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Zaak / doc nr Z/20/686265 - 705797 

Onderwerp Zienswijze begrotingswijziging 2020 Gemeenschappelijke regeling ZHZ 
voor Serviceorganisatie Jeugd ZHZ 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. Kennis nemen van de eerste bestuursrapportage 2020 en de 
begrotingswijziging 2020 van de Serviceorganisatie Jeugd. 

2. Zienswijze als concept vaststellen en ter vaststelling voorleggen 
aan de gemeenteraad met inachtneming van de wijzigingen met 
mandaat van wethouder Kraaijeveld 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/672988 - 707509 

Onderwerp Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 14-08-2020 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1.Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 14-08-2020 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/679596 - 706786 

Onderwerp Raadsinformatiebrief - Startnotitie Omgevingsvisie 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit In te stemmen met de Raadsinformatiebrief (RIB) t.a.v. Startnotitie 
Omgevingsvisie en deze naar de raad te verzenden. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/672988 - 703511 

Onderwerp Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 14-07-2020 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1.Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 14-07-2020 

 
 



Zaak / doc nr Z/20/676485 - 702473 

Onderwerp Uitkomsten Gemeenschappelijke regelingen governance en inhoud 

Afdeling Concerncontrol 

Genomen besluit 1. De uitkomsten ophaalronde portefeuillehouders inzake governance 
en inhoud van de 8 gemeenschappelijke regelingen zoals verwoord in de 
bijlage vast te stellen; 
2. Vanuit perspectief risico-inventarisatie (politiek en financieel) 
als classificatie (van hoog naar laag risico) GR'en aan te houden: Dienst 
Gezondheid en Jeugd/ Avres/ AV/ Waardlanden/ Gevudo/ bureau 
Openbare verlichting/ Veiligheidsregio/ Omgevingsdienst. 
  

 
 

Zaak / doc nr Z/20/673547 - 706484 

Onderwerp Presentatie verkeersmodelberekeningen voor inloop 
raadsleden/fractieassistenten 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van bijgevoegde presentatie ten behoeven van de 
inloop met raadsleden/fractieassistenten. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/681769 - 705369 

Onderwerp 'Huh, wat bedoelt u?' werkprogramma 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. In te stemmen met het werkprogramma 'huh? wat bedoelt u?' en de 
focus te leggen op schulden; 
2. De kosten van het werkprogramma ad € 25.000 te dekken uit de extra 
middelen die Gorinchem voor de 'aanpak laaggeletterdheid' heeft 
ontvangen als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/688015 - 706497 

Onderwerp Ambassadeur: Maak een punt van nul.nl 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit In te stemmen met dat de gemeente Gorinchem ambassadeur wordt van: 
Maak een punt van nul.nl (verkeersslachtoffers).   

 
 

Zaak / doc nr Z/20/678523 - 689274 

Onderwerp Digitaal betalen bij Riveer 

Afdeling Team Veerdienst en haven 

Genomen besluit 1. Akkoord te gaan met het stapgewijs invoeren van digitale ticketverkoop 



bij Riveer met als eindpunt een systeem van in- en uitchecken 
(vergelijkbaar met het landelijk OV)   
2. Akkoord te gaan dat Riveer de coronamaatregelen van vandaag als 
een nieuw startpunt neemt en vanuit hier de ontwikkeling 
uitrolt naar digitale ticketverkoop.  
3. Akkoord te gaan met het toevoegen van de taak service en 
ticketcontrole aan boord door het eigen personeel. 
4a. Akkoord te gaan met in rekening brengen van 
administratiekosten wanneer reizigers geen geldig ticket kunnen tonen.  
4b. De teammanager Riveer en Lingehaven te mandateren om deze 
kosten in rekening te brengen dan wel ondermandaat te verlenen aan de 
medewerkers belast met de controle. 
5. Akkoord te gaan met het verder uitwerken van een harmonisatie van 
de verentickets. 
6. Akkoord te gaan met direct van start gaan met de digitale maatregelen 
en deze weg in stappen invoeren. 
7. Akkoord te gaan met het inwinnen van een advies om input te krijgen 
voor strategie, techniek en haalbaarheid van deze digitale omslag. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/687792 - 706496 

Onderwerp Presentaties Avond van het Wonen (I&O 3 sept 2020) 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1.Instemmen met de bijgevoegde presentaties ten behoeve van de I&O 
Wonen op 3 september 2020. 
2.Wethouder Van Doesburg (en bij diens afwezigheid wethouder 
Kraaijeveld) machtigen om eventuele wijzigingen in de prestaties door te 
voeren. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/673469 - 701473 

Onderwerp Vaststellen van het concept huisvestingsprogramma en -overzicht 2021 
Onderwijs 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de inhoud van het conceptdocument: 
‘Voorgenomen besluitvorming over de ingediende aanvragen voor 
opname op het huisvestingsprogramma- en overzicht 2021’, 

2. Deze inhoudelijke beoordeling te versturen aan de leden van de 
Lokale Educatieve Agenda (LEA), waarbij de mogelijkheid wordt 
geboden om een zienswijze kenbaar te maken tot en met 24 
september 2020 (behandeling LEA op 17 september 2020), 

3. De huisvestingsprocedure verder te vervolgen na inventarisatie 
van eventueel ontvangen reacties, 

4. De financiële gevolgen van € 89.992,--, onder voorbehoud van de 
vaststelling van de begroting 2021 door de gemeenteraad, 
te dekken uit het in de Perspectiefnota 2021 – 2024 opgenomen 
budget voor onderwijs. 

 
 



Zaak / doc nr Z/20/684674 - 705749 

Onderwerp voorlopige reactie op verzoek centrumgemeente medewerking impuls 
Opvang 2020-2021 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. In te stemmen met bijgevoegde conceptbrief als voorlopige reactie aan 
centrumgemeente Dordrecht, met inachtneming van de wijzigingen met 
mandaat van wethouder Kraaijeveld. 
2. Kennis te nemen van brief Dordrecht d.d. 2 juli 2020, verzoek regionale 
medewerking aan aanpak Opvang 2020-2021; 
3. Kennis te nemen van kabinetsbrief d.d. 3 juni 2020 'Een (t)huis een 
toekomst' De Aanpak voor Dak- en Thuislozen 2020-2021; 
4. Kennis te nemen van Visie Opvang Kwetsbare groepen 'Van Opvang 
naar Wonen' van de Centrumgemeente Dordrecht 2020-2025; 
5. Kennis te nemen van concept verslag regionaal Bestuurlijk Overleg 
Beschermd Wonen en Opvang d.d. 10 juli 2020. 


