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Zaak / doc nr Z/20/672988 - 713411 

Onderwerp Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 6-10-2020 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1.Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 6-10-2020 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/689976 - 712550 

Onderwerp Begroting 2021 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de voorliggende Begroting 2021; 
2. In te stemmen met de belastingverordeningen; 
3. In te stemmen met de BIEO 2021; 
4. In te stemmen met de stresstest; 
5. In te stemmen met het persbericht over de begroting (wordt 

nagezonden); 
6. De wethouder Financiën te mandateren eventuele wijzigingen 

door te voeren, alvorens de stukken worden aangeboden aan de 
gemeenteraad. 
  

Vervolgens de gemeenteraad voor te stellen om:  

1. De Begroting 2021 vast te stellen; 
2. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2022-2024; 
3. In te stemmen met de investeringen voor het begrotingsjaar 2021: 

a. De bijbehorende investeringsbudgetten beschikbaar te stellen 
b. Voor het IAC het budget pas beschikbaar te stellen na 
afzonderlijke besluitvorming 

4. De volgende verordeningen vast te stellen: 
a. Legesverordening 2021; 
b. Verordening lijkbezorgingsrechten 2021; 
c. Verordening precariobelasting 2021; 
d. Verordening marktgelden 2021; 
e. Verordening rioolbelasting 2021; 
f. Verordening afvalstoffenheffing 2021; 
g. Verordening hondenbelasting 2021; 
h. Verordening roerende zaakbelasting 2021; 
i. Verordening onroerende zaakbelasting 2021; 
j. De 3e wijziging parkeerverordening 2019. 



5. De verordening tot intrekking van de kadegelden vast te stellen; 
6. De aangekondigde bijstelling van het gemeentefondsaccres, 

zoals vermeld in de inleiding, te corrigeren op het 
meerjarenbegrotingssaldo. 

7. De besluitvorming over de Begroting 2021 te verwerken in de 
eerstvolgende begrotingswijziging. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/691289 - 713087 

Onderwerp Winterterrassen horeca 2020/2021 

Afdeling Team Veiligheid en Toezicht 

Genomen besluit 1. In te stemmen met een verlenging van de tijdelijke horecaterrassen tot 
en met 1 april 2021 en daarbij de werkwijze en het kader zoals verwoord 
in bijgevoegde memo 
"Winterterrassen Horeca"  (bijlage 1) toe te passen met inachtneming van 
de wijzigingen met mandaat van gemandateerde wethouder. 
2. In het geval van maatwerk een gemandateerde wethouder namens het 
college te laten besluiten; 
3. De leges vergunningen voor zover de aanvraag valt onder het 
gezamenlijke Winterterrassenplan, op het lastenbudget Corona te 
boeken. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/690146 - 711315 

Onderwerp Adhesieverklaring t.b.v. subsidieaanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit 
2021-2024 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit 1. In te stemmen met bijgaand concept subsidieaanvraag 
Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024. 

2. Wethouder Van Zanten te mandateren voor het tekenen van de 
adhesieverklaring. 

3. De financiële gevolgen te verwerken in de eerste Turap van 2021. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/686070 - 708585 

Onderwerp Aanbieden Informatiebrief aan raad over Koop lokaal met kerst 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de invulling van een kerstpakket in deze vorm. 
2. De raad te informeren via bijgaande raadsinformatiebrief waarmee aan 
de motie 'koop lokaal' invulling is gegeven, met inachtneming van de 
wijzigingen met mandaat van wethouder Kraaijeveld. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/676016 - 712861 

Onderwerp Annotatie Bestuursvergadering Waardlanden dd 15 oktober 2020 



Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit  
1) Kennis te nemen van de stukken behorende bij de 
bestuursvergadering van de GR Waardlanden d.d. 15 oktober 2020; 
2) Kennis te nemen van de ambtelijke annotatie bij de vergaderpunten 
van de bestuursvergadering van de GR Waardlanden d.d. 15 oktober 
2020. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/689666 - 712322 

Onderwerp beantwoording schriftelijke vragen Gorcum Actief over projecten in de 
Haarwijk 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen 
overeenkomstig bijgevoegde concept beantwoording en de 
gemeenteraad hierover schriftelijk te informeren. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/678182 - 712937 

Onderwerp Economische visie 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van het rapport ‘Bouwstenen voor een economische 
strategie Regio Alblasserwaard – Vijfheerenlanden’ (juli 2020, Stec). 
2. Kennis te nemen van het rapport ‘Economische Foto Gemeente 
Gorinchem’ en de bijbehorende bijlage (augustus 2020, ARCUSplus) 
3. In te stemmen met de presentatie die zal worden gehouden tijdens de 
I&O d.d. 29 oktober 2020 met inachtneming van de wijzigingen met 
mandaat van wethouder Van der Geest.  

 
 

Zaak / doc nr Z/20/676291 - 685861 

Onderwerp Sleutelbeleid gemeentelijke gymzalen 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. Instemmen met het overstappen op digitale toegangsverstrekking bij 
gemeentelijke gymzalen 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/691110 - 712864 

Onderwerp Zienswijze op Zomernota 2020 van Avres 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. Akkoord te gaan met het raadsvoorstel en bijbehorende zienswijze op 
de Zomernota 2020 van Avres. 
2. Mandaat te verlenen aan wethouder Kraaijeveld om het raadsvoorstel 
aan te passen.  




