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Lijst ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 30 januari 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 18-12-2019 Aanbiedingsbrief rapport Kinderombudsman 'Ik ben meer dan 

mijn probleem' (2019008420) 

A1a Rapport 'Ik ben meer 

dan mijn problemen' 

(2019008421) 

A1b Brochure - het beste 

besluit (2019008422) 

2 20-12-2019 Art 40 RvO vragen HvB inzake inventarisatielijst onderzoek 

Integis (2019008535) 

 

3 20-12-2019 Art 40 vragen RvO HvB inzake aanpassen melding 

burgemeester (2019008537) 

 

4 20-12-20119 Art 40 vragen RvO HvB inzake taxatierapporten gemeentehuis 

Bennebroek (2019008538) 

 

5 24-12-2019 Brief provincie Noord-Holland inzake financieel regime 2020 

(2019008297) 

 

6 5-1-2020 Vragen HvB nav inzage stukken (2020000120), in te zien na 

inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: 

(2020000121) 

 

7 5-1-2020 Vragen HvB nav brief 2019008056 (2020000122), in te zien 

na inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: 

(2020000123) 

 

8 9-1-2020 Rapport inwoners gymzaal Bennebroek (2020000179)  

9 10-1-2020 Aanbiedingsbrief bezwaar inwoner inzake gesprek met 

burgemeester (2020000229) 

A9a Bezwaar inwoner 

inzake gesprek met 

burgemeester 

(2020000231), in te zien 

na inlog, bevat 

persoonsgegevens.  

Geanonimiseerde versie:  

(2020000232) 

10 17-1-2020 Antwoordbrief aan VBBS inzake verbeteren toegankelijkheid 

bushaltes (2020000270), in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2020000271) 

 

11 21-1-2020 Bezwaar tegen verkoop Eneco (2020000318), in te zien na 

inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: 

(2020000319) 

 

12 22-1-2020 Brief met opmerkingen over de jeugdzorg (2020000034), in te 

zien na inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde 

versie: (2020000335) 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A1-Aanbiedingsbrief-rapport-Kinderombudsman-Ik-ben-meer-dan-mijn-probleem-2019008420.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A1a-Rapport-Ik-ben-meer-dan-mijn-problemen-2019008421.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A1b-Brochure-het-beste-besluit-2019008422.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Art-40-RvO-vragen-HvB-inzake-inventarisatielijst-onderzoek-Integis-2019008535.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Art-40-vragen-RvO-HvB-inzake-aanpassen-melding-burgemeester-2019008537.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Art-40-vragen-RvO-HvB-inzake-taxatierapporten-gemeentehuis-Bennebroek-2019008538.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A5-Brief-provincie-Noord-Holland-inzake-finacieel-regime-2020-2019008297.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A6a-Vragen-HvB-nav-inzage-stukken-geanonimiseerd-2020000121.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A7a-Vragen-HvB-nav-brief-2019008056-geanonimiseerd-2020000123.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A8-Rapport-inwoners-gymzaal-Bennebroek-2020000179.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A9-Aanbiedingsbrief-bezwaar-inwoner-inzake-gesprek-met-burgemeester-2020000229.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A9b-Bezwaar-inwoner-inzake-gesprek-met-burgemeester-geanonimiseerd-2020000232.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A10a-Antwoordbrief-aan-VBBS-inzake-verbeteren-toegankelijkheid-bushaltes-geanonimiseerd-2020000271.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A11a-Bezwaar-tegen-verkoop-Eneco-geanonimiseerd-2020000319.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A12a-Brief-met-opmerkingen-over-de-jeugdzorg-geanonimiseerd-2020000335.pdf
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13 27-1-2020 Aanbiedingsbrief KHN inzake vragen en bezwaar 

mobiliteitsplan DGP (2020000385), in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2020000386) 

A13b Vragen en bezwaar 

mobiliteitsplan Dutch 

Grand Prix (2020000387) 

14 27-1-2020 Vooraankondiging BZK monitor Integriteit en Veiligheid 2020 

(2020000037) 

 

15 28-1-2020 

  

Vragen en opmerkingen HvB nav brief burgmeester inzake 

integis onderzoek (2020000406) 

A15a Brief Integis d.d. 3 

januari 2020 

(2020000104) 

A19 Brief HvB nav 

burgemeestersbrief ivm 

lijst ingekomen stukken 12 

december 2019 

(2019008276) 

16 28-1-2020 Voorstel SVvM en stichting Ons Bloemendaal Landschappelijke 

verbetering Zeeweg entree NPZK (2020000125) 

 

  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 7-1-2020 Oproep VBBS tot gebruikmaken van subsidies ter verbetering 

van bushaltes (2020000132) 

 

2 9-1-2020 Brief inwoner inzake hondenpoepbakken rond oud en nieuw 

(2020000172), in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2020000173) 

 

  C Brieven van het College aan de Raad – de 

Collegebrieven 

De brieven van het College aan de Raad zijn openbaar. 

 

 

1 18-12-2019 Onderzoek risicovolle gebouwen met het oog op 

brandveiligheid gevels (2019007854) 

 

2 18-12-2019 Stand van zaken veranderingen doordecentralisatie 

maatschappelijke opvang en beschermd wonen (2019008377) 

 

3 19-12-2019 Regionale bewegwijzering (2019008278)  

4 19-12-2019 Midtermreview collegeprogramma 2018-2022 (2019007959) C4a Rapportage 

(2019007481) 

5 6-1-2020 Hondenlosloopbeleid (2019003086) C5a concept-Nota 

hondenlosloopbeleid 2019 

(2018016079) 

6 9-1-2020 Beantwoording TCG 225 inzake Aanbevelingen 

Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (2020000019) 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A13a-Aanbiedingsbrief-KHN-inzake-vragen-en-bezwaar-mobiliteitsplan-DGP-geanonimiseerd-2020000386.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A13b-Vragen-en-bezwaar-mobilietitsplan-Dutch-Grand-Prix-2020000387.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A14-Vooraankondiging-BZK-monitor-Integriteit-en-Veiligheid-2020-2020000037.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A15-Vragen-en-opmerkingen-HvB-nav-brief-burgmeester-inzake-integis-onderzoek-2020000406.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A15a-Brief-Integis-d-d-3-januari-2020-2020000104.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A19-Brief-HvB-nav-burgemeestersbrief-ivm-lijst-ingekomen-stukken-12-december-2019-2019008276.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Beeldvormende-Avond/2020/09-januari/20:00/20-00-uur-Burger-aan-het-woord/Voorstel-SVvM-en-Stichting-ons-Bloemdaal-Landschapplijke-Verbetering-Zeeweg-entree-NPZK-2020000125.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/B1-Oproep-VBBS-tot-gerbuikmaken-van-subsidies-ter-verbetering-van-bushaltes-2020000132.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/B2a-Brief-inwoner-inzake-hondenpoepbakken-rond-oud-en-en-nieuw-geanonimiseerd-2020000173.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C1-Onderzoek-risicovolle-gebouwen-met-het-oog-op-brandveiligheid-gevels-2019007854.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C2-Stand-van-zaken-veranderingen-doordecentralisatie-maatsch-opvang-en-beschermd-wonen-2019008377.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C3-Regionale-bewegwijzering-2019008278.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C4-Midtermreview-collegeprogramma-2018-2022-2019007959.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C4a-Rapportage-2019007481.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C5-Hondenlosloopbeleid-2019003086.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C5a-concept-Nota-hondenlosloopbeleid-2019-2018016079.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C6-Beantwoording-TCG-225-inzake-Aanbevelingen-Adviescommissie-Ruimtelijke-Kwaliteit-2020000019.pdf


Registratienummer: 2019008491 

 

 

3 

7 9-1-2020 Aanbiedingsbrief jaarverslag Leerplein 2018-2019 

(2019008381) 

C7a Leerplein jaarverslag 

2018-2019 (2019008005) 

C7b Cijfers per gemeente 

2018-2019 (2019008006) 

 

8 15-1-2020 Bloemendaler van het Jaar (2020000129)  

9 15-1-2020 Stand van zaken overname Lijn 5 (2020000168)  

    10 16-1-2020 Aanbiedingsbrief bedrijfsplan 2020 GBKZ (2019008437) C10a Bedrijfsplan 2020 

GBKZ (2019008435) 

    11 16-1-2020 Extra vergadering commissie grondgebied mobiliteitsplan F1 

(2020000257) 

C11a Presentatie 

wegbeheerders 

(2020000269) 

12 22-1-2020 Levering hulpmiddelen Wmo (2020000235)  

13 22-1-2020 Reactie college op doe mee onderzoek (2020000226) Aanbiedingsbrief Doe Mee 

Onderzoek 2019 

Implementatie VN verdrag 

Handicap (2019007533) 

A5a Eindrapport NVRR 

DOE MEE onderzoek 

(2019007535) 

14 24-1-2020 Bejegening medewerkers (202000374)  

15 27-1-2020 Beantwoording TCS 136-137 inzake spoedopvang 

statushouders (2020000363) 

C15a Verslag bestuurlijk 

overleg Provincie 

(2020000365) 

16 29-1-2020 Stand van zaken Kenter Jeugdhulp (2020000328)  

17 29-1-2020 Beantwoording TCS 133, 134 inzake startersleningen en 

negatieve rente (2020000367) 

 

  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 18-12-2019 Brief aan HvB mbt  plicht aangifte (2019008272) D1 Antwoord op verzoek 

van aangifte 

(2019007291), in te zien 

na inlog, bevat 

vertrouwelijke gegevens. 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C7-Aanbiedingsbrief-jaarverslag-Leerplein-2018-2019-2019008381.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C7a-Leerplein-jaarverslag-2018-2019-2019008005.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C7b-Cijfers-per-gemeente-2018-2019-2019008006.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C8-Bloemendaler-van-het-Jaar-2020000129.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C9-Stand-van-zaken-overname-Lijn-5-2020000168.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C10-Aanbiedingsbrief-bedrijfsplan-2020-GBKZ-2019008437.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C10a-Bedrijfsplan-2020-GBKZ-2019008435.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C11-Extra-vergadering-commissie-grondgebied-mobiliteitsplan-F1-2020000257.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C11a-Presentatie-wegbeheerders-2020000269.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C12-Levering-hulpmiddelen-Wmo-2020000235.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C13-Reactie-college-op-doe-mee-onderzoek-2020000226.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A5-Aanbiedingsbrief-Doe-Mee-Onderzoek-2019-Implementatie-VN-verdrag-Handicap-2019007533.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A5a-Eindrapport-NVRR-DOEMEE-onderzoek-2019007535.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C14-Bejegening-medewerkers-2020000347.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C15-Beantwoording-TCS-136-137-inzake-spoedopvang-statushouders-2020000363.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C15a-Verslag-bestuurlijk-overleg-Provincie-2020000365.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C16-Stand-van-zaken-Kenter-Jeugdhulp-2020000328.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C17-Beantwoording-TCS-133-134-inzake-startersleningen-en-negatieve-rente-2020000367.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D1-Brief-aan-HvB-mbt-plicht-aangifte-2019008272.pdf
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C29 Beantwoording art 40 

RvO vragen HvB inzake 

plicht tot aangifte 

(2019007439) 

2 19-12-2019 Beantwoording vragen HvB inzake privé emailadres wethouder 

(2019008360) 

C41 E-mails aan college 

(2019007962) 

3 19-12-2019 Beantwoording art. 40 RvO vragen HvB inzake back-up beleid 

(2019008224) 

D3a Tactisch gemeente 

breed 

informatieveiligheidsbeleid 

(2017016148) 

4 19-12-2019 Reactie op verzoek HvB tot inzage Hoffmann rapporten 

(2019008215) 

 

5 19-12-2019 Beantwoording art. 40 vragen RvO HvB inzake verkoop 

hoofdgebouw park Brederode (2019007411) 

 

6 27-12-2019 Beantwoording vragen HvB inzake selectielijst archiefwet 

(2019008115) 

De link in deze brief lijkt 

niet te werken. De 

genoemde lijst vindt u wel 

HIER 

7 27-12-2019 Beantwoording vragen HvB inzake uitspraken op 

vrijwilligersavond (2019008114) 

 

8 29-12-2019 Beantwoording vragen LB inzake brief notaris (2019008235) D8a Bief van college aan 

notaris (2019007375) 

9 7-1-2020 Beantwoording art 40 RvO vragen HvB inzake vervolgvragen 

nav beantwoording vragen (2019008220) 

 

10 8-1-2020 Beantwoording vraag LB inzake burgerjaarverslag 

(2019008487) 

 

11 8-1-2020 Beantwoording vragen HvB inzake normenkader 2019 en 

hondenlosloopbeleid (2019008492) 

D11a Collegevoorstel 

normenkader 2019 

(2019007503) 

D11b Collegevoorstel 

hondenlosloopbeleid 2019 

(2019003065) 

12 7-1-2020 Beantwoording Art.40 RvO mailbox Burgemeester Nederveen 

(2019008103) 

D12a Beantwoording 

Art.40 RvO vragen d.d. 

19-11-2019 inzake USB 

stick (2019006456) 

D12b Beantwoording 

Art.40 RvO vragen Mailbox 

Burgemeester Nederveen 

(2019007317) 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C29-Beantwoording-art-40-RvO-vragen-HvB-inzake-plicht-tot-aangifte-2019007439.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D2-Beantwoording-vragen-HvB-inzake-prive-emailadres-wethouder-2019008360.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C41-E-mails-aan-college-2019007962.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D3-Beantwoording-art-40-RvO-vragen-HvB-inzake-backup-beleid-2019008224.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D3a-Tactisch-gemeentebreed-informatieveiligheidsbeleid-2017016148.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D4-Reactie-op-verzoek-HvB-tot-inzage-Hoffmann-rapporten-2019008215.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D5-Beantwoording-art-40-vragen-RvO-HvB-inzake-verkoop-hoofdgebouw-park-Brederode-2019007411.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D6-Beantwoording-vragen-HvB-inzake-selectielijst-archiefwet-2019008115.pdf
https://vng.nl/nieuws/selectielijst-gemeenten-en-intergemeentelijke-organen-2017
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D7-Beantwoording-vragen-HvB-inzake-uitspraken-op-vrijwiliggersavond-2019008114.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D8-Beantwoording-vragen-LB-inzake-brief-notaris-2019008235.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D8a-Bief-van-college-aan-notaris-2019007375.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D9-Beantwoording-art-40-RvO-vragen-HvB-inzake-vervolgvragen-nav-beantwoording-vragen-2019008220.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D10-Beantwoording-vraag-LB-inzake-burgerjaarverslag-2019008487.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D11-Beantwoording-vragen-HvB-inzake-normenkader-2019-en-hondenlosloopbeleid-2019008492.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D11a-Collegevoorstel-normenkader-2019-2019007503.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D11b-Collegevoorstel-hondenlosloopbeleid-2019-2019003065.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D12-Beantwoording-Art-40-RvO-mailbox-Burgemeester-Nederveen-2019008103.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C24-Beantwoording-artikel-40-RvO-vragen-HvB-inzake-inzage-in-usb-stick-met-correspondentie-2019006456.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/correspondentie-2019007317-1.pdf


Registratienummer: 2019008491 

 

 

5 

13 7-1-2020 Beantwoording Art.40 RvO vragen Informatieavond spoorse 

maatregelen (2019008172) 

D13a Artikel 40 RvO van 

11 nov 2019 

(2019007757) 

14 8-1-2020 Beantwoording Art.40 vragen inzake plicht tot aangifte 

(2020000117) 

D14a 18 okt 2019 

(2019007291 na inlog in te 

zien) 

D14b (C29) van 19 nov 

2019 Beantw Art. 40 

vragen inzake plicht tot 

aangifte (2019007439) 

D14c (D1) Beantw Art.40 

RvO plicht tot aangifte van 

11 dec 2019 

(2019008272) 

15 22-1-2020 Beantwoording artikel 40 RvO vragen HvB inzake afdoening 

klacht van inwoner (2019008366) 

 

16 22-1-2020 Reactie op verzoek HvB inzake onderzoek Integis 

(2020000227) 

D16a Mail Integis 

aangaande openbaarheid 

brief (2020000447), in te 

zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens.  

 

Aan de steller van de brief 

is gevraagd de bijlage 

AVG-proof te maken. Zo 

gauw dat gebeurd is, 

wordt de bijlage openbaar 

geplaatst. 

17 23-1-2020 Beantwoording vragen HvB inzake kosten Integis onderzoek 

(2020000221) 

 

18 23-1-2020 Beantwoording vragen HvB inzake gesprekken met de pers 

(2019008486) 

 

19 27-1-2020 Beantwoording vraag HvB inzake artikel professor Voermans 

(2020000203) 

 

20 29-1-2020 Beantwoording art 40 RvO vragen LB inzake hotel aan zee 

(2020000345) 

 

21 29-1-2020 Beantwoording vragen LB inzake invulling artikel 170d 

Gemeentewet (2020000375) 

 

  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/D13-Beantwoording-Art-40-RvO-vragen-Informatieavond-spoorse-maatregelen-2019008172.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Artikel-40-RvO-fractie-HvB-inzake-informatieavond-Prorail-28-oktober-2019-geanonimiseerd-2019007757.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D14-Beantwoording-Art-40-vragen-inzake-plicht-tot-aangifte-2020000117.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C29-Beantwoording-art-40-RvO-vragen-HvB-inzake-plicht-tot-aangifte-2019007439.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D1-Brief-aan-HvB-mbt-plicht-aangifte-2019008272.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D15-Beantwoording-artikel-40-RvO-vragen-HvB-inzake-afdoening-klacht-van-inwoner-2019008366.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D16-Reactie-op-verzoek-HvB-inzake-onderzoek-Integis-2020000227.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D17-Beantwoording-vragen-HvB-inzake-kosten-Integis-onderzoek-2020000221.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D18-Beantwoording-vragen-HvB-inzake-gesprekken-met-de-pers-2019008486.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D19-Beantwoording-vraag-HvB-inzake-artikel-professor-Voermans-2020000203.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D20-Beantwoording-art-40-RvO-vragen-LB-inzake-hotel-aan-zee-2020000345.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D21-Beantwoording-vragen-LB-inzake-invulling-artikel-170d-Gemeentewet-2020000375.pdf
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Dennenheuvel (aanbiedingsbrief 2020000223 en stukken 

2020000261) 

 

 


