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Vergaderdatum 27 oktober 2020 

Aanwezig R.W.J. Melissant-Briene;D. van Zanten;E.C.M. Kraaijeveld;J.P. van der 
Geest;R. van Doesburg;C. Bos;A. van der Sloot 

Openbaar Ja 

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z/20/676656 - 709653 

Onderwerp Warmtenet Gildenwijk raadinformatiebrief 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit De bijgevoegde raadsinformatiebrief aangaande de status van de 
ontwikkelingen rond de realisatie van een warmtenet Gildenwijk te 
versturen naar de raad met inachtneming van de wijzigingen met 
mandaat van wethouder Kraaijeveld.  

 
 

Zaak / doc nr Z/20/672988 - 715777 

Onderwerp Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 20-10-2020 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1.Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 20-10-2020 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/692633 - 715588 

Onderwerp Presentatie I&O sessie gemeenteraad 5 november door stichting Jeugd 
en Jongerenwerk Midden Holland 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1.Kennis te nemen van de presentatie die de stichting Jeugd-en 
Jongeren werk Midden Holland geeft in de sessie van de gemeenteraad 
op 5 november 2020 met inachtneming van de wijzigingen met mandaat 
van wethouder Van Doesburg. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/690915 - 715109 

Onderwerp Verstrekken van mondkapjes aan minima 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. Akkoord te gaan met het verstrekken van mondkapjes aan cliënten van 
de Voedselbank. 
2. Hiervoor herbruikbare mondkapjes te laten maken door 



kleermakers/naaiateliers in Gorinchem. 
3. Akkoord te gaan met de beantwoording van de schriftelijke vragen van 
de fractie CDA over het verstrekken van mondkapjes aan/via 
voedselbanken met inachtneming van de wijzigingen met mandaat van 
wethouder Kraaijeveld. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/691281 - 715575 

Onderwerp Beantwoording art.50 vragen FvM-CU-SGP-VVD inzake Linge II Zuid / 
De Nieuwste Doelen 

Afdeling Team Opgaven 

Genomen besluit Akkoord te gaan met bijgaande beantwoording met inachtneming van de 
wijzigingen met mandaat van wethouder Van Doesburg en wethouder 
Van Zanten. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/689217 - 708891 

Onderwerp Uitwerking onderzoek naar nieuwe aanbesteding Huishoudelijke 
Ondersteuning 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. In samenwerking met de gemeente Molenlanden een nieuwe 
aanbesteding voor te bereiden voor de Wmo maatwerkvoorziening 
Huishoudelijke Ondersteuning op basis van p x q (in plaats van 
resultaatsfinanciering) en het Normenkader HHM (als grondslag onder de 
indicatiestelling) 
2. In te stemmen met 1 januari 2022 als geplande ingangsdatum 
3. De bestaande overeenkomsten met aanbieders huishoudelijke 
ondersteuning per 1 januari 2022 op te zeggen 
4. De adviesorganen te betrekken bij het vervolgtraject 
5. Kennis te nemen van de eindrapportage van de werkgroep 
6. In te stemmen met bijgesloten raadsinformatiebrief 
7. De financiele gevolgen (eenmalig € 157.500 ten laste van de Reserve 
sociaal domein) via de tussenrapportage 2021 ter besluitvorming voor te 
leggen aan de gemeenteraad. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/681340 - 714145 

Onderwerp Dienstverlening Overeenkomst DGenJ deeltaken WVGGZ en 
overeenkomst gegevensverwerking WVGGZ 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. Akkoord gaan met aangaan dienstverleningsovereenkomst met de 
DGenJ voor de uitvoering van de deeltaken hoorplicht en zorgmachtiging 
op grond van de WVGGZ; 
2. Akkoord gaan met het sluiten van een convenant gegevensverwerking 
met de DGenJ ten behoeve van de uitvoering van de deeltaken hoorplicht 
en zorgmachtiging op grond van de WVGGZ. 

 
 



Zaak / doc nr Z/20/678337 - 715240 

Onderwerp AB-vergadering Regio AV 29 oktober 2020 

Afdeling Strategisch adviseurs 

Genomen besluit 1. In te stemmen met het advies in de annotatie t.b.v. de AB-vergadering 
Regio AV d.d. 29 oktober 2020 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/689976 - 714654 

Onderwerp Presentatie I&O-sessie Begroting 2021 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de presentatie voor de I&O-sessie van de Begroting 
2021, met inachtneming van de wijzigingen met mandaat van wethouder 
van Zanten. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/684477 - 715298 

Onderwerp Beslissing op bezwaarschrift van de heer M.J. Langhout inzake 
omgevingsvergunning Kortendijk 129 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit  
Het bezwaarschrift inzake de omgevingsvergunning voor het plaatsen 
van dakramen aan de Kortendijk 129 te Gorinchem:  

1. Ontvankelijk te verklaren; 
2. Ongegrond te verklaren en het besluit van 23 juni 2020 in stand te 

laten. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/692227 - 714881 

Onderwerp Voortgang Internationale Betrekkingen 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Akkoord te gaan met verzending van bijgaande RIB over internationale 
betrekkingen met inachtneming van de wijzigingen met mandaat van 
burgemeester Melissant. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/687201 - 715069 

Onderwerp Beslissing op bezwaarschrift van Fit4U inzake ventvergunning Het 
IJsmanneke N.V. 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Het bezwaarschrift inzake de aan het IJsmanneke N.V. verleende 



ventvergunning:  

1. Ontvankelijk te verklaren; 
2. Ongegrond te verklaren en het besluit van 8 juli 2020 in stand te 

laten. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/677355 - 715126 

Onderwerp RIB 21-10-2020 Avres dienstverlening tijdens de corona-crisis 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. Akkoord te gaan met de verzending van bijgevoegde 
raadsinformatiebrief naar de gemeenteraad. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/690512 - 712668 

Onderwerp Septembercirculaire gemeentefonds 2020 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit De gemeenteraad voor te stellen om 
 
1. De financiële gevolgen van de septembercirculaire 2020 te verwerken 
in een begrotingswijziging, te weten  

a. Een bedrag van € 224.926 toe te voegen aan het 
begrotingssaldo 2020 

b. De geoormerkte budgetten toe te voegen aan de desbetreffende 
begrotingsonderdelen 

c. Als gevolg van de extra middelen voor jeugd in 2022 een bedrag 
van € 400.000 toe te voegen aan het begrotingssaldo van 2022.  

2. De 5e tranche TOZO van € 474.000 te verwerken in een 
begrotingswijziging. 

 
 

Zaak / doc nr Z/19/671354 - 715138 

Onderwerp Spelregels externe inhuur personeel 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Bijgaande raadsinformatiebrief versturen met inachtneming van de 
wijzigingen met mandaat van wethouder Van Doesburg. 

 
 

Zaak / doc nr Z/19/436257 - 715090 

Onderwerp Verzoek tot verzending raadsinformatiebrief: aanmelding van ‘de vleugels 
van Gorinchem’ voor de Crisis- en herstelwet 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 



Genomen besluit Bijgevoegde raadsinformatiebrief, inclusief bijlage, te verzenden 


