
  

             

 

 

 

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 4 december 2018 

Aldus vastgesteld in de B&W vergadering van 11 december 2018 

 

1.Beantwoording schriftelijke vragen VVD inzake CUR (6966) 

Besluit: In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie VVD met 

inachtneming van de wijzigingen met mandaat voor de portefeuillehouder.  

 

2.Beantwoording schriftelijke vragen fractie CU-SGP inzake beleid voor verwarde 

personen (6943) 

Besluit: In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen in achtneming met de 

wijzigingen, met mandaat van de portefeuillehouder.  

 

3.Beantwoording schriftelijke vragen inzake het opheffen van buslijn 73 (6949) 

Besluit: De schriftelijke vragen van fractie Van Mourik van 15 november 2018 inzake het opheffen 

van Arriva buslijn 73 Gorinchem – Spijk – Heukelum – Leerdam te beantwoorden met in 

achtneming van de wijzigingen met mandaat van de portefeuillehouder.  

 

4.Beantwoording schriftelijke vragen van CU-SGP inzake aanbesteding 

Jongerenwerk (6951) 

Besluit: In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie CU-SGP 

met in achtneming van de wijzigingen met mandaat van de portefeuillehouder. 

5.Notulen en besluiten 

Besluit:  

1. Vaststellen openbare notulen collegevergadering d.d. 27 november 2018 

2. Vaststellen openbare besluiten bij circulatie genomen week 49 

  



 

 

 

 

Circulaire besluitenlijst week 49 

                                      

1. Beantwoording schriftelijke vragen CDA over ''Help ouderen met het aanvragen van 
toeslagen'  
Besluit: 
  
1. instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen CDA over “Help ouderen   
    met het aanvragen van toeslagen” 

 

2. Beantwoording schriftelijke vragen van D66 over de Torenflat  
Besluit:  
 
1. instemmen met beantwoording van de schriftelijke vragen van D66 over de Torenflat.  

 

3. Aangaan RetailDeal  
Besluit: 
  
1. Een RetailDeal aangaan met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)   

                 in het kader van de nationale Retailagenda. 
2. De burgemeester volmacht laten verlenen aan wethouder Van der Geest voor    

                 ondertekening namens de gemeente Gorinchem van het officiële tekendocument   
                 betreffende deze RetailDeal. 

3. Opdracht verlenen aan Platform31 om de uitwerking van de RetailDeal te versnellen   
                 door Gorinchem als één van de ‘proeftuinen Lokale (winkel)Transformatie’ te laten   
                 fungeren en hiervoor een bedrag van € 10.000 als cofinanciering beschikbaar te stellen   
                (waarvan de helft wordt gedekt uit een Provinciale subsidie). 

4. De kosten dekken binnen de bestaande budgetten voor economie en toerisme.  
 

4. Project Onrechtmatig grondgebruik (snippergroen)  
Besluit: 
1. Instemmen met de projectmatige aanpak van het onrechtmatig grondgebruik (Project   

                 snippergroen)  
 

 

 

                          Vastgesteld in de B&W vergadering van 4 december 2018 

                      

 

   De secretaris,                                                 De voorzitter, 



 

 

 

 


