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Vergaderdatum 14 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/21/699084 - 781658 

Onderwerp De Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 7-12-2021 vast te stellen 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1.De Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 7-12-2021 vast te stellen 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/708519 - 780908 

Onderwerp Raadsinformatiebrief Motie Kinderarmoede 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. Bijgaande raadsinformatiebrief vast te stellen en door te geleiden naar 
de raad. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/722403 - 779779 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen over eenzijdige huuropzegging 
volkstuinen van dhr. Hassouna van D66 Gorinchem 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. De raadsvragen over eenzijdige huuropzegging volkstuinen 
van D66 Gorinchem te beantwoorden middels bijgevoegde 
beantwoording met inachtneming van de wijzigingen onder 
mandaat van wethouder Van Zanten.  

2. De huuropzegging van de individuele tuinen met 1 jaar op te 
schorten tot 1-1-2023 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/722360 - 778812 

Onderwerp Kredietaanvraag vervangen stadsafsluitingen ingangen Westwagenstraat 
en Langendijk 

Afdeling Team Stadsbeheer 

Genomen besluit De raad voor te stellen om:  



1. Een investeringsbudget van € 85.000 beschikbaar te stellen voor 
de vervanging van de dynamische stadsafsluitingen inrit 
Westwagenstraat en inrit Langedijk; 

2. Voor de dekking van de kapitaallasten een afschrijvingsreserve 
Vervanging dynamische stadsafsluitingen te vormen van 
€ 85.000; 

3. Hiervoor een bedrag van € 85.000 te onttrekken aan de reserve 
Infrastructuur en dit toe te voegen aan de  afschrijvingsreserve; 

4. De financiële gevolgen te verwerken in een begrotingswijziging.  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/719530 - 776838 

Onderwerp Planning 2022 zienswijzen begroting 2023, Jaarstukken 2021 en 
risicoprofiel gemeenschappelijke regelingen 

Afdeling Concerncontrol 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van de memo Planning 2022 zienswijzen begroting 
2023, Jaarstukken 2021 en risicoprofiel gemeenschappelijke regelingen; 
2. In te stemmen met de bijgevoegde uitgaande brieven aan de 
Veiligheidsregio en de Dienst Gezondheid en Jeugd met het verzoek om 
de controleverklaring accountant 2021 tijdig toe te sturen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/714835 - 780874 

Onderwerp RMT gelden 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1             De ontvangen gelden voor het regionaal mobiliteitsteam 
(€277.825) over te dragen aan de gemeente Vijfheerenlanden 
2             De raad bij de eerstvolgende maandwijziging voor te stellen 
hiervoor een begrotingswijziging vast te stellen 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/722354 - 780303 

Onderwerp Schriftelijke vragen vanuit de raad inzake "rioolonderzoek drugsgebruik 
en drugsdumping" 19 november 2021 

Afdeling Team Veiligheid en Toezicht 

Genomen besluit 1. de schriftelijke vragen inzake "rioolonderzoek drugsgebruik en 
drugsdumping" te beantwoorden conform bijgevoegde beantwoording. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/721552 - 778983 

Onderwerp Zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Beleidsdocument Zelfbewoningsplicht (inclusief beleidsregels 



zelfbewoningsplicht) en anti-speculatiebeding vast te stellen.  
2. De raadsinformatiebrief met nr. Z/21/721552 D-778989 over 
Zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding vast te stellen en door te 
geleiden aan de raad. 
3. Bovengenoemde punten bij Z/21/721552 conform met inachtneming 
van de wijzigingen onder mandaat van wethouder Van Doesburg. 

 
 

Zaak / doc nr Z/19/670394 - 779802 

Onderwerp Zoekgebied windenergie Avelingen Plan van Aanpak 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Akkoord te gaan met het plan van aanpak "onderzoek mogelijkheden 
windenergie Gorinchem". 
2. De lasten ad €128.500 voor personele inzet (interne uren) en inhuur 
voor 2022 te dekken uit de reserve Duurzaamheid.  
3. De financiële gevolgen te verwerken in een begrotingswijziging en 
deze in de maandwijziging januari 2022 voor te leggen aan de 
gemeenteraad ter besluitvorming; 
4. De gemeenteraad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief (zie bijlage 
3 bij dit collegevoorstel) te informeren over de inzet en kosten bij 
windzoekgebied Avelingen. 
5. Bovenstaande punten van Z/19/670394 zijn conform met inachtneming 
van de wijzigingen onder mandaat van wethouder Kraaijeveld. 


