
 
 

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 
 

Besluitenlijst 18 september 2018   
 

 (Aldus vastgesteld in de B&W vergadering van 25 september 2018) 

 

1.Toelichting Interbestuurlijk Programma (IBP) (6798) 

Besluit: 

1.Kennis te nemen van dit voorstel en bijlagen 

2.Te besluiten:  

a. Actief te laten volgen welke helderheid ontstaat over de voorgeschreven, dan wel zich 

ontwikkelende praktijk van de inzet van ‘IBP-gelden’ door gemeenten. 

b. Wanneer meer helderheid ontstaat, opnieuw te bezien wat dit betekent voor financiële keuzes die 

Gorinchem maakt. 

c. Verder te laten verkennen op welke opgaven Gorinchem inhoudelijk kan en wil aanhaken bij het nu 

lopende proces van het IBP en welke stappen Gorinchem daartoe kan zetten. 

 

2.Burgerpeiling 2019 (6754) 

Besluit: 

1.In te stemmen met het onderzoek “Burgerpeiling 2019”.  

2.De burgerpeiling 2019 conform de opzet “Waar Staat Je Gemeente” uit te laten voeren; 

3.Geen apart onderzoek meer te laten uitvoeren naar de gemeentelijke Dienstverlening en aan te 

sluiten bij het onderdeel Dienstverlening uit “Waar Staat Je Gemeente”; 

4.De burgerpeiling in de eerste helft van 2019 uit te laten voeren door het onderzoeksbureau het PON 

uit Tilburg 

5. Het jaarlijks verplichte collegeonderzoek ex artikel 213a Gemeentewet te richten op de 

kostentoerekening aan en de kostendekkendheid van de tarieven. 

 

3.Gorinchem Duurzaam Digitaal (6795) 

Besluit: Instemmen met het concept raadsvoorstel “Plan van aanpak Gorinchem duurzaam digitaal”, 

ter behandeling in raadsvergadering op 27 september 2018. 

 

  



4.Beantwoording raadsvragen inzake verhoging afvalstoffenheffing (6796) 

Besluit: De raadsvragen te beantwoorden volgens bijgevoegde reactie met inachtneming van de 

wijzigingen, waarbij wethouder Van der Geest gemandateerd wordt voor de verdere afhandeling. 

 

5.Raadsvragen D66 en CDA Waakhond lokale democratie (6789) 

Besluit: In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen.  

 

6.Beantwoording schriftelijke vragen fractie VVD inzake het graf van de Gorcumse 

verzetsstrijder R. Navest. (6780) 

Besluit: In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen.  

 

7.Notulen en besluiten 

Besluit: 1. Vaststellen openbare notulen collegevergadering d.d. 11 september 2018 na wijziging. 

 

 

 
 

Circulaire besluitenlijst week 37 

 

Er zijn deze week geen circulaire besluiten 


