
 

 
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 25 september 2018 
 

Aldus vastgesteld in de B&W vergadering van 2 oktober 2018 

 

 

1.Herziening Parkeerverordening (6808) 

Besluit:  

1.Instemmen met aanwijzingsbesluit parkeerapparatuur 2019; 

2.Instemmen met nadere regels parkeervergunningen Gorinchem 2019;  

3.Instemmen met Tabellen vergunningen en abonnementen; 

4.Instemmen met verzending raadsvoorstel 2190 inclusief parkeerverordening 2018 naar raad; 

5.De raad voor te stellen in te stemmen met de parkeerverordening inclusie de in de bijlagen 

genoemde tarieven.  

 

 

2.Verordening Jeugdhulp gemeente Gorinchem en nadere regels (6732) 

Besluit:  

1.De gemeenteraad voor te stellen bijgaande Verordening Jeugdhulp gemeente Gorinchem 2018 vast 

te stellen; 

2.Bijgaande nadere regels ter uitvoering van de verordening Jeugdhulp gemeente Gorinchem 2018 

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

ongewijzigd vaststelt; 

3.Bijgaande Beleidsregels bij de toepassing van de Verordening Jeugdhulp gemeente Gorinchem vast 

te stellen onder de opschortende voorwaarde dat de gemeenteraad de Verordening Jeugdhulp 

gemeente Gorinchem ongewijzigd vaststelt; 

4.De Nadere regels en de Beleidsregels ter kennisname aan de raad aan te bieden.  

 

 

3.1e bestuursrapportage 2018 GR Dienst gezondheid en Jeugd; Serviceorganisatie Jeugd met 

begrotingswijziging 2018 (6730) 

Besluit: 

1.Kennis te nemen van de 1e bestuursrapportage 2018 en voorgenomen begrotingswijziging van de 

Serviceorganisatie van de GR DG&J 

2.In te stemmen met de bijgevoegde ontwerp-zienswijze ter zake de voorgenomen begrotingswijziging 

2018. 

3.In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel (2018-2172) waarmee: 

a.deze zienswijze aan de gemeenteraad wordt voorgelegd ter besluitvorming;  

b.de raad kennis neemt van het feit dat de financiële consequenties voor Gorinchem,  

€ 352.712,- vooruitlopend op de besluitvorming over dit voorstel zijn verwerkt in de Tussentijdse 

rapportage 2018. 

 

 

4.Gemeentelijke cofinanciering herprofilering 'Batterij Bastion II' (6726) 

Besluit: 

1.De raad voorstellen in te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 192.000 ten 

behoeve van het herprofileren van de Batterij van Bastion II, waarvoor € 85.000,- subsidie is verworven; 

2.De hieruit voortkomende kapitaallasten te dekken binnen de beschikbare budgetten voor cultureel 

erfgoed. 

3.Deze financiële consequenties te verwerken in een begrotingswijziging.  

 



 

5.BBG Dijkverzwaring (6792) 

Besluit: 

1.Kennis te nemen van de agenda van de BBG van 27 september 2018.  

2.Kennis te nemen van de memo Concept VKA en MER. 

3.Kennis te nemen van de memo agenda BBG 

 

6.Concept raadsvoorstel Afstemming controleaanpak 2018 (controleplan) (6776) 

Besluit: 

Kennis te nemen van het raadsvoorstel 2018-2183 “Afstemming controleaanpak 2018, controleplan van 

de accountant”. 

 

 

7.Regionaal PFO wonen op 26 september 2018 (6803) 

Besluit: 

1.Kennis te nemen van de agenda en de stukken van het regionaal PFO Wonen op 26 september 2018 

2.In te stemmen met de regionale monitor wonen 2017 

 

 

8.Notulen en besluiten 

Besluit: 

1. Vaststellen openbare notulen collegevergadering d.d. 18 september 2018 

2. Vaststellen openbare besluiten bij circulatie genomen week 38 

 

 
 

Circulaire besluitenlijst week 38 

1. Wijzigingen CAR-UWO;  
Besluit 13-09-2018: 
De wijzigingen in de CAR-UWO vaststellen, zodat ze opgenomen worden in de gemeentelijke 

arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Gorinchem.  
 
 

 


