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Openbaar Ja 

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z/20/685265 - 707416 

Onderwerp Raadsinformatiebrief betreffende moties lachgas en gehoorschade. 

Afdeling Team Veiligheid en Toezicht 

Genomen besluit 1. Instemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief over lachgas en 
gehoorschade. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/674779 - 708167 

Onderwerp Verlenging tijdelijke openstelling fietsenstalling Kruisstraat 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. De kosten (€ 2502,50) voor het openhouden van de stalling op 
zaterdagen vanaf 14 juli tot 1 oktober te dekken uit het budget 
“Verkeer Algemeen” (kostenplaats 602753). Benodigd budget 
wordt overgeheveld naar kostenplaats 602754 (fietsenstalling); 

2. De huidige openstelling ook na 1 oktober te continueren in ieder 
geval tot en met december 2020; 

3. De kosten (€ 2957,50) van de verlenging van de openstelling 
van de fietsenstalling op de zaterdagen vanaf 1 oktober tot 31 
december op vergelijkbare wijze te dekken uit het budget 
“Verkeer Algemeen” (kostenplaats 602753); 

4. De extra verlenging te communiceren door middel van 
bijgevoegd persbericht 

5. Bovenstaande punten met inachtneming van de wijzigingen met 
mandaat van wethouder Van der Geest. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/672988 - 708373 

Onderwerp Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 1-09-2020 

Afdeling Team Dienstverlening 

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

 
 

Zaak / doc nr Z/20/688530 - 707718 



Onderwerp Aanvullend subsidieverzoek 2020 Hospice Gorinchem 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. In verband met COVID-19 de subsidie 2020 aan Hospice Gorinchem 
e.o. eenmalig te verhogen met €  3.569,80 
2. De hardheidsclausule (artikel 21) van de Algemene 
subsidieverordening gemeente Gorinchem 2020 van toepassing te 
verklaren 
3. De kosten te dekken uit de ontvangen compensatiemiddelen van het 
rijk (1e compensatie Wmo) 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/679334 - 708031 

Onderwerp Collegevoorstel: vaststelling aanwijzingsbesluit toezichthouders Awb en 
aanwijzingsbesluit toezichthouders Drank- en Horecawet en Wet op de 
kansspelen gemeente Gorinchem. 

Afdeling Team Veiligheid en Toezicht 

Genomen besluit 1. Instemmen met de bijgevoegde aanwijzingsbesluiten toezichthouders 
Algemene wet bestuursrecht, Drank- en Horecawet en Wet op de 
kansspelen. 
2. Het hoofd van het RIEC, ter uitvoering van deze aanwijzingsbesluiten, 
een machtiging te verlenen om namens de gemeente Gorinchem de 
benodigde legitimatiebewijzen af te geven en te ondertekenen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/19/438515 - 708139 

Onderwerp Gecombineerde Europese aanbesteding Wet Educatie Beroepsonderwijs 
(WEB) en (nieuwe) Wet Inburgering 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. In te stemmen met een gecombineerde Europese aanbesteding 
formele educatietrajecten Wet Educatie Beroepsonderwijs en leerroutes 
(nieuwe) Wet Inburgering door de gemeenten Gorinchem, Molenlanden 
en Vijfheerenlanden voor de periode 2021-2022 (met verlengingsoptie). 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/685057 - 705774 

Onderwerp Principeverzoek van RED-O voor de ontwikkeling van de locatie Wellant - 
IJsbaan 455 in de Lingewijk 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Geen medewerking te verlenen aan het plan in zijn huidige 
vorm/omvang. 
2. RED-O te verzoeken met het plan meer aansluiting te zoeken bij haar 
oorspronkelijke (zorg)concept door het aantal reguliere appartementen 
aanzienlijk te verminderen of een deel daarvan te vervangen door een 
programma voor intramurale zorg. 
3. RED-O door middel van bijgevoegde concept-brief over dit besluit te 
informeren. 



 
 

Zaak / doc nr Z/20/684266 - 702464 

Onderwerp Voortgangsrapportage actiepunten Administratieve organisatie en interne 
controle september 2020 

Afdeling Concerncontrol 

Genomen besluit Kennis te nemen van de bijgevoegde voortgangsrapportage 
Administratieve organisatie en interne controle september 2020 


