BESLUITENLIJST
Vergadering van burgemeester en wethouders
Datum: dinsdag 7 juli 2020
Registratienummer: 2020002548
Aanwezig:
Roest, E.J.
Heijink, N.A.L.
Atsma, W.

Burgemeester
Wethouder
Gemeentesecretaris

Afwezig:
Roy van Zuidewijn, S.C.T de
Wijkhuisen, H.

Wethouder
Wethouder

001

Besluitenlijst
Het college stelt de besluitenlijst van de B&W vergadering van 30 juni 2020 vast.

002

Reactie op verzoek om handhaving en Besluit last onder dwangsom
Het college besluit:
1.
het verzoek om handhaving ten aanzien van de betonnen muur op het perceel
Bennebroekerdreef 1 (aan de zijde van de Kennemerbeekweg) te Bennebroek toe
te wijzen;
2.
de eigenaar van het perceel Bennebroekerdreef 1 aan te schrijven om de
overtreding binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit te beëindigen en
beëindigd te houden, op straffe van een dwangsom van € 500,- per week dat de
overtreding niet beëindigd wordt met een maximum van € 50.000,-

003

Open House procedure ambulante jeugdhulp
Het college besluit:
1.
het Toelatingsdocument ambulante jeugdhulp inclusief bijlagen vast te stellen;
2.
op grond van artikel 55, lid 1, van de Gemeentewet en artikel 10, lid 2, aanhef en
onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur (bescherming economische en
financiële belangen van de gemeente en voorkomen onevenredige bevoordeling van
derden) geheimhouding op te leggen ten aanzien van de onder 1 genoemde
documenten tot 14 juli 2020;
3.
de Algemene Inkoopvoorwaarden 2013 van Stichting Rijk van toepassing te
verklaren;
4.
de te nemen gunningsbesluiten te mandateren aan het afdelingshoofd Beleid, na
afstemming met de wethouder Sociaal Domein;
5.
overeenkomsten aan te gaan met inschrijvers die voldoen aan de eisen in het
Toelatingsdocument.
De burgemeester besluit:
de wethouder Sociaal Domein te machtigen tot het tekenen van de overeenkomst.

004

Overname overeenkomst Lijn5
Het college besluit:
In te stemmen met een overname van de overeenkomst met stichting Lijn5 door stichting
Levvel5 per 1 juli 2020 waarbij de rechten en plichten die voortvloeien uit de
overeenkomst in stand blijven.

005

Instroom vrijgevestigde per 1 juli 2020
Het college besluit:
met Praktijk voor Orthopedagogiek Erica Jansen een overeenkomst aan te gaan voor
Basis Jeugd-GGZ (A1) en Cliëntgebonden advies en consult jeugd Basis Jeugd-GGZ (A2)
De burgemeester besluit:
de wethouder Sociaal Domein te mandateren om de overeenkomst namens het college te
ondertekenen.

006

Rechtzetten scheefheid in de achtervang bij Waarborgfonds Sociale
Woningbouw
Het college besluit:
Akkoord te gaan met de bekrachtiging van de volgende afspraken van de VNG in de
ledenraadpleging:
1.
het voorstel om de marktwaarde van het DAEB-bezit als verdeelsleutel voor de
obligolening te hanteren;
2.
het toepassen per 1 januari 2021 van de marktwaarde van het DAEB-bezit als
verdeelsleutel voor nieuwe leningen (inclusief herfinancieringen);
3.
het toepassen per 1 januari 2021 van de marktwaarde van het DAEB-bezit als
verdeelsleutel voor bestaande leningen;
4.
de gemeentesecretaris te machtigen om voor 8 juli 12.00 uur te stemmen namens
de gemeente Bloemendaal.

007

Consequenties wijzigen heffingsgrondslag rioolheffing
Het college besluit:
1.
de voorgestelde keuze uit de memo Rioolheffing gemeente Bloemendaal;
Mogelijkheden in belastingplicht en heffingsmaatstaven over te nemen en de
heffingsgrondslag voor de rioolheffing ongewijzigd te laten;
2.
de raad met een collegebrief te informeren.

008

Verkoop grond naast Duinwijckweg 9 te Bloemendaal
Het college besluit:
1.
voornemens te zijn een, reeds in gebruik zijnde, strook gemeentegrond ter grootte
van ca. 96 m2 te verkopen aan de eigenaren van Duinwijckweg 9, conform
koopovereenkomst met bijlagen en de Beleidsregels verkoop gemeentelijk
snippergroen en restkavels Bloemendaal;
2.
tegen een verkoopprijs van € 30.000,- kosten koper;
3.
de raad met een raadsvoorstel in de gelegenheid te stellen over dit voornemen
wensen en bedenkingen in te dienen.

