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Besluitenlijst 26 maart 2019 
Aldus vastgesteld in de B&W vergadering van 2 april 2019 

 

 

1.7212 Herinrichting Banneweg 

Besluit: 

1.In te stemmen met de renovatie en herinrichting van de Banneweg conform de Nul-plus variant uit 

de rapportage ‘Herinrichting Banneweg’ Antea-group 2019; 

2.Instemmen met verzending raadsvoorstel 2325 inclusief rapportage Herinrichting Banneweg naar de 

raad;  

3.De raad voor te stellen in te stemmen met de renovatie en herinrichting van de Banneweg conform 

de Nul-plus variant en gelijktijdig met het groot onderhoud de bouwblokken 1, 3 en de aanvullende 

maatregelen uit te voeren en de bouwblokken 2 en 4 mee te nemen in de mobiliteitsvisie en -plan; 

4.Instemmen met verzending (bijgevoegd) persbericht. 

 

2.7192 Rookvrije speeltuinen 

Besluit: 

1.In te stemmen met het rookvrij maken van alle openbare speelplekken in Gorinchem op basis van 

vrijwilligheid; 

2.Hiervoor € 20.000 beschikbaar te stellen, waarvan € 18.000 voor de benodigde informatieborden en 

–stoeptegels en € 2.000 t.b.v. communicatie; 

3.Deze kosten te dekken binnen de beschikbare middelen voor beheer van de openbare ruimte in de 

begroting 2019. 

4.De raad te informeren via de concept raadsinformatiebrief (bijlage 2). 

 

3.7203 Stand van zaken motie binnenklimaat scholen 

Besluit: In te stemmen met de raadsinformatiebrief stand van zaken motie binnenklimaat scholen.  

 

4.7097 Wijziging gemeenschappelijke regeling Bureau Openbare Verlichting 

Besluit: 

In te stemmen met concept raadsvoorstel waarin wordt voorgesteld om in de Gemeenschappelijke 

Regeling Bureau Openbare Verlichting: 

Uit artikel 1, lid 1 onder b de namen “Giessenlanden”, “Molenwaard”, “Leerdam”, “Zederik” en “Vianen” 

te schrappen en toe te voegen de namen “Molenlanden” en “Vijfheerenlanden”. 



 

5.Notulen en besluiten 

Besluit: 

1. Vaststellen openbare notulen collegevergadering d.d. 19 maart 2019 

 

Circulaire besluitenlijst week 12 

Er zijn deze week geen circulaire besluiten.  


