
   

             

 

 

 

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 23 oktober 2018 

 

Aldus vastgesteld in de B&W vergadering van 30 oktober 2018 

 

1.Opening en mededelingen 

Voorzitter Kraaijeveld opent de vergadering.  

 

2. Septembercirculaire (6828) 

Besluit: 

1. De gemeenteraad voor te stellen om: 

a. Kennis te nemen van de (financiële) gevolgen van de septembercirculaire 2018;  

b. De lagere gemeentefondsuitkering in 2018 in mindering te brengen op het begrotingssaldo 

2018 en dit te verwerken in een begrotingswijziging in 2018; 

c. In te stemmen met het verwerken van de meerjarige financiële consequenties voor 2019 e.v. 

via een begrotingswijziging op de begroting 2019. 

 

3.Nadere regel subsidie Amateurkunst (6713) 

Besluit: 1.Aanhouden en te behandelen in de B&W vergadering van 30 oktober a.s. 

 

4. RIB jaarverslag Team Toezicht en Handhaving 2017 (6812) 

Besluit:  

1. Kennis te nemen van het jaarverslag 

2. In te stemmen met de raadsinformatiebrief 



 

 

 

3. Het jaarverslag en de raadsinformatiebrief door te zenden aan de raad 

 

5.Notulen en besluiten 

Besluit: 

1. Vaststellen openbare notulen collegevergadering d.d. 16-10-2018 

2. Vaststellen openbare besluiten bij circulatie genomen week 42 

  

Circulaire besluitenlijst week 42 

1. Voortgang privatisering Eneco  

Besluit: 
1. Kennisnemen van de voortgang in drie belangrijke ontwikkelingen binnen Eneco:  
  * Lopende onderzoek Ondernemingskamer en de enquêteprocedure;  

 * Samenstelling van de Raad van Commissarissen; 
 * Verkoopproces. 
  

2. De raad hierover informeren a.d.h.v. een raadsinformatiebrief  

 

2. Afwijken van voorgeschreven inkoopprocedure/inkoop- en aanbestedingsbeleid m.b.t. 
onderzoeksopdracht naar de centrumfunctie van de gemeente Gorinchem in de regio.   

Besluit: 
Afwijken van de, in het inkoop- en aanbestedingsbeleid voorgeschreven, 
aanbestedingsprocedure bij het verlenen van een onderzoeksopdracht naar de 

centrumfunctie van de gemeente Gorinchem in de regio.  
 

3. Brief van provincie Zuid-Holland inzake financieel toezicht over de jaarstukken 2017  
Besluit: 

Kennisnemen van de brief van de provincie Zuid-Holland over de jaarstukken 2017.  
 

4. Beslissing op bezwaar van Fraanje & Manspeaker Advocaten namens de heer Z. O.  
Besluit: 

Het bezwaarschift namens de heer Z. O. vanwege het weigeren van de aangevraagde 
gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders ongegrond verklaren.  

 

5. Beantwoording schriftelijke vragen fractie Gorcum Actief inzake begraafplaats De Vries  

Robbéweg en historische graven/ monumenten  
Besluit: 
Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen   

 

6. Evaluatie Bliek in Actie  
Besluit: 



 

 

 

1. Instemmen met concept raadsinformatiebrief 2194 over de evaluatie van Bliek in Actie,  
 

7. Actualisatie van bijlagen 1 t/m 3 van de Nadere regeling verstrekking gegevens uit de 
Basisregistratie Personen aan organen van de gemeente Gorinchem 2014.   
Besluit :Vaststellen van de geactualiseerde bijlagen 1 t/m 3 van de Nadere regeling 

verstrekking gegevens uit de Basisregistratie Personen aan organen van de gemeente 
Gorinchem 2014 (hierna: Nadere regeling BRP 2014), ter uitvoering van de Verordening 
gegevensverstrekking Basisregistratie Personen gemeente Gorinchem 2014. 

  
Intrekken van de in 2014 vastgestelde bijlagen 1 t/m 3 van de Nadere regeling BRP 2014.   

 

8. RIB capaciteitsuitbreiding A27 Houten – Hooipolder stand van zaken september 2018  

Besluit: 
1. Instemmen met verzending van RIB 2191 over stand van zaken t.a.v. de 

capaciteitsuitbreiding van de A27 Houten – Hooipolder naar de raad: 

-     Tracébesluit 
-     Het KES-proces 
-     Inpassing en vormgeving van Rijksweg A27  

 



 

 

 

9. Nota van zienswijzen notitie reikwijdte en detailniveau dijkversterking Gorinchem- 

Waardenburg  
Besluit : 
1. Kennisnemen van de reactie op de door ons ingediende zienswijzen m.b.t. de 

bestaande wielen. 
2.   Kennisnemen van de reactie op de door ons ingediende zienswijzen m.b.t. 
      participatie.  

3.   Kennisnemen van de reactie op de door ons ingediende zienswijzen m.b.t. en de  
      impact van de dijkversterking. 
4.  Kennisnemen van de meest voortkomende zienswijzen die zijn ingediend door  

     bewoners aan de dijk en de overwegingen van het waterschap ten aanzien van deze   
     zienswijzen.  

 

                 Vastgesteld in de B&W vergadering van 23 oktober 2018 

 

                 De secretaris,                                             De voorzitter,  

 

 
 

  


