Besluitenlijst
Vergadering van
Datum
Aanwezig

burgemeester en wethouders
8 januari 2019
burgemeester Peter van der Velden
wethouder Paul Boogaard
wethouder Joanne Blaak-van de Lagemaat
wethouder Harry van Waveren
wethouder Piet van Leenen
wethouder Huibert Steen
secretaris Barbera Silvis-de Heer
Anne Karsbergen (strategisch communicatieadviseur)
Dorus Roelofs (directiesecretaris)

1
2
3

Agendapunt
Vaststellen besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders van 3
januari 2019
Vaststellen portefeuilleverdeling
burgemeester en wethouders
bestuursperiode 2019-2022
Benoeming vertegenwoordigingen in
besturen van verbonden partijen

4

Benoeming gemeentesecretaris/algemeen
directeur en twee directeuren

5

Vaststellen Algemeen Mandaatbesluit
gemeente Hoeksche Waard 2019

6

Aangaan van Raamovereenkomst Arbodienstverlening Hoeksche Waard en
Gebruiksovereenkomst GVOP Hoeksche
Waard

7

Aanpassing infrastructuur rondom uitbreiding
gemeentehuis in Maasdam

Besluit
Het college besluit de besluitenlijst van de
vergadering van burgemeester en wethouders van 3
januari 2019 vast te stellen.
Het college besluit de portefeuilleverdeling van
burgemeester en wethouders voor de bestuursperiode 2019-2022 vast te stellen.
Het college besluit tot de voorgestelde
benoemingen van vertegenwoordigers in besturen
van verbonden partijen.
Het college besluit tot benoeming van :
1. mevrouw B.W. Silvis–de Heer tot
gemeentesecretaris/algemeen directeur van
de gemeente Hoeksche Waard.
2. mevrouw E.M. den Outer als directeur en
wijst haar aan als eerste loco-secretaris.
3. de heer H. van den Brule als directeur en
wijst hem aan als tweede loco-secretaris.
Het college besluit:
1. Het Algemeen Mandaatbesluit gemeente
Hoeksche Waard 2019 met bijbehorende
lijsten van uitzonderingen vast te stellen.
2. de Interne Instructie vast te stellen.
Het college besluit tot het aangaan van de volgende
overeenkomsten:
1. Raamovereenkomst “Arbodienstverlening
Hoeksche Waard” (Kenmerk: SIW-006610)
2. Gebruiksovereenkomst GVOP Hoeksche
Waard
Het college besluit :
1. tot het corrigeren van de kadastrale situatie
bij de parkeerplaats aan de achterzijde van
het gemeentehuis in Maasdam middels een
grondruil met de Veiligheidsregio ZuidHolland Zuid en de kosten hiervoor
gezamenlijk te delen.
2. het aantal parkeerplaatsen aan de
achterzijde van het gemeentehuis uit te
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breiden met 60 parkeerplaatsen.
3. de kruising van de ontsluiting van het
gemeentehuis op de Sportlaan aan te
passen.
4. de projectbegroting hierop bij de
eerstvolgende aanpassing in 2019 aan te
passen.
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