
BESLUITENLIJST (DEFINITIEF)  
 
 

Vergaderdatum 2 februari 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/20/678562 - 730392 

Onderwerp Aanpassing zienswijze wijziging begroting 2021 Gemeenschappelijke 
Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GR DG&J) voor 
Serviceorganisatie Jeugd ZHZ (na IenO/BenA 28 januari 2021) 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de aanvullingen op de zienswijze en aan de 
gemeenteraad voorleggen. 

2. De op 18 februari als hamerstuk te behandelen zienswijze als 
concept te sturen aan het bestuur van de GR DGenJ ZHZ. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/676656 - 730295 

Onderwerp Technische vragen CDA betreffende warmtenet Gildenwijk d.d. 25 januari 
2021 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Akkoord te gaan met bijgaande beantwoording vragen vanuit CDA. 
2. Akkoord te gaan met het versturen van de antwoorden naar de raad. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/677704 - 729289 

Onderwerp Collegevoorstel Coronanieuwsbrief 17 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Akkoord te gaan met de inhoud van de Corona nieuwsbrief deel 17 met 
inachtneming van de wijzigingen onder mandaat van burgemeester 
Melissant. 
  

 
 

Zaak / doc nr Z/20/682776 - 729813 

Onderwerp Maatregelen en acties Economie ivm Corona 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 



Genomen besluit 1. In te stemmen met de presentatie die zal worden gegeven tijdens de 
I&O d.d. 11 februari 2021. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/700059 - 729345 

Onderwerp Machtigingsbesluit Hersteloperatie Kinderopvangtoeslagaffaire 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. Akkoord te gaan met de machtiging van de 
Belastingdienst/Toeslagen om gedupeerden te benaderen in kader van 
de hersteloperatie toeslagenaffaire 
2. Akkoord te gaan met de ondertekening van de 
verwerkersovereenkomst en de gebruikersvoorwaarden van het portaal 
van de Belastingdienst/Toeslagen in kader van de gegevensoverdracht 
tussen Belastingdienst/Toeslagen en de (onder)gemachtigde 
3. Verleent de machtiging en de uitoefening van de in de machtiging 
genoemde werkzaamheden door aan de gemeenschappelijke regeling 
Avres 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/699084 - 729741 

Onderwerp Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 26-01-2021 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 26-01-2021 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/693514 - 728498 

Onderwerp Evaluatie 'de Kracht van Sport 2017-2021' 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. Kennis nemen van de bijgevoegde Factsheet ‘Evaluatie de Kracht van 
Sport 2017-2021’ en het bijgevoegde evaluatierapport ‘Evaluatie de 
Kracht van Sport 2017-2021’.   
2. Instemmen met het behouden van het fundament van ‘de Kracht van 
Sport 2017-2021’. Hiermee wordt gedoeld op de titel en de vijf pijlers. 
3. Instemmen met bijgevoegde presentatie voor de I&O Evaluatie 
Sportbeleid op 11 februari 2021.  

 
 

Zaak / doc nr Z/20/677221 - 728829 

Onderwerp Gedeeltelijke huurkwijtschelding 4e kwartaal 2020 voor commerciële 
huurders 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. De helft van de huur over de maanden oktober, november en 
december 2020 kwijt te schelden voor de huurders uit de horecabranche 
(3x) en de maatschappelijk ondernemer (1x). 



2. De helft van de huur over de maand december 2020 kwijt te schelden 
voor de huurders uit de retailbranche (2x). 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/698177 - 729397 

Onderwerp Informatie financieel toezicht begroting 2021 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. De raad informeren over de reactie van het college op de 
begrotingsbrief die wij ontvangen hebben van de provincie door middel 
van bijgevoegde informatiebrief 
2. Wethouder van Zanten het mandaat te geven om mogelijke tekstuele 
aanpassingen aan te brengen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/699091 - 729657 

Onderwerp Mutatieverzoek moties 

Afdeling Overige 

Genomen besluit Akkoord te gaan met het plaatsen van bijgaande memo door de griffie bij 
de ingekomen stukken van de raad van 18-02-2021 met inachtneming 
van de wijzigingen.  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/699093 - 729806 

Onderwerp Mutatieverzoek toezeggingen 

Afdeling Overige 

Genomen besluit Akkoord te gaan met het plaatsen van bijgaande memo door de griffie bij 
de ingekomen stukken van de raad van 18 februari 2021 met 
inachtneming van de wijzigingen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/700350 - 729581 

Onderwerp Raadsinformatiebrief van het college m.b.t. het AED-netwerk en de 
werkgroep Hartveiligwonen Gorinchem mede n.a.v. toezegging 249. 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit Instemmen met het verzenden van bijgevoegde raadsinformatiebrief. 


