd onder 1 t/m 4 

(2020001709), in te zien 

na inlog.  

9 13-5-2020 Beantwoording art 36 RvO vragen HvB inzake mailboxen 

voormalig college (2019008275) 

 

    10 13-5-2020 Beantwoording vervolgvragen HvB inzake ondertekening 

collegebesluiten 2014 (2020001632) 

Beantwoording vragen HvB 

het tekenen van 

collegebesluiten uit 2014 

(2019008574) 

11 14-5-2020 Beantwoording art 36 RvO vragen VVD inzake 

spoedhuisvesting statushouders (2020001783) 

 

12 18-5-2020 Beantwoording vragen n.a.v. het preadvies over de gymzaal 

(2020001742) 

 

13 20-5-2020 Beantwoording art 36 RvO vraag ZB inzake eventuele locaties 

spoedhuisvesting statushouders (2020001757) 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D1-Beantwoording-vervolgvragen-HvB-inzake-stempel-vertrouwelijk-2020001342.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D2-Beantwoording-vragen-ZB-inzake-zonnepark-Zeeweg-2020001340.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D3-Beantwoording-art-36-RvO-vragen-ZB-inzake-verkoop-pannenkoekenhuisje-2020001448.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D4-Beantwoording-vragen-ZB-inzake-identiteitsfraude-2020001380.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D5-Beantwoording-art-36-RvO-vragen-ZB-inzake-Rol-oud-wethouder-bij-verkoop-Park-Brederode-2020001241.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D6-Beantwoording-vragen-ZB-inzake-repliek-van-de-heer-X-richting-de-heer-Z-2020001386.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D7-Beantwoording-vragen-ZB-inzake-afhandeling-melding-schending-integriteit-2020001369.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D8-Beantwoording-vragen-ZB-inzake-opvragen-stukken-dossier-Nieuw-Boekenroode-2020001397.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D9-Beantwoording-art-36-RvO-vragen-HvB-inzake-mailboxen-voormalig-college-2019008275.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D10-Beantwoording-vervolgvragen-HvB-inzake-ondertekening-collegebesluiten-2014-2020001632.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D14-Beantwoording-vragen-HvB-het-tekenen-van-collegebesluiten-uit-2014-2019008574.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D11-Beantwoording-art-36-RvO-vragen-VVD-inzake-spoedhuisvesting-statushouders-2020001783.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D12-Beantwoording-vragen-n-a-v-het-preadvies-over-de-gymzaal-2020001742.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D13-Beantwoording-art-36-vraag-ZB-inzake-eventuele-locaties-spoedhuisvesting-statushouders-2020001757.pdf


Registratienummer: 2020000872 

 

 

6 

14 20-5-2020 Beantwoording Art 36 RvO vragen LB inzake verlenging 

beslistermijn bezwaar (2020001799) 

 

  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 21-4-2020 Beantwoording vragen ZB inzake verstrekking geluidsopname 

hoorzitting bezwaarschriften (2020001255), in te zien na 

inlog, brief is gekenmerkt als vertrouwelijk. 

 

2 6-5-2020 Brief comité afspraak is afspraak inzake klacht en 

integriteitsmelding (2020001687) 

E2a Afschrift brief college 

inzake afhandeling 

integriteitsmelding deel 1 

(2020001688) 

E2b Afschrift brief college 

inzake afhandeling 

integriteitsmelding deel 2 

(2020001689) 

E2c Afschrift brief college 

inzake afhandeling 

integriteitsmelding deel 3 

(2020001690) 

E2d Afschrift e-mail 

correspondentie d.d. 23-

04-2020 (2020001691) 

 

 

3 12-5-2020 Beantwoording vragen ZB inzake integriteitsmelding 

aangaande gespreksopnames (2020001423), in te zien na 

inlog, brief is gekenmerkt als vertrouwelijk 

 

4 20-5-2020 Nieuwe klacht en integriteitsmelding comité afspraak is 

afspraak (2020001947) 

E4a Verzoek comite 

afspraak is afspraak tot 

uitstellen besluitvorming 

(2020002022) 

 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Beantwoording-Art-36-RvO-vragen-LB-inzake-verlenging-beslistermijn-bezwaar-2020001799.pdf

