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TOELICHTING

Financiën
Er is structureel en reëel begrotingsevenwicht in de
begroting 2021 en/of het laatste jaar van de
meerjarenraming 2022-2025

Oranje

Is er reden voor extra aandacht?

Ja

De begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 vertonen volgens de uitgangspunten van de
Gemeentewet een structureel en reëel begrotingsevenwicht. De provincie handhaaft voor de
gemeente Gorinchem voor het jaar 2021 het repressieve (=achteraf) toezicht. De beoordeling
''oranje'' is conform de brief Financieel toezicht van de provincie Zuid-Holland van 18 december
2020.

TOELICHTING

Ruimtelijke ordening
De gemeentelijke bestemmingsplannen zijn aangepast aan Groen
de Omgevingsverordening Zuid-Holland.

Is er reden voor extra aandacht?

De bestemmingsplannen zijn met inachtneming van het provinciale beleid vastgesteld. De
bestemmingsplannen zijn daarmee in overeenstemming met de Omgevingsverordening ZuidHolland.

Nee
TOELICHTING

Omgevingsrecht
Voor zowel de milieutaken als de bouw- en
Oranje
woningtoezichtstaken zijn tijdig een beleidsplan VHT (vóór
15 mei 2020), het uitvoeringsprogramma (vóór 1 februari
2020) en de evaluatie (vóór 1 mei 2020) vastgesteld en
met de jaarrapportage over de uitvoering bekend gemaakt
aan de gemeenteraad.
Binnen twee maanden na vaststelling wordt hierover
mededeling gedaan aan de provincie Zuid-Holland.

Is er reden voor extra aandacht?

In 2020 zijn stappen gezet waardoor Gorinchem op termijn aan de provinciale vereisten
Omgevingsrecht voldoet. Zo heeft de raad op 28 maart 2019 de visie, het beleidsplan 2019-2022
en het uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving vastgesteld. Het
uitvoeringsprogramma voor 2020 is op 28 januari 2020 vastgesteld. Het college heeft het
jaarverslag 2019 inzake Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving vastgesteld. De raad is
met de raadsinformatiebrief van 26 februari 2020 geïnformeerd over het uitvoeringsprogramma
2020 en het jaarverslag 2019. De brief aan de provincie Zuid-Holland is op 31 maart 2020
verzonden.

Ja
TOELICHTING

Monumentenzorg
De gemeente beschikt over een deskundige
Groen
adviescommissie met betrekking tot de (rijks)monumenten

Is er reden voor extra aandacht?

Door de raad van Gorinchem is op 15 februari 2018 een nieuwe Erfgoedverordening en een
Verordening op de Erfgoedcommissie gemeente Gorinchem vastgesteld. In de Verordening zijn de
samenstelling, bevoegheden, taken en werkwijzen van de Erfgoedcommissie geregeld. De
commissie bestaat uit vijf leden. Drie op erfgoedgebied deskundige leden van stichting Dorp Stad
en Land en twee leden met lokale historische kennis van Gorinchem. De commissie is per 1
januair 2019 van start gegaan.

Nee

Archief- en informatiebeheer

TOELICHTING

Het archief- en informatiebeheer van de gemeente zijn op
orde

Oranje

Is er reden voor extra aandacht?

Ja

De raad heeft op 18 juni 2020 de Archiefverordening vastgesteld. Het college heeft in november 2020
het besluit Informatiebeheer vastgesteld. De raad heeft op 8 december 2020 de raadsinformatiebrief
‘’Kritische Prestatie Indicatoren Informatie- en archiefbeheer 2019 – 2020’’ ontvangen. Daarin is
aangegeven dat het analoge archief in orde is. Het doel hierbij is het duurzaam beheren van digitale
informatie. Met het project Gorinchem Duurzaam Digitaal zijn stappen in de goede richting gezet
waarmee Gorinchem zich beweegt naar een groene score. Een groot deel van de Zuid-Hollandse
gemeenten scoort overigens ook oranje.’’

TOELICHTING

Huisvesting Vergunninghouders
De gemeente heeft volledig en tijdig voldaan aan de
halfjaartaakstelling en er is geen achterstand

Groen

Gevraagde informatie
Voorsprong/achterstand per 1 januari van het verantwoordingsjaar

Stand van zaken
Voorsprong (1)

Fase interventieladder op 1 januari
Taakstelling eerste halfjaar van het verantwoordingsjaar

Taakstelling
gerealiseerd
12

In het eerste halfjaar gehuisveste vergunninghouders

11

Voorsprong/achterstand per 1 juli van het verantwoordingsjaar

Voorsprong (0)

Fase interventieladder op 1 juli
Taakstelling tweede halfjaar van het verantwoordingsjaar

Taakstelling
gerealiseerd
14

In het tweede halfjaar gehuisveste vergunninghouders

17

Voorsprong/achterstand per 31 december van het verantwoordingsjaar

Voorsprong (3)

Fase interventieladder op 31 december

Taakstelling
gerealiseerd
Toelichting

Niet van toepassing.
Is er reden voor extra aandacht?

Nee
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