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Vergaderdatum 25 juni 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.108662 - 629867 

Onderwerp Ontwikkeling locatie voormalige speeltuin Lingewijk - grondverkoop 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Ten aanzien van de verkoop van 64 bouwkavels op de locatie 
Voormalige Speeltuin Lingewijk een nationale openbare 
aanbestedingsprocedure (biedprocedure) voor te bereiden; 
2. Hiertoe kennis te nemen van het resultaat van de marktverkenning; 
3. Het resultaat van de marktverkenning als volgt te vertalen in de 
aanbestedingsdocumenten: 
 
A. De 64 kavels worden in één verkoop aan één partij verkocht; 
B. De 64 kavels worden in beginsel op risico verkocht, waarbij de koper 
de mogelijkheid krijgt tot fasering (en daarmee afname) in maximaal 3 
fasen; 
C. Het programma wordt vastgesteld op 64 koopwoningen; 
D. Ten aanzien van duurzaamheid zetten we in op Bijna Energie Neutrale 
Gebouwen (EPC van 0,2), uitgaande van de invoering per 01-01-2020. 
Daarnaast leggen we aan ontwikkelaars de eis op 
     om 0-op-de-meter als optie (en daarmee met een meerprijs voor de 
particuliere koper) aan te bieden aan particuliere kopers; 
E. De gemeente maakt de locatie bouwrijp; 
F. De gemeente maakt het openbaar gebied rondom de woningen 
woonrijp;  
 
4. De aanbestedingsprocedure zo spoedig mogelijk na de zomervakantie 
te starten; 
5. Op dit advies met bijbehorende bijlagen een embargo te laten rusten 
tot de start van de aanbestedingsprocedure. De aanbestedingsprocedure 
start door het plaatsen van de 
    aanbestedingsstukken op TenderNed. 
6. Beslispunten met inachtneming van de wijzigingen met mandaat van 
Wethouder Van Zanten.  
  

Definitief besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z.108901 - 629877 

Onderwerp Beslissing op bezwaar afwijzing handhavingsverzoek geluidsoverlast 
koelinstallaties Lidl van Haans Advocaten namens de heer P.C. 
Sonnenberg 



Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Het bezwaarschrift van Haans Advocaten namens de heer P.C. 
Sonnenberg:  

 Ontvankelijk te verklaren; 
 Gedeeltelijk gegrond te verklaren omdat er sprake is van een 

motiveringsgebrek doordat uit het bestreden besluit onvoldoende 
blijkt dat er in het verleden veelvuldig onderzoek is gedaan naar 
een eventuele geluidsoverschrijding; 

 Voor het overige ongegrond te verklaren en het besluit van 24 
januari 2019 in stand te laten onder aanvulling van 
bovengenoemde motivering van het besluit. 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z.103997 - 629881 

Onderwerp Beslissing op bezwaar afwijzing handhavingsverzoek geluidsoverlast 
koelinstallaties Lidl van DAS Rechtsbijstand namens Vereniging van 
Eigenaren Koningin Wilhelminalaan 71 t/m 107 oneven 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Het bezwaarschrift van DAS Rechtsbijstand namens de VvE Koningin 
Wilhelminalaan (71 t/m 107 oneven):  

 Ontvankelijk te verklaren; 
 Gedeeltelijk gegrond te verklaren omdat er sprake is van een 

motiveringsgebrek doordat uit het bestreden besluit onvoldoende 
blijkt dat er in het verleden veelvuldig onderzoek is gedaan naar 
een eventuele geluidsoverschrijding; 

 Voor het overige ongegrond te verklaren en het besluit van 12 
oktober 2018 in stand te laten onder aanvulling van 
bovengenoemde motivering van het besluit.  

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z.110767 - 629882 

Onderwerp beantwoording schriftelijke vragen Fractie van Maaren "Pimp je stad" 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit De schriftelijke vragen van de Fractie van Maaren van 9 april 2019 inzake 
‘Pimp je stad’ te beantwoorden conform bijgevoegde reactie.Besluit: 
11-06-2019 Aanhouden en agenderen voor b. en w. vergadering van 18 
juni 2019. 
 
Besluit:  
25-06-2019 De schriftelijke vragen van de Fractie van Maaren van 9 april 
2019 inzake ‘Pimp je stad’ te beantwoorden conform bijgevoegde reactie, 
met inachtneming van de wijzigingen met mandaat van wethouder Van 
Doesburg. 



Definitief besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/420262 - 629949 

Onderwerp 75 jaar vrijheid 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. In principe akkoord gaan om 75 jaar vrijheid groots te vieren in 
het jaar 2020 in Gorinchem, waarbij een aanvullend 
collegevoorstel wordt opgesteld, waarin de kaders omtrent 
subsidie, kosten horeca en programmering duidelijk zijn 
omschreven.  

2. Onder voorbehoud van de vaststelling van de begroting 2020 een 
subsidie te verlenen aan de Stichting Koningsdag Gorcum van € 
38.000,- voor de organisatie van 75 jaar vrijheid; 

3. De kosten te dekken uit de in de begroting 2020 geraamde 
middelen voor "75 jaar Vrijheid";  

4. De uitvoering van 75 jaar vrijheid neer te leggen bij Stichting 
Koningsdag Gorcum. 

Definitief besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z.112323 - 630236 

Onderwerp Beantwoording raadsvragen Fractie Van Maaren - puntjes op de i in de 
stad 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit In te stemmen met bijgevoegde beantwoording van schriftelijke vragen 
van Fractie Van Maaren inzake diverse Openbare Werken, met 
inachtneming van de wijzigingen met mandaat van wethouder Van 
Doesburg. 

Definitief besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z.107637 - 657019 

Onderwerp Annotatie bestuursvergadering Waardlanden dd 4 juli 2019 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. kennis te nemen van de agenda met bijbehorende stukken; 
2. in te stemmen met de voorstellen: 
- kennis te nemen van het eerste kwartaalbericht (met kanttekening); 
- uitkering algemene reserve; 
- vaststelling voortzetting stemverhouding; 
- handhaving solidariteitsbeginsel; 
- afsluiting nieuw contract accountant Verstegen; 
- vaststelling financiele verordening 2019; 
- vaststelling analyse baten en lasten pmd; 
- inhuur externe communicatie-adviseur tot eind 2020; 
3. niet in te stemmen met het voorstel om de ondergrondse containers 



rest en pmd in Kedichem, Leerdam, Oosterwijk en Schoonrewoerd af te 
sluiten. 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/420705 - 657562 

Onderwerp Presentatie I&O Perspectiefnota 2020-2023 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit  

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 




