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001

Besluitenlijst
Het college stelt de besluitenlijst van de B&W vergadering van 29 april vast.

002

Ontwerpbegroting Omgevingsdienst IJmond 2021
Het college besluit:
1.
In te stemmen met de begrotingswijziging 2020, geen zienswijze in te dienen aan
het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst IJmond, conform bijgevoegde brief
en de financiële effecten te verantwoorden in de Jaarrekening 2020;
2.
In te stemmen met de conceptbegroting 2021, geen zienswijze in te dienen aan het
dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst IJmond, conform bijgevoegde brief en de
financiële effecten op de bijdrage voor 2021 van de gemeente Bloemendaal aan de
Omgevingsdienst IJmond te verwerken in de begroting 2021 en meerjarenraming
2022-2024;
3.
Kennis te nemen van de concept jaarrekening 2019 en concept jaarverslag 2019
van Omgevingsdienst IJmond.
4.
Bijgaand raadsvoorstel vast te stellen en voor te leggen aan commissie en raad.

003

Ontwerp jaarverslag VRK 2019 en ontwerp programmabegroting VRK 2021-2024
Het college besluit:
1.
het ontwerp jaarverslag Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) 2019 en de
ontwerpprogrammabegroting 2021-2024 voor kennisgeving aan te nemen;
2.
het raadsvoorstel vast te stellen en voor een zienswijze voor te leggen aan de
commissies B&M/Samenleving en Raad;
3.
de raad voor te stellen overeenkomstig de voorgestelde concept zienswijze de VRK
te berichten en
4.
de wijzigingen uit de ontwerpprogrammabegroting te verwerken in de begroting
2021 van de gemeente Bloemendaal, zodat deze aansluit met de
ontwerpprogrammabegroting van de VRK.

004

Stand van zaken Wet inburgering 2021
Het college besluit:
1.
Kennis te nemen van de stand van zaken Wet inburgering 2021;
2.
De raad per brief te informeren.

005

Ontwerpbestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan Parkeren Bloemendaal’
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen;
1.
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan Parkeren Bloemendaal’
(IMRO Code: NL.IMRO.0377.PARK2020-ow01) vrij te geven voor ter inzagelegging.

006

Vaststellen raadsvoorstel jaarstukken GR Bereikbaarheid
Het college besluit het raadsvoorstel jaarstukken GR Bereikbaarheid vast te stellen en
voor te leggen voor een zienswijze aan commissie en raad.

007

Toekenning budget t.b.v. aanpassing Josephschool
Het college besluit aan het bestuur van de Josephschool, ten behoeve van inpandige
aanpassing en uitbreiding van nevenruimtes, een budget van € 259.000 toe te kennen.

