
BESLUITENLIJST (DEFINITIEF)  
 
 

Vergaderdatum 16 november 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/20/683379 - 775660 

Onderwerp Kadernota Maatschappelijk Accommodatiebeleid Gorinchem (KMAG) 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de Kadernota Maatschappelijk 
Accommodatiebeleid Gorinchem (KMAG); 

2. De raad conform bijgaand raadsvoorstel voor te stellen om de 
kadernota maatschappelijk accommodatiebeleid Gorinchem 
(KMAG) vast te stellen. 

3. Beslispunten bij registratie Z/20/683379 zijn conform met 
inachtneming van de wijzigingen onder mandaat van wethouder 
Van Zanten.  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/721089 - 775778 

Onderwerp Aanwijzingsbesluit Heffingsambtenaar 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit  
1. Mevrouw M.L.S. Renes per 16 november 2021 aan te wijzen als 
heffingsambtenaar van de gemeente Gorinchem, op grond van artikel 
231, lid 2, onderdeel b van de Gemeentewet. 
2. De aanwijzing van de heer R. Keereweer als heffingsambtenaar per 16 
november 2021 in te trekken. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/721090 - 775805 

Onderwerp Aanwijzingsbesluit Invorderingsambtenaar 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. De heer C.A. van Lamoen per 16 november 2021 aan te wijzen als 
invorderingsambtenaar van de gemeente Gorinchem, op basis van artikel 
231, lid 2, onderdeel c van de Gemeentewet. 
2. De aanwijzing van als invorderingsambtenaar van de heer R. 
Keereweer per 16 november 2021 in te trekken 

 
 



Zaak / doc nr Z/21/699084 - 776659 

Onderwerp De Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 9-11-2021 vast te stellen. 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1.De Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 9-11-2021 vast te stellen.  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/707939 - 775959 

Onderwerp Rolverdeling gemeenteraad en college onder de Omgevingswet 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. De presentatie inzake de rolverdeling tussen gemeenteraad en college 
onder de Omgevingswet vast te stellen. 
2. Het proces m.b.t. bovengenoemd onderwerp vast te stellen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/19/436257 - 776577 

Onderwerp Presentatie I&O 18 november inzake Linge 2 Zuid 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de bijgaande presentatie over de Nota van 
Uitgangspunten voor Linge 2 Zuid die is opgesteld voor het I&O op 18 
november 2021. 
2. Te besluiten dat de presentatie door wethouder R. van Doesburg mag 
worden aangepast na vaststelling.  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/720314 - 776583 

Onderwerp Schriftelijke vragen vanuit de raad over "jongeren in de schulden" 19 
oktober 2021 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. De schriftelijke vragen over "jongeren in de schulden" te beantwoorden 
conform bijgevoegde beantwoording met inachtneming van de 
wijzigingen onder mandaat van wethouder Kraaijeveld.  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/720412 - 776544 

Onderwerp Schriftelijke vragen vanuit de raad over 'Uithuisplaatsingen onder 
gedupeerden toeslagenaffaire' 20 oktober 2021 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. De schriftelijke vragen over "uithuisplaatsingen onder gedupeerden 
toeslagenaffaire" te beantwoorden conform bijgevoegde beantwoording. 

 
 



Zaak / doc nr Z/21/718954 - 775646 

Onderwerp Uittredings- en opheffingsregeling GR Avres en wijziging GR, 
bankregelement Avres en uittredings- en opheffingsregeling GR Avres en 
wijziging GR 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen bij de 
uittredings- en opheffingsregeling Avres; 

2. In te stemmen met de wijziging van de GR Avres 
3. De raad om toestemming te vragen voor de wijziging van de GR 

Avres, zoals bedoeld onder 2.; 
4. De raad voor te stellen om in te stemmen met de wijziging van de 

GR Avres; 
5. De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen bij 

de verordening individuele inkomenstoeslag Avres; 
6. De raad voor te stellen het Bankregelement Avres 2016 in te 

trekken en het Bankregelement Avres 2021 vast te stellen.  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/721305 - 776316 

Onderwerp Woningbouwplanning t/m 2030 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Raadsinformatiebrief nummer Z/21/721305 D-776374 over de 
woningbouwplanning t/m 2030 vast te stellen. 


