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TOELICHTING

Financiën
Er is structureel en reëel begrotingsevenwicht in de begroting 2022 en/of
het laatste jaar van de meerjarenraming 2023-2025

Oranje De begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 vertonen volgens de
uitgangspunten van de Gemeentewet een structureel en reëel begrotingsevenwicht. De
provincie handhaaft voor de gemeente Gorinchem voor het jaar 2022 het repressieve
(achteraf) toezicht. De beoordeling ''oranje'' is conform de brief Financieel toezicht van de
provincie Zuid-Holland van 15 december 2021.

Is er reden voor extra aandacht?

Ja
TOELICHTING

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

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

Is er reden voor extra aandacht?

Nee
TOELICHTING

Omgevingsrecht

Voor zowel de milieutaken als de bouw- en woningtoezichtstaken beschikt Groen In 2021 zijn wederom stappen gezet waardoor Gorinchem aan de provinciale vereisten
uw gemeente over een actueel uitvoerings- en handhavingsstrategie. De
Omgevingsrecht voldoet. Op grond van onze visie, het beleidsplan 2019-2022, hebben wij
raad is binnen twee maanden na vaststelling ervan hierover
het Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving voor 2021 op 26
geïnformeerd.
januari 2021 vastgesteld. De raad is met de raadsinformatiebrief van 10 maart
geinformeerd over het uitvoeringsprogramma 2021 en de brief aan de provincie ZuidHet uitvoeringsprogramma 2021 is voor 1 februari 2021 door het college
Holland is op 31 maart 2021 verzonden. Het college heeft het jaarverslag 2020 inzake
van B&W vastgesteld en de raad is hierover voor 15 juli 2021
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving op 20 april 2021 vastgesteld. De raad is
geïnformeerd.
met de raadsinformatiebrief van 24 juni 2021 geïnformeerd over het jaarverslag 2019. De
brief aan de provincie Zuid-Holland is eveneens op 24 juni 2021 verzonden.
De evaluatierapportage 2020 is voor 15 juli 2021 door het college van
B&W vastgesteld en de raad is hierover voor 1 oktober 2021
geínforemeerd.
Is er reden voor extra aandacht?

Nee
TOELICHTING

Monumentenzorg

De gemeente heeft een adviescommissie die adviseert over uit te voeren Groen Door de raad van Gorinchem is op 15 februari 2018 een nieuwe Erfgoedverordening en
werken aan (rijks)monumenten op grond van de Monumentenwet en de
een Verordening op de Erfgoedcommissie gemeente Gorinchem vastgesteld. In de
samenstelling is deskundig.
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.
Is er reden voor extra aandacht?

Nee

Archief- en informatiebeheer

TOELICHTING
Oranje Na het vastleggen van beleid en wettelijke kaders, is het project Gorinchem Duurzaam Digitaal

Het archief- en informatiebeheer van de gemeente zijn op orde.

uitgewerkt. De deelprojecten instrumenten voor digitaal informatiebeheer, procesoptimalisatie
en digitalisatie, substitutie en vervanging zijn met succes uitgevoerd en afgerond met als
concrete resultaten de digitale bewaarstrategie, het handboek vervanging en
vervangingsbesluit, een standaard metadata-model en overleg waarin de zogeheten
hotspotmonitor geïmplementeerd is. Deze producten zijn in de organisatie ingebracht en
worden geaudit op toepassing en gebruik en indien nodig bijgewerkt. Verder is gewerkt aan
reguliere taken zoals het beoordelen van vernietigingslijsten, het geven van inlichtingen aan
interne en externe klanten. Het eerstvolgende project wordt het ontwikkelen van een E-depot.
Het aanstaande KPI-verslag 2021-2022 zal de uitkomst geven of voor komend jaar de
gmeente Gorinchem de groene score in handbereik ligt.

Is er reden voor extra aandacht?

Ja
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 2021
Fase interventieladder op 1 januari 2021

Stand van zaken
Voorsprong 3
Gerealiseerd

Taakstelling eerste halfjaar 2021

29

In het eerste halfjaar 2021 gehuisveste vergunninghouders

27

Voorsprong/achterstand per 1 juli 2021

Voorsprong 1

(doorhalen wat niet van toepassing is)

Fase interventieladder op 1 juli 2021

Gerealiseerd

Taakstelling tweede halfjaar 2021

24

In het tweede halfjaar 2021 gehuisveste vergunninghouders

29

Voorsprong/achterstand per 31 december 2021

Voorsprong 6

(doorhalen wat niet van toepassing is)

Fase interventieladder op 31 december 2021

Gerealiseerd

Toelichting
De gemeente Gorinchem heeft de taakstelling al in september 2021
al behaald. Hiermee levert de gemeente een bijdrage aan
noodopvang van asielzoekers.
Is er reden voor extra aandacht?

Nee
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