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Vergaderdatum 28 september 2021 
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Openbaar Ja 

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z/21/719071 - 770135 

Onderwerp RIB ontwikkeling begrotingssaldo 2021 en verder 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. Bijgevoegde raadsinformatiebrief over de Ontwikkeling begrotingssaldo 
2021 en verder  vast te stellen 
  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/717229 - 768709 

Onderwerp Beantwoording Schriftelijke vragen van de fractie fractie Gorcum Actief 
inzake onderhoud groen stadswallen. 

Afdeling Team Stadsbeheer 

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

 
 

Zaak / doc nr Z/20/687499 - 769368 

Onderwerp Regionale Adaptatiestrategie 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de Regionale Adaptatie Strategie Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden (A5H). 
2. De Regionale Adaptatie Strategie Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 
(A5H) te gebruiken als bouwsteen voor verdere invulling van lokaal 
klimaatadaptatie beleid.  
3. Verder te gaan met de regionale samenwerking voor uitvoering van de 
Regionale Adaptatie Strategie. 
4. De raadsinformatiebrief over de voortgang van klimaatadaptatie in de 
regio en de gemeente Gorinchem vast te stellen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/699084 - 769454 

Onderwerp De Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 21-09-2021 vast te stellen 

Afdeling Team Dienstverlening 



Genomen besluit 1.De Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 21-09-2021 vast te stellen met 
inachtneming van de wijzigingen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/701381 - 769627 

Onderwerp Agenda van de vergadering van het Algemeen Bestuur van de DG&J d.d. 
30 september 2021 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit In te stemmen met het advies van het kernteam ZHZ t.b.v. het AB van de 
DG&J d.d. 30 september 2021 inclusief het bijbehorende ambtelijke 
advies voor Gorinchem. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/717958 - 768211 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen D66 m.b.t. mantelzorgregelingen 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. Bijgaande beantwoording op de schriftelijke vragen van D66 over de 
mantelzorgregelingen vast te stellen en door te geleiden aan de raad.  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/708260 - 744393 

Onderwerp Kenbaar maken standpunt deelname aan NLDelta 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit 1.In te stemmen met bijgevoegde brief aan NLDelta. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/699091 - 769029 

Onderwerp Mutatieverzoek Moties 

Afdeling Strategisch adviseurs 

Genomen besluit 1. Memo vast te stellen en door te geleiden aan de agendacommissie 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/699093 - 769030 

Onderwerp Mutatieverzoek toezeggingen 

Afdeling Strategisch adviseurs 

Genomen besluit 1. Memo vast te stellen en door te geleiden aan de agendacommissie 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/703900 - 768367 



Onderwerp Pilot gezinsmigranten 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de uitvoering van de pilot gezinsmigranten.  
2. Bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen en door te 

geleiden naar de gemeenteraad 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/684266 - 752582 

Onderwerp Raadsvoorstel Afstemming controleplan 2021 kaders 
rechtmatigheidsverantwoording 2022 

Afdeling Concerncontrol 

Genomen besluit 1. De raad door middel van bijgaand raadsvoorstel Afstemming 
controleplan 2021 en kaders rechtmatigheidsverantwoording 2022 voor te 
stellen om: 
1.1 In te stemmen met het controleplan 2021; 
1.2 Als aandachtspunten vanuit de raad toe te voegen [nog in te vullen na 
I&O van 28 oktober 2021]; 
1.3 De norm voor de goedkeuringstolerantie ten aanzien van fouten bij de 
controle te handhaven op 1 procent van de totale lasten, inclusief dotaties 
reserves; 
1.4 De norm voor de goedkeuringstolerantie ten aanzien van 
onzekerheden bij de controle te handhaven op 3 procent van de totale 
lasten, inclusief dotaties reserves; 
1.5 De norm voor de rapporteringstolerantie te handhaven op € 100.000 
per post; 
1.6 Het controleprotocol, normenkader rechtmatigheid gemeente 
Gorinchem 2021, vast te stellen; 
1.7 De vastgestelde kaders voor de rechtmatigheidsverantwoording 2021 
te hanteren voor de rechtmatigheidsverantwoording 2022, zijnde: 
a. De raad stelt het normenkader rechtmatigheid jaarlijks in het 
betreffende controlejaar vast gelijktijdig met het controleplan van de 
accountant; 
b. De raad stelt jaarlijks de verantwoordingsgrens 
rechtmatigheidsverantwoording vast gelijktijdig met het normenkader 
rechtmatigheid; 
c. Voor de verantwoordingsgrens rechtmatigheidsverantwoording wordt 
voor 2022 uitgegaan van 3% van de totale lasten, inclusief dotaties 
reserves; 
d. De raad wordt in de paragraaf Bedrijfsvoering geïnformeerd over de 
rechtmatigheidsverantwoording, waarbij ook onrechtmatigheden, niet 
zijnde begrotingsonrechtmatigheden, boven de € 100.000 per post 
worden toegelicht. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/717323 - 769320 

Onderwerp Raadsvoorstel Notitie Reikwijdte en Detailniveau 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. In te stemmen met het raadsvoorstel voor de Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau (NRD) 
  



 
 

Zaak / doc nr Z/21/713410 - 758105 

Onderwerp Uitvoeringsplan Regionaal Maatschappelijke Agenda 2022 

Afdeling Strategisch adviseurs 

Genomen besluit 1. In te stemmen met het Uitvoeringsplan Regionaal Maatschappelijke 
Agenda 2022 met uitzondering van de uren voor 
landschapsontwikkeling 
2. In te stemmen met het inzetten van 50 uren voor 
landschapsontwikkeling in plaats van de gevraagde 200 uren 
3. In te stemmen met een correctie van het Uitvoeringsplan Regionaal 
Maatschappelijke Agenda 2021 door akkoord te gaan om €68412 over 
te hevelen naar de diverse budgetten 
4. In te stemmen met het verwerken van deze administratieve correctie 
in een begrotingswijziging en de maandwijziging voor de raad 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/689970 - 755903 

Onderwerp Vaststelling Verordening fysieke leefomgeving en overige verordeningen 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit 1. De Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Gorinchem 2021 
middels bijgevoegd raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de 
gemeenteraad.  
2. De Parkeerverordening gemeente Gorinchem 2021 middels 
bijgevoegd raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de 
gemeenteraad. 
3. De Marktverordening gemeente Gorinchem 2021 middels bijgevoegd 
raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad. 
4. De Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gorinchem 2021 
middels bijgevoegd raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de 
gemeenteraad. 
5. De Beheersverordening Lingehaven gemeente Gorinchem 2021 
middels bijgevoegd raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de 
gemeenteraad. 
6. De Afvalstoffenverordening gemeente Gorinchem 2021 middels 
bijgevoegd raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de 
gemeenteraad. 
7. De Beheersverordening Begraafplaatsen gemeente Gorinchem 2021 
middels bijgevoegd raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de 
gemeenteraad. 


