
Agendapunt 18 Lijst Ingekomen Stukken 11 maart 2021 

 

Voorgesteld om te agenderen: 

1. A8 door Zelfstandig Bloemendaal en Hart voor Bloemendaal (zie HIER) 

rob slewe  

dinsdag 16 februari 2021 15:46 

Onderwerp: MRA topregio 

Dag allen, 

Graag onderstaand bericht op de lijst ingekomen stukken en meteen agenderen voor de 

commissie bestuur en middelen 

Groet 

Rob 

 

Woensdag 10 maart 

Wat gebeurt er allemaal in de MRA, welke afspraken worden daar gemaakt. Waarom worden 

wij zo laat geïnformeerd, hoe wordt Bloemendaal vertegenwoordigd en welke zeggenschap 

heeft de gemeente in de MRA? Bijpraten over ontwikkelingen enz. 

Marylies Roos 

 

2. A12 door Zelfstandig Bloemendaal (zie HIER) 

 

Rob Slewe 

 

maandag 22 februari 2021 09:04 

 

Onderwerp: Side events grand prix 

 

Goedemorgen, 

 

Graag onderstaand bericht op de lijst ingekomen stukken met meteen verzoek tot 

agendering. 

 

Groet 

Rob Slewe 

 

3. A13 door Zelfstandig Bloemendaal (zie HIER) 

 

Rob Slewe 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A8-Krantenartikel-MRA-Topregio-2021000593.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A12-Organisatie-side-events-f1-in-handen-van-nieuwe-stichting-2021000667.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A13-Facebook-bericht-ZB-inzake-geluidsoverlast-motoren-2021000668.pdf


 

zondag 21 februari 2021 14:20 

 

Onderwerp: Artikel geluidsoverlast 

 

Dag griffier, 

 

Weer een artikel over geluidsoverlast. Graag ook de lijst ingekomen stukken en meteen 

daarbij het verzoek tot agendering in de commissie. 

Dank groet 

Rob Slewe 

ZB 

 

4. A15 door CDA en Hart voor Bloemendaal (zie HIER) 

 

André Burger 

zondag 7 maart 2021 11:27 

Onderwerp: Verzoek om agendering van brief A15 in commissie Grondgebied 

 Beste griffie, 

Hierbij verzoekt de CDA-fractie om agendering van brief A15 Brief inwoner inzake Graaf 

Willemlaan Vogelenzang (2021000786). 

Allereerst stellen we voor om deze brief in de categorie B “Externe stukken aan de Raad - in 

handen stellen van het College voor afhandeling” te plaatsen omdat er een reactie van het 
college gegeven zal moeten worden.  

De motivatie voor agendering is dat de bewoners aan de Graaf Willemlaan al eerder hun 

ongenoegen hebben geuit over de onderhoudsbeurt aan het wegdek. De vraag is of dit 

onderhoud heeft plaatsgevonden volgens het vigerende beleid en wat er aan gedaan kan 

worden. 

Hartelijke groet, 

André Burger. 

 

Onderhoud Graaf Willemlaan. Klachten en enquête, graag bespreken in de commissie. 

Marylies Roos 

 

5. C2 door Zelfstandig Bloemendaal (zie HIER) 

Rob Slewe 

Dinsdag 9 maart 2021 

Onderwerp: Agenderen ingekomen stuk C2 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A15a-Brief-inwoner-inzake-Graaf-Willemlaan-Vogelenzang-2021000787.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C2-Evenement-weduwe-Borski-financier-van-Nederland-2021000424.pdf


Dag griffier  

Ook graag agenderen stuk C2  Borski 

Groet 

rob 

 

6.  A11 door Hart voor Bloemendaal (zie HIER) 

Woensdag 10 maart  

 

De huisvesting statushouders op Dennenheuvel en het contract tussen de gemeente en Villex 

plus andere gemeenten. Ontwikkelingen in Dennenheuvel en de toekomst. Dwz hoe ziet de 

toekomst eruit, wat is de planning enz; 

 

 

7. A14 en C12 tezamen door Hart voor Bloemendaal (zie HIER en HIER) 

Woensdag 10 maart 

 

 De afwikkeling van het principeverzoek van een bewoner. Bespreken van de doorlopen route, 

de behandeling van deze inwoner tov zijn buren en de motie plus de tijd en ambtelijke inzet 

hierbij; 

 

 

8. C8 door Hart voor Bloemendaal (zie HIER) 

Woensdag 10 maart 

 

Over het verhuren van een woning die met subsidie is gebouwd en nu in de vrije sector wordt 

verhuurd door Pre Wonen. Hierover graag een debat, hoeveel subsidie heeft Pre Wonen voor 

deze woning verkregen? Is dit geld nog terug te halen? Is het mogelijk deze woning weer toe 

te voegen aan de sociale huurwoningvoorraad? 

 

 

9. C9 en C13 door Hart voor Bloemendaal (zie HIER en HIER) 

Woensdag 10 maart 

 

 Een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling voor Beschermd wonen. Wat betekent dit voor 

Bloemendaal in financieel en organisatorisch opzicht, wat verandert er precies in 2023? Op dit 

moment is sprake van 1 Intramurale Beschermd Wonen voorziening, Zuidzorg. Verder is er 

Dennenheuvel (14 personen meldden zich in 2020). Hoe gaat de gemeente hiermee om als 

Dennenheuvel is gesloopt? Plus urgenties en toedeling in 2020, zie antwoorden in de brief. 

 

10. C15 door Hart voor Bloemendaal (zie HIER) 

Woensdag 10 maart 

 

 Het plan van aanpak van PWN om bomen te kappen in het bos achter de Hoge Duin en 

Daalseweg. Waarom wordt dit niet ter beschikking gesteld, wat houdt het in, kunnen 

vertegenwoordigers van PWN dit komen toelichten in een beeldvormende avond? Uitwerking 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A11-Afschrift-bewonersbrief-huisvesting-van-statushouders-in-Dennenheuvel-2021000637.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A14a-Verzoek-bewoner-slingerlaan-6-aan-de-gemeenteraad-geanonimiseerd-2021000734.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C12-Slingerweg-6-te-Aerdenhout-2021000568.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C8-Beantwoording-TCS-155-inzake-contracten-sociale-huurwoningen-2021000591.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C9-Stand-van-zaken-doordecentralisatie-beschermd-wonen-januari-2021-2021000279.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C13-Beantwoording-vragen-rondvraag-commissie-samenleving-17-februari-2021-2021000674.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C15-Beantwoording-TCG-293-inzake-Natuurbrandrisico-Gaaienbos-2021000649.pdf


van de plannen voor kap en herplant op de korte en lange termijn. Samenwerking met 

omwonenden. 

 

11. C17 door Hart voor Bloemendaal (zie HIER) 

Woensdag 10 maart 

 

Parlan en vastgoedtransitie jeugdzorg. Wat zijn de financiële gevolgen? Waar worden 

jeugdigen ondergebracht? Wat betekent dit voor Bloemendaal 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C17-Afbouw-gesloten-jeugdhulp-en-de-ontvangen-uitkering-vastgoedtransitie-gesloten-jeugd-2021000642.pdf

