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Besluitenlijst 19 en 22 februari 2019 
Aldus vastgesteld in de B&W vergadering van 5 maart 2019 

 
 

Besluitenlijst 19 februari 2019 

 

1.7156 Visie integrale veiligheid 2019-2022 

Besluit: 

-Kennis te nemen van het integraal veiligheidsplan 2019-2022, met inachtneming van de wijzigingen, 

met mandaat van de burgemeester.  

-De raad voor te stellen het integraal veiligheidsplan 2019-2022 vast te stellen, met inachtneming van 

de wijzigingen met mandaat van de burgemeester.  

 

2.7075 Uitvoeringsprogramma omgevingsdienst 

Besluit: 

Het Jaarprogramma 2019 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voor de gemeente Gorinchem vast te 

stellen.  

 

3.7124 Zienswijze ontheffing woningmarktregio 

Besluit: 

1.In te stemmen met het niet afgeven van een zienswijze voor ontheffing van de woningmarktregio 

voor LEKSTEDEwonen om te investeren in de gemeente Bunnik 

2.In te stemmen met de conceptbrief. 

 

4.Notulen en besluiten 

Besluit: 

1. Vaststellen openbare notulen collegevergadering d.d. 12 februari 2019 

2. Vaststellen openbare besluiten bij circulatie genomen week 7 

 

 

 

 



Besluitenlijst 22 februari 2019 

 

  1. 7140 Integraal Sociaal Beleid 

Besluit: 

Aan de raad voorstellen, na enkele kleine wijzigingen met mandaat portefeuillehouder: 

1.Het Integraal sociaal beleid Gorinchem 2019-2024 vast te stellen; 

2.Het taakveld Volksgezondheid (nu programma Volksgezondheid en Duurzaamheid) vanaf 

heden onderdeel uit te laten maken van het programma Sociaal Domein; 

3.Het programma Volksgezondheid en Duurzaamheid te wijzigen in programma Duurzaamheid; 

4.De beschikbare IBP-middelen voor het Sociaal Domein structureel toe te voegen aan 

het programmabudget Sociaal Domein 

5.In te stemmen met het ontschotten van de beschikbare budgetten binnen het programma Sociaal 

Domein; 

6.De meerjarige saldi op de budgetten van het programma Sociaal Domein te verrekenen met de 

Reserve Sociaal Domein; 

7.De financiële consequenties te verwerken in een begrotingswijziging. 

8.In te stemmen met het concept-raadsvoorstel 

 

2.7168 VTH Beleid 

Besluit: 

1.Vaststellen van de volgende eindversies: VTH-visie, VTH-beleid 2019-2022, VTH- 

uitvoeringsprogramma 2019, het definitieve prioriteitenoverzicht en het VTH-

bijlagenboek 

2.Akkoord te gaan met uitbreiding van de BOA-capaciteit met 1,2 fte, tot 31-12-2019; 

3.De onder 1. VTH-documenten aan de raad aan te bieden in de parallelsessie B&A d.d. 7 maart 2019; 

4.De raad voorstellen: 

•Voor de vergadering van 28 maart a.s. de VTH-visie, het VTH-beleid, definitieve 

prioriteitenoverzicht en het VTH-bijlagenboek vast te stellen. 

•Het VTH-uitvoeringsprogramma 2019 voor kennisgeving aan te nemen. 

•Om de extra kosten die te maken hebben met de uitbreiding van 1,2 fte BOA-capaciteit van  

43.000 euro (2019) ten laste van de reservering voor de uitvoering van het Gorcums Akkoord te 

brengen. 

•Deze financiële consequentie te verwerken in een begrotingswijziging. 



*Voor 2020 e.v. dit onderwerp te betrekken bij de perspectiefnota. 

 

3. RIB Veerdienst 

Besluit: In te stemmen met de RIB. 

 

 

Circulaire besluitenlijst week 7 

                                      

1. Planning 2019 zienswijzen begroting 2020 en opvatting Jaarstukken 2018 

gemeenschappelijke regelingen  

Besluit: 

Instemmen met het aan het presidium voor te leggen proces zoals opgenomen in de 

Memo planning 2019 zienswijzen begroting 2020 en opvatting Jaarstukken 2018 

gemeenschappelijke regelingen.  

 

 

   Vastgesteld in de B&W vergadering van 19 februari 2019 

 

   De secretaris,            De voorzitter, 

 

 


