
BESLUITENLIJST (DEFINITIEF)  
 
 

Vergaderdatum 18 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/19/670906 - 676663 

Onderwerp Notitie Mantelzorgondersteuning Versterken 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. In te stemmen met het in de volle breedte door ontwikkelen van de 
mantelzorgondersteuning conform de Notitie Mantelzorgondersteuning 
Versterken;  
2. In te stemmen met het versturen van bijgaande raadsinformatiebrief 
met inachtneming van de wijzigingen.  
  
  

 
 

Zaak - doc nr Z/19/433433 - 678036 

Onderwerp Onttrekking reserve duurzaamheid 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit  
1. als gevolg van het raadsbesluit van 31 oktober 2019 over de besteding 
van de middelen duurzaamheid de raad via de eerstvolgende 
maandwijziging een budgettair neutrale begrotingswijzing voor te leggen, 
waarin het volgende is verwerkt: 
 
a. aan de reserve duurzaamheid € 310.000 in 2020 en € 200.000 in 2021 
te onttrekken voor de uitvoering van duurzaamheidsprojecten in 2020 en 
2021; 
b. aan de reserve duurzaamheid € 90.000 in 2020 te onttrekken en dit 
budget toe te voegen aan een afschrijvingsreserve ter dekking van de 
afschrijvingslasten voor het waterstofproject    
    Stadhuis. 
c. beslispunten 1.a en 1 b. vast te stellen met inachtneming van de 
wijzigingen met mandaat van wethouder Kraaijeveld. 
  

 
 

Zaak - doc nr Z/20/674120 - 679664 

Onderwerp Jaarprogramma 2020 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voor 
Gorinchem 



Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Het Jaarprogramma 2020 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voor de 
gemeente Gorinchem vast te stellen. 
2. De geraamde kosten ad € 32.627 voor de detachering van een 
bodemadviseur tot het einde van 2020, te dekken uit de klimaatmiddelen 
van de decembercirculaire 2019. 
3. De geraamde eenmalige kosten ad € 12.700 voor ontwikkeling van 
een Regionale Verkeers- en Milieukaart, te dekken uit het 
exploitatiebudget Verkeer algemeen. 
4. De financiële gevolgen van beslispunt 2 te verwerken in een 
begrotingswijziging. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/674764 - 681033 

Onderwerp Tijdelijke aanvulling formatie team Stadsbeheer 

Afdeling Team Stadsbeheer 

Genomen besluit 1. In te stemmen met het voorstel om tijdelijk extra inhuur toe te voegen 
aan team Stadsbeheer voor het begeleiden van het beleid openbare 
ruimte 2021-2025. 
2. In te stemmen met dekking ter hoogte van €50.000,- vanuit het budget 
"uitvoering coalitieprogramma". 
3. De hiervoor benodigde begrotingswijziging in de eerstvolgende 
gemeenteraadsvergadering ter besluitvorming voor te leggen. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/673026 - 681052 

Onderwerp Presentatie m.b.t. het aanwijzingstraject gemeentelijke monumenten en 
beeldbepalende panden 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1.In te stemmen met de bijgevoegde presentatie m.b.t. het 
aanwijzingstraject voor gemeentelijke monumenten en beeldbepalende 
panden met inachtneming van de wijzigingen en deze te bespreken in het 
college van 3 maart a.s. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/674835 - 681111 

Onderwerp Concept programmaverantwoording 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. Eventuele op- en aanmerkingen over de concept-
programmaverantwoording van de jaarstukken 2019 uiterlijk vrijdag 21 
februari kenbaar te maken aan het betrokken team en aan het team 
Financiën. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/675231 - 681833 



Onderwerp Keuze tijdelijke warmtebron Warmtenet Gildenwijk 

Afdeling Team Opgaven 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van de agenda Bestuurlijke Overleg Warmtenet 
Gildenwijk d.d. 20 februari 

2. De definitieve keuze voor een warmtebron onderdeel te laten 
uitmaken van de medio 2020 op te leveren business case 
Warmtenet Gildenwijk 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/674553 - 681880 

Onderwerp Beantwoording art. 41 vragen fractie van Maaren 

Afdeling Team Opgaven 

Genomen besluit Akkoord te gaan met bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke 
vragen van fractie van Maaren met inachtneming van de wijzigingen met 
mandaat van het college. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/675256 - 681891 

Onderwerp Raadsinformatiebrief proces De Nieuwe Doelen 

Afdeling Team Opgaven 

Genomen besluit Akkoord te gaan met het informeren van de gemeenteraad middels 
bijgaande raadsinformatiebrief met inachtneming van de wijzingen met 
mandaat van het college. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/675318 - 682004 

Onderwerp Presentatie I&O sessie 5 maart: Lokaal sportakkoord - 'De Kracht van 
Sport - extra' 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1.Akkoord te gaan met de inhoud van de bijgesloten presentatie t.b.v. 
de I&O sessie met de gemeenteraad op 5 maart aanstaande, met 
inachtneming van de wijzigingen met mandaat van wethouder Joost v/d 
Geest. 
  

 
 

Zaak - doc nr Z/19/438506 - 682111 

Onderwerp Aanpassing raadsvoorstel financiële verordening gemeente Gorinchem 
2020 

Afdeling Concerncontrol 

Genomen besluit 1.Het gewijzigde concept-raadsvoorstel financiële verordening gemeente 
Gorinchem 2020 conform bijlage vast te stellen. 



 
 

Zaak - doc nr Z/20/672988 - 682757 

Onderwerp Openbare besluitenlijst B&W d.d. 11-02-2020 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1.Vaststellen Openbare Besluitenlijst d.d. 11-02-2020 


