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Bekijk de webversie

Besluitenlijst Vergadering van burgemeester en
wethouders Datum: 11 augustus 2020
Registratienummer: 2020002983
Aanwezig:
Heijink, N.A.L. Locoburgemeester
Roy van Zuidewijn, S.C.T de Wethouder
Wijkhuisen, H. Wethouder
Atsma, W. Gemeentesecretaris
Afwezig:
Roest, E.J. Burgemeester
001 Besluitenlijst
Het college stelt de besluitenlijst van de B&W vergadering van 4 augustus 2020 vast.
002 Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet 2019
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de resultaten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet
2019;
2. akkoord te gaan met de publicatie van de resultaten Wmo op www.waarstaatjegemeente.nl;
3. de raad per brief te informeren.
003 Jaarverantwoording toezicht en handhaving kinderopvang Bloemendaal 2019
Het college besluit:
1. De jaarverantwoording toezicht en handhaving kinderopvang Bloemendaal 2019 vast te
stellen en toe te zenden aan de Inspectie van het Onderwijs;
2. de jaarverantwoording 2019 middels een collegebrief ter kennisname toe te zenden aan de
Raad.
004 Lokale steun Kenter Jeugdhulp
Het college besluit:
1. om onder voorbehoud van instemming van de gemeenteraad aan Kenter Jeugdhulp een
bedrag ad € 95.403 te verstrekken, op voorwaarde dat de colleges en raden van de andere
gemeenten in Zuid-Kennemerland en IJmond een vergelijkbaar besluit zullen nemen/hebben
genomen;
2. de raad te verzoeken om in te stemmen met het besluit om aan Kenter Jeugdhulp een
bedrag ad € 95.403 te verstrekken bij wijze van lokale steun, op voorwaarde dat de colleges
en raden van de andere gemeenten in Zuid-Kennemerland en IJmond een vergelijkbaar
besluit zullen nemen/hebben genomen en het hiertoe strekkende raadsvoorstel vast te
stellen en voor te leggen aan de commissie en raad;
3. op grond van artikel 55, eerste lid Gemeentewet en artikelen 10, eerste lid, onder c en 10,
tweede lid, onder g van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding op te leggen op
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de bijlage (met kenmerk: 2020002656);
4. op grond van artikel 25, tweede lid Gemeentewet en de artikelen 10, eerste lid, onder c en
10, tweede lid, onder g van de Wet openbaarheid van bestuur de geheimhouding van
voornoemde bijlage eveneens op te leggen aan de gemeenteraad.
005 Afwijzing verzoek verwijderen persoonsgegevens Verwijsindex
Het college besluit het op 7 mei ingediende verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens in
de verwijsindex niet in te willigen.
006 Aanwijzing belastingdeurwaarders en invorderingsmedewerkers
Het college besluit:
1. De medewerkers in dienst van Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders B.V. te
Groningen aan te wijzen als onbezoldigd ambtenaar, invorderingsambtenaar en als
belastingdeurwaarder, als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onder d en e, van de
Gemeentewet met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020;
2. De onder 1 bedoelde aanwijzing van een medewerker eindigt van rechtswege met ingang
van de datum dat de arbeidsovereenkomst tussen Landelijke Associatie Van
Gerechtsdeurwaarders B.V. en de bewuste medewerker eindigt, dan wel van rechtswege
met ingang van de datum van beëindiging van de dienstverleningsovereenkomst met
Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders B.V. voor de inzet van
belastingdeurwaarders en invorderingsmedewerkers;
3. Dit besluit wordt aangehaald als het Aanwijzingsbesluit deurwaarder en
invorderingsmedewerkers Bloemendaal 2020.

Besluitenlijst Vergadering van burgemeester en
wethouders Datum: 13 augustus 2020
Registratienummer: 2020003056
Aanwezig:
Heijink, N.A.L. Locoburgemeester
Roy van Zuidewijn, S.C.T de Wethouder
Wijkhuisen, H. Wethouder
Atsma, W. Gemeentesecretaris
Afwezig:
Roest, E.J. Burgemeester
001 Opheffen geheimhouding
Het college besluit:
De op het besluit van 4 augustus 2020 opgelegde geheimhouding op een door de raad te
nemen voorbereidingsbesluit op te heffen en het raadsvoorstel daarop aan te passen.

Besluitenlijst Vergadering van burgemeester en
wethouders Datum: 17 augustus 2020
Registratienummer: 2020003066
Aanwezig:
Heijink, N.A.L. Locoburgemeester
Roy van Zuidewijn, S.C.T de Wethouder
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Wijkhuisen, H. Wethouder
Atsma, W. Gemeentesecretaris
Afwezig:
Roest, E.J. Burgemeester
001 Plaatsen tijdelijke woningen
Het college besluit:
1. Medewerking te verlenen voor het realiseren van 30 tijdelijke woningen op Blekersveld voor
een periode van 10 jaar met de mogelijkheid dit uit te bereiden naar 15 jaar op grond van de
Crisis- en Herstelwet. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de reguliere procedure (maximaal
14 weken);
2. Medewerking te verlenen voor het realiseren van 30 tijdelijke woningen op Blekersveld voor
een periode van 10 jaar met de mogelijkheid dit uit te bereiden naar 15 jaar op grond van de
Crisis- en Herstelwet. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de uitgebreide procedure
(minimaal 26 weken);
3. Omwonenden door middel van een brief op de hoogte te stellen van dit besluit;
4. Nadat de offertes ten behoeve van de saneringsopgave op Blekersveld zijn opgevraagd de
raad – via een raadsvoorstel – te vragen de aan de sanering verbonden kosten ten laste van
de begroting 2020 beschikbaar te stellen onder gelijktijdige opname van een vordering op de
exploitant voor het zelfde bedrag en vooruitlopend hierop met de uitvoering van de
werkzaamheden te starten;
5. De gemeenteraad door middel van een collegebrief te informeren over dit besluit.
Deze e-mail is verstuurd aan hettycollet@quicknet.nl.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u voorlichting@bloemendaal.nl toe aan uw adresboek.
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