Zaaknummer 00568494
Onderwerp

Openbare besluitenlijst college 16 oktober 2018

Collegevoorstel
Feitelijke informatie
De openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 16 oktober 2018 treft u bijgaand aan.
Voorgenomen besluit
Het voorstel is om bijgaand besluit vast te stellen.
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Zaaknummer 00568494
Onderwerp

Openbare besluitenlijst college 16 oktober 2018
BESLUIT

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 23 oktober 2018
besloten:
de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 16 oktober 2018 vast te stellen.

namens het college van Heusden,
de secretaris,

mr. H.J.M. Timmermans

2

000668109
Nr.: 00566681

Openbare besluitenlijst
voor de vergadering van het college van Heusden
d.d. 16 oktober 2018

Aanwezig:
de burgemeester wnd.:

De heer drs. R.H. Augusteijn

de wethouders:

De heer dr. M.G.M. van der Poel
De heer C.A.M. van Bokhoven
De heer T.A.H.M. Blankers

de secretaris:

De heer mr. H.J.M. Timmermans

Afwezig:

De heer P.L.S. van Steen

Openbare besluitenlijst vergadering van het college van Heusden d.d. 16 oktober 2018
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Cluster:
Nummer:

Bestuursondersteuning
00567475

Onderwerp:
Besluit:

Openbare besluitenlijst college 9 oktober 2018
Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 9 oktober 2018 vastgesteld.

Cluster:
Nummer:

Financieel beleid
00567769

Onderwerp:
Besluit:

Beantwoording technische vragen raadsfracties bij de begroting 2019
Het college heeft ingestemd met de antwoorden op de technische vragen van de raadsfracties over de begroting
2019. De begroting 2019 wordt behandeld in de raadsvergadering van donderdag 8 november 2018.

Cluster:
Nummer:

Personeel en organisatie
00563856

Onderwerp:
Besluit:

HR21 Procedureregeling functiebeschrijving en -waardering gemeente Heusden 2018
Het college heeft de nieuwe ‘HR 21 Procedureregeling functiebeschrijving en –waardering gemeente Heusden
2018’ vastgesteld.

Cluster:
Nummer:

Personeel en organisatie
00546710

Onderwerp:
Besluit:

Wijziging Regeling Individueel Keuzebudget gemeente Heusden
Het college heeft besloten de ‘Regeling Individueel Keuzebudget (IKB) gemeente Heusden’ te wijzigen. De wijziging
maakt het voor medewerkers mogelijk om tegen gunstige voorwaarden budget te uitruilen voor de aanschaf van een
elektrische fiets.
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Cluster:
Nummer:

Projecten
00566989

Onderwerp:

Vragen artikel 43 RvO van raadslid F. van der Lee (Heusden Transparant) over herinrichting binnenterrein De
Voorste Venne
Het college heeft de vragen van raadslid F.A. van der Lee (Heusden Transparant), over de financiering van de
herinrichting van het binnenterrein van De Voorste Venne in Drunen, beantwoord.

Besluit:

Deze openbare besluitenlijst, betrekking hebbende op 5 volgnummers, is vastgesteld in de vergadering van 23 oktober 2018.
Het college van Heusden,
de secretaris,

de burgemeester wnd.,

mr. H.J.M. Timmermans

drs. R.H Augusteijn

