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Zaak / doc nr Z/21/721588 - 778465 

Onderwerp Tijdelijke noodopvang riviercruiseschip 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit    

1. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en door te 
geleiden aan de gemeenteraad. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/699084 - 777954 

Onderwerp De Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 16-11-2021 vast te stellen 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1.De Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 16-11-2021 vast te stellen 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/707107 - 777385 

Onderwerp AVA Hoog Dalem C.V. 26 november 2021 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1.De bijlagen vaststellen als basis voor de inbreng van de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders (AVA) Hoog Dalem C.V. d.d. 26 
november 2021 waarin wordt gevraagd in te stemmen 
met de Uitgangspuntennotitie herziening grondexploitatie per 1-1-2022. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/720628 - 776946 

Onderwerp Beantwoording van schriftelijke vragen over brandveiligheid van dhr. N. 
van Santen van VVD Gorinchem 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. De raadsvragen over brandveiligheid van dhr. N. van Santen van VVD 
Gorinchem te beantwoorden middels bijgevoegde beantwoording. 



 
 

Zaak / doc nr Z/21/721091 - 776390 

Onderwerp Beslissing op bezwaar vanwege afwijzen aanvraag individuele 
voorziening voor begeleiding (Jeugdwet) 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit  
Het bezwaarschrift van 13 april 2021 vanwege het afwijzen van de 
aanvraag om een individuele voorziening voor begeleiding op grond van 
de Jeugdwet 
1. Ontvankelijk te verklaren. 
2. Ongegrond te verklaren en het besluit van 30 maart 2021 in stand te 
laten. 
  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/721051 - 775555 

Onderwerp Capaciteit Ambities Cultuurvisie 2019-2023 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit 1. Op basis van de besluitvorming over de Cultuurvisie 2019-
2023 de formatie van het van team Toerisme & Cultuur vanaf 1 
januari 2022 structureel uit te breiden met 0,56 fte (schaal 10); 

2. De structurele lasten ad € 46.135 te dekken binnen de hiervoor 
op het taakveld 53 van de Gemeentebegroting 
(Cultuurprestatie - productie en participatie) geraamde 
budgettaire ruimte voor salariskosten; 

3. De formatie van het team Toerisme & Cultuur tijdelijk uit te 
breiden met 0,89 fte (schaal 9) voor de periode 1 januari 2022 
t/m 31 december 2022 ten behoeve van het project 
'Herinrichting historische collectie'; 

4. De incidentele lasten ad € 69.204 te dekken binnen de 
incidentele budgetruimte op het taakveld 53 van de 
Gemeentebegroting (Cultuurprestatie - productie en 
participatie); 

5. De financiële gevolgen van de besluiten 1 t/m 4 te verwerken in 
een begrotingswijziging; 

6. Een voorstel tot bestemming van een deel, i.c. € 60.000, van 
het positieve saldo op het taakveld 53 (Cultuurprestatie - 
productie en participatie) voor de nadere uitwerking en 
implementatie van de ambities uit de Cultuurvisie te betrekken 
bij de integrale afweging van de bestemmingsvoorstellen 2021 
ten tijde van de besluitvorming over de Jaarstukken 2021; 

7. De financiële gevolgen van beslispunt 6 te verwerken in de 
begrotingswijziging bij de Jaarstukken 2021 na een positief 
besluit over dit bestemmingsvoorstel. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/719530 - 771365 

Onderwerp Evaluatie opstel- en behandelproces overkoepelend raadsvoorstel 
zienswijzen gemeenschappelijke regelingen 



Afdeling Concerncontrol 

Genomen besluit 1. Het opstel- en behandelproces overkoepelend raadsvoorstel 
zienswijzen gemeenschappelijke regelingen aan te passen zoals 
voorgesteld in de memo waarin dit proces is geëvalueerd, 
inhoudende:  

  1.1. De raad participeert in de beleidsvorming als een GR het 
voornemen heeft van een significant nieuw of gewijzigd beleid. 
Voor welke onderwerpen en hoe dit uiteindelijk wordt toegepast 
wordt bepaald door de vraag vanuit de raad en de mogelijkheden 
van de GR. De vorm kan verschillen per onderwerp 
(raadsbijeenkomsten, uitgangspuntennotitie, zienswijzen, enz.). 

  1.2. Er wordt per GR een afzonderlijk raadsvoorstel voor de 
zienswijze op de begrotingen en resultaatbestemmingen 
opgesteld, waarin o.a. aandacht is voor inhoudelijke resultaten, 
financiën en risico’s. 

  1.3. Er wordt een memo met de totale financiële gevolgen van de 
afzonderlijke raadsvoorstellen per GR gemaakt en toegevoegd 
aan het agendapunt waarbij de afzonderlijke raadsvoorstellen zijn 
geagendeerd. 

  1.4. Er wordt een matrix waarin in 1 oogopslag de risicopositie per 
GR wordt geduid, zo mogelijk uitgebreid met de duiding van het 
halen van de beoogde gemeentelijke inhoudelijke resultaten, 
toegevoegd aan het agendapunt waarbij de afzonderlijke 
raadsvoorstellen zijn geagendeerd. 

  1.5. De afzonderlijke raadsvoorstellen per GR worden gelijktijdig 
voor een parallelsessie geagendeerd. De vorm en lengte van de 
parallelsessie moet zodanig zijn dat een betere 
informatieoverdracht aan de raad mogelijk is en de raad meer 
vergadertijd krijgt. 

  1.6. De vakinhoudelijke informatie wordt in de parallelsessie door 
het team dat over de GR gaat en de betreffende 
portefeuillehouder verstrekt. Omdat in één parallelsessie de 
voorstellen voor alle GR’en worden behandeld betekent dit dat 
meerdere portefeuillehouders en meerdere vakinhoudelijke 
medewerkers een rol krijgen in die parallelsessie. Concerncontrol 
en het team Financiën hebben een ondersteunende en 
coördinerende rol. 

  1.7. De raad stelt in 1 raadsvergadering de zienswijzen vast op 
basis van de afzonderlijke raadsvoorstellen per GR. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/720077 - 776417 

Onderwerp Kernwinkelgebied binnenstad Gorinchem 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit De gemeenteraad met bijgaand raadsvoorstel voor te stellen:  

1. Het kernwinkelgebied en verkleuringsgebied met vijf te versterken 
deelgebieden vast te stellen, overeenkomstig bijgevoegde kaart. 

2. Een budget van €460.000,- voor de stimuleringssubsidies en de 
verdere begeleiding en ondersteuning van de 
pandeigenaren beschikbaar te stellen. 

3. De restantbudgetten van het re-activatiebudget economie (€ 
65.000) en het budget coalitieakkoord (€ 165.000) in 2021 toe te 



voegen aan de algemene reserve. 
4. In 2022 een bedrag van € 230.000 te onttrekken uit de algemene 

reserve ter (gedeeltelijke) dekking van de voorgestelde 
stimuleringssubsidies en ondersteuning. 

5. In de jaren 2022 en 2023 daarnaast voor respectievelijk € 
130.000 en € 100.000 in dekking van de voorgestelde 
stimuleringssubsidies en ondersteuning te voorzien door 
aanwending van de begrotingssaldi 2022 en 2023. 

6. De financiële gevolgen te verwerken in een begrotingswijziging. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/721016 - 776281 

Onderwerp Openen Bunq-bank rekening voor Kas&Pas module 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. In te stemmen met het aangaan van een overeenkomst met de 
Bunq-bank voor Kas&Pas 

2. In te stemmen met het hiervoor eenmalig afwijken van het 
treasurybeleid 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/721755 - 777639 

Onderwerp Prestatieafspraken 2021-2025 / jaarschijf 2022 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de prestatieafspraken neergelegd in jaarschijf 
2022 ter uitwerking van meerjarenafspraken tussen 
huurdersvereniging HP6, Poort6 en de gemeente. 

2. Raadsinformatiebrief 'Prestatieafspraken 2021-2025 - jaarschijf 
2022' met nummer Z/21/721755 D-777477 vast te stellen. 

3. Wethouder Van Doesburg te mandateren om namens het college 
de jaarschijf 2022 te ondertekenen en eventueel nog wijzigingen 
door te voeren. 


