Besluitenlijst
Vergadering van
Datum
Aanwezig

burgemeester en wethouders
29 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)
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Agendapunt
Vaststellen besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders van 23
januari 2019
Uitwerking governance (Ontwikkelingsbedrijf)
Bedrijvenpark Hoeksche Waard

Aanwijzings- en aanstellingsbesluiten
belastingen 2019

Besluit
Het college besluit de besluitenlijst van de
vergadering van burgemeester en wethouders van
23 januari 2019 vast te stellen.
1. Het college neemt kennis van het voorstel
over de uitwerking van de governance van
het (Ontwikkelingsbedrijf) Bedrijvenpark
Hoeksche Waard.
2. Het college mandateert de bevoegdheid tot
het nemen van besluiten samenhangend
met het aandeelhouderschap van (Ontwikkelingsbedrijf) Bedrijvenpark Hoeksche
Waard aan wethouder Van Leenen.
3. Het college kiest als wervingsprocedure
voor de Raad van Commissarissen van het
Bedrijvenpark Hoeksche Waard voor
coöptatie, in samenspraak met de
portefeuillehouder.
4. Het college mandateert de portefeuillehouder om de wervingsprocedure voor de
Raad van Commissarissen conform beslispunt 3 en de door de aandeelhoudersvergadering d.d. 6 december 2018 genomen
besluiten op te pakken; de portefeuillehouder houdt het college van de voortgang
op de hoogte.
Het college stelt de volgende aanwijzingsbesluiten
vast:
1. Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar 2019;
2. Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar
2019;
3. Aanwijzingsbesluit medewerkers belastingen 2019;
4. Aanwijzingsbesluit inlichtingenverplichtingen 2019;
5. Aanstellingsbesluit onbezoldigd gemeenteambtenaar 2019;
6. Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder
2019.
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Vaststellen inkoop- en aanbestedingsbeleid
gemeente Hoeksche Waard 2019

5

Vaststellen Verordening behandeling
bezwaarschriften gemeente Hoeksche Waard
2019 en Klachtenregeling gemeente Hoeksche
Waard

Het college besluit:
1. in te stemmen met het Inkoop- en
aanbestedingsbeleid gemeente Hoeksche
Waard 2019;
2. in te stemmen met een nieuw drempelbedrag voor werken:
- Meervoudig onderhands € 50.000 € 1.500.000
- Nationaal openbaar € 1.500.000 – Europees drempelbedrag;
3. in te stemmen met de voorgestelde
drempelbedragen afwijkingsbevoegdheid;
4. in te stemmen met het SROI beleid,
onderdeel van het gemeentelijke
Inkoopbeleid van de voormalige gemeenten
in de Hoeksche Waard. Deze in ongewijzigde
vorm overnemen in het nieuwe inkoop beleid voor de gemeente Hoeksche Waard;
5. in te stemmen met het advies om de
algemene inkoopvoorwaarden voor
leveringen en diensten en de GBIT
ongewijzigd over te nemen. Hiermee blijven
deze gelijk aan de geldende voorwaarden
van de voormalige gemeenten Binnenmaas,
Oud-Beijerland en Strijen.
Het college en de burgemeester besluiten, ieder
voor zover het de eigen bevoegdheid betreft:
1. de Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Hoeksche Waard 2019
vast te stellen;
2. de Klachtenregeling gemeente Hoeksche
Waard, vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 5 februari 2019.

1/2

