
 

 
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 4 september 2018 
 
 

1.Principe verzoek realisatie nieuw bedrijf aan de Zuiderlingedijk (6733) 

Besluit: 

1.Kennis te nemen van het principe verzoek van Dekkergroep om aan de Zuiderlingedijk het bedrijf Alom 

Beton te vestigen;  

2.Een positief standpunt in te nemen ten aanzien van het verzoek;  

3.Kennis te nemen van het idee van Dekkergroep om in het water ten noorden van het bedrijventerrein 

een drijvend zonnepark te realiseren.  

4.Een positief standpunt in te nemen ten aanzien van de realisatie van een drijvend zonnepark aldaar 

onder de voorwaarden dat uit een onderbouwing blijkt dat er sprake is van een goede ruimtelijke 

ordening. Waarbij de nadruk ligt dat het Natura 2000 gebied Lingegebied en Diefdijk -Zuid, waar het 

water onderdeel van uitmaakt, niet mag worden aangetast. 

5.Wethouder Van der Geest heeft niet met de beraadslaging en aan de besluitvorming deelgenomen, 

omdat aanvrager een kennis is.  

 

2. Notulen en besluiten 

1.Vaststellen openbare notulen collegevergadering d.d. 28 augustus 2018 

2.Vaststellen openbare besluiten bij circulatie genomen week 35 met inachtneming van wijziging.  

  

 

 

Circulaire besluitenlijst week 35 

1.  Aanbieden jaarverslag bezwaren en klachten 2017  
                          Besluit 27-08-2018: 

             Het gezamenlijke jaarverslag bezwaarschriften en klachten gemeente Gorinchem    
             2017, voor kennisgeving aannemen.  

 
2. Samenwerkingsovereenkomst Provincie Zuid-Holland inzake realisatie HOV 

halte station Gorinchem  
            Besluit: 

     1.Kennisnemen van het concept – samenwerkingsovereenkomst met  
      de provincie Zuid – Holland; 

                        2.Wethouder de heer Van der Geest machtigen om, na afstemming met de  

                         provincie Zuid – Holland, de definitieve samenwerkingsovereenkomst te 
                         ondertekenen namens het college van burgemeester en wethouders van de  
                         gemeente Gorinchem 

  
3. Beslissing op bezwaar vanwege afwijzen verzoek om een tegemoetkoming in 

de planschade Laagdalemseweg 18 te Gorinchem  

            Besluit:  



            Het bezwaarschrift van de heer J.J. van E. ontvankelijk, maar ongegrond  

            verklaren  
 

4. Jaarrekening 2017: Accountantsverslag en controleverklaring  

            Besluit 27-08-2018: 
            De gemeenteraad informeren over het accountantsverslag 2017 en de        
            goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening 2017 aan de hand van een    

            raadsinformatiebrief.  

 
5. Stand van zaken prestatieafspraken 2017 

Besluit: 
            1. kennisnemen van de stand van zaken prestatieafspraken 2017 

            2. instemmen met de raadsinformatiebrief 2018-2157  
 

6. Continueren handhavingsinstrument last onder dwangsom leerplicht na 

evaluatie pilot 
             Besluit: 
             1.Instemmen met de structurele mogelijkheid door de DG&J om het       

             handhavingsinstrument ‘last onder dwangsom’ te kunnen toepassen in 
             situatie waarbij er sprake is van absoluut schoolverzuim (thuiszitters).  
            2.Instemmen met het mandateren van deze beslissingsbevoegdheid voor het  

             mogelijk opleggen van een last onder dwangsom aan de directeur van de 
             DG&J door middel van het vaststellen van het mandaatbesluit.  
            3.Instemmen met de concept-reactie aan de DG&J. 

            4.Instemmen met bijgaande raadsinformatiebrief.  
 
 
 

7. Uitgifte kavels fase 2 Mollenburg 
             Besluit: 

1. T.b.v. de verkoop van 6 vrije kavels in fase 2 van Mollenburg een 

biedprocedure uit te schrijven; 
2. Hiertoe een document te laten opstellen zoals bij eerdere biedprocedures 

ook is gebeurd; daarnaast zijn vanzelfsprekend het bestemmingsplan en 

het Beeldkwaliteitsplan Mollenburg van toepassing; 
3. Besluiten dat de woningen op deze kavels gasvrij dienen te worden 

ontwikkeld. 

 
 

 

 

 Aldus vastgesteld in de B&W vergadering d.d. 11 september 2018, 

                                De Secretaris,                                                  De burgemeester,            

 
 

 


