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Zaak / doc nr Z/20/693579 - 717494 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen houtskoolschets van het 
ministerie van VWS 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit Akkoord gaan met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de 
fracties ChristenUnie - SGP en de fractie Stadsbelang d.d. 2 november 
2020 met inachtneming van de wijzigingen met mandaat van 
burgemeester Melissant. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/691173 - 716739 

Onderwerp Aanvulling zienswijze governance en inkoopkader Jeugd ZHZ na I&O 29 
oktober 2020 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de aanvulling op het concept zienswijze 
governance Jeugd ZHZ. 

2. In te stemmen met de aanvulling op het concept zienswijze 
inkoopkader Jeugd ZHZ. 

3. Kennis te nemen van de nadere informatie over het voornemen 
van samenvoeging van de organisatieonderdelen van de 
gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ 
(onderdeel governance). 

4. In te stemmen met de raadsvoorstellen bij de zienswijzen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/686085 - 714983 

Onderwerp Ontwikkelingen gemeentelijke gebouwen Stadhuisplein 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief, ter afwikkeling van de 
motie leegstand Stadhuisplein met inachtneming van de wijzigingen met 
mandaat van wethouder Van Zanten.  

 
 



Zaak / doc nr Z/20/691316 - 715585 

Onderwerp Oprichting Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's 

Afdeling Team Veiligheid en Toezicht 

Genomen besluit De gemeenteraad voor te stellen om 
- geen wensen en bedenkingen bekend te maken aan het algemeen 
bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-
Holland Zuid inzake deelneming in de werkgeversvereniging 
Samenwerkende Veiligheidsregio's. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/673945 - 716124 

Onderwerp GR Avres: AB vergadering 5 november 2020 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. Kennis nemen van de agenda en bijbehorende documenten voor de 
vergadering van het Algemeen Bestuur van de GR Avres op 5 november 
2020. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/691027 - 715040 

Onderwerp Exploitatie vrachtwagenparkeerterrein Spijksedijk 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. De exploitatie van het vrachtwagenparkeerterrein niet over te 
nemen; 

2. Het terrein zoveel mogelijk met de bestaande opstallen op te 
laten leveren; 

3. De gemeenteraad hierover te informeren met behulp van 
bijgevoegde raadsinformatiebrief; 

4. ROM-s te informeren over ons standpunt.  

 
 

Zaak / doc nr Z/20/677403 - 712398 

Onderwerp Besluit Informatiebeheer 2020 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit We stellen u voor: 
1. Vast te stellen het Besluit Informatiebeheer gemeente Gorinchem 2020 
(volgens bijgevoegd concept);  
2. In te trekken het Besluit Informatiebeheer Gorinchem 2007; 
3. Vast te stellen de bewaarstrategie gemeente Gorinchem (volgens 
bijgevoegd concept). 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/690447 - 711691 

Onderwerp achtervang Waarborgfonds Sociale Woningbouw 



Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Een ongelimiteerde achtervangovereenkomst tussen de gemeente 
Gorinchem en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw aan te gaan. 
2. Bijgevoegde raadsinformatiebrief over de achtervangovereenkomst 
door te sturen naar de raad. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/688965 - 716614 

Onderwerp Mutatieverzoeken moties november 2020 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1.Akkoord te gaan met het plaatsen van bijgaande memo door de griffie 
bij de ingekomen stukken voor de raad van 26 november 2020 met 
inachtneming van de wijzigingen met mandaat van de portefeuillehouder. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/672988 - 716577 

Onderwerp Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 27-10-2020 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1.Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 27-10-2020 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/693020 - 716190 

Onderwerp Raad van Vennoten van ROM-S C.V. d.d. 4 november 2020 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van bijgaande annotatie, agenda en vergaderstukken 
voor de vergadering ROM-S C.V. op 4 november 2020; 
2. Ten aanzien van de voorgestelde agenda-/beslispunten het volgende 
te besluiten: akkoord te gaan met: 
 
- Verslag van de vergadering van de Raad van Vennoten van ROM-S 
C.V. op 16 oktober 2019; 
- De herziening Grondexploitatie en Begroting 2021; 
- Voorstel tot beëindiging accountantscontrole ROM-S C.V. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/682367 - 715293 

Onderwerp Collegeonderzoek omvang steekproef burgerpeiling 2021 

Afdeling Concerncontrol 

Genomen besluit Bij de burgerpeiling 2021 uit te gaan van een grotere steekproef om 
betrouwbare uitspraken op wijkniveau te kunnen doen. 


