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Lijst ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 11 maart 2021 

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 2-2-2021 Brief inwoner inzake legalisering keerwanden Bijduinhof 

(2021000401), in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2021000402) 

A1b Afschrift 

Gemeenteblad 19-01-2021 

- Legalisering zuidelijk deel 

keerwand aanvraag 

(2021000387) 

     2 4-2-2021 Brief projectgroep toegankelijkheid Bloemendaal inzake 

rapportage en verkiezingsmanifest (2021000410), in te zien 

na inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: 

(2021000425) 

A2b Tussentijdse Balans 

november 2020 

(2021000426) 

A2c Verkiezingsmanifest 

Ieder(in) (2021000416) 

3 9-2-2021 Aanbiedingsbrief manifest ‘Passend beleid voor collectieve en 
andere woonvormen’ (2021000487) 

A3a Manifest passend 

beleid voor collectieve en 

andere woonvormen 

(2021000486) 

4 10-2-2021 Bericht Raad van State inzake verlenging beslistermijn 

Bestemmingsplan Park Vogelenzang (2021000012) 

 

5 11-2-2021 Brandbrief Comité Dierennoodhulp  i.v.m. noodklok voor 

buitendieren door sneeuw en strenge vorst (2021000513) 

 

6 16-2-2021 Brief inwoner inzake tekstuele rondleiding Bijduinhof 

(2021000571), in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2021000572) 

A6b Rondleiding rond de 

terp van Bijduinhof 

(2021000554) 

A6c Brief inwoner inzake 

nota "Bijduinhof: ook een 

bestuurlijke ramp!" 

(2021000573), in te zien 

na inlog, bevat 

persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: 

(2021000574) 

A6d Nota "Bijduinhof: ook 

een bestuurlijke ramp!" 

(2021000550), in te zien 

na inlog, bevat 

persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: 

(2021000579) 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A1a-Brief-inwoner-inzake-legalisering-keerwanden-Bijduinhof-geanonimiseerd-2021000402.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A1b-Afschrift-Gemeenteblad-19-01-2021-Legalisering-zuidelijk-deel-keerwand-aanvraag-2021000387.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A2a-Brief-projectgroep-toegankelijkheid-Bloemendaal-inzake-rapportage-en-verkiezingsmanif-2021000425.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A2b-Tussentijdse-Balans-november-2020-2021000426.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A2c-Verkiezingsmanifest-Ieder-in-2021000416.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A3-Aanbiedingsbrief-manifest-Passend-beleid-voor-collectieve-en-andere-woonvormen-2021000487.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A3a-Manifest-passend-beleid-voor-collectieve-en-andere-woonvormen-2021000486.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A4-Bericht-Raad-van-State-inzake-verlenging-beslistermijn-Bestemmingsplan-Park-Vogelenzang-2021000012.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A5-Brandbrief-Comite-Dierennoodhulp-i-v-m-noodklok-voor-buitendieren-door-sneeuw-en-stre-2021000513.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A6a-Brief-inwoner-inzake-tekstuele-rondleiding-Bijduinhof-geanonimiseerd-2021000572.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A6b-Rondleiding-rond-de-terp-van-Bijduinhof-2021000554.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A6c-Brief-inwoner-inzake-nota-Bijduinhof-ook-een-bestuurlijke-ramp-geanonimiseerd-2021000574.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A6e-Nota-Bijduinhof-ook-een-bestuurlijke-ramp-geanonimiseerd-2021000579.pdf
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7 16-2-2021 Bezwaren inwoner omtrent raadvoorstel benoeming leden 

Welstandscommissie (2021000567), in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2021000580) 

 

8 17-2-2021 Krantenartikel MRA Topregio (2021000593), geplaatst op 

verzoek van de fractie Zelfstandig Bloemendaal 

 

9 17-2-2021 Brief stichting Natuurbelang inzake prioriteitenlijstje 

biodiversiteitsplan (2021000585), in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2021000595) 

 

10 18-2-2021 Brief inwoner: Welstandstoetsing Bijduinhof 2009 2010 2014 

een wassen neus 2016 2017 afwezig! (2021000639), in te 

zien na inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde 

versie: (2021000640) 

A10b Bijlage 

(2021000611) 

11 19-2-2021 Afschrift bewonersbrief huisvesting van statushouders in 

Dennenheuvel (2021000637) 

A11a Afschrift 

omwonendenbrief 

huisvesting van 

statushouders in 

Dennenheuvel 

(2021000638) 

12 24-2-2021 Organisatie side events f1 in handen van nieuwe stichting 

(2021000667). Geplaatst op verzoek van de fractie van ZB.  

 

13 24-2-2021 Facebook bericht ZB inzake geluidsoverlast motoren 

(2021000668). Geplaatst op verzoek van de fractie van ZB. 

 

14 26-2-2021 Verzoek bewoner slingerlaan 6 aan de gemeenteraad 

(2021000733), in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2021000734) 

 

Let op: gevraagd wordt om een reacties vanuit de raad. 

A14b Bijlage 1 Afschrift 

brief 24 juni 2020 

(2021000735), in te zien 

na inlog, bevat 

persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: 

(2021000737) 

A14d Bijlage 2 

(2021000739) 

A14e Bijlage 3 

(2021000740) 

A14f Bijlage 4 

Aanbiedingsbrief bewoner 

Slingerweg 6 

(2021000760) 

15 4-3-2021 Brief inwoner inzake Graaf Willemlaan Vogelenzang 

(2021000786), in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2021000787) 

A15b Enquête Graaf 

Willemlaan Vogelenzang 

(2021000771) 

16 9-3-2021 Brief inwoner inzake nieuw raadsvoorstel welstandscommissie 

(2021000829), in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2021000830) 

 

17 9-3-2021 Brief inwoner inzake Dennenheuvel (2021000839), in te zien 

na inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: 

(2021000840) 

 

18 10-3-2021 Brief Stichting Blekersveld Groen 'Vervolg leugens en bedrog 

college B en W' (2021000868), in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie (2021000869) 

 

  B Externe stukken aan de Raad - in handen stellen van 

het College voor afhandeling 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A7-Bezwaren-inwoner-omtrent-raadvoorstel-benoeming-leden-Welstandscommissie-geanonimiseerd-2021000580.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A8-Krantenartikel-MRA-Topregio-2021000593.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A9a-Brief-stichting-Natuurbelang-inzake-prioriteitenlijstje-biodiversiteitsplan-geanonimi-2021000595.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A10a-Brief-inwoner-Welstandstoetsing-Bijduinhof-2009-2010-2014-een-wassen-neus-geanonimi-2021000640.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A10b-Bijlage-2021000611.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A11-Afschrift-bewonersbrief-huisvesting-van-statushouders-in-Dennenheuvel-2021000637.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A11a-Afschrift-omwonendenbrief-huisvesting-van-statushouders-in-Dennenheuvel-2021000638.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
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A14a-Verzoek-bewoner-slingerlaan-6-aan-de-gemeenteraad-geanonimiseerd-2021000734.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A14c-Bijlage-1-Afschrift-brief-24-juni-2020-geanonimiseerd-2021000737.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A14d-Bijlage-2-2021000739.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A14e-Bijlage-3-2021000740.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A14f-Bijlage-4-Aanbiedingsbrief-bewoner-Slingerweg-6-2021000760.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A15a-Brief-inwoner-inzake-Graaf-Willemlaan-Vogelenzang-2021000787.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A15b-Enquete-Graaf-Willemlaan-Vogelenzang-2021000771.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A16a-Brief-inwoner-inzake-nieuw-raadsvoorstel-welstandscommissie-geanonimiseerd-2021000830.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A17a-Brief-inwoner-inzake-Dennenheuvel-2021000840.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Brief-Stichting-Blekersveld-Groen-Vervolg-leugens-en-bedrog-college-B-en-W-geanonimiseer-2021000869.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 9-3-2021 Brief stichting Randbellang inzake nieuw raadsvoorstel 

welstandscommissie (2021000820), in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2021000821) 

 

  C Brieven van het College aan de Raad – de 

Collegebrieven 

De brieven van het College aan de Raad zijn openbaar. 

 

 

1 5-2-2021 Nieuwe maatregelen, bestuurlijke routekaart en  

Inschalingssystematiek (2021000440) 

C1a Routekaart 

(2021000442) 

C1b 

Inschalingssystematiek 

(2021000443) 

2 11-2-2021 Evenement weduwe Borski, financier van Nederland 

(2021000424) 

Let op, het College vraagt om een zienswijze van de raad. 

In de agendacommissie zal worden besproken wat de juiste 

wijze is om de raad hiervoor in positie te brengen. 

 

3 11-2-2021 Maatregelen ijspret en verlengen avondklok (2021000509)  

4 11-2-2021 Beantwoording TCS 166 inzake huidige cijfers voor 

Bloemendaal m.b.t. huiselijk geweld (2021000428) 

 

5 17-2-2021 Beantwoording motie Meer grip op kosten jeugdzorg 

(2021000466) 

 

6 18-2-2021 Opvolging Managementletter accountant boekjaar 2020 

(2021000419) 

C6a Management letter 

Bloemendaal 

(2021000404), in te zien 

na inlog.  

7 17-2-2021 Oordeel Interbestuurlijk Toezicht, Informatiebeheer 2020 

(2021000375) 

C7a Brief Provincie 

(2021000376) 

8 17-2-2021 Beantwoording TCS 155 inzake contracten sociale 

huurwoningen (2021000591) 

 

9 18-2-2021 Stand van zaken doordecentralisatie beschermd wonen 

(januari 2021) (2021000279) 

Deze brief is afgelopen week vanuit de organisatie 

doorgeboekt en heeft betrekking op de regionale 

raadsledenbijeenkomst beschermd wonen van dinsdag 16 

februari jl. 

 

    10 19-2-2021 Aanbiedingsbrief LCVB, Driehoeksmonitor, notitie Zorgvuldig 

Kiezen Politie (2021000545) 

C10a Notitie Zorgvuldig 

Kiezen d.d. 5 nov 

(2021000540) 

C10b Notitie 'Zorgvuldig  

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/B1a-Brief-stichting-Randbellang-inzake-nieuw-raadsvoorstel-welstandscommissie-geanonimisee-2021000821.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C1-Nieuwe-maatregelen-bestuurlijke-routekaart-en-inschalingssystematiek-2021000440.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C1a-Routekaart-2021000442.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C1b-Inschalingssystematiek-2021000443.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C2-Evenement-weduwe-Borski-financier-van-Nederland-2021000424.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C3-Maatregelen-ijspret-en-verlengen-avondklok-2021000509.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C4-Beantwoording-TCS-166-inzake-huidige-cijfers-voor-Bloemendaal-m-b-t-huiselijk-geweld-2021000428.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C5-Beantwoording-motie-Meer-grip-op-kosten-jeugdzorg-2021000466.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C6-Opvolging-Managementletter-accountant-boekjaar-2020-2021000419.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C7-Oordeel-Interbestuurlijk-Toezicht-Informatiebeheer-2020-2021000375.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C7a-Brief-Provincie-2021000376.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/C10-Aanbiedingsbrief-LCVB-Driehoeksmonitor-notitie-Zorgvuldig-Kiezen-Politie-2021000545.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C10a-Notitie-Zorgvuldig-Kiezen-d-d-5-nov-2021000540.pdf
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Kiezen d.d. 12 feb. 2021 

(update) (2021000542) 

C10c Driehoeksmonitor 

2020 (2021000543) 

C10d Lokaal Criminaliteits- 

en Veiligheidsbeeld 2020 

Politie (2021000544) 

11 25-2-2021 Aanbiedingsbrief jaarverslag BloemendaalSamen 2020 

(2021000539) 

C11a Jaarverslag 

BloemendaalSamen 2020 

(2021000533) 

C11b Overzicht initiatieven 

BloemendaalSamen 2016-

2020 (2021000534) 

12 25-2-2021 Slingerweg 6 te Aerdenhout (2021000568) C12a Memo mogelijkheden 

Slingerweg 6 

(2021000613) 

13 25-2-2021 Beantwoording vragen rondvraag commissie samenleving 17 

februari 2021 (2021000674) 

 

14 3-3-2021 Samenvoeging Informatisering en Automatisering 

(2021000548) 

C14a Collegebesluit 

samenvoeging 

Informatisering en 

Automatisering 

(2021000070)  

15 4-3-2021 Beantwoording TCG 293 inzake Natuurbrandrisico Gaaienbos 

(2021000649) 

 

16 4-3-2021 Aanbiedingsbrief convenant VRK c.s. en reddingsbrigades 

(2021000701) 

C16a Convenant 

Reddingsbrigades 

Kennemerland en VRK 

2021 (2021000700) 

17 5-3-2021 Afbouw gesloten jeugdhulp en de ontvangen uitkering 

vastgoedtransitie gesloten jeugdzorg (2021000642) 

 

18 9-3-2021 Aanbiedingsbrief regionaal meerjarenplan aanpak lage 

basisvaardigheden (2021000631) 

C18a Meerjarenplan 

Aanpak Versterking 

Basisvaardigheden Zuid 

Kennemerland, IJmond 

2021-2024 (2021000626) 

C18b Regionale 

samenwerkingsagenda van 

de gemeenten van Zuid-

Kennemerland en IJmond 

2021-2024 (2021000627) 

19 10-3-2021 Aanbiedingsbrief beantwoording ministerie op brief vanuit 

college inzake geluidsoverlast motoren (2021000796) 

C19a beantwoording 

ministerie op brief vanuit 

college inzake 

geluidsoverlast motoren 

(2021000756) 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C10b-Notitie-Zorgvuldig-Kiezen-d-d-12-feb-2021-update-2021000542.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C10c-Driehoeksmonitor-2020-2021000543.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C10d-Lokaal-Criminaliteits-en-Veiligheidsbeeld-2020-Politie-2021000544.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C11-Aanbiedingsbrief-jaarverslag-BloemendaalSamen-2020-2021000539.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C11a-Jaarverslag-BloemendaalSamen-2020-2021000533.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C11b-Overzicht-initiatieven-BloemendaalSamen-2016-2020-2021000534.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C12-Slingerweg-6-te-Aerdenhout-2021000568.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C12a-Memo-mogelijkheden-Slingerweg-6-2021000613.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C13-Beantwoording-vragen-rondvraag-commissie-samenleving-17-februari-2021-2021000674.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C14-Samenvoeging-Informatisering-en-Automatisering-2021000548.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C14a-Collegebesluit-samenvoeging-Informatisering-en-Automatisering-2021000070.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C15-Beantwoording-TCG-293-inzake-Natuurbrandrisico-Gaaienbos-2021000649.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C16-Aanbiedingsbrief-convenant-VRK-c-s-en-reddingsbrigades-Kennemerland-2021000701.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C16a-Convenant-Reddingsbrigades-Kennemerland-en-VRK-2021-2021000700.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C17-Afbouw-gesloten-jeugdhulp-en-de-ontvangen-uitkering-vastgoedtransitie-gesloten-jeugd-2021000642.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C18-Regionaal-meerjarenplan-aanpak-lage-basisvaardigheden-2021000631.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C18a-Meerjarenplan-Aanpak-Versterking-Basisvaardigheden-Zuid-Kennemerland-IJmond-2021-2024-2021000626.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C18b-Regionale-samenwerkingsagenda-van-de-gemeenten-van-Zuid-Kennemerland-en-IJmond-2021-2-2021000627.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C19-Aanbiedingsbrief-beantwoording-ministerie-op-brief-vanuit-college-inzake-geluidsoverla-2021000796.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C19a-beantwoording-ministerie-op-brief-vanuit-college-inzake-geluidsoverlast-motoren-2021000756.pdf
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20 10-3-2021 Beantwoording TR 129 Stand van zaken besluitenlijst college 

publiceren via DROP (2021000870) 

 

  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 17-2-2021 Beantwoording artikel 36 RvO vraag CDA ‘Spoed voor 
alternatieve priklocatie!’ (2021000490) 

 

2 19-2-2021 Beantwoording vraag ZB inzake uitvoeringskosten 

Bennebroekerlaan, gesteld in commissie grondgebied 16 

februari (2021000644) 

 

3 19-2-2021 Beantwoording vragen HvB inzake jacht (2021000636)  

4 5-3-2021 Beantwoording art 36 RvO vragen CDA inzake bushalte 

Rijksstraatweg (2021000741) 

 

  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 4-3-2021 Beantwoording rondvraag ZB commissie bestuur en middelen 

18 februari 2021 (2021000692) 

 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C20-Beantwoording-TR-129-Stand-van-zaken-besluitenlijst-college-publiceren-via-DROP-2021000870.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D1-Beantwoording-artikel-36-RvO-vraag-CDA-Spoed-voor-alternatieve-priklocatie-2021000490.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D2-Beantwoording-vraag-ZB-inzake-uitvoeringskosten-Bennebroekerlaan-2021000644.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D3-Beantwoording-vragen-HvB-inzake-jacht-2021000636.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D4-Beantwoording-art-36-RvO-vragen-CDA-inzake-bushalte-Rijksstraatweg-2021000741.pdf

