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Besluitenlijst 15 januari  2019 
Aldus vastgesteld in de B&W vergadering van 22  januari 2019 

 

 

1.Raadsinformatiebrief Veerdienst  

In te stemmen met de raadsinformatiebrief veerdienst en beantwoording schriftelijke vragen t.a.v. B&A 

raad 17-01-2019, van D66, VVD, CU/SGP, Gorinchem Actief en SP. 

 

2.7005 Decembercirculaire 2018 

Besluit: De gemeenteraad voor te stellen om: 

1.Kennis te nemen van de financiële gevolgen van de decembercirculaire 2018 en het feit dat deze 

worden verwerkt in de jaarrekening 2018; 

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

via een begrotingswijzing te verwerken in de begroting 2019. 

 

3.7049 Intentieovereenkomst warmtenet Gildenwijk 

Besluit: 

1.Kennis te nemen van de tekst van de Intentieovereenkomst inzake de levering van warmte aan de 

Gildenwijk; 

2.In te stemmen met het ondertekenen van de Intentieovereenkomst, samen met woningcorporatie 

Poort6, de provincie Zuid-Holland en HVC; 

3.Wethouder Kraaijeveld te machtigen de overeenkomst namens de gemeente te ondertekenen bij 

gelegenheid van de bijeenkomst van 21 januari 2019 over de regionale energiestrategie; 

4.In te stemmen met het versturen van de raadsinformatiebrief. 

 

4.7062 Beantwoording schriftelijke vragen  CDA inzake lagere OZB voor sportclubs en 

verenigingen 

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

 

5.7040 Convenant en Privacyregeling Sociaal Team Gorinchem 

Besluit: 

1.In te stemmen met het Convenant en Privacyreglement Sociaal Team Gorinchem. 

2.Portefeuillehouder E.C.M. Kraaijeveld machtigen om namens het College van B&W het Convenant 

en Privacyreglement Sociaal Team Gorinchem te ondertekenen. 



 

6.6912 Realisatie Mountainbikebaan 

Besluit: 

1.In te stemmen met de aanleg en realisatie van een mountainbikebaan aan de Mollenburgseweg; 

2.De kosten ad. € 60.000 als volgt te dekken: 

- € 30.000 uit de voorziening Gemeentelijk rioleringsplan (GRP), vanwege het wegvallen van 

stortingskosten voor het gronddepot (€ 6/m3 x 5.000m3 = € 30.000); 

- € 30.000 uit het budget Burgerinitiatieven (Bliek In Actie); 

3.De budgettair neutrale gevolgen te verwerken in een begrotingswijziging.    

4.De raad te informeren via een raadsinformatiebrief met inachtneming van de wijzigingen. 

 

7.7050 Beantwoording Schriftelijke vragen VVD Veiligheidsbeleid 

Besluit: 

In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie VVD, met inachtneming 

van de wijzigingen, waarbij burgemeester Melissant wordt gemandateerd. 

8.Notulen en besluiten 

Besluit: 

1.Vaststellen openbare notulen collegevergadering d.d. 8 januari 2019 met inachtneming van de 

wijzigingen. 

2. Vaststellen openbare besluiten bij circulatie genomen week 2. 

 

Circulaire besluitenlijst week 2 

                                      

1. Invoering abonnementstarief Wmo per 2019  
Besluit: 
1. Het bestaand eigen bijdragebeleid voor de reguliere Wmo en het regionale eigen  
    bijdrage beleid Beschermd Wonen en Opvang ongewijzigd laten in 2019; 
2. Na het definitief worden van de wetswijziging in de loop van 2019 het bestaand beleid   
    evalueren; 
3. Instemmen met raadsinformatiebrief  

 
 

                   Vastgesteld in de B&W vergadering van 15 januari 2019 

                    De Secretaris,                                                 De Voorzitter, 

 
 


