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001 Besluitenlijst
Het college stelt de besluitenlijst van de B&W vergadering van 8 september 2020 vast.
002 Ontwerpbegroting 2021
Het college besluit:
1. Het raadsvoorstel begroting 2021 vast te stellen en voor te leggen aan commissie en raad;
2. De aanbiedingsbrief aan de raad over de begroting 2021 vast te stellen.
003 Beslissing op bezwaar plaatsen hekwerk en lichtmasten bij tennisvereniging WOC,
Zeeweg 5
Het college besluit, conform het advies van de bezwaarschriftencommissie van 30 juli 2020:
1. de bezwaren ontvankelijk te verklaren;
2. de bezwaren ongegrond te verklaren;
3. het besluit van 17 december 2019 in stand te laten.
004 Borgstelling tennisvereniging WOC clubhuis
Het college besluit:
1. een borgstelling te verlenen voor maximaal € 250.000 gedurende 15 jaar, jaarlijks aflopend
met € 16.667 ten behoeve van het aantrekken van een geldlening bij een kredietverstrekker
voor het vernieuwen van het clubhuis;
2. kennis te nemen van het besluit van de stichting Waarborgfonds Sport een
borgstellingsovereenkomst voor 50% van genoemde lening aan te gaan met de gemeente;
3. aan de borgstelling de opschortende voorwaarden te verbinden die zijn genoemd in de brief
van het waarborgfonds van 29 juni 2020, kenmerk 2020 066;
4. de nodige overeenkomsten te sluiten met de bank en het waarborgfonds.
005 Jaarverslag 2019 Stopoz
Het college besluit:
1. kennis te nemen van het Bestuursverslag 2019 van Stichting Openbaar Primair Onderwijs
Zuid-Kennemerland (Stopoz);
2. de gemeenteraad te informeren met een collegebrief;
3. het Bestuursverslag 2019 van Stopoz naar de gemeenteraad te sturen.
006 Voor- en Vroegschoolse Educatie Bloemendaal 2020 - 2023
Het college besluit:
1. Het beleid ‘Voor- en Vroegschoolse Educatie 2020 – 2023 gemeente Bloemendaal’ vast te
stellen en in werking te laten treden per 1 augustus 2020;
2. Het beleid ‘Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Bloemendaal’ uit 2013 in te trekken
per 1 augustus 2020;
3. de Raad per brief te informeren.
007 Besluit op omgevingsvergunningaanvraag zonnepanelendek Vogelenzangseweg
170
Het college besluit:
De weigering omgevingsvergunning d.d. 19 november 2019 in te trekken en een
omgevingsvergunning te verlenen voor een zonnepanelendek aan de Vogelenzangseweg 170.
Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
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.

