
BESLUITENLIJST (DEFINITIEF)  
 
 

Vergaderdatum 12 oktober 2021 

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

Openbaar Ja 

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z/20/685053 - 771299 

Onderwerp I&O Participatie 28 oktober 2021 

Afdeling Strategisch adviseurs 

Genomen besluit 1.In te stemmen met bijgaande presentatie en door te geleiden aan de 
raad, met mandaat aan wethouder Van Doesburg voor het doorvoeren 
van evt. laatste wijzigingen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/719626 - 771904 

Onderwerp Tijdelijke noodopvang 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1.Toestemming te verlenen aan de noodopvang van 300 vluchtelingen 
voor maximaal 4 weken in het voormalig belastingkantoor aan de 
Vroedschapstraat. 
2.Het raadsvoorstel met inachtneming van de wijzigingen onder mandaat 
van wethouder Van Doesburg naar de raad door te geleiden.  

 
 

Zaak / doc nr Z/20/675256 - 771340 

Onderwerp Onafhankelijk juridisch advies over aanbestedingsplicht De Nieuwe 
Doelen 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van het onafhankelijk juridisch advies over een 
eventuele aanbesteding van de exploitatie van De Nieuwe 
Doelen. 

2. In te stemmen met het verzenden van bijgaande 
raadsinformatiebrief, inclusief het onafhankelijk juridisch advies 
met inachtneming van de wijzigingen onder mandaat van 
wethouder Van Zanten. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/699084 - 771898 



Onderwerp De Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 5-10-2021 vast te stellen 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1.De Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 5-10-2021 vast te stellen 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/719117 - 770433 

Onderwerp Addendum op het Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Gorinchem, 
wijziging inkoopdrempels en rol AAC 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit 1.Akkoord te gaan met het addendum op het gemeentelijk inkoop- en 
aanbestedingsbeleid 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/719075 - 771091 

Onderwerp Beëindiging opdracht GCM 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van de brief van Stichting Gorinchem 
Citymarketing van 29 juni 2021. 

2. Bijgaande brief vast te stellen als reactie op de brief genoemd 
onder beslispunt 1. 

3. De intentie uit te spreken om voor 2022 opnieuw een 
dienstverleningsovereenkomst met Stichting Gorinchem 
Citymarketing af te sluiten, waarbij de inhoud, randvoorwaarden 
en financiële consequenties nader uitgewerkt en in een separaat 
voorstel aan u voorgelegd worden. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/716924 - 771321 

Onderwerp Presentatie I&O-sessie Begroting 2022 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de bijgevoegde presentatie voor de I&O-sessie van 
de Begroting 2022 met inachtneming van de wijzigingen onder mandaat 
van wethouder Van Zanten.  

 
 

Zaak / doc 
nr Z/19/434574 - 757836 

Onderwerp Accountantscontrole 2022 

Afdeling Concerncontrol 

Genomen 
besluit 

1. Voor kennisgeving aan te nemen het raadsvoorstel om: 

1.1. De accountantscontrole 2022 te laten uitvoeren door Publieke Sector Accountants 



(PSA), door gebruik te maken van de optie tot verlenging in de overeenkomst met 
PSA. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/717382 - 766295 

Onderwerp Beleidsregels gebiedsontzegging gemeente Gorinchem 

Afdeling Team Veiligheid en Toezicht 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van het burgemeestersbesluit tot vaststelling van de 
beleidsregels met betrekking tot de toepassing van artikel 2:78 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gorinchem. 
2. Kennis te nemen van de raadsinformatiebrief over het 
burgemeestersbesluit.  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/711447 - 771111 

Onderwerp Beslissing op bezwaarschrift inzake last onder dwangsom huisvesting 
arbeidsmigranten Albert Verweystraat 22 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Het bezwaarschrift inzake het besluit tot het opleggen van een last onder 
dwangsom in verband met de overtreding van het geldende 
bestemmingsplan door de huisvesting van arbeidsmigranten aan de 
Albert Verweystraat 22 te Gorinchem:  

1. Ontvankelijk te verklaren; 
2. Ongegrond te verklaren, het besluit van 28 april 2021 in stand te 

laten en het verzoek om vergoeding van de proceskosten af te 
wijzen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/718332 - 771346 

Onderwerp Collegevoorstel Reserve Duurzaamheid 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de I&O presentatie Reserve Duurzaamheid voor 28 
oktober 2021 met inachtneming van de wijzigingen onder mandaat van 
wethouder Kraaijeveld.  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/709216 - 746417 

Onderwerp Handleiding en uitvoeringsprotocol Social Return on Investment 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. Akkoord te gaan met de handleiding Social Return on Investment 
als addendum op het huidige inkoopbeleid van de gemeente 
Gorinchem; 

2. Akkoord te gaan met het uitvoeringsprotocol Social Return on 



Investment als addendum op het huidige inkoopbeleid van de 
gemeente Gorinchem. 


