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Vergaderdatum 19 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/20/683379 - 727970 

Onderwerp Maatschappelijk Accommodatiebeleid - projectplan en I&O raad d.d. 4-2-
2021 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. Akkoord te gaan met het projectplan Kadernota Maatschappelijk 
Accommodatiebeleid Gorinchem (bijgevoegd) 
 
2. Akkoord te gaan met het verzenden aan de raad van de begeleidende 
memo ter voorbereiding van de I&O sessie van 4 februari 2021 over het 
maatschappelijk accommodatiebeleid (bijgevoegd) 
 
3. Akkoord te gaan met de presentatie (in Powerpoint) om te houden 
tijdens de I&O sessie van 4 februari 2021 (bijgevoegd) met inachtneming 
van de wijzigingen onder mandaat van wethouder Van Zanten. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/698848 - 728189 

Onderwerp Wensen & bedenkingen van college B&W bij initiatiefvoorstel CDA 'Klaar 
voor de start na Corona' 

Afdeling Team Opgaven 

Genomen besluit 1. Gebruik te maken van de gelegenheid om wensen en 
bedenkingen te uiten op het CDA initiatiefvoorstel 'Klaar voor de 
start na corona!' 

2. Het initiatiefvoorstel 'Klaar voor de start na corona' positief te 
ontvangen, met enkele wensen en bedenkingen bij de mogelijke 
uitwerking van het initiatiefvoorstel. 

3. De gemeenteraad in kennis te stellen van deze wensen en 
bedenkingen middels bijgaande raadsinformatiebrief 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/694526 - 727719 

Onderwerp Raadsinformatiebrief start Fixi app voor meldingen openbare ruimte 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1. Akkoord te gaan met het verzenden van bijgaande RIB aan de raad 



over de start van de Fixi app voor de meldingen in de openbare ruimte”.  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/699084 - 728294 

Onderwerp Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 12-01-2021 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1.Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 12-01-2021 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/698868 - 727939 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen fracties SP, VVD, CU/SGP en GA 
inzake subsidiëring van een transitieproject Peeriscoop 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit Akkoord te gaan met de beantwoording van bijgaande schriftelijke vragen 
(Z/20/698868 /D-727389). 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/692796 - 727501 

Onderwerp Beleidsregels standplaatsen en venten Gorinchem 

Afdeling Team Veiligheid en Toezicht 

Genomen besluit 1. De Beleidsregels standplaatsen en venten Gorinchem vast te stellen; 
2. De gemeenteraad via bijgaande rib over deze vastgestelde 
beleidsregels te informeren. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/695903 - 727999 

Onderwerp Raadsinformatiebrief Plan van Aanpak Transitievisie Warmte 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit De bijgevoegde raadsinformatiebrief aangaande het Plan van Aanpak om 
te komen tot een Transitievisie Warmte voor de gemeente Gorinchem te 
versturen naar de raad. 

 
 

Zaak / doc nr Z/19/438515 - 727926 

Onderwerp Raadsvoorstel beleidsdocument Inburgering 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. In te stemmen met raadsvoorstel beleidsdocument Inburgering. 

 
 



Zaak / doc nr Z/20/698163 - 727332 

Onderwerp Zienswijze op Winternota 2021 van Avres 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. Akkoord te gaan met het raadsvoorstel en bijbehorende zienswijze op 
de Winternota 2021 van Avres met inachtneming van de wijzigingen 
onder mandaat van wethouder Kraaijeveld en wethouder Van Zanten. 
2. Kennis te nemen van het addendum op het jaarplan 2021 van Avres. 


