
   

             

 

 

 

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 12 maart februari 2019 

Aldus vastgesteld in de B&W vergadering van 19 maart 2019 

 

1.6963 Opstellen Preventie - en handhavingsplan Alcohol 

Besluit: 

1. In te stemmen met de opdracht om een Preventie- en Handhavingsplan Alcohol op te stellen  

2. In te stemmen met de voorgestelde ambities binnen het Preventie- en Handhavingsplan 

Alcohol. 

3. Kennis te nemen van het rapport Naleving van de leeftijdsgrens bij de verkoop van alcohol in 

Gorinchem. 

 

2.6981 Managementletter accountant 2018 

Besluit: 

1. De managementletter accountant 2018 voor kennisgeving aan te nemen; 

2. Met de managementreactie op de aanbevelingen van de accountant in te stemmen; 

3. De bijgevoegde raadsinformatiebrief Bestuurssamenvatting Managementletter 2018, aan de 

raad te versturen. 

 

3.7028 Evaluatie en vervolg bewegingsgerichte zorg 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van de evaluatie bewegingsgerichte zorg en inzet beweegcoach. 

2. Vanwege de positieve evaluatie in te stemmen met het continueren van de beweegcoach. 

3. De kosten voor het vervolg 2019 tot en met maart 2022 binnen de huidige begroting en 

bijdragen derden te dekken 



 

 

 

 

4.7014 Onderhoudsprogramma Wegen en Riolering voor het jaar 2019 

Besluit: 

1. In te stemmen met het voorgestelde onderhoudsprogramma Wegen voor het jaar 2019. 

2. In te stemmen met het voorgestelde onderhoudsprogramma Riolering voor het jaar 2019. 

3. De kosten te dekken uit respectievelijk het budget Wegenbeheersplan 2019, het budget voor 

de Werkgroep Verkeer 2019 en het investeringskrediet Riolering, Gemeentelijk 

RioleringsPlan(GRP) 2019, welke allen al zijn vastgesteld in de begroting 2019. 

4. Raad te informeren middels raadsinformatiebrief. 

 

5.Notulen en besluiten 

Besluit: 

1. Vaststellen openbare notulen collegevergadering d.d. 5 maart 2019 

2. Vaststellen openbare besluiten bij circulatie genomen week 10 

Circulaire besluitenlijst week 10 

 

 

1. Gunning project: Vervangen beschoeiing Bonte Koe - Savornin Lohmanstraat te 
Gorinchem 
Besluit: 
1. Instemmen met de gunning van de opdracht voor de uitvoering van Bestek 02- 2019 
aan Baars Aannemerij B. V. uit Nieuwland; 
2. Deze lasten van deze investering van€ 147.800 dekken binnen de in de 
Perspectiefnota 2018 beschikbaar gestelde kredieten voor de uitvoering van het 
Beheersplan Beschoeiingen; 
3. Mandaat verlenen aan de teamleider Voorbereiding en Toezicht tot het verstrekken 
van de opdracht en het ondertekenen van de opdrachtbrief. 
 
Vastgesteld in de B&W vergadering van 12 maart 2019 
De secretaris, 
 



 

 

 

 




