
   

 

             

 

 

 

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 21 augustus 2018 

 

1.Bijdrage voor Open Kathedraal (6742) 

Besluit: 

1.Kennis te nemen van het verzoek van de Stichting Open Kathedraal en de intentie uit te 

spreken om in te stemmen met de adoptie en restauratie van 1 raam van de Open Kathedraal ; 

2.De raad via het bijgevoegde conceptraadsvoorstel, na wijziging voor punt 4 van dit besluit, 

voor te stellen om 1 raam van de Open Kathedraal te adopteren en te restaureren en hiervoor 

een bedrag van € 150.000 beschikbaar te stellen; 

3.De raad voor te stellen om de eenmalige kosten te dekken uit het begrotingssaldo 2018, deze 

middelen in 2018 toe te voegen aan een nog te vormen bestemmingsreserve Open Kathedraal 

en hiervoor een begrotingswijziging vast te stellen. 

4. Aan de toekenning de voorwaarde te verbinden dat pas een bedrag van € 150.000 

beschikbaar wordt gesteld op het moment dat er zekerheid omtrent het project in de 

voorgestelde vorm bestaat. Het bedrag zal tot 1 januari 2021 beschikbaar worden gesteld.  

 

2.Medegebruik van sportaccommodaties t.b.v. het bedrijfsmatig aanbieden van 

diensten (6681) 

Besluit: 

1.Kennis te nemen van het feit, dat het medegebruik van sportaccommodaties past binnen het 

gemeentelijk beleid en ruimtelijke aspecten en andere relevante wet- en regelgeving geen grote 

belemmeringen vormen. 

2.Kennis te nemen van het feit, dat het medegebruik van bedrijfsmatige dienstverlening in 

sportaccommodaties - die aangemerkt worden als horecalokaliteit - in strijd is met de Drank- en 

Horecawet. 

3.Kennis te nemen van het feit, dat met onder 2 genoemde strijdige situatie door gemeenten op 

verschillende manieren wordt omgegaan. 



 

 

 

4.In te stemmen met het voorstel om in overleg met de sportverenigingen het breder gebruik van 

accommodaties voor sport gerelateerde maatschappelijke voorzieningen te definiëren en hierop 

beleid te formuleren. Hierbij ervaringen van huidig medegebruik en rookbeleid meenemen. 

5.In te stemmen met het voorstel, om onder voorwaarden een sport BSO in de 

sportaccommodatie van GJS, Merwe Donk 56a in Gorinchem, toe te staan. Deze gedragslijn in 

het nieuwe beleid genoemd onder 4 mee te nemen: 

Bij een aanvraag om omgevingsvergunning voor het vestigen van bedrijfsmatige sport 

gerelateerde dienstverlening in een sportaccommodatie: 

Optie 1: Onderzoeken of de dienstverlening in een aparte ruimte kan worden gerealiseerd.  

Optie 2: is optie 1 niet haalbaar, dan de mogelijkheid om de horecalokaliteit niet als zodanig te 

gebruiken. Hieraan worden de volgende voorwaarden gekoppeld: 

 geen gelijktijdige uitoefening van de bedrijfsmatige dienstverlening en de 

verenigingsactiviteiten in de lokaliteit, en; 

 tijdens de dienstverlening moet alle alcoholhoudende drank uit de lokaliteit worden 

afgeschermd/afgesloten, en; 

 tijdens de dienstverlening mag op geen enkele wijze verkoop van dranken en spijzen 

plaatsvinden. 

 tijdens BSO activiteiten dient de accommodatie rookvrij te zijn 

 

3.Principe verzoek Kooiweg 3 (6591) 

Besluit: 

1.Een positief standpunt in te nemen ten aanzien van het door familie L. ingediende principe 

verzoek om een loods te bouwen bij de bedrijfswoning Kooiweg 3.   

 

2. Een gesprek aan te gaan met familie Den H. over de sloop van een bedrijfsloods op het 

perceel Kooiweg 3, welk perceel, zonder de sloop heeft plaatsgevonden, in eigendom is 

overgedragen aan familie L. 

 

4.Brief namens regio Zuid-Holland Zuid aan minister inzake invoering landelijk 

beleid ten aanzien van PFOA en gerelateerde stoffen in de bodem (6748) 



 

 

 

Besluit: In te stemmen met de brief van de regio Zuid-Holland Zuid aan de minister inzake 

invoering landelijk beleid ten aanzien van PFAS en gerelateerde stoffen in de bodem. 

 

5.Notulen en besluiten 

1.Vaststellen openbare notulen collegevergadering d.d. 31 juli 2018 

 

 

 

Circulaire besluitenlijst weken 31 t/m 33 

 

Er zijn deze weken geen circulaire besluiten. 

 


