
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 27 november 2018 
Aldus vastgesteld in de B&W vergadering van 4 december 2018 

 

 

1.Garantiestelling Rapid (6956) 

Besluit: 

1.In te stemmen met het verstrekken van een garantiestelling ter hoogte van € 100.000 voor de duur 

van 15 jaar aan GHC Rapid ten behoeve van het verkrijgen van een geldlening voor de verbouwing van 

hun clubhuis. 

2.De gemeenteraad te informeren door middel van een raadsinformatiebrief (voorhangbesluit) met 

inachtneming van wijzigingen en de raadsleden in de gelegenheid te stellen om wensen en 

bedenkingen kenbaar te maken. 

Wethouder Van der Geest heeft niet deelgenomen aan de besluitvorming. 

 

2.Presentatie Monitor Begroting 2019 

Besluit: 

1.Kennis te nemen van de presentatie Monitor Begroting 2019. 

2.In te stemmen met de verdere implementatie van deze Monitor Begroting 2019 binnen de organisatie 

en te starten met het vullen van de Monitor Begroting vanaf 1 januari 2019 en aan te koersen op het 

werkend hebben van de Monitor per 1 februari 2019.  

 

3.Kwartaalrapportage 2018 (6926) 

Besluit: 

1.Kennis te nemen van de (financiële) 3e –kwartaalrapportage 2018. 

2.Af te spreken om voor het 1e kwartaal 2019 voor alle taakvelden van het Sociaal Domein meer 

gedetailleerde financiële informatie op te nemen.  

 

4.Zorgen Wijkbelang over bestemming terreinen Wellant en Rijkswaterstaat in de 

Lingewijk (6932) 

Besluit: 

De brief van Wijkbelang Lingewijk van 31 oktober 2018 te beantwoorden met concept-brief met in 

achtneming van de wijzigingen.  

 

  



5.Voortgang doorontwikkeling Sociaal Team (6893) 

Besluit: 

De raadsinformatiebrief aangaande de doorontwikkeling van het Sociaal Team Gorinchem vast te 

stellen. 

 

6.Bespreken email/motie mee ondertekenen BALV 30 november 2018 

Besluit: 

In te stemmen met het meeondertekenen motie stevige structurele afspraken in het sociaal domein II 

tijdens de BALV d.d. 30 november 2018. 

Wethouder Kraaijeveld zal dit standpunt overbrengen aan de wethouder in Zwijndrecht die e.e.a. 

coördineert.  

 

7.Notulen en besluiten 

Besluit: 

1. Vaststellen openbare notulen collegevergadering d.d. 20 november 2018 

2. Vaststellen openbare besluiten bij circulatie genomen week 48 

 

 

Circulaire besluitenlijst week 48 

                                      

1. Subsidie Tolerantiepad  
Besluit: 
1. Een bijdrage verlenen voor het Tolerantiepad van maximaal € 10.000,-; 
2. De kosten dekken vanuit het budget Bliek in Actie (Burgerinitiatief).  

 

2. Stand van zaken uitvoering beleidsplan duurzaamheid 2017-2021  
Besluit: 
  
1. Kennisnemen van de stand van zaken van de uitvoering van het beleidsplan    
    duurzaamheid 2017-202. 
2. De raadsinformatiebrief vast stellen en deze ter informatie met het genoemde     
    overzicht door te sturen naar de raad.  

 

 

                   Vastgesteld in de B&W vergadering van 27 november 2018 

                    De Secretaris,                                                 De Voorzitter, 

 


