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Openbaar Ja 

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z/21/711806 - 773934 

Onderwerp Raadsinformatiebrief plan van aanpak dierplaagbeheersing 

Afdeling Team Stadsbeheer 

Genomen besluit 1. In te stemmen met het plan van aanpak voor de duurzame 
aanpak van dierplagen in Gorinchem; 

2. Voor de aanpak van dierplagen structureel een budget van 
€ 25.000 beschikbaar te stellen; 

3. De structurele lasten ad € 25.000 te dekken uit de structurele 
budgetruimte op het taakveld 73 Afval (Compostering); 

4. De financiële gevolgen te verwerken in een begrotingswijziging 
5. De raad te informeren via de bijgaande (concept) 

raadsinformatiebrief. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/699084 - 774636 

Onderwerp De Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 26-10-2021 vast te stellen. 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit De Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 26-10-2021 vast te stellen.  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/719419 - 771202 

Onderwerp Septembercirculaire gemeentefonds 2021 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit De gemeenteraad voor stellen om: 
1. De gevolgen van de septembercirculaire 2021 te verwerken in een 
begrotingswijziging en daarbij 
a. Het positieve resultaat 2021 van € 659.025 toe te voegen aan het 
begrotingssaldo 2021; 
b. De financiële middelen met een specifieke bestemming voor 2021-
2025 te verrekenen op de verschillende beleidsterreinen. 
2. De definitieve besluitvorming over de inzet van de extra jeugdmiddelen 
te laten plaatsvinden op basis van een separaat raadsvoorstel. 

 
 



Zaak / doc nr Z/21/719586 - 774235 

Onderwerp Beantwoording raadsvragen fractie D66 inzake arbeidsomstandigheden 
in de thuiszorg 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. In te stemmen met bijgaande beantwoording en door te geleiden aan 
de raad. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/718756 - 774502 

Onderwerp I&O presentatie 11 november 2021 - Regionaal en lokaal aan de slag met 
klimaatadaptatie 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1.In te stemmen met de presentatie over de RAS en LAS voor de I&O 
van 11 november 2021 met inachtneming van de wijzigingen onder 
mandaat van wethouder Kraaijeveld.  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/708020 - 772360 

Onderwerp Lobbybrief Rijk inzake RES 1.0 - oktober 2021 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Akkoord te gaan met de namens de RES-regio Alblasserwaard te 
versturen lobbybrief aan de formateurs inzake RES 1.0 

2. De gemeenteraad hierover te informeren middels 
bijgaande raadsinformatiebrief met inachtneming van de 
wijzigingen onder mandaat van wethouder Kraaijeveld.  

 
 

Zaak / doc nr Z/20/693893 - 772453 

Onderwerp Uitvoeringsprogramma RES 1.0 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. In te stemmen met het uitvoeringsprogramma onder voorbehoud van 
instemming van de raad met de inzet van de reserve duurzaamheid; 
2. Raadsinformatiebrief  Z/20/693893 D-774399 over 
Uitvoeringsprogramma RES 1.0 vast te stellen, met inachtneming van de 
wijzigingen onder mandaat van wethouder Kraaijeveld. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/717316 - 774273 

Onderwerp Voorstel tot wijziging tarief Huishoudelijke Ondersteuning 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. In te stemmen met aanpassing van het tarief Huishoudelijke 



Ondersteuning voor Gorinchem van € 31,15 naar € 31,17 voor 2022. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/682810 - 774353 

Onderwerp Voormalige schoollocatie Lange Slagenstraat e.o., concept Knarrenhof 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. De raadsinformatiebrief, nummer Z/20/682810 D-774315, over de 
stand van zaken rondom de locatie Lange Slagenstraat e.o./concept 
Knarrenhof, vast te stellen en door te geleiden naar de gemeenteraad 
met inachtneming van de wijzigingen.  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/719190 - 772951 

Onderwerp Inzet middelen voor de Proxsys Cup 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. In te stemmen om eenmalig het evenement de Proxsys Cup 
een subsidie te verstrekken van €10.000 en dit te financieren uit de 
volgende budgetten:  
- De nadere regel Stimulering gezonde leefstijl,  
- De nadere regel Jeugdsportsubsidie; 
- De subsidieregeling Initiatievenfonds; 
- Het activiteitenbudget Corona ondersteuning vanuit het Rijk. 
2. De financiële gevolgen te verwerken in een administratieve 
begrotingswijziging. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/699091 - 773252 

Onderwerp Mutatieverzoek moties 

Afdeling Strategisch adviseurs 

Genomen besluit 1. Memo vast te stellen en door te geleiden aan de agendacommissie 
met inachtneming van de wijzigingen.  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/699093 - 773254 

Onderwerp Mutatieverzoek toezeggingen 

Afdeling Strategisch adviseurs 

Genomen besluit 1. Memo vast te stellen en door te geleiden aan de agendacommissie 
met inachtneming van de wijzigingen.  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/718990 - 770234 

Onderwerp Plan van aanpak voor het actualiseren van de fraude-risico-analyse 



2021-2022 

Afdeling Concerncontrol 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van het Plan van Aanpak actualisatie fraude-risico-
analyse 2021-2022 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/694767 - 773674 

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Lingsesdijk 45, 45a en 45b 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit Onder voorbehoud dat de initiatiefnemers de exploitatieovereenkomst 
ondertekend hebben voor de vaststelling van het bestemmingsplan de 
raad voor te stellen:  

1. Het bestemmingsplan 'Lingsesdijk 45, 45a en 45b' 
(NL.IMRO.0512.BP2019191-4001) gewijzigd vast te stellen; 

2. Voor het bestemmingsplan 'Lingsesdijk 45, 45a en 45b' geen 
exploitatieplan vast te stellen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/685185 - 716154 

Onderwerp Wmo rechtmatigheid 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. Bijgaand protocol Wmo Rechtmatigheid vast te stellen 
2. De Sociale Dienst Drechtsteden aan te wijzen voor de uitvoering 

van de Wmo toezichthoudersfunctie voor rechtmatigheid 
3. Akkoord te gaan met de aansluiting bij het Informatieknooppunt 

Zorgfraude 
4. Bijgaande verwerkingsovereenkomst tussen de gemeente 

Gorinchem en VNG vast te stellen 
5. De Serviceorganisatie Jeugd ZHZ in voorkomende gevallen voor 

jeugd te machtigen om gebruik te maken van het 
Informatieknooppunt Zorgfraude 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/718902 - 774408 

Onderwerp zienswijze op Zomernota 2021 van Avres 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. In te stemmen met bijgaand raadsvoorstel voor zienswijze en 
door te geleiden aan de raad; 

2. De raad voorstellen hiervoor een begrotingswijziging vast te 
stellen. 


