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001

Besluitenlijst
Het college stelt de besluitenlijst van 26 en 28 mei 2020 vast.

002

Onderhandelaarsakkoord CAO-SW 2020
Het college besluit:
1.
in te stemmen met het Onderhandelaarsakkoord CAO-SW 2020;
2.
de gemeentesecretaris toestemming te geven het reactieformulier digitaal in te
vullen.

003

Klanttevredenheidsonderzoek Participatiewet 2019
Het college besluit:
1.
kennis te nemen van het Klanttevredenheidsonderzoek Participatiewet 2019;
2.
de raad per brief te informeren.

004

Protocol optreden tegen overtredingen
Het college besluit het vernieuwde protocol “Optreden tegen overtredingen door de eigen
organisatie” vast te stellen.

005

VTH-beleidscyclus Bestuursrapportage 2018-2019
Het college besluit:
1.
de Bestuursrapportage 2018 - 2019 vast te stellen;
2.
het Uitvoeringsprogramma VTH 2020 vast te stellen;
3.
de documenten ter kennisneming toe te sturen aan de raad.

006

Verhuur kantoorruimte Bloemendaalseweg 160 aan Politie
Het college besluit
1.
de kantoorruimte, gelegen Bloemendaalseweg 160 te Overveen, ter grootte van ca.
16 m2, met terugwerkende kracht met ingang van 1 juni 2020 te verhuren aan de
Politie conform bijgevoegde huurovereenkomst voor de duur van 5 jaar;
2.
tegen een verhuurprijs van € 1.464,41 per jaar, welke jaarlijks wordt geïndexeerd;
3.
de gemeenteraad te informeren met een collegebrief;
4.
de organisatie te informeren via Hoegle.

007

Ledenraadpleging in verband met uitstel ALV tot september 2020
Het college besluit om akkoord te gaan met de volgende voorstellen van de VNG:
1.
Invulling van vacatures in VNG-bestuur en commissies;
2.
Vaststelling Financieel Jaarverslag 2019 (inclusief Gezamenlijke Gemeentelijke
Uitvoering (GGU)) en dechargeverlening bestuur;
3.
Vaststelling Contributievoorstel 2021;
4.
GGU-voorstellen: Kadernota, jaarlijkse bijdrage 2012 en verruiming GGU met
activiteiten handhaving & naleving;
5.
Resolutie “Normen opdrachtgeverschap jeugdbescherming-keten”;
6.
Voorstel “Onderkant arbeidsmarkt” (als follow-up eerdere resolutie);
7.
De gemeentesecretaris te mandateren het digitale antwoordformulier in te vullen.

008

Jaarverslag en jaarrekening 2019 Gemeenschappelijke Regeling
Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk)
Het college besluit:
1.
Kennis te nemen van het concept Jaarverslag en de concept Jaarrekening 2019
Paswerk;
2.
De raad per brief te informeren.

009

Opzet gemeentelijk coördinatie coronavirus Covid-19
Het college besluit om kennis te nemen van de opzet van de coördinatie coronavirus
Covid-19.

010

Besluit op verzoek handhaving
Het college besluit:
1.
Het verzoek om handhaving ten aanzien van de geplande serre/aanbouw op het
perceel Bloemendaalseweg 329i te Overveen af te wijzen;
2.
Hieraan ten grondslag liggen de volgende beslispunten:
a.
De opgehoogde tuinen aan de Bloemendaalseweg 329 f, g, h, en i sluiten aan bij de
bestaande bebouwing van Bjiduinhof en daarmee voldoet de geplande
serre/aanbouw aan de wijze van meten voor vergunningvrije bouwwerken (artikel 1
lid 2 aanhef en onderdeel b bijlage II Besluit omgevingsrecht);
b.
Er wordt niet hoger gebouwd dan de eerste bouwlaag, de berging bij pand 329 i, is
geen ‘eerste bouwlaag’;
c.
Mits aan de overige voorwaarden van vergunningvrij bouwen (artikel 2 bijlage 2 II
Besluit omgevingsrecht) voldaan wordt, kan de serre/aanbouw vergunningvrij
gerealiseerd worden.

