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Aanwezig  

Openbaar Ja 

 
 
 
 

Zaak - doc nr Z.100209 - 629912 

Onderwerp Voortgang herontwikkeling locatie Bergwerff, aan de Kleine Haarsekade 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Medewerking te verlenen aan het transformeren van de 
voormalige garage Bergwerff aan de Kleine Haarsekade naar een 
woonlocatie met 14 appartementen.  

2. Hiertoe een (postzegel)bestemmingsplanprocedure te starten 
nadat de benodigde onderzoeken en onderbouwing door de 
initiatiefnemer is aangeleverd. 

3. Een exploitatieovereenkomst met de initiatiefnemer aan te gaan. 
4. De initiatiefnemer en direct aanwonenden schriftelijk over uw 

besluit te informeren 

Definitief besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/420256 - 629934 

Onderwerp Ontwerp paraplubestemmingsplan ‘parkeren’ en beleidsregel 
‘Parkeernormen Gorinchem’ 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. In te stemmen met het in procedure brengen van het ontwerp 
paraplubestemmingsplan "Parkeren"; 

2. De beleidsregel "Parkeernormen Gorinchem, juni 2019" vast te 
stellen; 

3. De gemeenteraad via bijgevoegde raadsinformatiebrief, 
nummer 630931 te informeren over bovenstaande besluiten. 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z.111250 - 630117 

Onderwerp Beslissing op bezwaar dwangsombesluit verwijdering woonschepen Van 
As 

Afdeling Team Advies 



Genomen besluit Het bezwaarschrift van de heer Van As vanwege het dwangsombesluit 
voor de verwijdering van een drietal woonschepen kennelijk niet-
ontvankelijk te verklaren 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/420558 - 630430 

Onderwerp Samenvoeging welkomstdagen regulier en cultureel 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Te besluiten de reguliere en culturele welkomstdagen samen te voegen:  

1. te organiseren door de gehele stad, om op deze wijze de nieuwe 
inwoners in één middag al het moois dat Gorinchem te bieden 
heeft te laten zien/ervaren. 

2. deze dag wordt opgesplitst in diverse blokken waar de nieuwe 
inwoners voor kunnen kiezen 

3. bij veel deelname worden er 2 rondvaarten aangeboden zodat 
iedere inwoner kans heeft om onze prachtige stad vanaf het water 
te zien 

4. het benodigde bedrag van 8.500 euro komt ten laste van de post 
"representatie college" zoals voorgaande jaren, het restant wordt 
tot een maximum van 1.500 euro aangevuld vanuit het budget 
cultuur 

5. de nieuwe inwoners, onder leiding van een gids, rondleiden langs 
de vele Gorcumse bezienswaardigheden en langs de culturele 
instellingen waar de gemeente en de met de gemeente 
samenwerkende organisaties zich kunnen presenteren. Ook 
zullen we hier de lokale horeca en het onderwijs bij betrekken. 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/420485 - 630674 

Onderwerp mandaat vaststelling EPvE A27HH 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit Verlenen mandaat wethouder J. van der Geest ter ondertekening van de 
brief van RWS voor de vaststelling van het Esthetisch Programma van 
Eisen (EPvE) voor het project A27HH 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr 53804 - 630885 

Onderwerp Resultaat nieuwe aanbesteding gronduitgifte Lingewijk - locatie 
Merwedekanaal 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van het resultaat van de nieuwe aanbesteding; 



2. Indien binnen 20 kalenderdagen na de datum van verzending van het 
voornemen tot gunning geen verzet wordt aangetekend, over te gaan tot 
definitieve gunning aan de hoogste bieder; 
3. Na definitieve gunning een koopovereenkomst te sluiten met de 
hoogste bieder overeenkomstig het model dat bij de 
aanbestedingsstukken was gevoegd en daarmee onderdeel uitmaakt van 
de aanbestedingsprocedure.; 
4. De gemeenteraad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief te 
informeren. 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/420946 - 656474 

Onderwerp Internationale Betrekkingen 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit 1. Akkoord te gaan met bijgaande notitie Internationale Betrekkingen 
gemeente Gorinchem; 
2. Deze notitie samen met het Evaluatierapport Handelsmissie Zuid-
Korea 26-30 november 2018 door te zenden aan de gemeenteraad ter 
bespreking in de I&O sessie van 27 juni 2019. 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z.100062 - 657098 

Onderwerp Vaststellen brief Algemeen Overleg Tweede Kamer over conferentie 
'Samen voor Elkaar' 

Afdeling Overige 

Genomen besluit 1. Vaststellen van de bijgevoegde brief aan de Tweede Kamer over de 
voortgang op het gebied van regionale samenwerking n.a.v. de 
conferentie 'Samen voor elkaar' met inachtneming van de wijzigingen met 
mandaat van burgemeester Melissant. 

Definitief besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 




