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Openbaar Ja 

 
 
 
 

Zaak - doc nr Z.083561 - 629923 

Onderwerp Aanvulling principe verzoek Waaldijk 20 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Een positief standpunt in te nemen ten aanzien van het plaatsen van 
tien Tiny Houses op het perceel Waaldijk 20 voor logies van 
wetenschappers, kunstenaars en recreanten.   
2. Een positief standpunt in te nemen ten aanzien van de beoogde 
westelijke uitbreiding van de biologische boomgaard.  
3. De initiatiefnemer randvoorwaarden mee te geven ten aanzien van de 
beoogde ontwikkeling.  
4. De initiatiefnemer verzoeken de plannen nader uit te werken en te 
onderzoeken naar de (ruimtelijke) uitvoerbaarheid van de plannen. 

Definitief besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z.106860 - 659292 

Onderwerp Raadsvoorstel aanbevelingen rekenkamerrapport ''Toezien op effect'' 

Afdeling Concerncontrol 

Beslispunten Kennis te nemen van het raadsvoorstel 2019-658175 ''Aanbevelingen 
rekenkamerrapport Toezien op effect''. 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/434444 - 659315 

Onderwerp Intern Controleplan 2019 gemeente Gorinchem 

Afdeling Concerncontrol 

Beslispunten Het intern controleplan 2019 van de gemeente Gorinchem vast te stellen. 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/433433 - 660174 



Onderwerp Besteding gelden energietransitie van € 600.000,- 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Beslispunten 1. In te stemmen met de bijgevoegde opzet en keuze van de projecten, 
die genoemd zijn in het bijgevoegde raadsvoorstel, en die bijdragen aan 
de energietransitie en CO2-reductie; 
2. Het bijgevoegde raadsvoorstel vast te stellen en dit voor te leggen aan 
de raad. 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/435376 - 661625 

Onderwerp Pilotfinanciering Veranderopgave Inburgering 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Beslispunten 1. In te stemmen met de inhoud en het verzenden van bijgevoegde 
raadsinformatiebrief. 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/435789 - 662032 

Onderwerp Groslijst collegeonderzoek 2019-2020 

Afdeling Concerncontrol 

Beslispunten 1. Kennis te nemen van de groslijst onderzoeken college 2019 – 2020; 
2. Het onderwerp kostentoerekening aan en kostendekkendheid van de 
gemeentelijke tarieven aan te merken als collegeonderzoek artikel 213a 
Gemeentewet. 
  
  

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/434883 - 662275 

Onderwerp Overeenkomst Stichting Uniek Sporten ism gemeente Molenlanden en 
Altena. 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Beslispunten Het aangaan van de overeenkomst met stichting Uniek Sporten i.s.m. 
gemeenten Molenlanden en Altena 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 




