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Sent: vrijdag 25 december 2020 10:00:28

To: shipdav@gmail.com

Cc:

Subject: Besluitenlijst 15 december 2020

Besluitenlijst Vergadering van burgemeester en 

wethouders Datum: 15 december 2020

Bekijk de webversie

Besluitenlijst Vergadering van burgemeester en 

wethouders Datum: 15 december 2020
Registratienummer: 2020004691

Aanwezig:

Roest, E.J. Burgemeester

Heijink, N.A.L. Wethouder

Roy van Zuidewijn, S.C.T de Wethouder

Wijkhuisen, H. Wethouder

Kradolfer, J.W. Gemeentesecretaris

001 Besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst van de B&W vergadering van 8 december 2020 vast.

002 Vaststelling subsidie 2019 MEE & de Weering

Het college besluit:

de subsidie aan MEE & de Weering over 2019 vast te stellen op ✁ 20.409.

003 Statutenwijziging JGZ Kennemerland en CJG Kennemerland

Het college besluit:

toestemming te verlenen voor het doorvoeren van de statutenwijziging van JGZ Kennemerland 

B.V. en CJG Kennemerland B.V. per 1 januari 2021.

004 Kennisname Reactienota RES Noord-Holland Zuid 

Het college besluit:

1. kennis te nemen van de reactienota RES NHZ en deze te betrekken bij de verdere 

uitwerking van de RES 1.0. met als belangrijkste punt voor Bloemendaal de beantwoording 

van de aangenomen motie ten tijde bij de behandeling van de concept-RES in september 

2020 (reactienota blz. 49).

2. de reactienota RES NHZ ter kennisname aan te bieden aan de raad via het griffiebericht.

005 Vaststellen van de Beleidsregels terug- en invordering en verhaal Participatiewet 

Bloemendaal 2021

Het college besluit:

De Beleidsregels terug- en invordering en verhaal Participatiewet Bloemendaal 2021 vast te 

stellen.

006 Tweede regionale corona impact monitor

Het college besluit:

1. Kennis te nemen van de tweede regionale corona impact monitor;

2. De raad te informeren met een collegebrief.

007 Ondersteuning dorps- en buurthuizen i.v.m. corona

Het college besluit het dorpshuis Vogelenzang te compenseren voor het inkomstenverlies met 

een bedrag van ✁ 10.000.

008 Invulling organisatieonderzoek juridische control

Het college besluit:

Het besluit van 22 september 2020 (betreffende het onderzoeksprogramma 213a) als volgt te 

concretiseren;

1. Het 213a organisatieonderzoek juridische control projectmatig en fasegewijs uit te voeren;

2. Ten behoeve van dit organisatieonderzoek de Notitie uitgangspunten juridisch control, 

gemeente Bloemendaal vast te stellen;



3. De fasen van het onderzoek in de eigen organisatie te borgen;

4. Daarbij de financi✁le middelen doelmatig te besteden met als oogmerk het artikel 213a 

onderzoek in 2023 af te ronden.

009 Instroom vrijgevestigden per 01-01-2021

Het college besluit:

1. voorlopig te gunnen aan de vrijgevestigde aanbieders per 1-1-2021 en de aanbieders 

hierover individueel te informeren;

2. tot definitieve gunning over te gaan nadat de standstill termijn is afgelopen, op voorwaarde 

dat er geen bezwaren zijn binnengekomen;

3. ten aanzien van de bijlage geheimhouding op te leggen op grond van artikel 55 lid 1 

Gemeentewet in verband met de belangen zoals genoemd in artikel 10 lid sub f en g van de 

Wet Openbaarheid van Bestuur (belang van geadresseerde als eerste kennis te kunnen 

nemen en het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de 

aangelegenheid betrokken natuurlijk of rechtspersonen) tot het moment dat de aanbieders 

aan wie definitief wordt gegund bekend worden gemaakt.

4. de wethouder Sociaal Domein te mandateren om de overeenkomsten namens het college te 

ondertekenen.

010 Recht van erfpacht inzake Middenduin gemeente - Staatsbosbeheer 

Het college besluit:

1. de overeenkomst vestiging recht van erfpacht inzake een gedeelte van natuurgebied 

Middenduin met Staatsbosbeheer aan te gaan voor een termijn van 30 jaar, als vervolg op 

de overeenkomst die op 10 december 2020 afloopt;

2. daarbij het onderhoud van het raster langs de Zeeweg aan Staatsbosbeheer over te dragen;

3. de raad te informeren door middel van een collegebrief.

011 Verkoop kavel grond nabij Westerduinweg 1 t.b.v. transformatorstation Liander

Het college besluit:

een kavel grond van circa 16 vierkante meter gelegen nabij Westerduinweg 1 te Aerdenhout te 

verkopen aan Liander N.V. t.b.v. de plaatsing van een transformatorstation e.e.a. onder de 

voorwaarden als vermeld in de overeenkomst en bijbehorende verkooptekening.

012 Financi✁le afronding baggerplan 2012-2014
Het college besluit:

1. het aanbod van Staatsbosbeheer te aanvaarden;

2. de voorgestelde vorderingen oninbaar te verklaren.

013 Verkoop Wmo-hulpmiddelen aan Kersten Hulpmiddelenspecialist

Het college besluit:

De 18 in eigendom aangekochte Wmo-hulpmiddelen en/of toebehoren te verkopen aan Kersten 

Hulpmiddelenspecialist voor een bedrag van ✁ 65.701,84.

014 Bedrijfsplan 2021 Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ)

Het college besluit:

1. kennis te nemen van het bedrijfsplan 2021 Gemeentebelastingen Kennemerland

Zuid (GBKZ);

2. een afschrift van het bedrijfsplan 2021 GBKZ naar de gemeenteraad te sturen.

015 Procedure onderzoeksopdrachten gemeenteraad

Het college besluit:

1. de financi✁le gevolgen van het aangenomen amendement “evenwichtige Kadernota 2021” 

in de raadsvergadering van 2 juli 2020 over de Kadernota te aanvaarden;

2. de onderzoeksvragen betreffende het servicepunt Bennebroek, de logopedie, de 

muziekschool en de monumentensubsidies conform het amendement uit te werken;

3. de onderzoeksvragen betreffende de sportsubsidies, de culturele activiteiten, de vaste 

bijdrage aan Caprera en de taken van Welzijn Bloemendaal voor alsnog niet

uit te werken;

4. hiervan mededeling te doen aan de gemeenteraad.

016 Last onder dwangsom wegens illegaal aangemeerde boot

Het college besluit:

1. een last onder dwangsom op te leggen aan de eigenaar van een boot die bij herhaling wordt 

aangemeerd op een niet aangewezen ligplaats in de Leidsevaart;

2. Indien de eigenaar nogmaals eenzelfde overtreding begaat, verbeurt hij een dwangsom van 

✁ 500,- per geconstateerde overtreding, per dag met een maximum van ✁ 2.500,-.

017 Aanwijzing leden adviescommissie Ruimtelijke kwaliteit 

het college besluit:



1. de gemeenteraad voor te stellen de heer F.H.S. te herbenoemen als voorzitter en 

monumentendeskundige van de adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit voor de 

gemeente Bloemendaal;

2. de twee overige leden uitstel van aftreden te geven totdat de nieuwe verordening is 

vastgesteld;

3. het raadsvoorstel daarvoor vast te stellen.

018 Besluit op bezwaar m.b.t. Pinellaan 5 te Bloemendaal

Het college besluit:

De bezwaren van mevrouw K. d.d. 20 februari 2020 tegen het verlenen van de 

omgevingsvergunning voor het uitbreiden van het pand aan de Pinellaan 5 te Bloemendaal niet-

ontvankelijk te verklaren.

019 Mandaatbesluit Privacy 

Het college besluit het Mandaatbesluit AVG gemeente Bloemendaal vast te stellen.

De burgemeester besluit – in zijn hoedanigheid van bestuursorgaan - tijdens de 

collegevergadering om het Mandaatbesluit AVG gemeente Bloemendaal vast te stellen voor 

zover het zijn bevoegdheden betreft. 

020 Inzage onder oplegging geheimhouding in facturen Bakertilly 

Het college besluit om:

1. het raadslid mevrouw M. Roos-Andriesse inzage te verlenen in de ontvangen facturen van 

onze accountant Bakertilly in 2020 onder oplegging van geheimhouding op grond van artikel 

25, tweede lid van de Gemeentewet en artikel 10, tweede lid aanhef en onder b en g van de 

Wet openbaarheid van bestuur;

2. bijgaande brief vast te stellen om haar daarover te informeren.

021 Voorstel budgetoverheveling 2020-2021 

Het college besluit:

1. het raadsvoorstel overheveling budgetten van boekjaar 2020 naar 2021 vast te stellen en 

voor te leggen aan commissie en raad;

2. de overgehevelde budgetten bij de opstelling van de zomernota 2021 opnieuw te monitoren 

en bij onvoldoende bestedingsverplichting deze te laten vrijvallen ten gunste van de flexibele 

algemene reserve via verwerking in het rekeningresultaat 2021.

Vanaf 1 februari 2021 besluitenlijst beschikbaar via overheid.nl

Vanaf 1 februari 2021 stopt de gemeentelijke e-mailservice over de besluitenlijst. Wilt u op de 

hoogte blijven? Meld u dan aan voor de e-mailservice van overheid.nl of download de app 

"OmgevingsAlert".

Deze e-mail is verstuurd aan shipdav@gmail.com.

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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