
BESLUITENLIJST (DEFINITIEF)  
 
 

Vergaderdatum 25 mei 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/21/699084 - 749097 

Onderwerp Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 18-05-2021 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1.Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 18-05-2021 met 
inachtneming van de wijzigingen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/708876 - 745720 

Onderwerp Inzet projectleider Kadernota Accommodatiebeleid 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. Akkoord te gaan met de tijdelijke inzet van een projectleider voor de 
Kadernota Maatschappelijke Accommodatiebeleid Gorinchem en 
professionalisering van de gemeentelijke vastgoedorganisatie tot en met 
eind 2021. 
2. De dekking voor deze tijdelijke inzet nader te onderzoeken en op een 
later moment ter besluitvorming voor te leggen aan het college.  
3. De financiële consequenties te verwerken in een begrotingswijziging. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/694685 - 747329 

Onderwerp Vrijgeven presentatie I&O raad 27 mei 2021 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Bijgevoegde presentatie vast te stellen en vrij te geven voor de I&O 
sessie met de raad op 27 mei 2021. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/709922 - 748500 

Onderwerp Algemene presentatie Bureau Openbare Verlichting 

Afdeling Team Stadsbeheer 

Genomen besluit 1.Akkoord te gaan met bijgaande presentatie van Bureau Openbare 
Verlichting met inachtneming van de wijzigingen onder mandaat van 



wethouder Van der Geest.  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/699091 - 748360 

Onderwerp Mutatieverzoek Moties 

Afdeling Strategisch adviseurs 

Genomen besluit 1. Memo vast te stellen en door te geleiden aan de Agendacommissie 
met inachtneming van de wijzigingen.  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/699093 - 748359 

Onderwerp Mutatieverzoek Toezeggingen 

Afdeling Strategisch adviseurs 

Genomen besluit 1. Memo vast te stellen en door te geleiden aan de Agendacommissie 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/675893 - 747463 

Onderwerp Raadsvoorstel herinrichting Haarsekades 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit De gemeenteraad overeenkomstig bijgaand raadsvoorstel voor te stellen 
om met inachtneming van de wijzigingen: 
1. Het Voorlopig Ontwerp voor de herinrichting van de Haarsekades vast 
te stellen; 
2. Ten behoeve van de realisatie van het project Haarsekades een 
investeringskrediet van € 2.350.000, - beschikbaar te stellen; 
3. Deze kosten te dekken vanuit de reserve infrastructuur; 
4. De financiële consequenties in een begrotingswijziging te verwerken. 
  

 
 

Zaak / doc nr Z.109299 - 747195 

Onderwerp I&O sessie huisvesting arbeidsmigranten op 3 juni 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Het memo over de huisvesting van arbeidsmigranten vast te 
stellen; 

2. De presentatie voor de I&O van 3 juni 2021 vast te stellen opdat 
deze doorgeleid kan worden naar de raad met inachtneming van 
de wijzigingen onder mandaat van wethouder Van Doesburg.  

 
 

Zaak / doc nr Z/20/695005 - 748354 



Onderwerp Jaarstukken 2020 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de jaarstukken 2020 en de gemeenteraad voor te 
stellen om:  
1.1 Na kennisnemen van de controleverklaring 2020 en 
accountantsverslag 2020 de jaarstukken over het boekjaar 2020 vast te 
stellen; 
1.2 Het resultaat over 2020 vast te stellen op € 7.496.000 positief;  
1.3 Een bedrag van € 6.793.000 te bestemmen voor 2021: 
a. Organisatie Tweede Kamer verkiezingen 2021 (prog. 1) € 68.000 
b. Weerbare organisatie en weerbaar bestuur (prog. 2) € 60.000 
c. Mobiliteit (prog .3) € 78.000 
d. Re-activatieplan (prog. 4) € 500.000 
e. Laaggeletterdheid (prog. 5) € 50.000 
f. De Kracht van Sport (prog. 6) € 68.000 
g. Herinrichting historische collectie (prog. 6) € 67.000 
h. Steunmaatregelen cultuur (prog. 6) € 206.000 
i. Renovatie en ontwikkeling De Nieuwe Doelen (prog. 6) € 128.000 
j. Restauratieplan molens (prog. 6) € 54.000 
k. Restauratie duiker Melkheul (prog. 6) € 50.000 
l. Aanwijzen gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden 
(prog. 6) € 66.000 
m. Regionale Energietransitie (prog. 8) € 466.000 
n. Transitievisie Warmte (prog. 8) € 174.000 
o. Omgevingswet implementatie (prog. 9) € 396.000 
p. Visie van de stad (prog. 9) € 22.000 
q. Monitor Zuid Holland Zuid (Overhead) € 20.000 
r. Gemeentefonds decembercirculaire 2020 (AD) € 552.000 
s. Resultaten grondexploitatie toevoegen aan reserve infrastructuur 
(prog.4-9) € 3.568.000 
t. Restantbudget Gorcums Akkoord € 200.000 
1.4 Het resultaat na bestemmingsvoorstellen ad. € 703.000 toe te voegen 
aan de algemene reserve;  
1.5 De financiële gevolgen van de resultaatbestemmingen door middel 
van een begrotingswijziging in de begroting 2021 te verwerken. 
2. De stresstest en JIEO 2020 vast te stellen.  
3. De portefeuillehouder financiën te mandateren om eventuele laatste 
aanpassingen door te voeren alvorens de aanbieding aan de 
gemeenteraad plaatsvindt.  

 
 

Zaak / doc nr Z/20/697188 - 736883 

Onderwerp Raadsvoorstel Overkoepelende zienswijzen begroting 2022, Jaarstukken 
2020 en resultaatbestemming gemeenschappelijke regelingen en 
risicomatrix 

Afdeling Concerncontrol 

Genomen besluit 1. Het bijgevoegde raadsvoorstel Overkoepelende zienswijzen begroting 
2022, Jaarstukken 2020 en resultaatbestemming 2020 
gemeenschappelijke regelingen met in begrip van de 8 zienswijze brieven 
ter instemming aan de raad aan te bieden; 
2. De bijgevoegde risicomatrix gemeenschappelijke regelingen 2021 vast 
te stellen; 
3. De bijgevoegde risicomatrix  gemeenschappelijke regelingen 2021 aan 
de raad ter bespreking in de I&O op 3 juni aan te bieden. 



4. De portefeuillehouder te mandateren om eventuele aanpassingen door 
te voeren voordat de aanbieding aan de raad plaatsvindt.  

 
 

Zaak / doc nr Z/20/681769 - 747925 

Onderwerp Regionaal plan laaggeletterdheid 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. Het Regionaal plan 'aanpak laaggeletterdheid' definitief vast te 
stellen; 

2. Bijgaande raadsinformatiebrief vast te stellen en door te geleiden 
naar de gemeenteraad.  


