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Zaak - doc nr Z.089495 - 630549 

Onderwerp Jaarverslag gemeente Gorinchem 2018 van de Omgevingsdienst Zuid-
Holland Zuid 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van het Jaarverslag gemeente Gorinchem 2018 van 
de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. 
2. Het jaarverslag ter kennisname te brengen aan de gemeenteraad. 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z.112308 - 657001 

Onderwerp Afhandeling vragen I&O woon- en transformatievisie 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1 In te stemmen met de beantwoording van de vragen uit de I&O Woon- 
en transformatievisie d.d.6-6-2019 met inachtneming van de wijzigingen 
met mandaat van wethouder Van Doesburg 
2 De beantwoording 'Vragen Woon- en transformatievisie Gorinchem I&O 
6-6-2019' door te zenden aan de gemeenteraad 
3 In te stemmen met de gewijzigde woon- en transformatievisie d.d. 26-6-
2019 
4 In te stemmen met het gewijzigde raadsvoorstel  
5 De woon - en transformatievisie met het raadsvoorstel ter 
besluitvorming aan te bieden aan de gemeenteraad 

Definitief besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 



 
 

 
 

Zaak - doc nr 45247 - 657365 

Onderwerp Koop- en anterieure exploitatieovereenkomst met betrekking tot de locatie 
Bastion II 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Een anterieure overeenkomst te sluiten met De Grienden V.o.F. 
gevestigd te Hoornaar, conform bijgevoegde overeenkomst met 
bijlagen; 

2. Te kopen van De Grienden V.o.F. voor een koopprijs van € 
131.480,00 exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting 
dan wel overdrachtsbelasting: 
a. een gedeelte van het perceel grond, plaatselijk bekend 
Bagijnenwalstraat 1 tot en met Bagijnenwalstraat 19 (oneven 
nummers), Gorinchem, kadastraal bekend gemeente Gorinchem 
sectie D nummer 4096, ter grootte van ongeveer 742,5 m2; 
b. een perceel grond, plaatselijk bekend Bagijnenwalstraat 6A, 
6B, 6C, 8A, 8C, 10A en 10C, Gorinchem, kadastraal bekend 
gemeente Gorinchem sectie D nummer 4030 ter grootte van 620 
m2; en 
c. een gedeelte van het perceel grond, plaatselijk bekend 
Bagijnenwalstraat 4-20 (even nummers) en Lindeboom 6, 
Gorinchem, kadastraal bekend gemeente Gorinchem 
sectie D nummer 4094, ter grootte van ongeveer 20,7 m2, 
welke gedeelten samen 1383,2 m2 omvatten, een en ander 
blijkens de als bijlage 3 aan deze overeenkomst gehechte 
tekening; 

3. Te verkopen aan De Grienden V.o.F voor een koopprijs van € 
126.350,00 exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting 
dan wel overdrachtsbelasting: 
a. een gedeelte van het perceel grond plaatselijk onbekend te 
Gorinchem, kadastraal bekend gemeente Gorinchem sectie D 
nummer 4097, ter grootte van ongeveer 1065,5 m2; 
b. een gedeelte van het perceel grond, plaatselijk onbekend te 
Gorinchem, kadastraal bekend gemeente Gorinchem, sectie D 
nummer 3845, ter grootte van ongeveer 1,8 m2; 
c. een gedeelte van het perceel grond, blijkens kadastraal 
uittreksel plaatselijk onbekend, kadastraal bekend gemeente 
Gorinchem, sectie D nummer 4032, ter grootte van ongeveer 130 
m2; en 
d. een gedeelte van het perceel grond, blijkens kadastraal 
uittreksel plaatselijk onbekend, kadastraal bekend gemeente 
Gorinchem, sectie D nummer 4033, ter grootte van ongeveer 
132,4 m2, 
welke gedeelten samen 1329,7 m2 omvatten, een en ander 
blijkens de als bijlage 3 aan deze overeenkomst gehechte 
tekening; 

4. In overeenstemming met artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening 
een beschrijving van de zakelijke inhoud van de overeenkomst ter 
inzage te leggen. 

 
NB. De beslispunten 1, 2 en 3 zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden 
omdat de onderhavige overeenkomst het resultaat bevat van één 
samenhangende deal. 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 



 
 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/420483 - 657448 

Onderwerp Reactie schriftelijke vragen over intolerantie en discriminatie in 
Gorinchem 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit  

Definitief besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 




