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Openbaar Ja 

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z/21/719167 - 770430 

Onderwerp Benoeming van de heer G. Biesheuvel tot 2e directeur van ROM-S 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit 1. Kennisnemen van het besluit van de aandeelhoudersvergadering 
ROM-S om de heer G. Biesheuvel te benoemen tot 2e directeur ROM-S 
met ingang van 1 oktober 2021 
2. De kosten voor de inzet van de heer Biesheuvel te declareren bij de 
ROM-S BV 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/716924 - 768457 

Onderwerp Begroting 2022 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de voorliggende Begroting 2022; 
2. In te stemmen met de belastingverordeningen; 
3. De subsidieplafonds 2022 voor de subsidies waar nadere regels 

voor gelden vast te stellen overeenkomstig de subsidiebedragen 
zoals genoemd in de programma’s in de Begroting 2022; 

4. Deze subsidies onder voorbehoud van de vaststelling van de 
Begroting 2022 door de gemeenteraad bekend te maken 
volgens de in de Subsidieverordening 2020 genoemde wijze; 

5. In te stemmen met de BIEO 2022; 
6. In te stemmen met de stresstest; 
7. In te stemmen met het persbericht over de begroting (wordt 

nagezonden) 
8. Bovenstaande punten van zaak Z716924/D-768457 conform 

met inachtneming van de wijzigingen onder mandaat van 
wethouder Van Zanten. 

Vervolgens de gemeenteraad voor te stellen om: 
1. De Begroting 2022 vast te stellen; 
2. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2023-2025; 
3. In te stemmen met de investeringen voor het begrotingsjaar 2022 en 
de bijbehorende investeringsbudgetten beschikbaar te stellen 
4. De volgende verordeningen vast te stellen: 
a. Legesverordening 2022; 
b. Verordening lijkbezorgingsrechten 2022; 
c. Verordening precariobelasting 2022; 
d. Verordening rioolbelasting 2022; 



e  Verordening afvalstoffenheffing 2022; 
f.  Verordening hondenbelasting 2022; 
g. Verordening roerende zaakbelasting 2022; 
h. Verordening onroerende zaakbelasting 2022 
i.  De 1e wijziging parkeerverordening 2021 
5. De besluitvorming over de Begroting 2022 te verwerken in de 
eerstvolgende begrotingswijziging 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/699084 - 770662 

Onderwerp De Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 28-09-2021 vast te stellen. 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1.De Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 28-09-2021 vast te stellen.  

 
 

Zaak / doc nr Z/19/420565 - 769826 

Onderwerp Plan van aanpak Molenvliet, drie bestemmingsplannen. 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Besluiten tot het starten van drie bestemmingsplanprocedures 
voor Molenvliet, conform de memo 'Plan van aanpak Molenvliet, 
drie bestemmingsplannen'. 

2. De raadsinformatiebrief, Z/19/420565 D-769861, 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/21/718056 - 770380 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen CU-SGP over de Schooldakrevolutie 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit In te stemmen met bijgaande schriftelijke beantwoording van de 
schriftelijke vragen van de CU-SGP over de Schooldakrevolutie (regeling 
zonnepanelen schoolgebouwen). 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/716793 - 769897 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen VVD fractie inzake Afval in - slimme- 
prullenbakken 

Afdeling Team Stadsbeheer 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de bijgaande schriftelijke beantwoording. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/690221 - 769811 



Onderwerp Beslissing op bezwaar verleende omgevingsvergunning kappen bomen 
nabij Plantsoen 20a en 20b 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Het bezwaarschrift inzake de verleende omgevingsvergunning voor het 
kappen van bomen nabij Plantsoen 20a en 20b te Gorinchem:  

1. Ontvankelijk te verklaren; 
2. Ongegrond te verklaren en het besluit van 1 september 2020 in 

stand te laten, maar de wijziging van het aantal te vellen 
houtopstanden in de beslissing op het bezwaarschrift op te 
nemen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/719136 - 770306 

Onderwerp I&O Grote Ruimtelijke Projecten 7 oktober 2021 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de bijgevoegde presentatie voor de I&O 
Grote ruimtelijke projecten op 7 oktober 2021.  

2. Wethouder Van Doesburg te machtigen om eventuele 
wijzigingen in de presentatie door te voeren. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/719005 - 769957 

Onderwerp Presentatie Afbakenen Jeugdhulp - Raad 7 oktober 2021 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de bijgevoegde concept presentatie voor de I&O 
Afbakenen Jeugdhulp op 7 oktober 2021 en (de eventueel gewijzigde 
versie) door te geleiden naar de raad. 
2. Wethouder Kraaijeveld te machtigen om eventuele wijzigingen in de 
presentatie door te voeren. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/717192 - 770062 

Onderwerp RMA Opgave 6: economie en innovatie 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit 1. In te stemmen met bijgaand memo RMA Opgave 6: Economie en 
innovatie. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/716561 - 770216 

Onderwerp Schriftelijke vragen SP inzake Strafkorting bijstand d.d. 9 augustus 2021. 

Afdeling Team Samenleving 



Genomen besluit In te stemmen met bijgaande beantwoording schriftelijke vragen 
inzake Strafkorting bijstand en deze door te geleiden aan de raad  

 
 

Zaak / doc nr Z/20/682776 - 770344 

Onderwerp Stopzetten noodfonds en subsidieregeling sociaal ondernemerschap. 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit 1. Besluiten tot het stopzetten van het Noodfonds voor ondernemers die 
tussen wal en schip vallen en van de subsidieregeling sociaal 
ondernemerschap. 
2. Bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen en door te geleiden 
naar de raad. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/704831 - 767958 

Onderwerp Verlengen van de aangepaste annuleringsvoorwaarden voor cruisevaart 

Afdeling Team Veerdienst en haven 

Genomen besluit Tot en met 31 december 2022 de aangepaste annuleringsvoorwaarden 
voor de cruisevaart te continueren.  


