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Besluitenlijst 5 en 12 februari 2019 
Aldus vastgesteld in de B&W vergadering van 19 februari 2019 

 

 

Besluitenlijst 5 februari  

1.7027 Diverse verzoeken om een woning te bouwen 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van vier principeverzoeken, om een woning te realiseren, welke in strijd zijn met het 
geldende bestemmingsplan; 

2. Vooruitlopend op de in het voorjaar vast te stellen woon- en transformatievisie een positief standpunt 
in te nemen ten aanzien van deze principeverzoeken; 

3. Randvoorwaarden mee te geven aan de aanvragers, waarmee rekening moet worden gehouden bij 
de uitwerking van de bouwplannen. 

 

2.6885 Extra parkeerplaatsen Binnenstad 

Besluit: 

1.In te stemmen met het aanleggen van 9 extra parkeerplaatsen achter de Vissersdijk (na onderzoek); 

2.De kosten ad € 24.000 te dekken binnen de in de begroting opgenomen budgetten voor onderhoud 
en vervanging van de inrichting openbare ruimte 2019. 

3.De raad hierover middels raadsinformatiebrief informeren. 

 

3.Notulen en besluiten 

Besluit: 

1. Vaststellen openbare notulen collegevergadering d.d. 29 januari 2019 

 

Besluitenlijst 12 februari ’19 

1.a. Uitreiking nieuwe toegangspas 

Wethouder Van Doesburg en gemeentesecretaris Bos krijgen de eerste toegangspas uitgereikt in het 
kader van de AVG.  

 

2.7129 Plausibiliteitstoets STG 

Besluit: 

• Kennisnemen van de bijgevoegde memo; 

• Kennis nemen dat met de uitgevoerde plausibiliteitstoets geen bijzonderheden naar voren zijn 
gekomen in de verantwoording van STG. 

 



3.7121 Programmaplan 

Besluit: 

1.Vaststellen van het programmaplan m.b.t. de jaarstukken 2018, met inachtneming van de wijzigingen.  

2.Eventuele op- en aanmerkingen uiterlijk 15 februari kenbaar te maken aan de afdeling Financiën 
(team A&C). 

 

4.7107 Taalpact 

Besluit 

1.Tijdens het werkatelier taalpact van 28 februari 2019 wethouder Ro van Doesburg te machtigen het 
zogenaamde taalakkoord (genaamd taalpact) namens het college te ondertekenen. 

 

5.Notulen en besluiten 

Besluit: Vaststellen openbare notulen collegevergadering d.d. 5 februari 2019 

 

 

Circulaire besluitenlijst week 5 

                                      

Er zijn deze week geen circulaire besluiten. 
 

 

 

Circulaire besluitenlijst week 6 

                                      

1. Mandaatbesluit voor de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2019  
Besluit: 
Het ‘Mandaatbesluit gemeente Gorinchem voor de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 
2019’ vaststellen.  

 

2. GGD Benchmarkresultaten 2017 opgesteld door koepelorganisatie GGD GHOR 
Nederland  
Besluit: 
Informatiebrief van de DG&J over de benchmark GGD ter kennis brengen van de raad.  

 

3. Stand van zaken vaccinatiebeleid  
Besluit: 
Instemmen met raadsinformatiebrief over de stand van zaken vaccinatiebeleid. 

 

4. Voortgang privatisering Eneco  
Besluit: 
1. Kennisnemen van de voortgang van de privatisering van Eneco; 
2. de raad hierover informeren a.d.h.v. raadsinformatiebrief.  

 



5. Beslissing op de bezwaren van de heer H.K. E. en de heer W.W. B. vanwege het instellen 
van eenrichtingsverkeer op de Tolsteeg te Gorinchem  
 Besluit: 
- Het bezwaarschrift van de heer H.K. E. ontvankelijk, maar ongegrond verklaren; 
- Het bezwaarschrift van de heer W.W. B. ontvankelijk, maar ongegrond verklaren.  

 

 

Vastgesteld in de B&W vergadering van 12 februari 2019  

  

De secretaris,          De voorzitter, 

 
 


