
 

Parafenbesluitenlijst Dagelijks Bestuur 

Parafenbesluitenlijst Dagelijks Bestuur  

Periode 15 november 2018 tot 13 december 2018 

 

nr. 18.0010747 

Onderwerp d.d. Paraafbesluit: 

Gezien door de voorzitter op:  6/12 Heijstee Rebel  Luijten 

Parafenronde 4 december:   Akk/Bespr Akk/Bespr Akk/Bespr 

1. Optimalisatie inzameling papier & 

karton 

1. Kennisnemen van de consequenties van de 

optimalisatie van de inzameling papier & karton 

voor de verenigingen en stichtingen, die 

voortvloeien uit het Regionale Uitvoeringsplan 

VANG. 

2. Onderzoek starten naar mogelijkheden om de 

inzet van verenigingen en stichtingen te 

verbreden naar andere grondstoffen. 

3. Op advies van de portefeuillehouders FD d.d. 

22-11-18  de huidige werkwijze met COPOG te 

beëindigen. 

Cf 

6/12 

Akk 

6/12 

Akk 

6/12 

Akk 

6/12 

 

 

 

 

2. Vaststellen*) van de eerder door 

colleges vastgestelde locatieplannen GAD   
1. Vaststellen Locatieplannen ondergrondse 

containers gemeente Hilversum nrs. 16.0002780 

en 16.0002781 

2. Vaststellen Locatieplan ondergrondse 

containers gemeente Laren nr. 17.0013960 

3. Vaststellen Locatieplan ondergrondse 

containers gemeente Blaricum nr. 17.0014089 

4. Vaststellen Locatieplan ondergrondse 

containers gemeente Huizen nr. 18.0000985 

 

Toelichting:  
*)Het zijn reparatiebesluiten. Volgens de juridisch experts 

dient volgens vaste jurisprudentie het DB voor deze 

overgedragen taak als integraal bevoegd te worden 

geacht voor de operationele en de ruimtelijke aanwijzing 

van locaties.    

Cf 

6/12 

Akk 

6/12 

Akk 

6/12 

Akk 

6/12 

3. Uitwerking cao-afspraak gelijke 

beloning tijdelijke medewerkers op basis 

van payroll artikel 3:2a CAR*) 
Kennisnemen van het voorstel en het besluit 

college van B&W van de gemeente Hilversum met 

als onderwerp Uitwerking cao-afspraak gelijke 

beloning: artikel 3:2a CAR, ons kenmerk 

18.0009918 naar aanleiding van de LOGA-

circulaire d.d. 24 juli 2018 TAZ/U201800473 Lbr. 

18/042 CVA/LOGA18/04. De wijziging is ingegaan 

op 1 oktober 2018. 

 

Toelichting:  
*)Het gaat om het actualiseren van de 

arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) 

overeenkomstig de afspraken die zijn gemaakt in het 

LOGA over de beloning van tijdelijke medewerkers op 

basis van payroll. 

Cf 

6/12 

Akk 

6/12 

Akk 

6/12 

Akk 

6/12 
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4. Ambtsinstructie medewerkers RBL 
Oplegger DB nr. 18.0010829 

Ambtsinstructie RBL nr. 18.0010831 
Toelichting:  

Het hebben en actueel houden van een ambtsinstructie 

vloeit voort uit artikel 16, lid 4 van de Leerplichtwet 1969. 

Het dagelijks bestuur is bij deze overgedragen RBL taak 

bevoegd die instructie vast te stellen.    

Cf 

6/12 

Akk 

6/12 

Akk 

6/12 

Akk 

6/12 

 


