
 

 
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 16 oktober 2018 
 

Aldus vastgesteld in de B&W vergadering van 23 oktober 2018 

 

 

1.Begroting 2019 (6841) 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van de toelichtende memo’s over de kwijtschelding en het verloop van de OZB 

2. Na wijziging in te stemmen met de voorliggende begroting 2019;  

3. In te stemmen met de BIEO; 

4. De wethouder Financiën te mandateren eventuele laatste wijzigingen door te voeren, alvorens de 

begroting en de BIEO wordt aangeboden aan de gemeenteraad; 

Vervolgens de gemeenteraad voor te stellen om: 

5. De begroting 2019 vast te stellen; 

6. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2020-2022; 

7. In te stemmen met de investeringen voor het begrotingsjaar 2019 en het beschikbaar stellen van de 

bijbehorende investeringsbudgetten; 

8. In te stemmen met de vorming van een afschrijvingsreserve voor investeringen;  

9. De besluitvorming over de begroting, inclusief de effecten van de inleiding van de begroting, te 

verwerken in de eerstvolgende begrotingswijziging 

10. Bij het persgesprek over de Begroting 2019 op 22 oktober a.s. wethouder Van Zanten (Financiën) 

het college te laten vertegenwoordigen, met ondersteuning van afdelingshoofd Financiën en een 
Communicatieadviseur. 

 

 

2.Beantwoording raadsvragen van de SP ondergrondse afvalcontainers (6839) 

Besluit: 

De raadsvragen van de SP over het na leging verkeerd terugplaatsen van ondergrondse afvalcontainers 

door Reinigingsdienst Waardlanen te beantwoorden volgens bijgevoegde reactie. 

 

 

3.1e bestuursrapportage 2018 GR Dienst Gezondheid & Jeugd (6845) 

Besluit: 



In te stemmen met de bijgevoegde memo en deze aan de gemeenteraad te zenden t.b.v. de bespreking 

van de zienswijze op de begrotingswijziging 2018 van Serviceorganisatie Jeugd in de raadsvergadering 

van 18 oktober 2018. 

 

4.Advies Stichting Gorcums Platform voor gehandicaptenbeleid en WMO Adviesgroep 

Gorinchem op vaststelling Jeugdhulp en Beleids-en Nadere regels. (6836) 

Besluit: 

1. In te stemmen met beantwoording aan adviesorganen. 

2. De gemeenteraad in kennis te stellen van de beantwoording. 

3. De (aangepaste) Nadere regels ter uitvoering van de Verordening Jeugdhulp gemeente Gorinchem 

2018 vast te stellen onder de opschortende voorwaarde dat de gemeenteraad de Verordening 

Jeugdhulp gemeente Gorinchem 2018 ongewijzigd vaststelt.  

4. De beantwoording op de gestelde vragen tijdens de B&A 4 oktober 2018 te voegen bij de stukken.  

 

5.Regionale Energiestrategie Alblasserwaard (6806) 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van het besluit d.d. 18 september 2018 van de gemeenten Zederik, Leerdam en 

Vianen om de regionale energiestrategie op te stellen binnen de Utrechtse regio;  

2. Te besluiten het opstellen van de regionale energiestrategie in samenwerking te doen met de 

gemeenten Giessenlanden en Molenwaard en dit te benoemen als zogenaamde RES-regio; 

3. De provincie Zuid-Holland hierover te informeren; 

4. Te besluiten voor het uitvoeringsprogramma en de samenwerkingsovereenkomst aansluiting te 

zoeken met de Drechtsteden, die reeds uitvoering geven aan de regionale energiestrategie van die 

regio; 

5. Het bijgevoegde concept-projectplan vast te stellen en dit in te dienen bij het regiobureau van AV;  

6. Kennis te nemen van de geraamde kosten voor het opstellen van de RES Alblasserwaard van  

€ 100.000,- en de financiële toezegging van de provincie Zuid-Holland voor cofinanciering van  

€ 50.000,-. Dit betekent dat de gemeente Gorinchem en de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard 

samen ieder € 25.000,- beschikbaar dienen te stellen; 

7. Een bedrag van € 25.000,- beschikbaar te stellen voor het opstellen van de RES Alblasserwaard. Dit  

bedrag past voor onze gemeente binnen de huidige milieubegroting.  

8. De raad te informeren over de stand van zaken van de RES en de besluitvorming door middel van  



een raadsinformatiebrief, die nog afzonderlijk aan het college zal worden voorgelegd.  

 

6.Belastingverordeningen 2019 (6821)  

Besluit: 

De volgende belastingverordeningen 2019 ter vaststelling aan de raad aan te bieden, via het  

raadsvoorstel: 

- De Verordening onroerende zaakbelasting 2019 

- De Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2019 

- De Verordening afvalstoffenheffing 2019 

- De Verordening rioolbelasting 2019 

- De Verordening hondenbelasting 2019 

- De Verordening precariobelasting 2019 

- De Verordening kadegelden 2019 

- De Verordening marktgelden 2019 

- De Verordening lijkbezorgingsrechten 2019 

- De Legesverordening 2019. 

 

7.Notulen en besluiten 

Besluit: 

1. Vaststellen openbare notulen collegevergadering d.d. 9 oktober met inachtneming van wijziging. 

 

  

Circulaire besluitenlijst week 41 

Er zijn deze week geen circulaire besluiten. 
 
 

 


