
   

 

             

 

 

 

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 29 mei 2018 

 

1.Vaststelling Portefeuilleverdeling, externe vertegenwoordiging 2018-2022 (6605) 

Besluit: 

1. De portefeuilleverdeling collegeperiode 2018-2022 vast te stellen overeenkomstig het 

overzicht  

2. Het loco-burgemeesterschap als volgt vast te stellen: 

a. Locoburgemeester 1.wethouder Dick van Zanten  

b. Locoburgemeester 2.wethouder Eelke Kraaijeveld  

c. Locoburgemeester 3.wethouder Joost van der Geest  

d. Locoburgemeester 4.wethouder Ro Doesburg exclusief veiligheid 

3. De vervanging van de collegeleden (vervangingsregeling) als volgt vast te stellen:  

a. Wethouder Dick van Zanten vervangt Burgemeester Reinie Melissant  

b. Wethouder Ro van Doesburg vervangt wethouder Dick van Zanten  

c. Wethouder Eelke Kraaijeveld vervangt wethouder Ro van Doesburg  

d. Wethouder Joost van der Geest vervangt wethouder Eelke Kraaijeveld  

e. Wethouder Dick van Zanten vervangt wethouder Joost van der Geest 

4. De bijgevoegde externe vertegenwoordiging collegeleden zoals opgenomen in bijlage 2 te 

laten uitwerken aan de hand van de portefeuilleverdeling en te agenderen voor het college 

van 5 juni 2018. 

5. De inzet voor de Gorcumse deelname in de verbonden partijen zoals opgenomen in 

bijlage 3 te betrekken bij de uitwerking van de externe vertegenwoordiging collegeleden en 

te agenderen voor het college van 5 juni 2018; 

6. De kamer-indeling van de collegeleden vast te stellen; 

7. Het bijgevoegde introductieprogramma nieuw college zoals opgenomen in bijlage 4 vast te 

stellen, met de kanttekening dat dit later nog kan worden aangepast naar behoefte;  

8. Afspraken te maken over de aanwezigheid van de collegeleden; 

9. Gebruik te maken van het overdrachtsmoment van zit tende en toekomstige wethouders; 

10. De wijze van uitwerking van het Gorcums akkoord 2018 - 2022 in eerste aanleg vast te 

stellen. 

 



 

 

 

 

2.Rekenkamercommissie (6625) 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van het Rekenkameronderzoek Participatie 

2. De voorgestelde brief na wijziging (concreet maken, meer richting geven aan het 

vervolgproces) aan de raad richten  voor behandeling in de raadsvergadering van 21 juni 

a.s. de gewijzigde brief agenderen voor het college.  

 

3.Presentatie Actualiteiten A27-A15 

Besluit: Het college neemt kennis van de presentatie die in de parallelsessie wordt gehouden.  

 

4.Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Gorinchem 2018 (6270) 

Besluit: Middels bijgaand conceptraadsvoorstel de raad voor te stellen: 

1. Intrekken: “Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Gorinchem 2012” 

2. Vaststellen nieuwe: “Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Gorinchem 2018” 

3. Intrekken: “Verordening Lijkbezorgingsrechten 2017” 

4. Vaststellen: Verordening Lijkbezorgingrechten 2018 

 

5.Regionaal Maatschappelijke Agenda (RMA) (6633) 

Besluit: Het raadsvoorstel Regionaal Maatschappelijke Agenda AV (2018 – 2131) vaststellen en 

toezenden aan de raad ter besluitvorming in de raadsvergadering van 21 juni 2018.  

 

6. Notulen en besluiten 

Besluit: 

1. Vaststellen openbare notulen d.d. 22 mei 2018 

2. Vaststellen openbare circulatiebesluiten week 21 



 

 

 

 

Circulaire besluitenlijst week 21 (29 mei 2018) 

 

1. Beslissing op de bezwaren van de heer B. en mevrouw K. vanwege het besluit tot het 

verplaatsen van twee gehandicaptenparkeerplaatsen  

 De bezwaarschriften van de heer N.D. B. en mevrouw L.C. K. ongegrond 
     verklaren. 

 Naar aanleiding van het overleg met bezwaarden en gebruiker van de  
     parkeerplaats, het verkeersbesluit van 5 oktober 2017, bekend gemaakt in de  
     Staatscourant van 10 oktober 2017 ( Jaargang 2017, nr. 58021) gedeeltelijk  

     intrekken. 

 De gehandicaptenparkeerplaats zoals aangeven in de ‘bestaande situatie’  
     verplaatsen naar de locatie zoals aangeven in de ‘nieuwe situatie’. 

 Het besluit van 5 oktober 2017 met betrekking tot de gehandicaptenparkeerplaats      

op kenteken ter hoogte van de Verlengde Pompstraat nummer 39 blijft  
     ongewijzigd gelden.  

 

Aldus vastgesteld in de B&W vergadering d.d. 29 mei 2018, 

De Secretaris,                                            De burgemeester,  

 

 

 


