
BESLUITENLIJST (DEFINITIEF)  
 
 

Vergaderdatum 24 augustus 2021 

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

Openbaar Ja 

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z/21/699084 - 765523 

Onderwerp Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 13-07-2021 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1.Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 13-07-2021 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/683379 - 764307 

Onderwerp Kadernota Maatschappelijk Accommodatiebeleid Gorinchem (KMAG) 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. Akkoord te gaan met de bijgevoegde presentaties KMAG voor de I&O 
sessie van 2 september a.s. 
2. Akkoord te gaan om bijgevoegde achtergrondinformatie - voor de I&O 
sessie van 2 september a.s. - vooraf te versturen richting de 
gemeenteraad 
3. Bovenstaande punten 1 en 2 van collegevoorstel 683379 zijn akkoord 
met inachtneming van de wijzigingen onder mandaat van wethouder Van 
Zanten. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/675256 - 763959 

Onderwerp Presentatie I&O De Nieuwe Doelen 2 september 2021 en 
raadsinformatiebrief betreft verzoek tot inzage 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit 1. Bijgevoegde presentatie over de uitvraag voor De Nieuwe Doelen 
voor de I&O van 2 september 2021 vast te stellen. 

2. De gemeenteraad alles overwegend nu geen inzage te geven 
in de inschrijvingen voor de uitvraag van De Nieuwe Doelen. 

3. De raad met bijgaande raadsinformatiebrief te informeren over 
het collegebesluit op het verzoek tot inzage in de inschrijvingen 
en de afwegingen van het college daarbij . 

4. Bovenstaande punten 1 t/m 3 bij collegevoorstel 763959 zijn 
akkoord, met inachtneming van de wijzigingen onder mandaat 
van wethouder Van Zanten. 



 
 

Zaak / doc nr Z/21/714969 - 761661 

Onderwerp Collegevoorstel beantwoording schriftelijke vragen D66 laadinfrastructuur 
in Gorinchem 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de bijgevoegde schriftelijke beantwoording 
van de vragen van D66 over laadpalen voor elektrische auto's in 
Gorinchem; 

2. De beantwoording voor verzending aan de gemeenteraad aan te 
bieden aan de griffier. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/705322 - 764692 

Onderwerp Deelname Coöperatie i_lab (vervolg) 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. Deelname aan de Coöperatie i_lab definitief vast te stellen. 
2. In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief “Definitief 

besluit deelname Coöperatie i_lab”. 
3. Wethouder J.P. van der Geest en wethouder R.P. van Doesburg 

te mandateren om namens de gemeente de acte van oprichting 
de Coöperatie i_lab U.A. tevens inhoudende de statuten te 
ondertekenen. 

4. Wethouder J.P. van der Geest en wethouder R.P. van Doesburg 
te mandateren om namens de gemeente zitting te nemen in het 
algemeen bestuur van de Coöperatie i_lab. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/713648 - 757839 

Onderwerp Schriftelijke vragen van de fractie CDA, inzake het aanleggen van een 
witte anjer perkje 

Afdeling Team Stadsbeheer 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van 
de fractie CDA, inzake het Witte Anjer Perkje met inachtneming van de 
wijzigingen onder mandaat van burgemeester Melissant.  


