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Besluitenlijst 23 april 2019 

1.7289 Raadsvoorstel zienswijze kringloopwinkel Het Goed-Avres B.V. 

Besluit: 

1.Kennis te nemen van het concept-raadsvoorstel 2019-2356 

2.Te besluiten het raadsvoorstel incl. bijlagen, na verwerking van de wijzigingen, in besluitvorming te 

brengen in de raad 

 

2.7185 Afwijken terrassennota 

Besluit: 

Instemmen met het afwijken van de terrassennota en het perceel Grote Markt 1 aanwijzen als locatie 

waar op grond van de APV een gevelterras is toegestaan. 

 

3.7092 Zienswijze deelname Avres in de Stichting Inkoop Midden Nederland 

Besluit: 

1.Kennis te nemen van het verzoek om zienswijze voor deelname van de GR Avres in de Stichting 

inkoopbureau Midden Nederland. 

2.Een positieve zienswijze af te geven aan de GR Avres om hen deel te laten nemen in de Stichting 

Inkoop Bureau Midden Nederland. 

3.De totale kosten voor deelname € 44.777,- via de verdeelsleutel (zijnde € 20.000,- voor Gorinchem) in 

de apparaatskosten van Avres te verdisconteren.  

4.Avres te verzoeken met een begrotingswijziging te komen om structurele dekking voor de bijdrage te 

regelen. 

5.Bijgaand de concept zienswijze brief vast te stellen. 

 

4.7227 Verzoek DG&J zienswijze op de bijdrageverordening 

Besluit: 

1.In te stemmen met de voorgelegde bijdrageverordening en dit kenbaar te maken aan het DB en AB 

van de DG&J (conform bijgevoegde zienswijze brief)  

2.De raad te informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

 



5.7046 Dekking verkeersmaatregel Gildenweg 

Besluit: 

1.Kennis te nemen van beoogde maatregelen ten behoeve van de verbetering van de verkeersveiligheid 

van de Gildenweg;   

2.De raad voor te stellen: 

a. in te stemmen met de maatregelen ten behoeve van de verbetering van de verkeersveiligheid van de 

    Gildenweg;   

➢ hiervoor een investeringskrediet van € 193.000 beschikbaar te stellen; 
➢ de gemiddelde jaarlijkse lasten van € 6.700 te dekken binnen de budgetten taakveld 21 Verkeer 

en Vervoer;  
➢ de financiële gevolgen te verwerken in een begrotingswijziging. 

 

 

6.7007 Gunningsadvies herinrichting Het Eind 

Besluit: 

1.In te stemmen met de herinrichting van het Eind voor een bedrag van € 222.000; 

2.De lasten te dekken uit het krediet Herinrichting Eind (€ 150.000) en het restant ad € 72.000 uit het 

krediet voor de Uitvoering verkeersstructuurplan binnenstad (oorspronkelijk € 200.000); 

3.De raad via de vaststelling van de tussenrapportage 2019 de inzet van deze kredieten te laten 

formaliseren; 

4.Mandaat te verlenen aan de teamleider Voorbereiding en Toezicht tot het verstrekken van de opdracht 

en het ondertekenen van de opdrachtbrief; 

5.De gevolgen te verwerken in de begrotingswijziging bij de tussenrapportage 2019. 

 

7.7205 Toezicht en handhavingsbeleid Kinderopvang 

Besluit: 

1.Het nieuwe Toezicht- en Handhavingsbeleid Kinderopvang van de gemeente Gorinchem vast te 

stellen.  

2.Het beleid Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen 2013 in te trekken.  

3.Het nieuwe afwegingsmodel vast te stellen.  

4.Het oude afwegingsmodel in te trekken.  

5.Extra in te zetten op preventie, door bijvoorbeeld het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten.  

6.Het percentage steekproefsgewijs toezicht op gastouders te verhogen van 5% naar 20%. 

 



8.Notulen en besluiten 

Besluit: vaststellen openbare notulen collegevergadering d.d. 16 april 2019 

 

 

Besluitenlijst 30 april 2019 

 

1.7224 Vierde wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 

Besluit: 

1.De vierde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid vast te 

stellen, onder opschortende voorwaarde van toestemming van de gemeenteraad. 

2.De raad te verzoeken toestemming te verlenen tot de vaststelling van de 4e wijziging van de 

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. 

 

2.7298 Beantwoording schriftelijke vragen D66 HBO initiatief 

Besluit: In te stemmen met de beantwoording schriftelijke vragen van D66 inzake HBO Liberal Arts & 

Sciences d.d. 22 april 2019 met inachtneming van de wijzingen met mandaat van wethouder Van 

Doesburg.  

 

3.7303 Beantwoording schriftelijke vragen  Gorcum Actief Jongerenplatform 

Besluit: In te stemmen met de beantwoording schriftelijke vragen van Gorcum Actief, inzake 

Jongerenplatform d.d. 22 april 2019. 

 

4.7299 Transport Betuwelijn 2019  

Besluit: 

• Kennis te nemen van de ingekomen brief van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid over de 
incidentele chloortransporten in periode mei-juni 2019 over de Betuwelijn. 

• De raad middels de bijgesloten raadsinformatiebrief  over deze incidentele transporten te 
informeren, met in achtneming van de wijzigingen met mandaat van burgemeester Melissant. 

 

 

 

 

 


