BESLUITENLIJST
Vergadering van burgemeester en wethouders
Datum: dinsdag 19 mei 2020
Registratienummer: 2020001873
Aanwezig:
Roest, E.J.
Heijink, N.A.L.
Roy van Zuidewijn, S.C.T de
Wijkhuisen, H.
Atsma, W.

Burgemeester
Wethouder
Wethouder
Wethouder
Gemeentesecretaris

001

Besluitenlijst
Het college stelt de besluitenlijst van de B&W vergadering van 12 mei vast.

002

Zomernota 2020
Het college besluit het raadsvoorstel vast te stellen en voor te leggen aan commissie en
raad.

003

Jaarverslag en jaarrekening 2019 gemeente Bloemendaal
Het college besluit om het raadsvoorstel en aanbiedingsbrief jaarverslag en jaarrekening
2019 vast te stellen en voor te leggen aan commissie en raad.

004

Mandaatverlening aanschaf en bruikleen Wmo-hulpmiddelen
Het college besluit:
1.
het afdelingshoofd Beleid te mandateren om te besluiten tot:
- het aangaan van een verkoopovereenkomst voor de aanschaf van hulpmiddelen;
- het aangaan van een bruikleenovereenkomst voor het in gebruik geven van
hulpmiddelen.
2.
het mandaat te laten gelden totdat de lange termijn oplossing van kracht is.

005

Ontwerpwijzigingsplan Hotel Bloemendaal aan zee
Het college besluit:
1.
in te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst;
2.
het ontwerpwijzigingsplan voor Hotel Bloemendaal aan Zee vrij te geven voor
terinzagelegging nadat beide partijen de samenwerkingsovereenkomst hebben
ondertekend;
3.
de gemeenteraad te informeren met een collegebrief.

006

Beslissing op bezwaar Wob-besluit d.d. 3 december 2019 (deels) verstrekken
van gespreksverslag
Het college besluit met inachtneming van het advies van de commissie bezwaarschriften
van 19 april 2020:
1.
Het bezwaar ontvankelijk te verklaren;
2.
Het bezwaar deels gegrond te verklaren;
3.
Het besluit van 3 december 2019 in stand te laten, nu uit nader onderzoek niet is
gebleken dat er meer documenten zijn die onder de reikwijdte van het verzoek
vallen.

007

Beslissing op bezwaar Participatiewet
Het college besluit:
1.
Het bezwaar d.d. 4 september 2019 met zaaknr. 459567 ontvankelijk te verklaren;
2.
Het bezwaar ongegrond te verklaren;
3.
Het besluit van 23 augustus 2019 in stand te laten;
4.
Het verzoek om proceskostenvergoeding en vergoeding van deskundigenkosten af
te wijzen.

008

Beslissing op bezwaar Participatiewet (bijzondere bijstand kosten pedicure)
Het college besluit:
1.
Het bezwaar d.d. 26 januari 2019 met zaaknr. 543283 ontvankelijk te verklaren;
2.
Het bezwaar ongegrond te verklaren;
3.
Het besluit van 31 december 2019 in stand te laten.

009

Gunning werkzaamheden reinigen openbare ruimte
Het college besluit de werkzaamheden reinigen openbare ruimte te gunnen aan PekFlex
B.V. te Den Haag.

010

Verwerving jeugdhulp per 2022
Het college besluit:
1.
de overeenkomsten voor de uitvoering van de Jeugdwet met één jaar te verlengen
tot 1 januari 2022.
2.
ambulante producten jeugd- en opvoedhulp, middels een Openhouse procedure in
te kopen voor de periode tot 1 januari 2022.
3.
te starten met het voorbereidende traject om te komen tot nieuwe overeenkomsten
voor de uitvoering van de Jeugdwet per 1 januari 2022.

