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001

Besluitenlijst
Het college stelt de besluitenlijst van de B&W vergadering van 19 mei 2020 vast.

002

Verantwoording Halt 2019
Het college besluit:
1.
kennis te nemen van de verantwoording van Halt over het jaar 2019;
2.
de raad hierover via een collegebrief te informeren.

003

Instroom vrijgevestigden per 1-7-2020
Het college besluit:
1.
voorlopig te gunnen aan de vrijgevestigde aanbieders per 1-7-2020 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.
De burgemeester besluit:
de wethouder Sociaal Domein te mandateren om de overeenkomsten namens het college
teondertekenen.

004

Actieplan Geluid gemeente Bloemendaal
Het college besluit:
1.
In te stemmen met de nota van beantwoording op de ontvangen zienswijzen
(opgenomen als bijlage III van het actieplan geluid);
2.
De indieners op de hoogte te brengen van de beantwoording van de zienswijzen;
3.
Het Actieplan geluid 2018-2023 vast te stellen;
4.
De Raad te informeren middels een collegebrief.

005

Openen Wethouder van Gelukpark
Het college besluit:
1
het Wethouder van Gelukpark met ingang van 2 juni 2020 beperkt en onder
voorwaarden te openen;
2
dat beperkingen en voorwaarden gelden zolang een noodverordening COVID-19 dat
noodzakelijk maakt;
3
de bijlage Openstellingplan Wethouder van Gelukpark inclusief routering- en
bebordingsplan vast te stellen’’.

