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Zaak / doc nr Z/21/703219 - 757166 

Onderwerp Gespreksverslag overleg gemeente met het COA 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. Bijgaande raadsinformatiebrief vast te stellen en door te geleiden naar 
de gemeenteraad met inachtneming van de wijzigingen onder mandaat 
van wethouder Van Doesburg.  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/712658 - 754613 

Onderwerp Het vaststellen van het vlagprotocol 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Vaststellen van het vlagprotocol van de gemeente Gorinchem onder 
voorbehoud dat de fractievoorzitters akkoord gaan met het vlagprotocol. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/701381 - 756732 

Onderwerp Agenda van de vergadering van het Algemeen Bestuur van de DG&J d.d. 
8 juli 2021 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit In te stemmen met het advies van het kernteam ZHZ t.b.v. het AB van de 
DG&J d.d. 8 juli a.s. inclusief het bijbehorende ambtelijke advies voor 
Gorinchem met inachtneming van de wijzigingen onder mandaat van 
wethouder Kraaijeveld.  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/699084 - 756706 

Onderwerp Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 29-06-2021 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1.Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 29-06-2021 



 
 

Zaak / doc nr Z/21/705322 - 756446 

Onderwerp Afwijking Inkoop- en aanbestedingsbeleid ten behoeve van de 
bouwbegeleiding van het i_lab. 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1.In te stemmen met een afwijking op het Inkoop- en 
aanbestedingsbeleid ten behoeve van de bouwbegeleiding door BBN 
 voor de huisvesting i_lab. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/700858 - 756398 

Onderwerp Annotatie Agenda AB OZHZ 8 juli 2021 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Instemmen met van de ambtelijke annotatie bij de vergaderpunten van 
de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van de Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid (OZHZ), d.d. 8 juli 2021 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/700376 - 755287 

Onderwerp Annotatie bestuursvergadering GR Waardlanden d.d. 8 juli 2021 en 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Waardlanden 
Reinigingsbedrijf BV. 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Bijgevoegde annotatie met inachtneming van de wijzigingen onder 
mandaat van wethouder Van der Geest vast te stellen als basis voor de 
inbreng van de bestuursvergadering van Waardlanden en de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders van Waardlanden BV d.d. 8 juli 2021, 
waarvan de agenda en stukken zijn bijgevoegd. 
  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/713142 - 756284 

Onderwerp Beslissing op bezwaar verleende standplaatsvergunning Het 
Goudhaantje 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Het bezwaarschrift d.d. 28 juni 2021 inzake de verleende 
standplaatsvergunning voor de verkoop van gegrilde kip, kipvleugels en 
braadworst op het parkeerterrein aan de Koningin Wilhelminalaan te 
Gorinchem:  

1. Kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren.  

 
 



Zaak / doc nr Z/21/712212 - 753381 

Onderwerp Collegevoorstel: kennisname en vaststelling beleidsregels Wet Bibob en 
artikel 13b van de Opiumwet. 

Afdeling Team Veiligheid en Toezicht 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de Beleidslijn Wet Bibob gemeente Gorinchem 
(bevoegdheid college en burgemeester). 

2. In te stemmen met de Beleidslijn Wet Bibob vastgoed gemeente 
Gorinchem (bevoegdheid college). 

3. Kennis te nemen van de Beleidsregels met betrekking tot de 
toepassing van artikel 13b van de Opiumwet inzake woningen en 
lokalen (bevoegdheid burgemeester). 

4. In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief met 
inachtneming van de wijzigingen onder mandaat burgemeester 
Melissant.  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/699290 - 755842 

Onderwerp GR Avres: AB vergadering 8 juli 2021 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. Kennis nemen van de agenda en bijbehorende documenten voor 
de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GR Avres op 8 
juli 2021. 

2. Vaststellen van het kernteamadvies als basis voor de inbreng van 
de AB-leden in de vergadering. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/712829 - 754985 

Onderwerp Kennisname vaststelling Beleidsregels Tijdelijke wet maatregelen covid-
19 

Afdeling Team Veiligheid en Toezicht 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van de Beleidsregels Tijdelijke wet maatregelen 
covid-19. 
2. Kennis te nemen van de bijgevoegde raadsinformatiebrief. 
  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/712445 - 753987 

Onderwerp Kostenbeheersing sociaal domein 2021 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1 Gefaseerd in de periode tweede helft 2021 eerste helft 2022 een zestal 
onderzoeken te verrichten naar besparingsmogelijkheden; 
2 Bezuinigingen op werkzaamheden die politiek gevoelig zijn en 
werkzaamheden waarop wordt ingezet aan de voorkant om kosten aan 
de achterkant te besparen vooralsnog niet in te zetten. 



 
 

Zaak / doc nr Z/21/712890 - 756525 

Onderwerp Raadsinformatiebrief Gelijke Kansen Gorinchem 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. Bijgaande raadsinfomatiebrief vast te stellen en door te geleiden naar 
de gemeenteraad, met inachtneming van de wijzigingen onder mandaat 
van wethouder Van Doesburg.  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/711892 - 755267 

Onderwerp Raadsvragen 'Beperking van afval van wegwerpbekers' 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. De bijgevoegde beantwoording van de raadsvragen van de fractie Van 
Maaren inzake 'beperking van afval van wegwerpbekers' vast te stellen.  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/711887 - 755349 

Onderwerp Schriftelijke vragen van de Fractie van Maaren, inzake beheersing 
ongedierte en of knaagdieren in de stad. 

Afdeling Team Stadsbeheer 

Genomen besluit 1. In te stemmen met bijgaande schriftelijke beantwoording van de 
schriftelijke vragen van Fractie van Maaren, inzake beheersing 
ongedierte en of knaagdieren in de stad. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/676656 - 753476 

Onderwerp Warmteakkoord warmtenet Gildenwijk 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Het warmteakkoord tussen HVC, Poort6 en gemeente Gorinchem te 
ondertekenen. 
2. Wethouder Kraaijeveld te machtigen het warmteakkoord namens het 
college te ondertekenen. 
3. Bovenstaande punten met inachtneming van de wijzigingen onder 
mandaat van wethouder Kraaijeveld.  
  


