
BESLUITENLIJST (DEFINITIEF)  
 
 

Vergaderdatum 7 december 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/21/699290 - 779982 

Onderwerp GR Avres: AB vergadering 9 december 2021 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. Kennis nemen van de agenda voor de vergadering van het Algemeen 
Bestuur van de GR Avres op 9 december 2021 
2. Kennis nemen van bijgevoegde documenten behorend bij het 
agendapunt "Ambitiedocument Avres". 
3. Vaststellen van het kernteamadvies ten behoeve van het AB Avres van 
9 december inclusief het bijbehorende ambtelijke advies voor Gorinchem. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/699084 - 780195 

Onderwerp De Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 30-11-2021 vast te stellen. 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1.De Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 30-11-2021 vast te stellen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/717811 - 779922 

Onderwerp Beslissing op bezwaarschrift Manspeaker Advocatuur vanwege verleende 
urgentieverklaring 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Het bezwaarschrift inzake het verlenen van een urgentieverklaring om bij 
het toewijzen van een woning uit het woningaanbod voorrang te krijgen:  

1. Ontvankelijk te verklaren; 
2. Ongegrond te verklaren en het besluit van 23 juli 2021 in stand te 

laten. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/713292 - 777493 

Onderwerp Beslissing op bezwaarschriften inzake het verlenen van een 
omgevingsvergunning voor het wijzigen van een vergunning voor het 



plaatsen van twee windmolens op het Windpark Groote Haar te 
Gorinchem 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit De bezwaarschriften inzake het verlenen van een omgevingsvergunning 
voor het wijzigen van een vergunning voor het plaatsen van twee 
windmolens op het Windpark Groote Haar te Gorinchem: 

1. Ontvankelijk te verklaren; 
2. Ongegrond te verklaren en het besluit van 7 juni 2021 in stand te 

laten. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/721731 - 778445 

Onderwerp Gladheidbestrijding in winterperiode 2021/2022 in Gorinchem 

Afdeling Team Stadsbeheer 

Genomen besluit 1.In te stemmen met het uitvoeringsplan gladheidbestrijding, alsmede de 
(primaire) strooiroute's voor de winterperiode 2021/2022 in de gemeente 
Gorinchem 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/721789 - 778028 

Onderwerp Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Gorinchem 
2022 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. De Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente 
Gorinchem 2022 vast te stellen met als ingangsdatum 1 januari 2022 
2. De pgb tarieven en de vergoedingen te indexeren met 2,7% 
3. De Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente 
Gorinchem 2021 (1e wijziging) in te trekken per 1 januari 2022 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/710777 - 776267 

Onderwerp Overzicht nevenfuncties college van Burgemeester en wethouders versie 
december 2021 

Afdeling Concerncontrol 

Genomen besluit 1. In te stemmen met bijgaand overzicht Nevenfuncties van leden van het 
college van Burgemeester en Wethouders met in acht neming van de 
wijzigingen onder mandaat van de burgemeester. 
2. In te stemmen met de publicatie op de website van de gemeente 
Gorinchem, met in acht neming van de wijzigingen onder mandaat van de 
burgemeester. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/722570 - 779219 



Onderwerp Zienswijze op de zevende wijziging van de gemeenschappelijke regeling 
Dienst Gezondheid & Jeugd 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. U wordt voorgesteld om een zienswijze kenbaar te maken aan de 
Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) op de voorgenomen zevende 
wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling 
2. Deze zienswijze per brief te versturen aan de DG&J 


