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Vergaderdatum 21 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/21/722936 - 781886 

Onderwerp Terugblik kinderburgemeester 2021 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit 1.In te stemmen met de raadsinformatiebrief met de terugblik van de 
kinderburgemeester over het afgelopen jaar.  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/699084 - 783147 

Onderwerp De Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 14-12-2021 vast te stellen 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1.De Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 14-12-2021 vast te stellen 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/723032 - 782889 

Onderwerp Informatiebrief van het college: Brief Allego opzeggen overeenkomst 
laadpalen 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1.De bijgevoegde raadsinformatiebrief over het door Allego opzeggen 
van de overeenkomst laadpalen vast te stellen en deze door te zenden 
aan de raad. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/723074 - 780388 

Onderwerp Inzet extra middelen Jeugdhulp 2022 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. In te stemmen met bijgaand beleidsstuk "Extra middelen jeugd 2022" 
en deze door te geleiden naar de raad. 
2. De gemeenteraad door middel van bijgevoegd voorstel voor te stellen 
om de extra rijksbijdrage jeugd 2022 te bestemmen conform het voorstel 
opgenomen in de beleidsnotitie "extra middelen jeugdhulp 2022" en 
hiermee begroting aan te passen.  



3. In te stemmen met bijgaande presentatie voor de I&O van 13 januari 
2022 en deze door te geleiden naar de raad. 
4. Bovenstaande punten bij Z/21/723074 conform met inachtneming van 
de wijzigingen onder mandaat van wethouder Kraaijeveld. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/701381 - 782405 

Onderwerp Agenda van de vergadering van het Algemeen Bestuur van de DG&J d.d. 
23 december 2021 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1.In te stemmen met het advies van het kernteam ZHZ t.b.v. het AB van 
de DG&J d.d. 23 december 2021 inclusief het bijbehorende ambtelijke 
advies voor Gorinchem 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/723059 - 781135 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen inzake gebruik bladblazers 

Afdeling Team Stadsbeheer 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de bijgaande schriftelijke beantwoording, naar 
aanleiding van de schriftelijke vragen van de fractie ChristenUnie-SGP 
Gorinchem, mede namens Groen Links en VVD, inzake gebruik 
bladblazers. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/707829 - 780624 

Onderwerp Begrotingswijzigingen 2022 GR DG&J 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit  1. In te stemmen met de voorgelegde begrotingswijziging 2022 GR 
DG&J inclusief de drie bijlagen (Jeugdhulp, Veilig Thuis en 
Jeugdgezondheidszorg) en deze door te geleiden naar de raad. 
2. In te stemmen met bijgaand raadsvoorstel voor zienswijze op de 
begrotingswijziging GR DG&J en deze door te geleiden naar de raad, met 
inachtneming van de wijzigingen onder mandaat van wethouder 
Kraaijeveld.  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/723016 - 780273 

Onderwerp Coronacompensatie 2021 buurthuizen + ontmoetingsplekken 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de compensatie van de in de financiële paragraaf 
genoemde club- en buurthuizen voor de gederfde huurbaten en extra 
kosten als gevolg van de Covid 19 maatregelen over de eerste 5 
maanden van 2021; 
2. De lasten te dekken uit de hiervoor van het Rijk ontvangen middelen 



voor de compensatie van club- en buurthuizen; 
3. Het restant van € 2.526 in te zetten voor de gederfde huurbaten voor 
het gebruik van de brede school Gildenplein en De Elzenhof.   

 
 

Zaak / doc nr Z/20/682776 - 782156 

Onderwerp Herstel- en investeringsagenda Economie i.v.m. Corona 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de presentatie zoals die zal worden gegeven tijdens 
de I&O d.d. 20 januari 2022  met inachtneming van de wijzingen onder 
mandaat van wethouder Van der Geest.  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/699091 - 777492 

Onderwerp Mutatieverzoek moties 

Afdeling Strategisch adviseurs 

Genomen besluit 1. Bijgaande memo vast te stellen en door te geleiden aan de 
agendacommissie 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/699093 - 777491 

Onderwerp Mutatieverzoek toezeggingen 

Afdeling Strategisch adviseurs 

Genomen besluit 1. Bijgaande memo vast te stellen en door te geleiden aan de 
agendacommissie 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/723827 - 782185 

Onderwerp Raadsinformatiebrief duiding aanwijzing Vluchtelingen 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1.In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel aanwijzing Vluchtelingen 
en door te geleiden aan de gemeenteraad.  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/723237 - 782076 

Onderwerp Schriftelijke vragen van de fractie ChristenUnie-SGP Gorinchem over 
Corona zelftesten 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit In te stemmen met bijgaande beantwoording en deze door te geleiden 
richting raad met inachtneming van de wijzigingen onder mandaat van 



wethouder Van der Geest.  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/723356 - 781879 

Onderwerp Schriftelijke vragen (50 RvO) inzake transitieplan Peeriscoop 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit 1.In te stemmen met bijgaande beantwoording van de schriftelijke vragen 
van fracties ChristenUnie-SGP en Van Maaren inzake het transitieplan 
Peeriscoop en door te geleiden aan de raad. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/703202 - 781546 

Onderwerp Vaststelling subsidie aan Juijn BV inzake corona-compensatie 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. De subsidie 2020 aan Juijn BV vast te stellen op € 113.941 
conform bijgaande beschikking 

2. De coronasteunperiode voor 2021 aan Juijn BV te bepalen op 1 
januari 2021 tot 1 oktober 2021 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/722568 - 780096 

Onderwerp Verlengen innovatieprojecten Proeftuin Maatwonen (Feniks, 
Wijnkoperstraat, Compaan) 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. In te stemmen met toekenning van een innovatiesubsidie Proeftuin 
Maatwonen voor het innovatieproject Feniks2 voor de periode 1 januari 
2021 t/m 31 december 2021 ad €21.078,50;  
2. In te stemmen met het verlengen van het innovatieproject open 
wijkfunctie WKS2 (Wijnkoperstraat) voor de periode 1 januari 2021 t/m 31 
december 2021 en hiervoor een subsidie van €46.000,-- beschikbaar te 
stellen; 
3. In te stemmen met het verlengen van innovatieproject tablet Compaan 
voor de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.   
4. De kosten voor het beschikbaar stellen van de subsidies (€67.078,50) 
te betalen uit het subsidie budget transformatie Beschermd Wonen en 
Opvang 2021. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/696904 - 780871 

Onderwerp Verlenging pilot Respijtzorg Thuis 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. De pilot Respijtzorg Thuis met een jaar te verlengen voor het 
kalenderjaar 2022 
2. De geraamde kosten (€ 21.195) ten laste te brengen van het budget 



mantelzorg 
3. Geïndiceerde Respijtzorg Thuis als product mee te nemen bij de 
lopende inkoopprocedure Begeleiding 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/722882 - 780135 

Onderwerp Voorontwerp bestemmingsplan Het Gilde. 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. In te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan Het Gilde. 
2. De bijgevoegde Raadsinformatiebrief ter kennisgeving naar de raad 
sturen. 
3. De inspraak- en vooroverlegprocedure op te starten. 


