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1.Communicatie n.a.v. provinciaal onderzoek loodverontreiniging kinderspeelplaatsen 
Binnenstad (6895) 

Besluit: 

Kennis te nemen van de communicatieve maatregelen rond het provinciale onderzoek naar lood in de 
bodem bij kinderspeelplaatsen in en bij de binnenstad. 

 

2.Beantwoording schriftelijke vragen Gorcum Actief inzake droogvallen Duveltjesgracht (6898) 

Besluit: 

1.De vragen van de fractie Gorcum Actief met betrekking tot de drooggevallen Duveltjesgracht te 
beantwoorden door middel van bijgevoegd document, met inachtneming van wijzigingen waarbij 
wethouder Van Zanten is gemandateerd.  

2.Het waterpeil van de Duveltjesgracht na de opruimwerkzaamheden en in afstemming met de 
reparatiewerkzaamheden aan de verlichting van het kunstwerk van Jan van Munster, weer op normale 
hoogte te brengen. 

 

3.Gunning opdracht jongerenwerk 2019-2021 aan de Stichting Jeugd -en Jongerenwerk Midden-
Holland (6886) 

Besluit: 

1.In te stemmen met het aangaan van de overeenkomst met de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk 
Midden-Holland (SJJMH); 

2.De kosten voor het Jongerenwerk te dekken binnen de bestaande budgetten; 

3.Bijgevoegde raadsinformatiebrief en persbericht na instemming, via de griffier, door te leiden naar de 
gemeenteraad. 

 

4.Subsidie Stichting Kindercentra Gorinchem voor Carrousel (6863) 

Besluit: 

1.Stichting Kindercentra Gorinchem een subsidie ad. € 32.937 te verlenen voor de naschoolse 
activiteiten van de Carrousel in de wijken van Gorinchem voor het schooljaar 2018-2019; 

2.De kosten voor 50% te dekken uit het budget voor cultuureducatie en voor 50% uit het budget voor  
onderwijsachterstandenbeleid; 

3.De subsidie in 2 termijnen uit te keren (1e termijn augustus t/m december 2018 ten laste van de 
begroting 2018 en de 2e termijn januari tot en met juli 2019 ten laste van de begroting 2019). 

 

 



5.Voorstel zwemveilige school (6816) 

Besluit: 

1.In te stemmen met het convenant “zwemveilige school” en betreffende portefeuillehouder te 
machtigen het convenant te ondertekenen. 

 

6.Brief tekorten jeugdzorg 

Besluit: Kennis te nemen van de brief van de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ. 

 

7.Notulen en besluiten 

Besluit: 

1. Vaststellen openbare notulen collegevergadering d.d. 30 oktober 2018 

2. Vaststellen openbare besluiten bij circulatie genomen week 45 

 

Circulaire besluitenlijst week 45 

  

1. Actualisatie Archeologiebeleid  
Besluit: 

1. Opdracht verstrekken aan RAAP Archeologisch Adviesbureau BV voor het actualiseren     
 van de archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart van de gemeente    
 Gorinchem voor een bedrag van € 9.865 ex BTW 

         2.  Vanwege de ontoereikendheid van het budget voor archeologie voor deze kosten, de     
               kosten te dekken uit het bestaande budget voor bestemmingsplannen en de hiervoor       
               benodigde begrotingswijziging meenemen in de eerstvolgende maandwijziging.  
 

 

2. Onderzoek naar de toekomst van de  ICT-organisatie  
Besluit: 
 * Kennisnemen van het voornemen tot het houden van een onderzoek naar de toekomst   
   van de ICT-organisatie, waarvan de kosten ten laste worden gebracht van het budget     
   onderzoekskosten directie. 
 * Instemmen met de onderzoeksvraag. 
 * De opdrachtverlening ter advisering aan Ondernemingsraad voorleggen.  

 

 

      Vastgesteld in de B&W vergadering van 6 november 2018 

                   De secretaris,    De voorzitter,                                                


