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Vergaderdatum 1 juni 2021 

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

Openbaar Ja 

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z/21/709252 - 750228 

Onderwerp Schriftelijke vragen toename aantal honden en hondenpoep 

Afdeling Team Stadsbeheer 

Genomen besluit 1. In te stemmen met bijgaande schriftelijke beantwoording. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/695005 - 750327 

Onderwerp Accountantsverslag jaarrekening 2020 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. Vaststellen van de bestuurlijke reactie op het definitieve 
controleverslag en de controleverklaring van de accountant, over de 
jaarrekening 2020 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/709256 - 750209 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen Stroomstoring en stroomnet 
Gorinchem - Gorcum Actief 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Bijgevoegde beantwoording op schriftelijke vragen van Gorcum Actief 
over de stroomstoring en stroomnet van Gorinchem vast te stellen 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/701148 - 740422 

Onderwerp Uitkomst inventarisatie- en adviesrapportage voorzieningen 
volkstuinvereniging "Ons Geluk" 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. Het parkeerterrein bij volkstuinencomplex Ons Geluk te herstellen 
met puinverharding in combinatie met drainage; 

2. Hieraan als voorwaarde te verbinden het actualiseren van de 
huurovereenkomst en het overdragen van de naastgelegen 
individuele tuintjes per 1-1-2022; 



3. In afstemming met de portefeuillehouder zullen de eventuele 
verdere aan te leggen voorzieningen worden verdisconteerd in 
de huurprijs. Eventuele mogelijkheden t.a.v. zelfwerkzaamheid 
worden daarbij betrokken.  

4. De kosten van € 60.000 voor het herstellen van het parkeerterrein 
te dekken uit het budget uitvoering coalitieakkoord, hiervoor bij de 
eerstvolgende maandwijziging een begrotingswijziging aan de 
raad voor te leggen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/699084 - 749894 

Onderwerp Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 25-05-2021 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1.Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 25-05-2021 met 
inachtneming van de wijzigingen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/688879 - 728796 

Onderwerp Werken in het stadhuis van de toekomst 

Afdeling Team Informatie en Ondersteuning 

Genomen besluit 1. Bijgaand raadsvoorstel vast te stellen en door te geleiden ter 
behandeling in de gemeenteraad met het verzoek  € 150.000,-- 
beschikbaar te stellen voor het doen van aanpassingen in het stadhuis 
voor de korte termijn. 
2. Het budget beschikbaar te stellen ten laste van het begrotingssaldo 
2021 en dit te verwerken in een begrotingswijziging. 
3. In te stemmen met bijgaande presentatie voor 3 juni a.s. met 
inachtneming van de wijzigingen onder mandaat van wethouder Van 
Doesburg.  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/709497 - 748776 

Onderwerp Onderzoek Meldingen Openbare Ruimte 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1. instemmen met de bestuurlijke reactie op de conclusies en 
aanbevelingen van de Rekenkamercommissie; 
2. instemmen met de verzending van de bijgevoegde bestuurlijke reactie 
naar de Rekenkamercommissie. 
3. Bovenstaande punten met inachtneming van de wijzigingen onder 
mandaat van wethouder Van der Geest.  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/710257 - 749113 

Onderwerp Mandaatbesluit Avres voor gebruik ESF subsidietoets 



Afdeling Team Advies 

Genomen besluit 1. In te stemmen met het mandaatbesluit t.b.v. gebruik van de ESF 
subsidietoets door Avres. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/678080 - 748808 

Onderwerp Definitief raadsvoorstel nieuw afval- en grondstoffenbeleid 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. De raad met bijgaand raadsvoorstel voor te stellen het nieuwe afval- en 
grondstoffenbeleid vast te stellen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/703084 - 749308 

Onderwerp Beslissing op bezwaarschrift omgevingsvergunning wijziging dakopbouw 
Het Geuzenhuis 8 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Het bezwaarschrift inzake de verleende omgevingsvergunning voor het 
plaatsen van een dakopbouw aan Het Geuzenhuis 8 te Gorinchem:  

1. Ontvankelijk te verklaren; 
2. Ongegrond te verklaren en het besluit van het college van 18 

januari 2021 in stand te laten. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/697188 - 748880 

Onderwerp Presentatie zienswijzen en risicomatrix gemeenschappelijke regelingen 
I&O 3 juni 2021 

Afdeling Concerncontrol 

Genomen besluit De bijgevoegde presentatie Zienswijzen en risicomatrix 
gemeenschappelijke regelingen voor de I&O van 3 juni 2021 vast te 
stellen met inachtneming van de wijzigingen onder mandaat van 
portefeuillehouder. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/704016 - 746779 

Onderwerp Raadsinformatiebrief Van Zomerenlaan 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit Bijgevoegde raadsinformatiebrief over het bouwplan Van Zomerenlaan 
vast te stellen.  


