
BESLUITENLIJST (DEFINITIEF)  
 
 

Vergaderdatum 1 oktober 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/19/436417 - 664248 

Onderwerp Bijdrage aan onderzoek ter verbetering van het OV tussen Breda - 
Gorinchem - Utrecht 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Beslispunten 1. Aan te sluiten bij de gelegenheidscoalitie U10, Vijfheerenlanden en 
Gorinchem, met als doel samen te werken in een regieteam met het 
Ministerie I&W, provincie Noord - Brabant, provincie Utrecht, provincie 
Zuid - Holland en gemeente Breda, aan het verbeteren van het Openbaar 
Vervoer tussen Breda - Gorinchem - Utrecht; 
2. Een sub - bijdrage te leveren van € 12.500,- aan de totale bijdrage van 
€ 35.000,- van deze gelegenheidscoalitie; 
3. Deze € 12.500,- te dekken uit budget voor "verkeer algemeen" 
4. In te stemmen met het plan van aanpak Verbetering OV-verbinding 
Breda - Gorinchem - Utrecht, op voorwaarde dat het plan wordt 
aangepast op onze deelname; 
5. De programmamanager opgave 12 RMA ook de gemeente Gorinchem 
te laten vertegenwoordigen in het regieteam van het project; 
6. De gemeenteraad in te lichten over de financiële bijdrage en het plan 
van aanpak door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/434050 - 666108 

Onderwerp Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Beslispunten 1. Akkoord met de gestelde doelstellingen voor 2024 zoals 
beschreven in het bijgevoegde beleidskader Preventie- en 
Handhavingsplan Alcohol 2020 – 2024. 

2. Akkoord met de inzet van voorgestelde maatregelen zoals 
beschreven in het bijgevoegde beleidskader Preventie- en 
Handhavingsplan Alcohol 2020 - 2024. 

3. Akkoord met de inzet van financiële middelen (binnen begroting) 
voor de uitvoering van de maatregelen zoals beschreven in het 
bijgevoegde Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2020 – 
2024: € 48.000 in 2020, € 19.750 in 2021, € 29.750 in 2022 en € 
39.750 in 2023. Met in achtneming van wijzigingen na afstemming 
en met mandaat van wethouders Kraaijeveld en Van der Geest . 

4. De financiële gevolgen te verwerken in een begrotingswijziging. 



5. De raad voor te stellen om het beleidskader Preventie- en 
Handhavingsplan Alcohol 2020 - 2024 vast te stellen. 

Definitief besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/437415 - 666345 

Onderwerp Schriftelijke vragen Gorcum Actief inzake Koreafestival 

Afdeling Team Advies 

Beslispunten 1. Akkoord te gaan met bijgaande beantwoording van schriftelijke vragen 
van Gorcum Actief inzake Koreafestival. 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/436474 - 666369 

Onderwerp Behandeling verzoek Wet openbaarheid van bestuur inzake aanstelling 
(oud) bestuurders 

Afdeling Team Advies 

Beslispunten Het college besluit: 
 
In te stemmen met het bijgevoegde conceptbesluit als antwoord op het 
verzoek ingevolge de Wob. 

Definitief besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/437872 - 666512 

Onderwerp Concept Begroting 2020 

Afdeling Team Financiën 

Beslispunten 1. Kennisnemen van de Concept Begroting 2020 en BIEO 
(begroting in één oogopslag). 

2. Eventuele op- en aanmerkingen uiterlijk donderdag 3 oktober 
kenbaar te maken aan het team Financiën. 

3. De inleiding aanpassen na afstemming met en met mandaat van 
wethouders Van Zanten en Kraaijeveld en deze te agenderen ter 
besluitvorming in het college van 8 oktober a.s. 

Definitief besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/434527 - 666644 

Onderwerp Presentatie klankbordgroep Financiën naar aanleiding van 
raadsvergadering 4 juli 2019, motie 8 'geld volgt beleid' 



Afdeling Concerncontrol 

Beslispunten 1. In te stemmen met bijgaande presentatie. 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z.100062 - 666701 

Onderwerp Verslag conferentie 'Samen voor Elkaar 13 juni 2019 

Afdeling Strategisch adviseurs 

Beslispunten 1. In te stemmen met de RIB en deze aan te bieden aan de 
Gemeenteraad. 

Definitief besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 




