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Onderwerp Controleverordening gemeenle Beverwi)k 2022

Vergadordatum
Volgnummer
Beh. ambtenaar
PoíeÍeuillehouder

Team Financièn & Control

KeÍn van de zaak De Controleverordening bevat het normenkader voor de flnanciële rechtmatigheid
Het normenkader woÍdt jaarliJks geactualiseerd ten behoeve van de interne controle
en accountantscontrole op de Íinanciële rechtmatigheid. Het normenkader bevat een
overzicht van de relevante interne en externe wet- en regelgeving inzake de
íechtmatiqheid. Dit vraagt om aanpassino van de Controleverordeninq

Beslissing De gemeenteraad, conform concept raadsvoorstel- en besluit (lNT-21-62383), voor te
stellen om:
1 . De Controleverordening gemeente Beverwijk 2022 (lNT-Zi-62381) vast te stellen
met ingang van 1 )anuaÍi 2022;
2. De Controleverordening gemeente Bevenvijk 2021 (lNT-20-56729), vastgesteld op
17 december 2020, in te trekken met inganq van 1 januari 2022

Vorgaderdatum
Volgnummer
Beh. ambtenaar
PortofeuillehoudeÍ

23 november 2021
c-21-27257
Spreeuw, Martijn
B.G.P. van den Berg

Team lngenieursbureau

Onderwerp lnkoopstrateqie aanbestedin g Rotonde Warande - Zeestraat
Kern van de zaak Voor de Aanleg rotonde Warande-Zeestraat is het bestek opgesteld. HieÍmee kan de

meervoudig onderhandse aanbesteding starten waarmee de aannemer geselecteerd
kan worden. Met het akkoord op de inkoopstrateqie kan de aanbestedin g starten

Beslissing 1 . De inkoopstrategie aanleg rotonde WaÍande-Zeestraat (lNT-2'l -62505) vast te
stellen;
2. Het uitschnjven van een meervoudig onderhandse proceduÍe, conform het
onderstaande, voor het afsluiten van één overeenkomst voor de aanleg van de
rotonde op het kruispunt Warande-Zeestraat;
3. Mandaat te verlenen aan RUK om, op basis van het beoordeling door het
projectteam, namens de gemeente het gunningsbesluit (voor nemen tot gunning
bekendmaken aan alle inschrijvers) van de aanbesteding te ondertekenen;
4. Tot geheimhouding van de onder 1 genoemde inkoopstrategie op grond van artikel
55 Gemeentewet, ter bescherming van de economische en Íinanciële belangen van
de gemeente, als bedoeld in arlikel 10, tweede lid aanhef en onder b van Wet
openbaarheid van bestuur tot het moment waarop de gunningsbeslissing wordt
gepubliceerd op 1O-01-2022 De geheimhouding wordt daarna ats opgeheven
beschouwd.

Deze besluitenlijst is vastgesteld in de vergadering van 30 november 2021
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23 novemóer 2021
c-21-27275
Can, Ali
N. Ozutok
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