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Besluitenlijst 22 januari  2019 
Aldus vastgesteld in de B&W vergadering van 29  januari 2019 

  
1.7039 Evaluatierapport handelsmissie Zuid-Korea 

Besluit: 

- Instemmen met het evaluatierapport over de handelsmissie naar Zuid-Korea en deze als onderlegger 

te gebruiken voor de visie op internationale betrekkingen. 

- Instemmen met het  rapport en raadsinformatiebrief naar de raad te sturen met inachtneming van de 

wijziging met mandaat van burgemeester Melissant.  

 

2.6899 Uitkomsten pilot theetuin Sweet Ima Langendijk 22 

Besluit: 

1. De exploitanten van Sweet Ima schriftelijk te informeren, dat zij de benodigde vergunningen 
aan kunnen vragen voor de theetuin bij hun patisserie, omdat de gemeente Gorinchem op 
basis van de gehouden pilot voornemens zijn, medewerking te verlenen. 

2. Het gedoogbesluit d.d. 15 mei 2018 te verlengen tot 1 mei 2019. 
3. Soortgelijke aanvragen voor een terras met een positieve grondhouding in behandeling te 

nemen. 
4. De onder 2 genoemde aanvragen dienen, in het kader van de toets of er sprake is een goede 

ruimtelijke ordening, in ieder geval te zijn voorzien van een geluidsrapport waarin wordt 
ingegaan op de geldende geluidsregels. 

 

3.7069 DG&J zienswijze begrotingswijziging 

Besluit: Instemmen met het aanbieden aan de raad van het raadsvoorstel ‘’2018-2288” en bijbehorende 

conceptbrief over de begrotingswijziging 2019 aan de Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J) met 

inachtneming van de wijzigingen met mandaat van wethouder Kraaijeveld.  

 

4.7031 Aanstellen nieuwe leden commissie voor de bezwaarschriften vanwege vacature 

Besluit: 

De volgende personen met ingang van 1 februari 2019 aan te stellen als lid van de commissie voor de 

bezwaarschriften: 

 De heer N. Verkerk, geboren 14 maart 1986, wonende aan de Broekseweg 53 te Meerkerk; 

 Mevrouw H. van Houwelingen, geboren 28 juni 1981, wonende aan de Annie M.G. Schmidtlaan 
99 te Gorinchem. 

 

  



5.Notulen en besluiten 

Besluit: 

1. Vaststellen openbare notulen collegevergadering d.d. 15 januari 2019 

2. Vaststellen openbare besluiten bij circulatie genomen week 3 

 

 

Circulaire besluitenlijst week 3 

                                      

1. Wijziging en uitwerking FLO-overgangsrecht  
Besluit: 
Het vaststellen van de door het LOGA aangekondigde wijzigingen van de 
arbeidsvoorwaarden met betrekking tot het FLO-overgangsrecht conform circulaires van 
22 november 2018 

 

2. Vaststelling BIBOB beleidslijn Gorinchem 2019  
Besluit: 
1. Instemmen, ieder voor wat betreft zijn eigen bevoegdheid, met de voorgestelde Bibob 
     beleidslijn Gorinchem 2019. 
2. De beleidslijn Bibob van 13 februari 2007 intrekken. 
3. Een jurist van het team vergunningen aanwijzen als Bibob coördinator. 
4. De raad  informeren via de raadsinformatiebrief.  

 

                   Vastgesteld in de B&W vergadering van 22 januari 2019 

 

                    De Secretaris,                                                 De Voorzitter, 

 


