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Aanwezig R.W.J. Melissant-Briene;D. van Zanten;E.C.M. Kraaijeveld;J.P. van der 
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Openbaar Ja 

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z/20/672988 - 709875 

Onderwerp Vaststellen Openbare besluitenlijst B&W d.d. 8-09-2020 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1.Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 8-09-2020 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/675257 - 709598 

Onderwerp Rib over gesprekken met COA 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. Instemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief met inachtneming 
van de wijzigingen met mandaat van wethouder Van Doesburg. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/682776 - 709487 

Onderwerp Re-activatieplan Economie i.v.m. Corona 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Akkoord te gaan met het Raadsvoorstel betreffende het pakket aan 
stimulerende maatregelen en de bijbehorende begrotingswijziging, zoals 
reeds aangegeven in de Raadsinformatiebrief d.d. 9 juli 2020 en door het 
College is besloten op 7 juli jl. met inachtneming van de wijzigingen met 
mandaat van wethouder Van der Geest.  

 
 

Zaak / doc nr Z/20/689049 - 708531 

Onderwerp Doorontwikkeling mantelzorgsteunpunt 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. Het met 0,67fte tijdelijk 2 jaar uit te breiden van de formatie van team 
Samenleving ten behoeve van de functie mantelzorgconsulente 
(ingangsdatum 1 oktober 2020) 
2. De tijdelijke uitbreiding na 1,5 jaar te evalueren, dus uiterlijk april 2022. 
2. De kosten van de uitbreiding van de formatie in 2020, zijnde €11.000,- 



te dekken uit de beschikbare budgettaire ruimte; 
3. De kosten van de uitbreiding van de formatie ingaande 2021, zijnde 
€44.000,- te dekken uit de beschikbare budgettaire ruimte; 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/688462 - 709107 

Onderwerp Presentatie/powerpoint (concept) SHOG t.b.v. I&O 17 september 2020 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1.Het college neemt kennis van bijgevoegde concept presentatie van 
SHOG t.b.v. de I&O op 17 september 2020. 

 
 

Zaak / doc nr Z/19/438330 - 702706 

Onderwerp Uitvoeringsovereenkomst Elena subsidie via provincie Zuid-Holland ten 
behoeve voorbereidingskosten aanleg warmtenet Gildenwijk. 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit In te stemmen met: 
1. Ondertekening uitvoeringsovereenkomst die gesloten wordt tussen 
provincie Zuid-Holland en gemeente Gorinchem waarin wederzijdse 
verplichtingen en voorwaarden zijn vastgelegd om gebruik te kunnen 
maken van de Elena-subsidie ten behoeve van ondersteuning 
voorbereidingskosten warmtenet Gildenwijk;  
2. wethouder Kraaijeveld te machtigen de Uitvoeringsovereenkomst 
namens het college te ondertekenen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/689366 - 709269 

Onderwerp Raadsinformatiebrief - beantwoording rekenkamerbrief invoering 
Omgevingswet 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit In te stemmen met verzending van bijgevoegde raadsinformatiebrief en 
bijbehorende bijlagen aan de raad. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/684266 - 702467 

Onderwerp Raadsvoorstel Afstemming controleplan 2020 en kaders 
rechtmatigheidsverantwoording 2021 

Afdeling Concerncontrol 

Genomen besluit Kennis te nemen van het bijgevoegde raadsvoorstel Afstemming 
controleplan 2020 en kaders rechtmatigheidsverantwoording 2021. 

 
 

Zaak / doc nr Z/19/438427 - 675634 



Onderwerp Schenking en locatie kunstwerk ‘Ontplooiing’ 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit 1.Kennis te nemen van de schenking van het kunstwerk 'Ontplooiing' 
zoals omschreven in de bijgaande brief van 20 september 2019 van de 
gemeenschappelijke regeling Avres; 
2.De schenking conform bijgaande schenkingsovereenkomst te 
aanvaarden: 
3.In te stemmen met de beoogde locatie nabij de toekomstige brede 
school in Hoog Dalem; 
4.Een incidenteel bedrag van € 2.500 beschikbaar te stellen voor de 
realisatie van de plaatsing en dit bedrag te dekken uit het budget voor 
aankopen van Kunstwerken voor de Artoteek (606350/42000); 
5.De onderhoudskosten van € 150 per jaar van deze areaaluitbreiding te 
betrekken bij de volgende actualisatie van het Meerjarenonderhoudsplan 
Beeldende kunst. 
  


