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Openbaar Ja 

 
 
 
 

Zaak - doc nr Z/19/669564 - 669722 

Onderwerp Herinrichten ruimte (tuin) achter de raadzaal 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Instemmen met het ontwerp met uitgangspunten voor de tuin, 
fietsenberging en oplaadpunten; 
2. In de nadere uitwerking de volgende aspecten meenemen en voor 
afstemming voor te leggen aan het college: rookvrij, realiseren 
carpoolplaatsen en straatmeubilair. 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/669575 - 670102 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van de VVD, art. 41 Reglement van 
Orde 

Afdeling Concerncontrol 

Genomen besluit 1. De bijgevoegde beantwoording op de schriftelijke vragen VVD fractie 
inzake Initiatieven op wijkniveau ter verbetering leefbaarheid vast te 
stellen; 
2. De antwoorden te verzenden aan de raadsleden. 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/438515 - 670115 

Onderwerp Plan van Aanpak Veranderopgave Inburgering 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. Voor de implementatie van de nieuwe Wet Inburgering in te 
stemmen met het bijgevoegde 'Plan van Aanpak Veranderopgave 
Inburgering', waarbij rekening wordt gehouden met 
het toekomstige financiële kader. 

2. Voor de implementatie van de nieuwe Wet Inburgering in te 
stemmen met een samenwerking met de gemeenten 
Molenlanden en Vijfheerenlanden. 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/435847 - 670280 



Onderwerp Beslissing op bezwaar verlenen omgevingsvergunning wijzigen 
bedrijfswoning naar particuliere woning Lingsesdijk 45a te Gorinchem (3 
bezwaarschriften) 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit De bezwaarschriften van Achmea Rechtsbijstand namens mevrouw S.E. 
van Oijen, de heer J.C.W. Sommer en mevrouw C.A. Sommer- Bijl en de 
heer A.E.H. Schobben:  

1. Ontvankelijk te verklaren; 
2. Voor wat betreft het motiveringsgebrek gegrond te verklaren; 
3. Voor het overige ongegrond te verklaren en het besluit van 1 juli 

2019 in stand te laten onder aanvulling van de motivering. 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/436203 - 670970 

Onderwerp Vaststellen beleidsregels BRP 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1. Vaststellen beleidsregels bestuurlijke boete BRP. 
2. Vaststellen modelregeling briefadres gemeente Gorinchem. 
3. Aanwijzen van beheerfunctionarissen conform bijlage 2. 

 
 

Zaak - doc nr Z.112550 - 671118 

Onderwerp Annotatie aandeelhoudersvergadering Oasen 26 november 2019 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1) Kennisnemen van de annotatie aandeelhoudersvergadering Oasen op 
26 november 2019. 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/433231 - 671151 

Onderwerp Implementatie aanpak mijnbuurtje 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit Verzoekt het college om in te stemmen met:  

1. De implementatie van de aanpak mijnbuurtje; 
2. De aanschaf van het platform mijnbuurtje, de modules 'sociale 

kaart' en 'vrijwilligersvacature' en training en begeleiding van de 
buurtverbinders; 

3. De totale kosten ad. € 83.835 verspreid over vier jaar (2020, 
2021, 2022 en 2023) te dekken uit de beschikbare budgetruimte 
binnen taakveld 61 (budget Integraal Sociaal Beleid, budget 
Vrijwilligersvacaturebank en budget Flankerend ouderenbeleid); 

4. De financiële gevolgen van dit besluit te verwerken d.m.v. een 
begrotingswijziging; 

5. Af te wijken van het inkoopbeleid. 
6. Na 1,5 jaar een evaluatierapport  t.a.v. het maatschappelijk effect 



voor te leggen aan het college. 

 
 

Zaak - doc nr Z.111497 - 671203 

Onderwerp Herijking solidariteitsafspraken ZHZ 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit Vaststellen van de presentatie (financiële) solidariteit jeugdhulp ZHZ voor 
de I&O op 21 november 2019 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/438650 - 671281 

Onderwerp Presentatie APV 2019 I&O 21 november 2019 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Instemmen met bijgevoegde presentatie over de actualisatie van de APV 
voor het I&O van donderdag 21 november 2019 met inachtneming van de 
wijzigingen. 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/670235 - 671326 

Onderwerp Uitkomsten rapportage Interbestuurlijk toezicht 2018 

Afdeling Concerncontrol 

Genomen besluit De raad te informeren over de rapportage Interbestuurlijk toezicht 2018 
door middel van de bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/670135 - 671370 

Onderwerp Tijdelijk cameratoezicht rondom het stadhuis 

Afdeling Team Veiligheid en Toezicht 

Genomen besluit 1. Het terrein rondom het stadhuis aan te wijzen als 
cameratoezichtgebied. 

2. Instellen van tijdelijke cameratoezicht rondom het stadhuis voor 
de duur van een jaar. 

3. De kosten te verantwoorden op het Programma Veiligheid en 
hierover via de Jaarstukken 2019 verantwoording af te leggen 
aan de gemeenteraad.  

4. De gemeenteraad via de bijgesloten raadsinformatiebrief 
informeren met dien verstande dat hierin de verschillende 
maatregelen die getroffen zijn in het kader van veiligheid en de 
dekking worden meegenomen.  

5. De OR en medewerkers informeren over het tijdelijk 
cameratoezicht en dat voor alle camera's aan en rondom het 
Stadhuis de hiervoor de vastgestelde richtlijnen van toepassing 
zijn. 



 
 

Zaak - doc nr Z/19/670025 - 671401 

Onderwerp Aansluiten GR Alblasserwaard Vijfheerenlanden bij de 
werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke 
regelingen (niet-gemeenten) 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit 1. Bijgevoegd raadsvoorstel aanbieden aan de gemeenteraad 
2. Presidium voorstellen dit rechtstreeks te agenderen voor de 
raadsvergadering van 28 november 2019 (hamerstuk) 

 
 

Zaak - doc nr Z.109057 - 671440 

Onderwerp Annotatie algemeen bestuur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid op 21 
november 2019 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van de agenda van het algemeen bestuur van de 
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid op 21 november 2019. 
2. In te stemmen met de voorstellen conform bijgaande annotatie. 


