
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 16 april 2019 
Aldus vastgesteld in de B&W vergadering van 23 april 2019 

 

 

 

1.7265 Beantwoording vervolgvragen cameratoezicht 

Besluit: 

1.In te stemmen met de gewijzigde beantwoording van vervolgvragen over cameratoezicht 

 

 

2.7274 Programmaplan en paragrafen jaarrekening 2018 

Besluit: 

1.Kennis te nemen van de financiële toelichting van het programmaplan m.b.t. de jaarstukken 2018;  

2.Kennis te nemen van de diverse verplichte paragrafen; 

3.Eventuele op- en aanmerkingen uiterlijk vrijdag 19 april 2019 kenbaar te maken aan de afdeling 

Financiën (team A&C); 

4.Kennis te nemen van de bestuurlijke planning m.b.t. jaarstukken 2018. 

 

 

3.7194 Beleidsnota Snippergroen 

Besluit: 

1.De Beleidsnota Snippergroen vast te stellen; 

2.Kennis te nemen van de uitkomst inventarisatie onrechtmatig grondgebruik; 

3.In te stemmen met de start van de uitvoering project Snippergroen; 

4.De gemeenteraad middels bijgaande raadsinformatiebrief te informeren over het project snippergroen. 

 

 

4.7248 Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning halteplaats Stationsweg 15 

Besluit: 

Het bezwaarschrift van de heer M.C. K. niet-ontvankelijk te verklaren. 

 



 

5.7175 Beginspraak transformatie perceel Lingesdijk 45 en 45a 

Besluit: 

De beginspraak te starten voor de transformatie van het perceel Lingesesdijk 45 en 45a. 

 

  

6.7242 Cliëntenervaringsonderzoek WMO 2017 

Besluit: 

1.Kennis te nemen van de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2017; 

2.De raad met een gewijzigde RIB te informeren over de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek 

Wmo 2017; 

3.De adviesorganen te informeren over de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2017. 

 

 

7.7232 De taal praktijk 

Besluit: 

1.Te starten met het project ‘De Taalpraktijk!’ vooruitlopend op de stelselwijziging inburgering; 

2.De kosten ad € 16.120 te dekken binnen het budget voor  ‘Educatie en beroepsonderwijs’. 

 

 

8.7263 Stationstunnel Gorinchem 

Besluit: 

De raad informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief over de huidige stand van zaken m.b.t. de 

ontwikkeling van de nieuwe stationstunnel in Gorinchem. 

 

 

9.Notulen en besluiten 

Besluit: 

1. Vaststellen openbare notulen collegevergadering d.d. 9 april 

 



Circulaire besluitenlijst week 15 

Er zijn deze week geen circulaire besluiten. 


