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Zaak / doc nr Z/21/714271 - 766437 

Onderwerp Wensen & bedenkingen initiatiefvoorstel ‘Ambtelijke bijstand duaal 
(in)geregeld’ 

Afdeling Strategisch adviseurs 

Genomen besluit 1. Gebruik te maken van de gelegenheid om wensen en bedenkingen te 
uiten op het VVD initiatiefvoorstel 'Ambtelijke bijstand duaal (in)geregeld' 
2. De gemeenteraad in kennis te stellen van deze wensen en 
bedenkingen middels bijgaande raadsinformatiebrief 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/699084 - 766980 

Onderwerp Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 31-08-2021 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 31-08-2021 met 
inachtneming van de wijzigingen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/688339 - 766302 

Onderwerp Beslissing op bezwaarschrift inzake afwijzing aanvraag Wmo-
voorzieningen 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Het bezwaarschrift inzake het besluit tot het afwijzen van de aanvraag 
voor ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning 2015 (Wmo 2015):  

1. Ontvankelijk te verklaren; 
2. Ongegrond te verklaren en het besluit van 27 juli 2020 in stand te 

laten en in de beslissing op bezwaar aan te vullen met de 
uitbreiding van de indicatie huishoudelijke ondersteuning met de 
bouwstenen 'Het kunnen beschikken over primaire 
levensbehoefte' en 'Het beschikken over maaltijden'.  

 
 



Zaak / doc nr Z/21/714226 - 766225 

Onderwerp Beslissing op bezwaarschrift inzake verlenen mandaat voor het 
toekennen van een plek in de openbare ruimte aan Gorinchemse sport- 
en beweegaanbieders om op veilige wijze te sporten 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit  
Het bezwaarschrift inzake het besluit van 16 maart 2021 tot het verlenen 
van mandaat aan twee ambtenaren voor het toekennen van een plek in 
de openbare ruimte, om op een veilige en gestructureerde wijze te 
sporten:  

1. Kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren; 
2. Het besluit van 16 maart 2021 op de juiste wijze bekend te maken 

in het Gemeenteblad. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/715555 - 761831 

Onderwerp burgemeestersvoorstel: Deelname Pilot Digitaal Rijbewijs Aanvragen per 
1 oktober 2021 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit De burgemeester stemt in met:  

1. Deelname aan de pilot Digitaal Aanvragen Rijbewijs per 1 oktober 
2021; 

2. De bevestigingsbrief aan de RDW; 
3. Publicatie in het gemeenteblad; 
4. De consequentie dat vermindering van de inkomsten van 

gemeenteleges van rijbewijzen meegenomen wordt in de turap 
2022; 

5. Bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze aan de raad te 
verzenden. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/691129 - 764747 

Onderwerp I&O ISB 16 september 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. In te stemmen met bijgevoegde presentatie voor de I&O ISB op 16 
september 2021; 
2. Akkoord te gaan met de verzending van de bijlagen 'Overzicht 
activiteiten run 2', 'Infographics van de zes kansen' en de 
'Mijlpalenplanning 
van de run 2 en 3' naar de raad; 
3. Wethouder Kraaijeveld te machtigen om eventuele wijzigingen in de 
presentatie door te voeren. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/710037 - 748482 



Onderwerp Mandaat en machtiging meldingsformaliteiten zeeschepen Gemeente 
Gorinchem 

Afdeling Team Veiligheid en Toezicht 

Genomen besluit  
1. In te stemmen met het overdragen van het mandaat 
meldingsformaliteiten zeeschepen aan het Havenbedrijf Rotterdam voor 
onbepaalde tijd. 
2. De raad bij de eerstvolgende maandwijziging voor te stellen hiervoor 
een begrotingswijziging vast te stellen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/717358 - 765713 

Onderwerp Nadere regel cultuureducatie en cultuurparticipatie 2021 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. Vaststellen van de nadere regel cultuureducatie en 
cultuurparticipatie 2021; 

2. In te trekken van de nadere regel cultuureducatie en 
cultuurparticipatie 2020. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/714357 - 766450 

Onderwerp Wijkschouw zorgt voor verbinding 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit Bijgaande raadsinformatiebrief inzake Wijkschouw zorgt voor verbinding 
vast te stellen en door te geleiden naar de raad met inachtneming van de 
wijzigingen onder mandaat van wethouder Van Doesburg.  


