
              

 

 

 

C O L L E G E  V A N  B & W  G E M E E N T E  G O R I N C H E M 

Besluitenlijsten 10 en 17 april 2018 

 

 

Besluitenlijst 10 april 2018 

1.Eigenaarschap ondernemersprijs onderbrengen bij de Arbeidsmarktregio Gorinchem 

(AR-G) per 1 januari 2018 

Besluit: 

1. In te stemmen met het onderbrengen van de ondernemersprijs bij de Arbeidsmarktregio 

Gorinchem (AR-G) per 1 januari 2018; 

2. Het jaarlijks in de begroting opgenomen budget van € 5.000,00 structureel voor dit doel in te 

zetten op declaratiebasis; 

3. De gemeenteraad via bijgaande raadsinformatiebrief van deze ontwikkeling op de hoogte te 

stellen (bijlage 1); 

4. Kennis te nemen van de nieuw opgestelde planning 2018/2019 ondernemersprijs (bijlage 2).  

 

2.Uitbreiding Aldi en aanpassing parkeerterrein winkelcentrum Kwakernaat 

Besluit: 

1. In te stemmen met de verkoop aan de heer Haaksman van 540 m² gemeentegrond welke nodig 

is voor de uitbreiding van de Aldi voor een bedrag van € 214.200,00 excl. BTW en k.k.;  

2. In te stemmen met de start van het bouwrijp maken van de grond en de hiermee verband 

houdende kosten van maximaal €64.000 te dekken uit de verkoopprijs van de grond;  

3. In te stemmen met de herinrichting van het parkeerterrein gelegen aan de voorzijde van het 

winkelcentrum overeenkomstig bijgaande tekening; 

4. De kosten voor de herinrichting in rekening te brengen bij de heer Haaksman.  

 

3.Ontvangstplicht baggeren 2017/2018 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van de verplichte baggerwerkzaamheden in Gorinchem West en de kosten 

voor de ontvangstplicht van bagger ad. € 130.000,00; 



 

 

 

2. Deze kosten te dekken ten laste van het begrotingssaldo door toevoeging aan het programma 8 

Volksgezondheid en Duurzaamheid; 

3. De raad hiertoe een voorstel te doen; 

3. De financiële gevolgen te verwerken in een begrotingswijziging. 

 

4.Bekendmakingen van vergunningen 

Besluit: 

1. Het publiceren van alle omgevingsvergunningen op de gemeentepagina in een plaatselijke 

krant, in duidelijke maar beknopte weergave, en hiermee direct te starten;  

2. Het college nader te informeren over de specificatie van de kosten. 

3. Afhankelijk van de nadere besluitvorming door het huidige college over de kosten de raad een 

voorstel doen hiervoor structureel een bedrag beschikbaar te stellen.  

 

5.Beslissing op bezwaar vanwege weigeren handhavend op te treden vanwege ASN 

aan de Spijksedijk 10 te Gorinchem 

Besluit: Het bezwaarschrift van Alex Advocaten ontvankelijk, maar ongegrond te verklaren.  

 

6.Bruikleenovereenkomst Historische vereniging Oud-Gorcum 

Besluit: 

1. De aandachtspunten van de Historische Vereniging Oud-Gorcum te onderschrijven en hierover 

met de vereniging in structurele afstemming te blijven inzake de volgende onderwerpen:  

a. Het adequaat beheren van de collectie; 

b. Het garanderen van een museum t.b.v. de collectie van de HVOG; 

c. De presentatie van de historische collectie; 

2. in te stemmen met de handhaving van de huidige bruikleenovereenkomst Historische vereniging 

Oud-Gorcum; 

3. In te stemmen met het starten van gesprekken in 2027 over mogelijke verlenging van de 

bruikleenovereenkomst; 

4. In te stemmen met een verkennend onderzoek naar de huidige depotlocaties en mogelijke 

alternatieven en deze uitkomsten terugkoppelen naar het college;  



 

 

 

5. Na wijziging akkoord te gaan met ondertekening van brief (kenmerk D-200728439 

WZREO/RAG) aan het bestuur van de historische vereniging Oud-Gorcum en deze aan de 

bruikleenovereenkomst te hechten. 

 

7.Beantwoording schriftelijke vragen Gorcum Actief inzake toegankelijkheid Haarstraat  

Besluit: 

1. Na wijziging de schriftelijke vragen van Gorcum Actief van 19 maart 2018 inzake 

toegankelijkheid Haarstraat te beantwoorden door middel van bijgevoegde reactie.  

 

8.Raadsvoorstel Sociaal Team uitvoeringskaders 

Besluit: 1. Na wijziging in te stemmen met wijziging raadsvoorstel (groen gearceerd).  

 

Besluitenlijst 17 april 2018 

 

1.Opening en mededelingen 

Burgemeester Melissant opent de vergadering. 

 

2.Notulen en besluiten 

Besluit: 

1. Na wijziging vaststellen openbare notulen collegevergadering d.d. 10 april 2018.  

2. Vaststellen openbare besluiten bij circulatie genomen week 15. 

 

3.Uitnodigingen en representatieve activiteiten 

Besluit: 

1. Bespreken overzicht uitnodigingen 

2. Bespreken overzicht representatieve activiteiten 

3. Bespreken overzicht evenementenkalender 

 

4.Aan- en afwezigheid collegeleden 

4.a.Piketrooster 

Besluit: Kennis te nemen van het piketrooster. 

 



 

 

 

5.Terug- en vooruitblik gemeenteraad 

5.a.Memo Jaaragenda 

Besluit: Inmiddels is besloten de B&A's van 17 mei 2018 te laten vervallen en deze te houden na 

installatie nieuw college. 

 

5.b.Voorbereiding raadsvergadering 

Besluit: Annotatie 17 april 2018 van raadsvergadering 19 april is besproken en voor kennisgeving 

aangenomen. 

 

5.c.Presentatie mantelzorgbeleid 

Besluit: De inmiddels gehouden presentatie mantelzorgbeleid wordt voor kennisgeving 

aangenomen. 

 

 

Circulaire besluitenlijst week 14 ( 10 april 2018) 

1. Reparatie FLO-overgangsrecht  
Besluit: 

Het vaststellen van de door het LOGA aangekondigde wijziging van de 
arbeidsvoorwaarden over de reparatie van het FLO-overgangsrecht voor 
brandweerpersoneel en medewerkers die onder dit overgangsrecht vallen. 

            (circulaire van 18 december 2017). 
  
De vaststelling heeft alleen een procedureel karakter aangezien er binnen onze 

organisatie geen brandweerpersoneel of  medewerkers die onder het FLO-
overgangsrecht vallen werkzaam zijn. Er zijn derhalve geen gevolgen. 

 

 

2. Onderwijs(achter)standenbeleid (OAB) 2018  
             Besluit: 

1. Kennisnemen van: 
               a. Kamerbrief investeren in onderwijsachterstanden; 
               b. Indicatie bedragen aanpak onderwijsachterstanden per gemeente. 

2. De nog beschikbare middelen 2018 inzetten conform het voorstel in de paragraaf 
    Financiën.  

 



   

 

             

 

 

 

3. Plan van aanpak Gorinchem duurzaam digitaal  
Besluit: Kennisnemen van de presentatie 'Plan van aanpak Gorinchem duurzaam digitaal'. 
aan de gemeenteraad (I&O sessie op 12 april).  

 

                 Aldus vastgesteld in de B&W vergadering d.d. 10 april 2018, 

                 De Secretaris,                                                  De burgemeester,            

 

 

Circulaire besluitenlijst week 15 ( 17 april 2018) 

1. Saneringsprogramma wegverkeerslawaai Arkelsedijk en Banneweg  

             Besluit: 
 1. Instemmen met de nota van zienswijzen.. 

       2. Het saneringsprogramma wegverkeerslawaai Arkelsedijk en Banneweg ongewijzigd 

           vaststellen. 
       3.Het saneringsprogramma indienen bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai  

 

2. Beslissing op bezwaar van de familie L.P. H. en dhr. en mw. S. vanwege de aan TINQ 

opgelegde maatwerkvoorschriften voor de wasstraat  
Besluit: 
* De bezwaarschriften van de familie L.P. H., de heer M.L.M. S. en mevrouw 

  L.C.M.J. S.- vd V. ontvankelijk en gegrond verklaren. 
            * De met het besluit van 16 juli 2017, verzonden op 17 juli 2017, opgelegde 
              maatwerkvoorschriften voor de wasstraat aan de Concordiaweg 22 te Gorinchem 

              intrekken  
  

 
 

                 Aldus vastgesteld in de B&W vergadering d.d. 17 april 2018, 

                 De Secretaris,                                                  De burgemeester,            

 

 

 

 

 

  


