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Vergaderdatum 11 februari 2020 

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/19/434444 - 673500 

Onderwerp Managementletter accountant 2019 

Afdeling Concerncontrol 

Genomen besluit 1. De managementletter accountant 2019 voor kennisgeving aan te 
nemen; 
2. Met de managementreactie op de aanbevelingen van de accountant in 
te stemmen; 
3. De bijgevoegde raadsinformatiebrief Bestuurssamenvatting 
Managementletter 2019, aan de raad te versturen. 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/434529 - 676601 

Onderwerp B&W voorstel 'motie welkom met en zonder afspraak' 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1. De werkwijze 'werken op afspraak' continueren. Hierbij meer 
aandacht geven aan een flexibele en gastvrije ontvangst; 

2. Een pilot starten vanaf 1 april 2020 voor een periode van 6 
maanden met gewijzigde openingstijden van de servicebalies van 
burgerzaken en het KCC waarbij er een extra avondopenstelling 
is op dinsdagavond tot 19:30 uur en de servicebalies op dinsdag- 
en donderdagochtend sluiten; 

3. De raad te informeren door middel van bijgevoegde 
raadsinformatiebrief. 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/669614 - 678489 

Onderwerp Collegevoorstel RIB tussentijdse evaluatie Evenementennota Gorinchem 

Afdeling Team Veiligheid en Toezicht 

Genomen besluit 1.Instemmen met de bijgevoegde Raadsinformatiebrief over de 
tussentijdse evaluatie van de Evenementennota 2019-2021. 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/671048 - 679741 



Onderwerp Exploitatiesubsidie Stichting Samen Eén 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. Samen Eén voor 2020 een subsidie te verlenen van €14.990.  

 
 

Zaak - doc nr Z/20/673945 - 680199 

Onderwerp GR Avres: AB vergadering 13 februari 2020 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. Kennis nemen van de agenda en bijbehorende documenten voor de 
vergadering van het Algemeen Bestuur van de GR Avres op 13 februari 
2020. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/673277 - 680483 

Onderwerp Evaluatie jaarwisseling 2019-2020 vuurwerkvrije zone en 
vuurwerkdetectiesysteem 

Afdeling Team Veiligheid en Toezicht 

Genomen besluit In te stemmen met:  

1. de ”Evaluatie jaarwisseling 2019-2020 vuurwerkvrije zone en 
vuurwerkdetectiesysteem”; 

2. de raadsinformatiebrief en deze samen met de “Evaluatie 
jaarwisseling 2019-2020 vuurwerkvrije zone en 
vuurwerkdetectiesysteem” ter kennisname brengen van de 
gemeenteraad;  

3. de presentatie “Evaluatie jaarwisseling 2019-2020 vuurwerkvrije 
zone en vuurwerkdetectiesysteem 2019-2020”; 

4. De bevindingen, conclusies en aanbevelingen uit de evaluatie 
meenemen in de voorbereidingen op de jaarwisseling 2020-2021.  

 
 

Zaak - doc nr Z/20/674085 - 680663 

Onderwerp Antwoord op brief familie Driessen over de in bezwaar verleende 
kapvergunning voor een esdoorn, Altenawal 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Akkoord gaan met verzenden van de concept brief 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/438655 - 680968 

Onderwerp Informatie financieel toezicht inzake begroting 2020 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. De raad informeren over de reactie van het college op de 



begrotingsbrief van de provincie, d.m.v. bijgevoegde raadsinformatiebrief 
met inachtneming van de wijzigingen met mandaat van wethouder Van 
Zanten. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/672988 - 681407 

Onderwerp Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 4-02-2020 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1.Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 4-02-2020 


