
   

             

 

 

 

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 10 juli 2018 

 

1.Eigenaar Verbonden Partijen (6543) 

Besluit: 

1. In te stemmen met de bijgevoegde notitie “Eigenaar verbonden partijen”;  

2. Voor de gemeenschappelijke regelingen, binnen het college een splitsing aan brengen in 

de eigenaarsrol en opdrachtgeversrol; 

3. Binnen het college de portefeuillehouder Financiën te benoemen voor de eigenaarsrol van 

de deelnemingen en de gemeenschappelijke regelingen; 

4. Binnen het college de inhoudelijke portefeuillehouders te benoemen om de 

opdrachtgeversrol van de gemeenschappelijke regelingen te laten vervullen; 

5. De financiële advisering geheel door de afdeling FIN te laten verzorgen, hiervoor gaat er 

0,1FTE over van Concerncontrol; 

6. De inhoudelijke advisering te laten verzorgen door de betreffende vakafdeling;  

7. De strategische advisering m.n. op het terrein van eigenaar en coördinatie advisering, w.o. 

de zienswijzen, te laten verzorgen door de nieuwe functie waarvoor format ie beschikbaar 

is gesteld bij de begroting 2018; 

8. De toetsing m.b.t. rechtmatigheid te laten verzorgen door Concerncontrol.  

 

2. Vaststellen concept Huisvestingsprogramma en - overzicht 2019 Onderwijs (6657) 

Besluit: 

1. In te stemmen met de inhoud van het conceptdocument: ‘Voorgenomen besluitvorming 

over de ingediende aanvragen voor opname op het huisvestingsprogramma- en overzicht 

2019’, 

2. Deze inhoudelijke beoordeling te versturen aan de leden van de Lokale Educatieve 

Agenda (LEA), waarbij de mogelijkheid wordt geboden om een zienswijze kenbaar te 

maken tot en met 1 september 2018 (eventuele behandeling in de LEA op 20 september 

2018 is een optie), 

3. De huisvestingsprocedure verder te vervolgen na inventarisatie van eventueel ontvangen 

reacties 

  



 

 

 

3. Huis van Inspiratie: Vaststellen projectplan (6433) 

Besluit: 

1. Bijgaand projectplan Huis van Inspiratie (HvI) vast te stellen. 

2. Herbevestigen B&W besluit (uit 2016) dat projectleiders strategische projecten zoveel 

mogelijk bekostigd worden uit projecten. 

3. De (incidentele) kosten van ca. € 104.000 te dekken uit het begrotingssaldo.  

4. Het hiertoe dienende raadsvoorstel aan de raad voor te leggen. 

  

4. Uitwerking nieuwe organisatiestructuur (6708) 

Besluit: 

1. Extern adviseur van het college, de heer H.J. Donderwinkel, opdracht geven te starten met 

het uitwerken van een nieuwe organisatiestructuur en het te volgen proces hiervoor uit te 

lijnen conform het Reglement bij organisatieveranderingen 

2. De OR hierover te informeren en de OR toe te zeggen het uitgelijnde proces voor te 

leggen voor advies.  

  

5.Notulen en besluiten 

Besluit: 1.Vaststellen openbare notulen collegevergadering d.d. 3 juli 2018 

6.Gewijzigde formatie griffie ter kennisname 

Besluit: 1.Kennis te nemen van het voorstel van de werkgeverscommissie om de formatie van de 

griffie op te hogen. 

 

Circulaire besluitenlijst week 27 (10 juli 2018) 

 

1. Beslissing op het bezwaar van de heer S. L.  

Besluit: Het bezwaarschrift van de heer S. L. ontvankelijk maar ongegrond verklaren.  



   

 

             

 

 

 

 

2. Jaarrapportage 2017 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, uitvoering milieutaken 
gemeente Gorinchem  
Besluit: 

1. Kennisnemen van de Jaarrapportage 2017 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. 
2. De jaarrapportage ter kennisname brengen aan de gemeenteraad.  

 

               Aldus vastgesteld in de B&W vergadering d.d. 10 juli 2018, 

                De Secretaris,                                            De burgemeester 

 


