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Zaak / doc nr Z.108662 - 692701 

Onderwerp Resultaat aanbesteding gronduitgifte Lingewijk - locatie voormalige 
speeltuin 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van het resultaat van de aanbesteding; 
2. Indien binnen 20 kalenderdagen na de datum van verzending van de 
voorlopige gunning geen verzet wordt aangetekend, over te gaan tot 
definitieve gunning aan de hoogste bieder; 
3. Na definitieve gunning een koopovereenkomst te sluiten met de 
hoogste bieder overeenkomstig het model dat bij de 
aanbestedingsstukken was gevoegd en daarmee onderdeel uitmaakt van 
de aanbestedingsprocedure; 
4. De gemeenteraad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief te 
informeren. 

 
 

Zaak / doc nr Z/19/671006 - 695116 

Onderwerp Voornemen openstelling De Nieuwe Doelen tijdens Coronacrisis 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit 1. In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief en persbericht 
over het voornemen van het college om De Nieuwe Doelen 
tijdens de Coronacrisis voor de periode van tenminste 1 jaar 
(theaterseizoen 2020-2021) beschikbaar te stellen aan 'de Stad'. 

2. Theater 't Pand en theater Peeriscoop te verzoeken samen 
met de gemeente de haalbaarheid van het voornemen te 
onderzoeken. Daarbij is het uitgangspunt dat er zowel tussen de 
theaters als met de amateurkunstsector wordt samengewerkt, en 
dat er geen extra budget nodig is voor de openstelling van De 
Nieuwe Doelen tijdens de Coronacrisis. 

3. Wanneer dit leidt tot een haalbaar uitvoeringsplan later deze 
maand een definitief besluit te nemen en zo nodig instemming te 
vragen aan de raad.  

 
 

Zaak / doc nr Z/20/672988 - 695100 

Onderwerp Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 26-05-2020 



Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1.Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 26-05-2020 met 
inachtneming van de wijzigingen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/681391 - 694774 

Onderwerp Governance Jeugdhulp ZHZ 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1.De gemeenteraad met raadsinformatiebrief informeren over governance 
jeugdhulp ZHZ., met inachtneming van de wijzigingen en met mandaat 
wethouder Kraaijeveld. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/678292 - 694812 

Onderwerp Achtste nieuwsbrief van de Dienst Gezondheid & Jeugd 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van de achtste nieuwsbrief van de DG&J d.d. 28 mei 
2020. 
2. Deze nieuwsbrief ter kennis te brengen van de raad. 
  

 
 

Zaak / doc nr Z/20/673779 - 694802 

Onderwerp Agenda van de vergadering AB DG&J 4 juni 2020 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit Instemmen met het advies van het kernteam ZHZ inclusief het 
bijbehorende advies voor Gorinchem. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/678714 - 693907 

Onderwerp Gelijke Kansen Alliantie Gorinchem 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. Aangaan van de Gelijke Kansen Agenda waarin werkafspraken 
worden gemaakt met als doel het verbeteren van kansengelijkheid in het 
onderwijs. 
2. Een machtiging afgeven door de burgemeester, Reinie Melissant zodat 
de wethouder Onderwijs, Ro van Doesburg de Gelijke Kansen Agenda 
kan ondertekenen namens de gemeente. 

 
 

Zaak / doc nr Z/19/670734 - 694302 



Onderwerp Ontwikkelingen Stedin 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van de verwachtingen rondom de 
langetermijnfinanciering van Stedin. 


