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Z/19/003980 / DOC-19192708
Bestuurs- en managementondersteuning
Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van BenW van 17
september 2019
Het college besluit de openbare besluitenlijst van de vergadering van het
college van BenW van 17 september 2019 ongewijzigd vast te stellen.
Z/19/035721 / DOC-19166257
Opvoeden en opgroeien
Toezichtkader Stichting De Hoeksche School / Benoeming leden Raad van
Toezicht Stichting De Hoeksche School
Het college besluit in te stemmen met bijgevoegd conceptraadsvoorstel tot
het vaststellen van het Toezichtkader Stichting De Hoeksche school en het
benoemen van drie leden van de Raad van Toezicht van Stichting De Hoeksche
School.
Z/19/005051 / DOC-19182004
Inkoop en verzekeringen
Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
Het college besluit:
1. een toetredingsverzoek te doen tot het Manifest Maatschappelijk
Verantwoord Inkopen;
2. een actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) op te stellen en
uit te voeren;
3. de gemeenteraad hierover te informeren met bijgevoegde informatiebrief.
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Z/19/008967 / DOC-19189688
Projectleiding ruimtelijke ontwikkeling
Meerkosten nieuwbouw basisschool De Pijler Maasdam
Het college besluit:
1. in te stemmen met het verhogen van het huidige bouwbudget
( € 2.020.417,--) voor de nieuwbouw , met € 100.000,--;
2. de jaarlijkse kapitaallast van € 1.900,-- te ramen ten laste van het
exploitatieresultaat en tegelijkertijd een onttrekking uit de reserve integraal
huisvestingplan te ramen voor hetzelfde bedrag ten gunste van het
exploitatieresultaat en dit te verwerken in de slotrapportage 2019;
3. aan De Hoeksche School de voorwaarde te stellen dat het bedrag van
€ 100.000,-- slechts beschikbaar wordt gesteld indien het definitief
ontwerp en (bouwtechnische) inrichtingen in tact blijft inclusief alle
duurzaamheidsmaatregelen zoals het mossedumdak en de
warmtepompen;
4. de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief hiervan op de hoogte te
stellen.
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