
   

 

             

 

 

 

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 5 juni 2018 

 

 

1.Beschikbaarstelling krediet elektrische veerboot (6568) 

Besluit: 

1. De raad voor te stellen € 4,2 mln beschikbaar te stellen voor de bouw van 2 elektrische 

veerponten en € 0,8 mln. voor de aanpassing van 2 aanlegsteigers . 

2. Het raadsvoorstel met inachtneming van enkele wijzigingen met mandaat van de 

portefeuillehouder voor te leggen aan gemeenteraad. 

3. De incidentele kosten van € 130.000 voor 2019 – als gevolg van vertraging in het proces 

door de verplichting tot aanbesteding- ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2019. 

Het structurele resterende tekort vanaf 2022 ad € 20.000 te dekken uit de meerjarige 

begrotingssaldi. 

4. De financiële gevolgen te verwerken in een begrotingswijziging. 

5. De portefeuillehouder te machtigen tot het uitvoeren van de acties die leiden tot het in de 

vaart nemen van de elektrische veerponten (bijv. tekenen overeenkomsten, verkoop 

ponten). 

 

2.Externe vertegenwoordiging collegeleden 

Besluit: Afvoeren, wordt geagendeerd voor de B&W vergadering van 12 juni 2018 

 

3.Meerjarenprogramma Grondexploitaties (6540)  

Besluit: 1. De volgende herzieningen van de grondexploitaties 2018 vast te stellen:  

a) Mollenburg 

b) Lingewijk Noord 

c) Lingewijk Zuid 

d) Kleine Haarsekade 



 

 

 

e) Bedrijventerrein Groote Haar, met inachtneming van wijziging: de huidige status van het 

bestemmingsplan vermelden. 

f) Oost II 

2. In te stemmen met het Meerjaren Programma Grondexploitaties (MPG) 2018 

3. Kennis te nemen van de te houden raadspresentatie op 7 juni over het MPG 

4. De gemeenteraad conform het bijgevoegde raadsvoorstel voor te stellen:  

a) Het Meerjaren Programma Grondexploitaties 2018 vast te stellen. 

b) De looptijd van de grondexploitatie bedrijventerrein Groote Haar vast te stellen op 21 jaar 

en daarmee af te wijken van de in het BBV gestelde maximale looptijd van 10 jaar. 

c) De jaarschijf 2018 van de herziene grondexploitaties vast te stellen en dit als een 

begrotingswijziging door te voeren in de begroting 2018. 

 

4.Notulen en besluiten 

Besluit: 

1. Vaststellen openbare notulen collegevergadering d.d. 29 mei 2018. 

2. De notulen voor punt 1 vast te stellen. De notulen voor punt 2 niet vast te stellen en dit 

punt nader te bespreken met de portefeuillehouder en opnieuw te agenderen voor een 

collegevergadering. 

 

 

Circulaire besluitenlijst week 22 (5 juni 2018) 

1. Afvalwaterakkoord  

Besluit: 
1. Instemmen met de overeenkomst Stedelijk afvalwater; 
2. Instemmen met de mandatering van het afdelingshoofd Afdeling Beheer, onderhoud & 

realisatie, voor ondertekening van de overeenkomst Stedelijk afvalwater  
 
 

Aldus vastgesteld in de B&W vergadering d.d. 05 juni 2018, 

De Secretaris,                                           De burgemeester, 

 

  


