
   

 

             

 

 

 

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 3 juli 2018 

 

1. Rapport KplusV 213a onderzoek Toezicht & Handhaving (6639) 

Besluit:  

1.Kennis te nemen van het rapport Toezicht en Handhaving; 

2.Akkoord te gaan om de 17 aanbevelingen met betrekking tot Toezicht en Handhaving over te 

nemen; 

3.Akkoord te gaan om voor 2018 en volgend de formatie structureel uit te breiden met 1,4 fte om te 

kunnen voldoen aan de huidige wettelijke taak behorende bij het primaire proces en hiervoor  

€ 49.000,- voor 2018 ten laste te laten komen van het personeelsbudget Publiekszaken 2018 en  

€ 98.000,- voor 2019 e.v. te betrekken bij de Perspectiefnota 2019-2022;    

4.Akkoord gaan met de tijdelijke inhuur (0,5fte) van een projectleider in 2018 voor het opstellen van 

een Handhavingsvisie, Handhavingsbeleidsplan en het Handhavingsuitvoeringsprogramma waarbij 

tevens de vergunningverlening zal worden meegenomen en de kosten € 70.000,- ten laste te 

brengen van het personeelsbudget Publiekszaken. 

5.Akkoord gaan met het opstellen van een verbeterplan Vergunningen, Toezicht en Handhaving 

waarbij een aanpak wordt geformuleerd om de overige aanbevelingen inhoud te geven en deze in 

het 3de kwartaal 2018 ter besluitvorming voor te leggen aan uw college en hiervoor € 20.000, - 

beschikbaar te stellen voor de inhuur van een adviesbureau en ten laste te brengen van het 

personeelsbudget Publiekszaken. 

6. Akkoord te gaan om in 2018 de voorbereiding, aanbesteding en implementatie te doen van een 

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving-monitoringssysteem. Hiervoor een projectleider in 

te huren en de kosten € 62.000,- ten laste te brengen van het personeelsbudget Publiekszaken. 

Daarbij wordt er van uitgegaan dat de bij de Perspectiefnota ingediende aanvragen voor de 

aanschaf van het systeem en het applicatiebeheer worden gehonoreerd.  

7.Akkoord gaan om de raad te informeren conform bijgevoegde raadsinformatiebrief.  

 



 

 

 

 

2.Uitwerking prioriteiten Gorcums Akkoord 2018-2022 (6662) 

Besluit: 

1. De uitwerkingen van de prioriteiten uit het Gorcums akkoord 2018-2022 te bespreken; 

2. De uitwerkingen integraal af te wegen en te betrekken in het proces tot stand komen 

Perspectiefnota 2019-2022. 

 

3. Doorlopende volmacht parkeerservice 

Besluit: In te stemmen met de doorlopende volmacht parkeerservice en deze per direct digitaal te 

versturen.  

 

4. Voorgenomen bestuurlijke overdracht van de Jenaplanschool aan de stichting OVO 

(6680) 

Besluit: 

1. 1.In te stemmen met het uitbrengen van een positief advies over de voorgenomen 

overdracht van de Jenaplanschool aan de stichting OVO per 1 augustus 2018 mits de 

medezeggenschapsraden (MR/GMR) instemt. 

2. 2.In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief. 

 

5.Terugkoppeling vragen organisatie 

5.a. Email vertegenwoordiging ROM-s 

Besluit: In te stemmen met wethouder Van Zanten als vertegenwoordiging en eigenaarsrol ROM-S.  

 

6. Afwijken Inkoop-en aanbestedingsbeleid inhuur ICT specialist (6679) 

Besluit: 

1. In te stemmen met het afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid m.b.t. de inhuur 

van een ICT-specialist; 



 

 

 

2. Akkoord te gaan met het verstrekken van de opdracht aan CAB Holland voor de periode 

tot en met 31 december 2018 met de mogelijkheid om eventueel te verlengen met een 

aantal maanden tot maximaal Q2 2019. 

 

7. Notulen en besluiten 

Besluit: 

1. Vaststellen openbare notulen collegevergadering d.d. 19 juni 2018 

2. Vaststellen openbare notulen collegevergadering d.d. 25 juni 2018 

 

8.Presentatie I&O sessie Transformatie Sociaal Domein  

Besluit: Kennis te nemen van de presentatie I&O sessie Transformatie Sociaal Domein.  

 

9. Beschilderde Blieken stadhuis  

Besluit: Akkoord te gaan met het plaatsen van de Beschilderde Blieken in het stadhuis in 

afstemming met wethouder.  

 

 

Circulaire besluitenlijst week 26 (3 juli 2018) 

 

Er zijn deze week geen circulaire besluiten 

 


