Gemeente Den Haag

Ons kenmerk

BSD/2014.12
RIS 269882
AANPASSING MANDAATREGELING T.B.V. CENTRALE VASTGOEDORGANISATIE DEN HAAG
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,
Besluit:
I.

Vast te stellen hoofdstuk 1.16 van de mandaatregeling:

Mandaathoofdstuk 1.16
1.

Bedrijfsbrede taken betrekking hebbend op de Centrale Vastgoedorganisatie Den Haag

1.1

Algemeen

Privaatrechtelijke rechtshandelingen
1.1.1 Overeenkomsten
Het aangaan, verlengen, wijzigen, en beëindigen van alle overeenkomsten, inclusief het vestigen of
opheffen van beperkte zakelijke rechten op onroerende zaken voor zover de geldwaarde van de verplichting
die uit de overeenkomst voortvloeit voor de gemeente niet hoger is dan € 2.500.000,00, met dien verstande
dat de bevoegdheid tot:
1.

2.
3.
4.

5.

het aangaan, verlengen, wijzigen, en beëindigen van een overeenkomst inzake huur en verhuur
van onroerende zaken dient te geschieden met inachtneming van de door de raad eventueel
vastgestelde huurtarieven en -bepalingen;
het aangaan, verlengen, wijzigen, en beëindigen van alle overeenkomsten boven een bedrag
van € 500.000,00 dient te geschieden na voorvisie van de beheerwethouder CVDH;
het aangaan, verlengen, wijzigen en beëindigen van een overeenkomst ten behoeve van
de uitvoering van werken niet is beperkt tot het in de aanhef genoemde maximumbedrag;
het aangaan, verlengen, wijzigen en beëindigen van een overeenkomst ter uitvoering van de in
het kader van de begroting door de raad vermelde investeringsplannen waarvoor krediet beschikbaar
is gesteld, niet is beperkt tot het in de aanhef genoemde maximumbedrag;
alle overige ter zake de totstandkoming, uitvoering, continuering of bevordering van de nakoming
buiten rechte van voormelde overeenkomsten te plegen rechtshandelingen.

1.1.2 Algemene beperking
De in artikel 1.1.1. geregelde bevoegdheden kunnen slechts worden uitgeoefend voor zover ter zake,
blijkens de door de raad vastgestelde begroting, voldoende financiële middelen beschikbaar zijn gesteld en
deze niet zijn uitgeput.
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1.1.3 Legaten, erfstellingen en schenkingen
De bevoegdheid tot het aanvaarden van aan de gemeente vermaakte erfstellingen en legaten en het aangaan
van schenkingsovereenkomsten is beperkt tot een bedrag van ten hoogste € 50.000,00 en voor zover
daaraan voor de gemeente geen bezwarende voorwaarden verbonden zijn.
Subsidies van derden
1.2

Het aanvragen en verantwoorden van subsidies, voor zover deze betrekking hebben op
het taakgebied van de dienst.

Vastgoedraad
1.3.1 Het voorzitterschap van de bij besluit van het college van 6 september 2011
(kenmerk BSD/2011.1126) per 15 september 2011 ingestelde Vastgoedraad, bestaande uit de
directieleden van de betrokken ambtelijke diensten/bedrijven.
1.3.2 Het secretariaat van de Vastgoedraad.
2.

Taken betreffende technisch beheer en realisatie gemeentelijk vastgoed

n.t.b.
3.

Taken betreffende het gemeentelijke vastgoedportefeuillemanagement

n.t.b.
4.

Taken betreffende het contractbeheer en het Concern Vastgoed Informatie Systeem

n.t.b.
5.

Taken betreffende de financiële vastgoedadministratie en de verrekening met de beleidsdiensten

n.t.b.
II.

Dit besluit in te laten gaan per 4 februari 2014.

III.

Dat dit besluit kan worden aangehaald als “mandaathoofdstuk CVDH”.

Den Haag, 4 februari 2014
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,

mw. A.W.H. Bertram

J.J. van Aartsen

