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Zaak - doc nr Z.085430 - 629869 

Onderwerp Uitkomsten rapportage onderzoek leges Gorinchem 2018 

Afdeling Concerncontrol 

Beslispunten 1. Kennis te nemen van de uitkomsten rapportage onderzoek 
kostendekkendheid leges Gorinchem 2018; 

2. Kennis te nemen van de uitkomsten van de benchmark legesverordening 
2019; 

3. Geen wijzigingen door te voeren ten aanzien van de hoogte van de 
tarieven titel 1 Algemene dienstverlening en titel 2 Dienstverlening vallend 
onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning; 

4. Ten aanzien van de tarieven titel 3 Dienstverlening vallend onder de 
Europese richtlijn de volgende uitgangspunten te hanteren voor 2020: 
- 50% van de kostprijs die slechts betrekking heeft op het afgeven van een 
drank- en horecavergunning in rekening te brengen; 
- in het 1e jaar 5 % (= € 163,50), het 2e jaar 10 % (= € 327) en het 3e jaar 
structureel 15% (= € 490,50) van de kostprijs van een 
evenementenvergunning met een commercieel karakter in rekening te 
brengen. Op dit moment wordt € 35,90 in rekening gebracht. Voor een 
nadere toelichting wordt verwezen naar de Argumenten; 
- geen kosten in rekening te brengen voor een vergunning van een 
evenement met een maatschappelijk karakter; 

5. Bijlage 4 toedeling van de evenementen naar een “maatschappelijk” of 
“commercieel” karakter vast te stellen; 

6. Bij de Perspectiefnota 2020-2023 de bovengenoemde uitgangspunten ten 
aanzien van titel 3 legesverordening ter besluitvorming aan de raad voor te 
leggen; 

7. De aanbevelingen uit het onderzoeksrapport ten aanzien van een aantal 
technische wijzigingen van de legesverordening en de tarieventabel te 
verwerken in de legesverordening 2020; 

8. De raad via een raadsinformatiebrief te informeren over de uitkomsten 
rapportage onderzoek leges Gorinchem; 

Opdracht te geven om het uitgangspunt inzake het gebruik door commerciële partijen 
van grond en gebieden in de openbare ruimte via de publiekrechtelijke 
(precariobelasting) dan wel de privaatrechtelijke weg (overeenkomst) te analyseren (= 
‘’bijvangst onderzoek leges’’). 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van de uitkomsten rapportage onderzoek kostendekkendheid 
leges Gorinchem 2018; 
2. Kennis te nemen van de uitkomsten van de benchmark legesverordening 2019; 
3. Geen wijzigingen door te voeren ten aanzien van de hoogte van de tarieven titel 1 
Algemene dienstverlening en titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke 
leefomgeving/ omgevingsvergunning; 
4. Ten aanzien van de tarieven titel 3 Dienstverlening vallend onder de Europese 
richtlijn de volgende 
uitgangspunten te hanteren voor 2020: 
-50% van de kostprijs die slechts betrekking heeft op het afgeven van een drank- en 
horecavergunning in rekening te brengen; 
-in het 1e jaar 5 % (= € 163,50), het 2e jaar 10 % (= € 327) en het 3e jaar structureel 
15% (= € 490,50) van de kostprijs van een evenementenvergunning met een 
commercieel karakter in rekening te brengen. Op dit moment wordt € 35,90 in 
rekening gebracht. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de Argumenten; 
- geen kosten in rekening te brengen voor een vergunning van een evenement met 
een maatschappelijk 
karakter; 
5. Bijlage 4 toedeling van de evenementen naar een “maatschappelijk” of 
“commercieel” karakter vast te stellen; 
6. Bij de Perspectiefnota 2020-2023 de bovengenoemde uitgangspunten ten aanzien 
van titel 3 legesverordening ter besluitvorming aan de raad voor te leggen; 
7. De aanbevelingen uit het onderzoeksrapport ten aanzien van een aantal technische 
wijzigingen van de legesverordening en de tarieventabel te verwerken in de 
legesverordening 2020; 
8. De raad via een raadsinformatiebrief te informeren over de uitkomsten rapportage 
onderzoek leges Gorinchem; 
9. Opdracht te geven om het uitgangspunt inzake het gebruik door commerciële 
partijen van grond en gebieden in de openbare ruimte via de publiekrechtelijke 
(precariobelasting) dan wel de privaatrechtelijke weg (overeenkomst) te analyseren 



(=‘’bijvangst onderzoek leges’’) 
  

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z.111315 - 629888 

Onderwerp Vijfde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland 
Zuid 

Afdeling Team Veiligheid en Toezicht 

Beslispunten 1. De vijfde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio 
Zuid-Holland Zuid vast te stellen, onder opschortende voorwaarde van 
toestemming van de gemeenteraad. 

2.De raad te verzoeken toestemming te verlenen tot de vaststelling van de vijfde 
wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. 

Genomen besluit 1. De vijfde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-
Holland Zuid vast te stellen, onder opschortende voorwaarde van toestemming van de 
gemeenteraad. 
2. De raad te verzoeken toestemming te verlenen tot de vaststelling van de vijfde 
wijziging van de 
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. 
  

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z.111280 - 629905 

Onderwerp Raadsinformatiebrief huisvesting sociaal team 

Afdeling Team Samenleving 

Beslispunten Vaststellen bijgevoegde raadsinformatie over de huisvesting van het Sociaal Team 
Gorinchem. 
  

Genomen besluit  

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z.112303 - 629913 

Onderwerp Voorstel tot afwijken van het inkoopbeleid m.b.t. aanschaf module E-dienstverlening 
burgerzaken en inhoudelijke modules onderzoek en naturalisatie 

Afdeling Team Informatie en Ondersteuning 

Beslispunten 1. Afwijken van het inkoopbeleid m.b.t. aanschaf modulen E-dienstverlening, 
Onderzoek en Naturalisatie burgerzaken. 

Akkoord gaan met het verlengen van de huidige overeenkomst van de burgerzaken 
applicatie met drie jaar van 20122 tot 2025. 

Genomen besluit 1. Afwijken van het inkoopbeleid m.b.t. aanschaf module E-dienstverlening 
burgerzaken (10 producten) en inhoudelijke modules Onderzoek en Naturalisatie. 
2. Akkoord gaan met het verlengen van de huidige overeenkomst van de burgerzaken 
applicatie van 2022 tot 2025 (drie jaar). 
  

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z.095071 - 629918 

Onderwerp Overdracht Jongerenwerk Gorinchem 

Afdeling Team Samenleving 

Beslispunten Vaststellen bijgevoegde raadsinformatie over de overdracht van het jongerenwerk in 
Gorinchem. 

Genomen besluit  



Vaststellen raadsinformatiebrief over de overdracht van het jongerenwerk in 
Gorinchem. 
  

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr 39774 - 629928 

Onderwerp Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Reinigingsdienst 
Waardlanden 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Beslispunten 1. De wijziging van de gemeenschappelijke regeling 
Bedrijfsvoeringsorganisatie Reinigingsdienst Waardlanden vast te stellen, 
onder de opschortende voorwaarde van toestemming van de 
gemeenteraad; 

2. De gemeenteraad te verzoeken toestemming te verlenen tot de vaststelling 
van de wijziging van de gemeenschappelijke regeling 
Bedrijfsvoeringsorganisatie Reinigingsdienst Waardlanden. 

Genomen besluit 1.De wijziging van de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie 
Reinigingsdienst Waardlanden vast te stellen, onder de opschortende voorwaarde van 
toestemming van de gemeenteraad; 
2.De gemeenteraad te verzoeken toestemming te verlenen tot de vaststelling van de 
wijziging van de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie 
Reinigingsdienst Waardlanden. 
  

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Zaak - doc nr Z.111423 - 629938 

Onderwerp Mandaatbesluit Havenbedrijf Rotterdam 

Afdeling Team Veiligheid en Toezicht 

Beslispunten 1. Kennis te nemen van het besluit mandaat Havenbeveiligingswet 2019 
2. Kennis te nemen van Aanwijzingsbesluit Port Security Officer Gorinchem 
3. In te stemmen met het voorstel de werkzaamheden die verband houden 

met het naleven van de Havenbeveiligingswet, uit te besteden aan het 
Havenbedrijf Rotterdam en e.e.a. ter advisering aan de OR voor te leggen. 
  

4.De raad via bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de overdracht van 
werkzaamheden in het kader van de Havenbeveiligingswet naar het Havenbedrijf 
Rotterdam. 

Genomen besluit 1 Kennis te nemen van het besluit mandaat Havenbeveiligingswet 2019 
2 Kennis te nemen van Aanwijzingsbesluit Port Security Officer Gorinchem 
3 In te stemmen met het voorstel de werkzaamheden die verband houden met het 
naleven van de 
Havenbeveiligingswet, uit te besteden aan het Havenbedrijf Rotterdam en e.e.a. ter 
advisering aan de 
OR voor te leggen. 
4 De raad via bijgevoegde raadsinformatiebrief (RIB) te informeren over de overdracht 
van werkzaamheden in het kader van de Havenbeveiligingswet naar het Havenbedrijf 
Rotterdam 
  

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

 
 



   
 
 

 
 
 
 

 
 

Zaak - doc nr Z.098005 - 630356 

Onderwerp Toekennen subsidie Stichting Hendrick Hamel Foundation 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Beslispunten 1. Stichting Hamelhuis voor 2019 en 2020 jaarlijks een subsidie van € 45.000 
te verlenen;  

2. Op grond van uw afwijkingsbevoegdheid, art.15 van de ‘Nadere Regels 
Algemene Subsidieverordening Gemeente Gorinchem 2011’, de Stichting 
Hendrick Hamel Foundation te ontslaan van de verplichting een 
goedkeurende controleverklaring te overleggen; 

3. De Stichting Hendrick Hamel Foundation een door een accountant 
opgestelde controleverklaring over de  rechtmatige besteding van de 
gemeentelijke subsidie te laten overleggen als verantwoording van de 
subsidie 2019-2020. 

Genomen besluit 1. Stichting Hamelhuis voor 2019 en 2020 jaarlijks een subsidie van € 45.000 te 
verlenen; 
2. Op grond van uw afwijkingsbevoegdheid, art.15 van de ‘Nadere Regels Algemene 
Subsidieverordening Gemeente 
Gorinchem 2011’, de Stichting Hendrick Hamel Foundation te ontslaan van de 
verplichting een goedkeurende controleverklaring te overleggen; 
3. De Stichting Hendrick Hamel Foundation een door een accountant opgestelde 
controleverklaring over de rechtmatige besteding van de gemeentelijke subsidie te 
laten overleggen als verantwoording van de subsidie 2019-2020. 
  

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z.111167 - 630421 

Onderwerp Overkoepelende zienswijzen begroting 2020, jaarstukken 2018 en 
resultaatbestemming GR'en 

Afdeling Concerncontrol 

Beslispunten Het definitief vaststellen van het bijgevoegde raadsvoorstel 2019-2362 
“Overkoepelende zienswijzen begroting 2020, jaarstukken 2018, resultaatbestemming 
Gemeenschappelijke regelingen’’ met in begrip van de 8 concept -brieven. 

Genomen besluit Het definitief vaststellen van het bijgevoegde raadsvoorstel 2019-2362 
“Overkoepelende zienswijzen begroting 2020, jaarstukken 2018, resultaatbestemming 
gemeenschappelijke regelingen’’ met in begrip van de 8 concept -brieven. 
  

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 




