
 

 
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 9 oktober 2018 
 

Aldus vastgesteld in de B&W vergadering van 16 oktober 2018 

 

 

1.Vaststellen bestemmingsplan Vlietskade 80 – 82 (6758) 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van het feit dat tegen het ontwerp bestemmingsplan ‘Vlietskade 80 - 82’ geen 

zienswijzen zijn ingediend. 

2.De gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Vlietskade 80 - 82’, 

L.IMRO.0512.BP2017179-4001,ongewijzigd vast te stellen. 

3. De gemeenteraad voor te stellen voor het bestemmingsplan ‘Vlietskade 80 - 82’ geen exploitatieplan 

vast te stellen 

4. Betrokkenen wijzen op de duurzaamheidsambities van de gemeente.  

 

2.Vaststellen bestemmingsplan Binnenstad e.o., herziening erfgoed (6757) 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van het feit dat tegen het ontwerp bestemmingsplan ‘Binnenstad e.o., herziening 

erfgoed’ één instemmende zienswijze is ingediend.  

2. De gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Binnenstad e.o., herziening erfgoed’, 

NL.IMRO.0512.BP2017178-4001, ongewijzigd vast te stellen. 

3. De gemeenteraad voor te stellen voor het bestemmingsplan ‘Binnenstad e.o., herziening erfgoed’ 

geen exploitatieplan vast te stellen. 

 

3.Programmaplan Invoering Omgevingswet (6692) 

Besluit: 

1. In te stemmen met het Programmaplan Invoering Omgevingswet d.d. 27 augustus 2018;  

2. In te stemmen met het inschakelen van Adviesbureau Senze voor de begeleiding van het 

invoeringstraject.  

3. Vast te stellen dat wethouder Van der Geest niet heeft deelgenomen aan de beraads laging en 

besluitvorming, omdat Senze zijn voormalig werkgever is.   

 

4.Deelname Brede Regeling Combinatiefuncties 2019-2022 (6804) 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van de nieuwe bestuurlijke afspraken van de brede regeling Combinatiefuncties 

2019 – 2022. 



2. In te schrijven voor het maximale deelname percentage van 140% van de nieuwe regeling voor de 

periode 2019 t/m 2022. 

3. In te schrijven voor een extra afname van de (eventueel) resterende Rijksmiddelen en in een latere 

fase een besluit te nemen over de inzet van deze middelen. 

 

5.Notulen en besluiten 

Besluit: 

1. Vaststellen openbare notulen collegevergadering d.d. 2 oktober 2018 

 

 
 

Circulaire besluitenlijst week 40 

Er zijn deze week geen circulaire besluiten.  
 
 

 


