
BESLUITENLIJST (DEFINITIEF)  
 
 

Vergaderdatum 24 september 2019 

Aanwezig R.W.J. Melissant-Briene;D. van Zanten;E.C.M. Kraaijeveld;J.P. van der 
Geest;R. van Doesburg;C. Bos;A. van der Sloot 

Openbaar Ja 

 
 
 
 

Zaak - doc nr Z.111351 - 656797 

Onderwerp Voorstel tot wijziging van de GR Avres. ( voorhangbesluit) 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van het voorstel tot wijziging van de GR en 
kennisnemen van het feit dat er nog een aantal wijzigingen in het najaar 
zullen volgen. 
2. In te stemmen met het conceptvoorstel tot wijziging van de 
Gemeenschappelijke Regeling Avres. 
3. Het conceptvoorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling 
Avres door middel van bijgevoegd voorhangbesluit door te leiden naar de 
raad. 
4. In te stemmen met het voorstel van wijziging uittredingsregeling, en 
deze ook door te leiden door middel van het voorhangbesluit naar de 
raad. 
5. De raad te adviseren af te zien van een zienswijzeprocedure met 
betrekking tot de uittredingsregeling. 
6. De raad te verzoeken de wijziging van de Gemeenschappelijke 
Regeling vast te stellen. 
7. Bovenstaande punten akkoord met inachtneming van wijzigingen in de 
formats voor de raad met mandaat van wethouder Kraaijeveld.  
 
  

Definitief besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/436903 - 664752 

Onderwerp Congres Maand van Respect 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Beslispunten We stellen u voor: 
1.  In te stemmen met het congres 'VerdraagSamen' tijdens de Maand 
van Respect op maandag 25 november 2019; 
2. Hiervoor een bedrag van maximaal € 35.000,- beschikbaar te stellen; 
3. De kosten te dekken binnen de huidige begroting 2019. 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 



Zaak - doc nr Z/19/433433 - 665374 

Onderwerp Beantwoording technische vragen over raadsvoorstel 657260 Voorstel 
besteding middelen energietransitie van € 600.000,- 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Beslispunten Wij stellen u voor de bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen en 
deze via tussenkomst van de griffie aan de raad te sturen, met 
inachtneming van de wijzigingen met mandaat van wethouder 
Kraaijeveld. 

Definitief besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z.100648 - 665877 

Onderwerp Burgerpeiling presentaties I&O 10 oktober 2019 

Afdeling Concerncontrol 

Beslispunten Kennis te nemen van de presentaties ''Uitkomsten burgerpeiling 2019'' 
(deel 1) en ''Vertaling Waar Staat Je Gemeente naar Gorinchem'' (deel 2) 
voor de I&O-bijeenkomst van 10 oktober aanstaande. 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/420946 - 665962 

Onderwerp Notitie Internationale Betrekkingen 

Afdeling Team Advies 

Beslispunten 1. Akkoord te gaan met bijgaand raadsvoorstel Notitie Internationale 
Betrekkingen en deze te agenderen voor de B&A sessie Internationale 
Betrekkingen op 10 oktober 2019, met inachtneming van de wijzigingen. 

Definitief besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/436257 - 666233 

Onderwerp raadsvoorstel kaderstelling herontwikkeling Arkelsedijk 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Beslispunten 1. kennis te nemen dat de I&O raadsessie van 19 september 2019 
positief is verlopen; 
2. de raad overeenkomstig bijgaand raadsvoorstel voor te stellen de 
kaders voor de herontwikkeling van de eigendommen van Deli Home aan 
de Arkelsedijk vast te stellen; 
3. de gewijzigde kaderstellende notitie vast te stellen; t.o.v. de vorige 
versie is nu hoofdstuk 5 aan de notitie toegevoegd waarin een 
samenvatting van de kaders staat verwoord; 
4. het raadsvoorstel met bijlagen ter behandeling in de B&A van 3 
oktober aan te bieden en vervolgens ter vaststelling door de 
gemeenteraad op 31 oktober 2019. 



Definitief besluit Aangehouden 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/437868 - 666329 

Onderwerp Vergadering van het AB van de GR Avres van 26 september 

Afdeling Team Samenleving 

Beslispunten 1.Kennis te nemen van de agenda en de stukken van de AB vergadering 
van de GR Avres van 26 september aanstaande. 
  

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 




