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Afwezig

1 Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch
1.1 B&W besluitenlijst van 8 februari 2022
Het college besluit de B&W Besluitenlijst van 8 februari 2022 gewijzigd vast te stellen.
1.2 Nalevingsonderzoek leeftijdsgrens Regio Gooi- en Vechtstreek
Korte inhoud: De naleving van de leeftijdsgrens bij alcoholverstrekking blijft aandacht vragen. In het
Preventie- en Handhavingsplan alcohol en drugs 2021 t/m 2024 is de ambitie opgenomen om vanaf
2030 100% naleving van de leeftijdsgrens bij verstrekking van alcohol te realiseren. In dit kader
ontvangt u hierbij het onderzoeksrapport van het nalevingsonderzoek leeftijdsgrens regio Gooi- en
Vechtstreek.
Het college besluit de gemeenteraad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief informeren over het
nalevingsonderzoek leeftijdscontrole regio Gooi- en Vechtstreek 2021.
1.3 Periodieke check geheimhoudingen
Korte inhoud: Periodieke check opgelegde geheimhoudingen Gemeentewet
Het college besluit:
1. kennis te nemen van het overzicht van opgelegde geheimhoudingen;
2. de in het overzicht opgenomen geheimhoudingen te behouden;
3. de geheimhouding ten aanzien van de volgende documenten op te heffen:
 Aanpassing verantwoordingsrapportages BIG naar de nieuwste vereisten van rapporteren via
de ENSIA systematiek d.d. 28 mei 2018;
 ENSIA beantwoording raadsvragen D66 verantwoordingsrapportage Baseline Informatie
Veiligheid Nederlandse Gemeenten (BIG) en SUWINET 2017 d.d. 4 september 2018;
 ENSIA Verantwoording Basis Registratie Personen (BRP) en aanvraag- en uitgifteproces
Paspoorten en Nederlandse IdentiteitsKaarten(NIK) d.d. 26 februari 2019;
 Jaarstukken 2020 BEL Combinatie (Managementletter) d.d. 28 april 2021.
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4.

Portefeuillehouder wethouder de heer G.C. Knoop

4.1 BLC Informatiebrief transformatie Sociaal domein
Korte inhoud: Deze brief geeft informatie over de stand van zaken van de transformatie in het sociaal
domein. De stand van zaken van besparingsmaatregelen en diverse onderzoeken wordt geschetst. Tot
slot wordt beschreven op welke zaken en trajecten wordt ingezet in 2022
Het college besluit: de informatiebrief over de transformatie in het sociaal domein te versturen aan de
gemeenteraad.

Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 22 februari 2022,

Locovoorzitter,
Mevrouw A.M. Kennis
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