
  

 

 

  

Nr.: 2 

Besluitenlijst van de openbare B&W vergadering 

van het college van burgemeester en wethouders 

van gemeente Voorne aan Zee van 10 januari 

2023. 

 

 

 

Burgemeester  J.P. Rehwinkel   : aanwezig 

Wethouder  R.M. van der Kooi : aanwezig 

Wethouder   I. Bal   : aanwezig 

Wethouder  P. Schop  : aanwezig 

Wethouder  A.J. Spoon  : aanwezig 

Wethouder  D. van Orselen  : aanwezig 

Secretaris  V. Florijn   : aanwezig 

Directiesecretaris N. Pannebakker : aanwezig 

 

Nr. Onderwerp Gevraagde beslissing Besluit 

1 Openbare agenda vaststellen. 
  

2. Besluitenlijst vorige 

vergadering. 

 Vastgesteld. 

 

Naar aanleiding van: 

6.1 portefeuilleverdeling – 

vandaag gaat er een persbericht 

uit over de portefeuilleverdeling. 

Deze moet ook op de website 

worden gepubliceerd. 

3 Representatielijst  
 

4 Ingekomen stukken   

5.  Actualiteiten en 

mededelingen. 

  

6. Conformstukken   

7. Bespreekstukken   

7.1 Vaststellen van 

inkoopbeleid Gemeente 

Voorne aan Zee en 

Algemene 

Inkoopvoorwaarden van 

leveringen en diensten 

 

1. Het Inkoop- en 

aanbestedingsbeleid 

gemeente Voorne aan Zee 

2023 vast te stellen; 

2. De Algemene 

Inkoopvoorwaarden voor 

leveringen en diensten 

gemeente Voorne aan Zee 

2023vast te stellen. 

 

 

 

Akkoord. 



nr onderwerp gevraagde beslissing besluit 

7.2 Reglement van Orde voor 

vergaderingen en 

werkzaamheden van het 

college Voorne aan Zee 

1. De Reglementen van Orde 

voor vergaderingen en 

werkzaamheden van het 

college van de gemeente 

Brielle, Westvoorne en 

Hellevoetsluis in te trekken; 

2. Het Reglement van orde 

voor vergaderingen en 

werkzaamheden van het 

college Voorne aan Zee 

vast  te stellen en het 

nieuwe Reglement van 

orde ter kennis te brengen 

aan de raad. 

 

Akkoord met de volgende 

inhoudelijke wijzigingen: 

 

Art. 7.3.b. wordt gewijzigd in: 

‘Indien daarbij de stemming 

beperkt is tot een persoon en de 

stemmen staken, beslist de 

voorzitter.’ 

 

Art. 8.4 wordt gewijzigd in: 

‘Als een lid van het college daarom 

vraagt kan er een aantekening op 

zijn/haar naam worden gemaakt.’ 

 

Daarnaast maakt het college de 

volgende procesafspraken: 

1. Technische/politiek urgente 

vragen van college leden over 

een voorstel, worden uiterlijk 

maandagochtend 10.00 uur 

via de mail aan de betreffende 

portefeuillehouder gestuurd. 

2. De agenda en stukken voor 

het college worden uiterlijk 

donderdag 12.00 uur via 

Notubiz aangeboden. 

3. Alleen in overleg met de 

gemeentesecretaris én de 

burgemeester kan hiervan 

worden afgeweken om een 

voorstel later op de agenda te 

laten plaatsen.  

7.3 Kennismaking/Introductie 

college en organisatie. 

Bespreken. Aangehouden, volgende week 

graag een nieuw voorstel op de 

agenda met als uitgangspunt: 

Bijeenkomst op korte termijn, op 2 

locaties, kennismaken met college, 

medewerkers worden nadrukkelijk 

uitgenodigd om aanwezig te zijn. 

 

Daarnaast geeft het college aan zo 

snel mogelijk kennis te willen 

maken met de teams, 

medewerkers en de opdrachten 

die er liggen. 

 

 

 



nr onderwerp gevraagde beslissing besluit 

7.4 Kennismaken en 

procesafspraken 

ondersteuning team 

Communicatie. 

Bespreken. Het college kan zich vinden in het 

voorgestelde proces. Daarbij 

worden aanvullend de volgende 

afspraken gemaakt: 

- Iedere portefeuillehouder 

wordt (in goed overleg) 

gekoppeld aan een 

communicatiemedewerker. 

- Het college wordt via de mail 

geïnformeerd over de 

(reactieve) persberichten. 

- De vastgestelde 

representatielijst wordt pro 

actief gedeeld met de pers. 

- In het format van het B&W 

advies wordt bij besluit voor 

externe communicatie 

toegevoegd dat bij actieve 

persvoorlichting het concept 

persbericht aan het college 

voorstel wordt toegevoegd. 

Website: 

- Representatielijst college 

wordt gevuld. 

- Naast burgemeester worden 

ook de wethouders incl. 

portefeuilles opgenomen. 

- Vastgestelde openbare 

besluitenlijsten worden hier 

gepubliceerd. 

 

8 Rondvraag   

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Voorne aan Zee op 

17 januari 2023. 

 

De burgemeester,     De loco-secretaris, 

 

 

        

 

 

 

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel    R. (Rudie) Heintjes 

 


