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Vergaderdatum 5 januari 2021 

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/20/675256 - 726901 

Onderwerp Presentatie I&O kaders uitvraag De Nieuwe Doelen 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit 1. In te stemmen met het gebruik van bijgevoegde presentatie t.b.v. de 
I&O over de kaders van de uitvraag van De Nieuwe Doelen op 7 januari 
2021 met inachtneming van de wijzigingen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/696171 - 723623 

Onderwerp Vaststellen verordening Klachtbehandeling 2021 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit De raad voor te stellen om bijgevoegde concept Verordening 
Klachtbehandeling Gemeente Gorinchem 2021 vast te stellen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/672988 - 726723 

Onderwerp Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 15-12-2020 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1.Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 15-12-2020 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/694253 - 726717 

Onderwerp Mutatieverzoek toezeggingen 31 december 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 21 januari 2021. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/688965 - 726719 



Onderwerp Mutatieverzoeken moties 31 december 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 21 januari 2021 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/697188 - 723574 

Onderwerp Planning 2021 zienswijzen begroting 2022, Jaarstukken 2020 en 
risicoprofiel gemeenschappelijke regelingen 

Afdeling Concerncontrol 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van de memo Planning 2021 zienswijzen begroting 
2022, Jaarstukken 2020 en risicoprofiel gemeenschappelijke regelingen; 
2. Akkoord te gaan met de bijgevoegde voorzet planning 2021 zienswijze 
begroting 2020, Jaarstukken 2020 en risicoprofiel gemeenschappelijke 
regelingen ten behoeve van de agendacommissie. 
3. Akkoord te gaan met de bijgevoegde uitgaande brief aan de Dienst 
Gezondheid en Jeugd met het verzoek om de controleverklaring 2020 
tijdig toe te sturen, met inachtneming van de wijzigingen; 
4. Geen aparte herinneringsbrief aan alle besturen van de 
gemeenschappelijke regelingen met het verzoek om tijdige inzending van 
de concept-begroting en Jaarstukken te versturen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/692633 - 724867 

Onderwerp Presentatie jongerenwerk 'de nieuwe opdracht' 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. Akkoord te gaan met de presentatie over de doorontwikkeling van het 
jongerenwerk. 
2. Mandaat te verlenen aan wethouder Ro van Doesburg om de 
presentatie naar aanleiding van actuele informatie aan te passen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/678080 - 724001 

Onderwerp Raadinformatiebrief stand van zaken ontwikkeling nieuw Afval- en 
Grondstoffenbeleid 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit Kennis te nemen van de uniforme raadinformatiebrief en deze, net als de 
andere aan de GR Waardlanden deelnemende gemeenten, door te 
sturen naar de gemeenteraad. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/697454 - 724038 

Onderwerp Raadsinformatiebrief Aanpak Een tegen alleen zijn (toezegging 267) 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 



Genomen besluit 1.In te stemmen met het verzenden van bijgevoegde raadsinformatiebrief 
inzake aanpak Eén tegen alleen zijn. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/690670 - 725955 

Onderwerp Raadsinformatiebrief Consultatie houtskoolschets Acute zorg 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1.Instemmen met bijgevoegde Raadsinformatiebrief stand van zaken 
consultatie Houtskoolschets Acute zorg die op 24-12-2020 naar de raad 
is verstuurd met akkoord van het college. 
2.Het besluit is in de vergadering van 5 januari 2021 bekrachtigd.   

 
 

Zaak / doc nr Z/20/677355 - 725334 

Onderwerp RIB 17-12-2020 Avres dienstverlening tijdens de corona-crisis 

Afdeling Team Samenleving 

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

 
 

Zaak / doc nr Z/20/697141 - 723504 

Onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening 2021 en Verordening winkeltijden 
2021. 

Afdeling Team Veiligheid en Toezicht 

Genomen besluit 1. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel, waarin de 
gemeenteraad wordt voorgesteld om de Algemene Plaatselijke 
Verordening gemeente Gorinchem 2021 vast te stellen. 

2. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel, waarin de 
gemeenteraad wordt voorgesteld om de Verordening winkeltijden 
gemeente Gorinchem 2021 vast te stellen. 

3. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel, waarin de raad 
wordt voorgesteld om de Algemene Plaatselijke Verordening 
gemeente Gorinchem 2019 in te trekken. 

4. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel, waarin de raad 
wordt voorgesteld om de Verordening winkeltijden gemeente 
Gorinchem 2018 in te trekken. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/675061 - 697972 

Onderwerp Vissteigers Tiende Penninglaan 

Afdeling Team Stadsbeheer 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van de recente vervanging van de vissteigers 
Tiende Penninglaan met het oog op de veiligheid van de 
gebruikers; 



2. Op basis van artikel 5 'autorisatiebeleid begroting en 
investeringsbudgetten financiële verordening gemeente 
Gorinchem 2020' (achteraf) in te stemmen met de noodzakelijke 
vervanging van de vissteigers Tiende Penninglaan ad €30.000; 

3. De lasten te dekken uit het investeringsbudget Vissteiger Dr. 
Schoyerstraat (€ 77.589);  

4. Het restant van het investeringsbudget ad € 47.589 vrij te laten 
vallen en de financiële gevolgen hiervan te verwerken in de 
Jaarstukken 2020; 

5. De raad hierover te informeren via de Jaarstukken 2020 
(toelichting op investeringen). 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/682776 - 725024 

Onderwerp Uitwerking Re-activatieplan Economie ivm Corona door nadere 
regelingen 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Akkoord te gaan met de nadere regelingen m.b.t. vouchers, initiatieven 
en sociaal ondernemerschap; 
2. Akkoord te gaan met de Raadsinformatiebrief met inachtneming van de 
wijzigingen onder mandaat van wethouder Van der Geest. 


