
             

 

 

 

C O L L E G E  V A N  B & W  G E M E E N T E  G O R I N C H E M 

Besluitenlijsten 8 mei 2018 

 

1.Opening en mededelingen 

Burgemeester Melissant opent de vergadering.  

 

2.Terug-en vooruitblik Cultuureducatie (6588) 

Besluit:  

1. In te stemmen, na wijziging, met bijgaande raadsinformatiebrief (nr. 2116) inzake terugblik 

cultuureducatie over de periode 2014 – 2018. 

2. Wethouder Dansen mandaat te verlenen voor de wijziging van de raadsinformatiebrief.  

 

3.Vervanging bus Veerdienst (6497) 

Besluit: 

1.In te stemmen met het beschikbaar stellen van een investeringsbudget van € 30.000 voor de    

   vervanging van de bus voor de veerdienst. 

2. De bijbehorende exploitatie- en kapitaallasten op te vangen binnen de exploitatie van de 

veerdienst. 

3. Deze financiële consequenties te verwerken in een begrotingswijziging. 

 

4.Beschikbaarstelling krediet elektrische veerboot (6568) 

Besluit:  

1.Afvoeren van het voorstel 6568.  



 

 

 

2.Presentatie voor de I&O sessie van 17 mei a.s. na afstemming met wethouder Rijsdijk 

agenderen voor het college van 15 mei a.s. 

3.De raad in de I&O informeren over de bouw van de elektrische veerboten, waarbij alle kansen en 

risico’s worden behandeld en de oogst van de I&O wordt meegenomen in een collegevoorstel voor 

het nieuwe college.  

 

5.Afwijken van Inkoop-en Aanbestedingsbeleid m.b.t. het inhuren van het interim 

afdelingshoofd Financiën (6407) 

Besluit: 

1.In te stemmen met het enkelvoudig onderhands (1 op 1) aanbesteden van de opdracht inhuur 

interim afdelingshoofd Financiën voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018, met 

de mogelijkheid om te verlengen tot en met 31 december 2018, mits  de inkoopvoorwaarden van de 

gemeente Gorinchem volledig worden geaccepteerd. 

2.Het gebruik van de optie tot verlenging t/m 31 december 2018 ter besluitvorming voor te leggen 

aan het nieuwe college.  

 

6.Managementletter  accountant 2017 (+raadsinformatiebrief) (6343) 

Besluit:  

1. De managementletter 2017 voor kennisgeving aan te nemen. 

2. De managementreactie op de bevindingen van de accountant zoals opgenomen in bijlage 1 

Beheersing van de bedrijfsprocessen over te nemen. 

3. De voortgang van de aanbevelingen Managementletter via de interne AO – IC rapportage te 

monitoren en de naleving van de Managementletter actief te bewaken.  

4. De bijgevoegde raadsinformatiebrief Bestuurlijke uitkomsten managementletter 2017 aan de 

raad te versturen, na wijziging. 



 

 

 

5. Het college in de reguliere P&C-cyclus informeren over de voortgang van de acties n.a.v. de 

Managementletter. 

 

7.Uitbreiding Scholengemeenschap Gomarus (6606) 

Besluit:  

1. Voor de uitbreiding van Gomarus een taakstellend bedrag beschikbaar te stellen van € 2 

miljoen. 

2. De gemeenteraad hierover via bijgaande raadsinformatiebrief te informeren, met inachtneming 

van de wijziging dat alle duurzaamheidsmaatregelen aan de raadsinformatiebrief worden 

toegevoegd.  

 

10.Aan-en afwezigheid collegeleden 

10.a. Piketrooster 

Besluit: Het college neemt kennis van het piketrooster. 

 

11. Terug-en vooruitblik gemeenteraad 

11.a. Jaaragenda 

Besluit: Kennis te nemen van de jaaragenda gemeenteraad.  

 

11b. Raadsinformatiebrief Gorinchem Duurzaam Digitaal 

Besluit: In te stemmen met de RIB Gorinchem Duurzaam Digitaal.  

 

Circulaire besluitenlijst week 18 ( 8 mei april 2018) 



 

 

 

 

1. Voorontwerp bestemmingsplan 'Binnenstad e.o.', herziening erfgoed  
Besluit: 

1. Instemmen met het voorontwerp bestemmingsplan ‘Binnenstad e.o., herziening 
      erfgoed’, NL.IMRO.0512.BP2017178-2001. 
2.  De inspraak- en vooroverlegprocedure opstarten, exclusief een inloopbijeenkomst. 

3.  De gemeenteraad via informatiebrief, nummer 2105, informeren over de onder 1 en 2 
     genoemde besluiten.  

 

 

2. Voorontwerp bestemmingsplan 'Vlietskade 80-82  
Besluit: 

1. Instemmen met het voorontwerp bestemmingsplan ‘Vlietskade 80-82, Gorinchem’ 
      NL.IMRO.0512.BP2017179-2001. 
2.  De inspraak- en vooroverlegprocedure opstarten, exclusief een inloopbijeenkomst. 

3.  De gemeenteraad via informatiebrief, nummer 2111, informeren over de onder 1 en 2 
     genoemde besluiten.  

 

 



   

 

             

 

 

 

                Aldus vastgesteld in de B&W vergadering d.d. 08 mei 2018, 

                De Secretaris,                                             De burgemeester,            

 

 


