
BESLUITENLIJST (DEFINITIEF)  
 
 

Vergaderdatum 14 september 2021 

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

Openbaar Ja 

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z/21/717201 - 765413 

Onderwerp Voorontwerp bestemmingsplan 'van Zomerenlaan' 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. In te stemmen met het starten van de uniforme openbare procedure 
voor het voorontwerp bestemmingsplan 'van Zomerenlaan', 
NL.IMRO.0512.BP2020195.  
2. Vaststellen dat de inspraak- en vooroverlegprocedure op kunnen 
starten, inclusief een inloopavond.  
3. Raadsinformatiebrief, Z/21/717201 D-765883 vast te stellen met 
inachtneming van de wijzigingen onder mandaat van wethouder Van 
Doesburg. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/699084 - 767905 

Onderwerp In te stemmen met de vaststelling van de Openbare Besluitenlijst B&W 
d.d. 7-09-2021 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1.In te stemmen met de vaststelling van de Openbare Besluitenlijst B&W 
d.d. 7-09-2021 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/714596 - 764781 

Onderwerp Afwijken van het toezicht- en handhavingbeleid Kinderopvang inzake 
oudercommissie 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. Goedkeuring te geven aan een alternatieve ouderraadpleging in 
afwijking van het toezicht- en handhavingsbeleid Kinderopvang; 

2. Houders kinderopvang op de hoogte te brengen van deze 
afwijking.  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/717772 - 767500 



Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen inzake opvang van statushouders / 
vluchtelingen 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit In te stemmen met beantwoording van de schriftelijke vragen inzake 
opvang van statushouders / vluchtelingen met inachtneming van de 
wijzigingen onder mandaat van wethouder Van Doesburg.  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/717237 - 767532 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van de fracties VVD, CU/SGP, GA en 
Van Maaren inzake de stand van zaken De Nieuwe Doelen 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit 1. Bijgevoegde beantwoording van de artikel 50 vragen van de 
fracties VVD, CU/SGP, GA en Van Maaren inzake de stand van 
zaken De Nieuwe Doelen vast te stellen met inachtneming van de 
wijzigingen onder mandaat van wethouder Van Zanten. 

2. Bijgevoegde beantwoording van de technische vragen over De 
Nieuwe Doelen tijdens de I&O van 2 september 2021 vast te 
stellen met inachtneming van de wijzigingen onder mandaat van 
wethouder Van Zanten.  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/717316 - 765735 

Onderwerp Inkoopstrategie en aanmeldingsdocumenten maatwerkvoorziening 
Huishoudelijke Ondersteuning 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de opgestelde inkoopstrategie en onderliggende 
stukken 
2. In te stemmen met de opgestelde Raadsinformatiebrief met 
inachtneming van de wijzigingen onder mandaat van wethouder 
Kraaijeveld.  
3. De contractmanager Wmo te mandateren om de overeenkomsten na 
gunning namens de gemeente Gorinchem aan te gaan met beoogde 
aanbieders 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/713995 - 757697 

Onderwerp Instellen Strategisch Informatieoverleg 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit 1. Akkoord te gaan met het instellen van het Strategisch 
Informatieoverleg Gorinchem; 

2. In te stemmen met de voorgestelde werkwijze waarin het SIO 
voorbereidt, signaleert en adviseert met betrekking tot 
informatiemanagement, informatiebeheer en 
informatiebeveiliging.  



 
 

Zaak / doc nr Z/21/716923 - 767517 

Onderwerp Tussentijdse rapportage 2021 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de tussentijdse rapportage 2021.  
2. De gemeenteraad d.m.v. raadsvoorstel voor te stellen om:  
    a. de tussentijdse rapportage 2021 vast te stellen;  
    b. een bedrag van € 430.000 te onttrekken aan de reserve Sociaal 
domein;    
    c. een bedrag van € 70.000 toe te voegen aan de algemene reserve;  
    d. de financiële consequenties te verwerken in een 
begrotingswijziging.  
3. Punten 1 en 2 van zaak Z 716923/D 767517 zijn akkoord met 
inachtneming van de wijzigingen onder mandaat van wethouder Van 
Zanten.  

 
 

Zaak / doc nr Z/20/682367 - 752378 

Onderwerp Uitkomsten burgerpeiling 2021 

Afdeling Concerncontrol 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van Waar Staat Je Gemeente 
burgerpeiling 2021; 
2. De aandachtspunten inzake het Woon- en leefklimaat en de relatie 
Inwoner - gemeente te betrekken bij de bestaande activiteiten; 
3. In te stemmen met de raadspresentaties ''Uitkomsten burgerpeiling'' 
en ''Vertaling uitkomsten burgerpeiling naar Gorinchem'' voor de I&O op 7 
oktober met inachtneming van de wijzigingen onder mandaat van 
wethouder Kraaijeveld en gemeentesecretaris H. Kromkamp. 
4. In de begroting 2022 de indicatoren uit de burgerpeiling 2021 per 
thema op te nemen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/684266 - 752793 

Onderwerp Voortgangsrapportage actiepunten Administratieve Organisatie en 
Interne controle september 2021 

Afdeling Concerncontrol 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van de bijgevoegde voortgangsrapportage 
Administratieve Organisatie en Interne controle september 2021. 


