
BESLUITENLIJST (DEFINITIEF)  
 
 

Vergaderdatum 12 juli 2019 

Aanwezig R.W.J. Melissant-Briene;D. van Zanten;E.C.M. Kraaijeveld;J.P. van der 
Geest;R. van Doesburg;C. Bos;A. van der Sloot 

Openbaar Ja 

 
 
 
 

Zaak - doc nr Z.108612 - 629916 

Onderwerp Beslissing op bezwaar met betrekking tot het verlenen van een 
omgevingsvergunning voor Korenbrugstraat 11 voor activiteit bouwen (4 
bezwaarschriften) 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit De bezwaarschriften van Bartels Consultancy BV namens de heer S. 
Visser, Arag namens de heer M.C.S. Klijn, de heer J.J. Klein en de heer 
L. Klijn en mevrouw A. Klijn-Vos:  

1. Ontvankelijk te verklaren; 
2. Gegrond te verklaren voor wat betreft de overhangende goot en 

de afvoer van het hemelwater en voor het overige ongegrond te 
verklaren en het besluit van 17 januari 2019 in stand te laten. 

Definitief besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/433520 - 657618 

Onderwerp Invoeren van het Digitaal Opkopers Register (burgemeester 
bevoegdheid) 

Afdeling Team Veiligheid en Toezicht 

Genomen besluit 1.Burgemeester stelt de beleidslijn 'heling voor handelaren in 
ongeregelde en gebruikte goederen, gemeente Gorinchem(2019)' vast. 
2.Het college neemt kennis van het door de burgemeester genomen 
besluit van de beleidslijn 'heling voor handelaren in ongeregelde en 
gebruikte goederen, gemeente Gorinchem(2019)3.Heling in de gemeente 
Gorinchem voorkomen door het Digitaal Opkopers Register aan te wijzen 
als opkopersregister; 
4.Het aanwijsbesluit Digitaal Opkopersregister en Mandaatbesluit aan de 
politiechef van de Politie Eenheid Rotterdam d.d. 29 maart te publiceren 
via het gemeenteblad; 
5.Het besluit door middel van de bijgevoegde memo kenbaar maken aan 
de gemeenteraad. 

Definitief besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 



Zaak - doc nr Z.111268 - 658720 

Onderwerp Beslissing op bezwaar dwangsombesluit wegens zonder vergunning 
exploiteren van een horecabedrijf aan de Keizerstraat 14 

Afdeling Team Advies 

Beslispunten Het bezwaarschrift van Stichting Adviesman namens de heer R. 
Pellikaan:  

1. Ontvankelijk te verklaren; 
2. Voor het overige ongegrond te verklaren en het besluit van 13 

maart 2019 in stand te laten en het bevoegdheidsgebrek te 
herstellen doordat de burgemeester de beslissing op 
bezwaar neemt. 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/434146 - 658986 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen fractie van Maaren inzake 
eikenprocessierups 

Afdeling Team Stadsbeheer 

Beslispunten In te stemmen met de bijgevoegde beantwoording van schriftelijke vragen 
fractie van Maaren inzake de eikenprocessierups. 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/420907 - 659093 

Onderwerp Beslissing op bezwaar inzake een tweetal parkeerverboden aan de 
Spijksedijk te Gorinchem van het Rijksvastgoedbedrijf 

Afdeling Team Advies 

Beslispunten Het bezwaarschrift van het Rijksvastgoedbedrijf :  

1. Kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren. 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/434622 - 659856 

Onderwerp Overstap voormalige gemeente Lingewaal naar Arbeidsmarktregio 
Rivierenland 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Beslispunten 1. In te stemmen met de indiening van het schriftelijke verzoek dat de 
voormalige gemeente Lingewaal overstapt naar de Arbeidsmarktregio 
Rivierenland. 



2. Wethouder Kraaijeveld te mandateren het schriftelijke verzoek namens 
de arbeidsmarktregio Gorinchem te ondertekenen.  

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z.102319 - 659870 

Onderwerp Raadsinformatiebrief ontvangst controleverklaring jaarrekening 2018 en 
vervolg proces 

Afdeling Team Financiën 

Beslispunten 1. Kennis te nemen van de controleverklaring en het accountantsverslag 
behorende bij de jaarrekening 2018. 
2. Kennis te nemen van de benodigde hernieuwde vaststelling van de 
jaarstukken 2018 door de gemeenteraad na het zomerreces. 
3. In te stemmen met het op een later moment middels een RIB een 
reactie te geven op de bevindingen van de accountant.  
4. In te stemmen met het versturen van de bijgevoegde 
raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad. 
  

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 




