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Openbare besluitenlijst 
van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders 
gehouden op 31 januari 2023 
 

 

Aanwezig Burgemeester M.E. Smit, Wethouder A. Bal, Wethouder B.G.P. 

van den Berg, Wethouder T.J. Tabak, Wethouder J.W.J. 

Dorenbos, Wethouder C.G. van Weel, Gemeentesecretaris E.L. 

Loenen 

Afwezig  

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Zaakkenmerk: Z-22-179156 

Documentkenmerk: D-087436 

Onderwerp: Programma Water en Riolering 2023 

 

Besluit: 

De raad voor te stellen (D-087446): 

1. Het Programma Water en Riolering 2023-2027 "Samen wijs met water" (D-087652) vast te 

stellen. 

2. Een krediet van € 5.000.000, te dekken uit de rioolvoorziening, beschikbaar te stellen voor de 

planperiode 2023-2027. 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Zaakkenmerk: Z-23-179838 

Documentkenmerk: D-090503 

Onderwerp: Koopovereenkomsten kavels 32, 34 en 36 Zuidelijk Veld Binnenduin 

 

Besluit: 

1. Aan te gaan de koopovereenkomsten voor de kavels 32, 34 en 36 op het Zuidelijk Veld 

Binnenduin (D-090529). 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Zaakkenmerk: Z-22-179665 

Documentkenmerk: D-089438 

Onderwerp: Krediet vervangen laptops en smartphones 

 

Besluit: 

1. Uit het Bedrijfsvoering investeringsplan 2023-2026 (D-086526) beschikbaar te stellen voor de 

vervanging van: 

a. de laptops, een krediet van € 450.000; 

b. de smartphones, een krediet van € 100.000. 

 

_________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________ 

 

Zaakkenmerk: D-086522 

Documentkenmerk: D-086522 

Onderwerp: Inkoopstrategie aanbesteding reconstructie Zuiderkade 

 

Besluit: 

1. De Inkoopstrategie reconstructie Zuiderkade (D-089107) vast te stellen; 

2. Het uitschrijven van een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure, conform het 

onderstaande, voor het afsluiten van één overeenkomst voor de herinrichting van de Zuiderkade; 

3. Mandaat te verlenen aan Stichting RIJK om, op basis van het beoordeling door het projectteam, 

namens de gemeente het gunningsbesluit (voornemen 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 financiële belangen van de gemeente, 

als bedoeld in artikel 5.1, lid 2, aanhef en onder b van Wet open overheid tot het moment waarop 

de gunningsbeslissing wordt gepubliceerd medio maart 2023; de geheimhouding wordt daarna 

als opgeheven beschouwd. 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Zaakkenmerk: Z-22-179530 

Documentkenmerk: D-089045 

Onderwerp: Inkoop energie 2024-2025 met optiejaren 

 

Besluit: 

1. Door middel van een openbare Europese aanbesteding een leverancier voor levering van 

duurzame elektriciteit en aardgas te selecteren, op basis van een raamovereenkomst voor een 

periode van twee jaar met een optie tot verlenging van tweemaal twee jaar; 

2. De Inkoopstrategie levering van groene elektriciteit en CO-2 gecompenseerd aardgas 2024-2025 

met optiejaren (D-089041) vast te stellen; 

3. Tot geheimhouding van de Inkoopstrategie levering van groene elektriciteit en CO-2 

gecompenseerd aardgas 2024-2025 met optiejaren (D-089041) op grond van artikel 5.1 lid 2 sub 

b Wet open overheid tot na afronding van de aanbesteding; 

4. Te conformeren aan de uitkomst van de aanbesteding en een overeenkomst aan te gaan met de 

partijen aan wie de aanbesteding zal worden gegund; 

5. De Algemene Inkoopvoorwaarden van VNG (AIV) van toepassing te verklaren (D-089139); 

6. Mandaat te verlenen aan Stichting RIJK om, op basis van de beoordeling door het projectteam, 

namens de gemeente het voornemen tot gunning bekend te maken aan alle inschrijvers van de 

aanbesteding en de gunning te ondertekenen; 

7. In te stemmen met de keuze voor Garanties van Oorsprong van Nederlandse wind- en/of zon 

installaties. 

 

_________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________ 

 

Zaakkenmerk: Z-22-178342 

Documentkenmerk: D-087001 

Onderwerp: Subsidie activiteit Theatervoorstelling Mensen van Staal 

 

Besluit: 

1. De aanvraag voor een eenmalige subsidie voor de activiteit Theatervoorstelling Mensen van 

Staal (D-084369) af te wijzen op grond van artikel 11, lid 1 aanhef en onder d en e van de 

Algemene subsidieverordening 2022 gemeente Beverwijk; 

2. Stichting De Vlammende Eend middels een beschikking informeren over het besluit (D-087007). 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeesters en wethouders van de 

gemeente Beverwijk van 07 februari 2023. 

 

 

de gemeentesecretaris,     de burgemeester, 


