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Besluitenlijst 8 januari  2019 
Aldus vastgesteld in de B&W vergadering van 15  januari 2019 

 

 

1. Hijsen regenboogvlag 

Besluit: Gelet op de huidige maatschappelijke discussies in te stemmen met het hijsen van de 

regenboogvlag vanaf 8 januari 2019. Daarmee stralen we uit een stad van tolerantie te zijn.  

 

2.7038 VTH Beleid 

Besluit: 

1. Akkoord te gaan met de concepten: Visie VTH, VTH-beleid 2019-2022, het Uitvoeringsprogramma 

2019 VTH en het prioriteitenoverzicht met inachtneming van wijzigingen.  

2. De VTH-documenten, zoals genoemd onder 1., verder uit te werken; 

3. De raad informeren over de VTH-documenten in de parallelsessie I&O van 17 en 31 januari 2019; 

4. De VTH-documenten vrijgeven voor participatie. 

 

3.6925 Onderzoeksopzet kostendekkendheid gemeentelijke tarieven 

Besluit: De onderzoeksopzet kostendekkendheid gemeentelijke tarieven vast te stellen met 

inachtneming van de wijziging. 

 

4.6955 Aanbieden onderzoeksrapport inzake eventuele meerkosten bij gemeentelijke 

monumenten 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van het rapport van bureau Helsdingen, waaruit blijkt dat eigenaren van 

gemeentelijke monumenten worden geconfronteerd met meerkosten. 

2. Aan de gemeenteraad voor te stellen de leges op de aanvraag om omgevingsvergunningen, activiteit 

monument, en de kosten voor advies van de erfgoedcommissie af te schaffen en de geraamde 

inkomstenderving van € 10.800 per jaar te dekken binnen de huidige begroting. 

3. Het eerdere besluit m.b.t. een gratis abonnement van de Monumentenwacht en een gratis 

verbouwingsadvies te handhaven. 

4. Aan de gemeenteraad voor te stellen de legesverordening op het onder 2. Genomen besluit aan te 

passen.  

   

 



5.6948 Voorontwerp bestemmingsplan bedrijventerrein Oost II KFC/febo 

Besluit: 

1. In te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan “Gorinchem, Einsteinstraat, Horeca”  

    (NL.IMRO.0512.BP2018183-2001). 

2. De inspraak- en vooroverlegprocedure op te starten, inclusief een inloopavond.   

3. De gemeenteraad via informatiebrief (nr 2264) informeren over de onder 1 en 2 genoemde besluiten.   

 

6.6931 Beleidsverkenning verbreding gebruiksmogelijkheden bestemmingsplannen 

voor de bedrijventerreinen en sportaccommodaties in Gorinchem 

Besluit: 

1.Het plan van aanpak van 1 november 2018, projectnummer: 180390, m.b.t. de beleidsverkenning voor 

verbreding van de gebruiksmogelijkheden van de bestemmingsplannen voor bedrijventerreinen en 

sportaccommodaties, vast te stellen. 

2.Kennis te nemen van het feit, dat de Omgevingswet in deze beleidsverkenning een prominente plek 

krijgt en dat de beleidsverkenning m.b.t.de bedrijventerreinen als pilot in het traject van Expeditie 

Omgevingswet wordt meegenomen. 

3.In te stemmen om aan SAB opdracht te verlenen voor het uitvoeren van het plan van aanpak, 

inhoudende het uitvoeren van 2 aparte beleidsverkenningen, één voor de bedrijventerreinen (€ 15.500) 

en één voor de sportaccommodaties (€ 19.500). 

4.De gemeenteraad via bijgevoegde informatiebrief, nummer 2244, te informeren over deze 

beleidsverkenning. 

 

7.6934 Subsidie Vluchtelingenwerk 

Besluit: 

1. In te stemmen met een subsidie van € 98.873 voor VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland voor het 

jaar 2018; 

2. De lasten ad €74.729 te dekken uit de beschikbare middelen binnen het programma Sociaal domein;  

3. In te stemmen met bijgevoegde subsidiebeschikking 2018. 

   

8.6990 Start aanbesteding uitvoering aanwijzingstraject gemeentelijke monumenten 

Besluit: 

1.Kennis te nemen van het feit, dat wordt gestart met een meervoudig onderhandse aanbesteding voor 

het uitvoeren en begeleiden van en het adviseren over de aanwijzingsprocedure voor circa 200 

gemeentelijke monumenten en ongeveer 100 beeldbepalende panden. 



2.Kennis te nemen van het feit, dat voor de uitvoering van de aanwijzingsprocedure een intern 

projectteam wordt gevormd. 

3.In te stemmen met het structureel uitbreiden van de formatie van team Vergunningen met ½ FTE. 

4.De gemeenteraad via de jaarrekening 2018 voor te stellen, om het incidentele budget van € 67.000 

voor het aanwijzingstraject te bestemmen voor 2019. 

5.De gemeenteraad via bijgevoegde informatiebrief, nummer 2268, te informeren over het 

aanbestedingstraject. 

 

9.6939 Raadsinformatiebrief Jaarrapportage luchtkwaliteit NSL-Monitoringsronde 

Besluit: 

1.Kennis te nemen van de Jaarrapportage luchtkwaliteit NSL-Monitoringsronde 2018. 

2.De raad te informeren via bijgaande raadsinformatiebrief met inachtneming van wijzigingen 

 

10.6957 Evaluatie naturalisatie 

Besluit: 

1.In te stemmen met het voorstel om de naturalisatieceremonie ambtelijk af te handelen per 01-01-2019. 

2.De burgers die het Nederlanderschap hebben verkregen uit te nodigen voor de jaarlijkse Nationale 

naturalisatiedag. 

 

11.Notulen en besluiten 

Besluit: 

1.Vaststellen openbare notulen collegevergadering d.d.18 december 2018 met inachtneming van de 

wijzigingen.  

2.Vaststellen openbare besluiten bij circulatie genomen week 1 

 

Circulaire besluitenlijst week 1 

                                      

1. Convenant Bevolkingszorg Zuid-Holland Zuid 

Besluit: 

1. instemmen met het convenant bevolkingszorg Zuid-Holland Zuid 

2. instemmen met het mandaat regionale crisisorganisatie 

3. instemmen met het mandaat hoofd VRC 

4. de burgemeester machtigen het convenant (inclusief mandaten) te ondertekenen 

5. kennisnemen van de financiële consequenties van het convenant 

 



2. Doorlopende volmacht AVA verbonden partijen 

Besluit: 

1. Kennisnemen van het voornemen van de burgemeester om een doorlopende volmacht af te 

geven aan de portefeuillehouder Financiën voor de aandeelhoudersvergaderingen van de 

verbonden partijen; 

2. Kennisnemen van het voornemen van de burgemeester om een doorlopende volmacht af te 

geven aan de portefeuillehouder Wonen voor de aandeelhoudersvergaderingen van Hoog Dalem 

C. V.; 

3. Deze volmachten opnemen in het mandaten-volmachtsregister. 

 

3. Subsidie stichting Sportgala 

Besluit: 

1. Kennisnemen van de oprichting van de stichting Gorcum Sportgala; 

2. De stichting Gorcum Sportgala voor 2019 een waarderingssubsidie verlenen van € 8. 750 voor 

de organisatie van het Gorcum Sportgala op vrijdag 1 februari 2019; 

3. De kosten dekken binnen de bestaande begroting 2019; 

4. De gevolgen verwerken in een (administratieve) begrotingswijziging. 

 

4. Beslissing op de bezwaren van de heer R.H. K. vanwege het weigeren handhavend 

op te treden en het verlenen van een omgevingsvergunning m.b.t. het plaatsen van een 

hekwerk aan de Korenbeurs 1 b 

Besluit: 

1. De bezwaren van de heer R.H. K. ontvankelijk, maar ongegrond verklaren.  

 

5. Besteding specifieke rijksuitkering educatie 2019 (regionaal) conform de Wet Educatie 

en Beroepsonderwijs (WEB) 

Besluit: 

1. Besluiten om de nadere regels subsidie non-formele volwasseneneducatie 

arbeidsmarktregio Gorinchem 2019 vast te stellen. 

2. Het aandeel voor Hardinxveld-Giessendam van de specifieke uitkering Educatie 

arbeidsmarktregio ad € 34.816 doorsluizen naar de regio Drechtsteden voorzien van 

de nodige randvoorwaarden. 

3. Kennisnemen dat Da Vinci College de aanbesteding voor het formele onderwijs heeft 

gewonnen. 

 

6. Jaarstukken gemeente Gorinchem Deelneming B.V. 2017 

Besluit: 

1. De Jaarstukken 2017 van Gemeente Gorinchem Deelneming B. V. vaststellen. 

2. Het resultaat over het boekjaar van € 93. 939 ten gunste brengen van de 'overige reserves' op 

de balans van Gemeente Gorinchem Deelneming B. V. 

3. De Jaarstukken 2017 deponeren bij de Kamer van Koophandel. 

 

Vastgesteld in de B&W vergadering van 8 januari 2019 

 

De secretaris,  

 


